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Krikščionys demokratai 
išsklaidė savo vienybės 

Vilnius, gruodžio 
(BNS) — Šeštadienį krikš
čionims demokratams nepavy
ko užglaistyti vis gilėjančio 
skilimo tarp šios partijos kon
servatyviojo ir moderniojo 
sparnų atstovų. 

Vilniuje vykusiame Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos (LKDP) tarybos posėdyje 
partijos valdybos pirmininku 
perrinktas Seimo narys Kazi
mieras Kuzminskas. Stebėto
jai jį priskiria „konserva
tyviajam" sparnui, tačiau 
„modernistai" vertina jo nuo
saikumą. 

Praėjusį savaitgalį per 
LKDP suvažiavimą išrinktoje 
taryboje „konservatyvieji" turi 
maždaug 20-30 žmonių dau
gumą. 

Kandidatu į valdybos pirmi
ninkus taip pat buvo iškeltas 
vienas „konservatyviojo" spar
no vadovų, Seimo narys Igna
cas Uždavinys. Tačiau jis atsi
sakė kandidaduoti ir pareiškė 
savo paramą K. Kuzminskui. 

Nors prieš tarybos posėdį 
abi pusės teigė bandysiančios 
įveikti nesutarimus ir sie
kiančios išsaugoti partijos vie
nybe, šios viltys nepasiteisino. 

LKDP naujasis pirmininkas 
akademikas Zigmas Zinke
vičius savo kalboje pareiškė 
apgailestaująs, kad—per pa
starąją savaitę „modernie
siems" pasitelkus žiniasklai-
dą, „pravardžiavimą ir pykčio 
proveržius", buvo „trypiama 
krikščioniškosios demokratijos 
esmė ir specifika". Z. Zinke
vičius siūlė priimti susitarimą 

miražą 
4 d. ir sudaryti kelių žmonių ko

misiją, kuri parengtų vienybės 
ir bendradarbiavimo nuta
rimą. 

Tačiau taryba „konserva
tyviųjų" balsais nesutiko po
sėdyje svarstyti „moderniųjų" 
atstovų pasiūlytus „taikių 
dokumentų projektus". Seimo 
narys Vytautas Bogušis siūlė 
nutarimo projektą dėl vienin
gos LKDP veiklos, o LKDP 
jaunimo sekcijos atstovas Ar
tūras Vazbys — nutarimą dėl 
partijos ateities. 

Ambicingame nutarimo m*o-
jekte, be kita ko, buvo siū
loma, kad į LKDP valdybą 
būtų išrinkti ne mažiau kaip 
devyni „moderniųjų" atstovai. 
Tokia sprendžiamąją galią 
valdyboje turinti grupė, anot 
„moderniųjų", būtų atsvėrus 
„konservatorių" daugumą ta
ryboje. Nepavykus „prastum
ti" šių dokumentų, „moder
nistai" puolė emocingai ir 
karštai ginčytis su savo prie
šininkais. 

V. Bogušis teigė, kad „kon
servatoriai" veda LKDP „į 
mirtį". „Jūs įsivaizduojate, 
kad esate viešpačiai, kad kita 
nuomonė neegzistuoja. Mes 
esame krikščionys demokratai 
— tos pačios šalies, bendruo
menės atstovai", sakė V. Bo
gušis. 

LKDP šeštadienį išsirinko 
naują valdybą bei pradėjo pa
siruošimus savivaldos rinki
mams. Anot stebėtojų, valdy
boje vyrauja vadinamojo kon
servatyviojo sparno atstovai. 

Buvęs premjeras R. Paksas — 
liberalią sąjungos vadas 

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(Elta) — J bendrą politinę or
ganizaciją šeštadienį susijun
gusi buvusio premjero Rolan
do Pakso komanda ir liberalų 
sąjunga pareiškė, kad sieks 
tapti viena įtakingiausių poli
tinių jėgų Lietuvoje. 

Vilniuje vykusiame neeili
niame Lietuvos liberalų są
jungos kongrese naujuoju šios 
pąrtįjos pirmininku išrinktas 
dabar Lietuvos politikų popu
liarumo apklausose pirmau
jantis R. Paksas, kartu su sa
vimi į šią organizaciją atsive
dęs ir būrį savo šalininkų. 

Už R. Paksą balsavo 186 
kongreso delegatai, o 6 balsai 
atiteko klaipėdiečiui verslinin-

* Lietuvos Generalinė 
prokuratūra išsiuntė pra
šymą Izraelio teisėsauginin
kams, kad jie Lietuvos parei
gūnams išduotų genocidu kal
tinamą buvusį NKVD karinin
ką 84-erių metų Semioną Ber-
kį-Burkovą, kuriam yra iškel
ta genocido byla dėl pokario 
metais Radviliškio rajone pa
darytų nusikaltimų. Prokura
tūros pareigūnai tikisi, kad 
gavę prašymą bei vykdydami 
tarptautinį susitarimą dėl as
menų išdavimo, kurį abi vals
tybės yra pasirašiusios, Izrae
lio teisėsaugininkai jį išduos. 
Manoma, jog S. Berkio nuro
dymu nužudyta ir ištremta į 
Sibirą keliasdešimt žmonių, 
be to, jis prisidėjo prie parti
zanų grupių naikinimo. Tyri
mas nustatė, kad S. Berkis 
1944-1947 m. ne kartą dalyva
vo kovinėse operacijose Radvi
liškio, Šiaulėnų, Linkuvos, 
Pakruojo ir kituose valsčiuose. 

.', 'BNS. 

kui Egidijui Skarbaliui, kuris 
teigė savo kandidatūrą iškėlęs 
tik tam, kad pirmininkas ne
būtų renkamas iš vieno kandi
dato. 

Dar būdamas kandidatas į 
partijos pirmininkus, R. Pak
sas teigė, kad nelikti politikos 
nuošalyje jį įpareigoja didelis 
žmonių pasitikėjimas. „Žinau 
viena: jei šiandien Lietuvai 
būtų gerai, manęs politikoje 
nebūtų", kalbėjo buvęs prem
jeras, kuris iš vyriausybės va
dovo posto ir konservatorių 
partijos pasitraukė spalio pa
baigoje, nepritardamas sutar
tims su JAV verslove „Wil-
liams International". 

Kongrese į liberalų sąjungą 
buvo priimta per 50 naujų na
rių, bet tik 35 iš jų tapo ir kon
greso delegatais, turinčiais 
balso teisę. Tarp jų — ir Lietu
voje gerai žinomi žmonės, 
dirbę R. Pakso vyriausybėje: 
buvę ministrai Eugenijus Mal-
deikis ir Jonas Lionginas, bu
vusi vyriausybės kanclerė Da
lia Kutraitė Giedraitienė, bu
vę premjero patarėjai Rūta 
Vanagaitė ir Arūnas Degutis. 
Naujais nariais taip pat tapo 
akademikas Vytautas Statule-
vičius, poetė Dalia Teišersky
tė, Vilniaus vicemeras Juozas 
Raistenskis, verslininkai Ma
rius Vaupšas ir Artūras Zuo-
kas. 

Dar 20 naujų partijos narių, 
taip pat vadinamų R.Pakso 
šalininkais, sudaro vadinamą
ją „antrąją bangą". Daugiau
sia tai — atskiruose rajonuose 
neblogai žinomi asmenys. 

R. Paksas teigė neabejojąs, 
kad bus sulaukta „puolimo iš 
visų pusių". Pasak jo, daug 

(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP, Intertax. ITAR-TASS, 
BeUPAN, R1A ir ELTA brau agentūrų pranešimais,' 

Nuotr.: Žmonės, nebodami stipraus vėjo ir šalčio, atėjo aptian-u sugriauto Palangos tilto. 

Uraganas „Anatolijus" 
padarė daug žalos Lietuvai 

(BUI 

Vilnius-Klaipėda, gruo
džio 6 d. (BNS) — Civilinės 
saugos departamento (CSD) 
duomenimis, nuo savaitgalį 
Lietuvoje siautėjusio uragano 
„Anatolijus" labiausiai nu
kentėjo Klaipėdos apskritis, 
ypač Kuršių nerija. 

Pirmadienį surengtoje spau
dos konferencijoje departa
mento direktorius Antanas 
Paulikas sakė, kad iki vėlyvos 
šeštadienio, popietės Neringa 
buvo likusi be elektros energi
jos ir ryšio. Šilutis ir Kretin
gos rajonuose gamtos nelaimė 
nusinešė dviejų žmonių gy
vybes. Į medikus dėl įvairių 
sužalojimų Lietuvoje kreipėsi 
12 nukentėjusiųjų. 

Dėl uragano išsijungė 4,146 
elektros pastotės (Vilniaus zo
noje — 370, Kauno — 740, 
Klaipėdos — 1,300, Šiaulių — 
736, Panevėžio — 192, Aly
taus — 420, Utenos — 398). 
Manoma, kad elektros energi
jos tuo metu neturėjo apie 
177,000 Lietuvos gyventojų. 
Tikimasi, kad elektros energi
jos tiekimas bus visiškai at
kurtas iki trečiadienio. 

A. Paulikas pažymėjo, kad 
šeštadienį buvo kilusi grėsmė, 
jog gali išsilieti Nemunas. Ne
munas iš krantų išsilieja, kai 
vandens lygis pakyla iki 3 
metrų, o per uraganą jis buvo 
pakilęs iki 2 metrų 80 centi
metrų. Tačiau, nurimus vėjui, 
vanduo pradėjo slūgti. 

Pasak CSD vadovo, miškai 
labiausiai nukentėjo Šilutės 
rajone, kur vėjas išvertė apie 
30,000 kubinių metrų miško 
(vienas kubas miško kainuoja 
30-50 litų). A. Pauliko teigi
mu, paskutinį kartą panašaus 
stiprumo uraganas Lietuvoje 
siautė 1993 metais. 

Uraganas nugriovė dali 
Palangos tilto 

Pajūryje siautėjant uraga
nui, nugriauta dalis Palangos 
tilto, Nidoje ant Parnidžio ko
pos nugriautas Saulės laikro
dis, pranešė „Lalunos" radijas. 

Klaipėdos gyventojai nepai
sė polirijos įspėjimų neiti į 
lauką, atidėti visas keliones. 
Uostamiesčio gyventojai ma
siškai plūdo prie audringos 
jūros, nore vėjo greitis jūroje 
buvo apie 40 metrų per sekun
dę. 

žmonių, kurie jį ir liberalus 
palaiko bei remia, šiandien 
dar nesiryžta to daryti viešai, 
bįjodami „prarasti darbo vie
tas, būti sekami ar ypatingu 
būdu tikrinami". 

Prie Palangos išmesto 
norvegu laivo įgula iškelta 

į krantą 
Savaitgalį uragano į Palan

gos paplūdimį išmestas Norve
guos transporto laivas „Si-
nec" tebėra ant seklumos. 5 
žmonių įgula sekmadienį, ap
rimus audrai, buvo iškelta į 
krantą. Tam pirmą kartą buvo 
panaudotas gelbėjimo laivas 
„Viesulas" su oro pagalve. 

JSinec" laivo išvilktmu \ jūrą 
turi pasirūpinti patys norve
gai. Penktadienį laivas jSinec" 
plaukė į Klaipėdą, kur turėjo 
būti remontuojamas bendro
vėje „Vakarų laivų remontas". 
Pakeliui sugedo laivo variklis, 
o pakilęs didelis vėjas ir ban
gos nešė laivą į krantą. Iš 
Gdynės iškviestam lenkų vil
kikui nepasisekė permesti ly

no į JSinec". Šeštadienį J5i-
nec" buvo išmestas ant seklu
mos priešais Palangos moterų 
paplūdimį. 

Elektros dar neturi apie 
18,000 vartotoju 

Dėl siautėjusio uragano nu
trūkus elektros laidams ir 
išgriuvus stulpams, elektros 
energijos pirmadienį negauna 
apie 18,000 vartotojų — na
mų, butų, sodybų ir ūkio įmo
nių. 

„Lietuvos energijos" atstovė 
spaudai Danguolė Mikutienė 
pranešė, jog gedimai buvo ša
linami visą savaitgalį, tačiau 
spėjama, kad visi vartotojai 
elektrą turės tik trečiadienį. 
Visi atstatomieji remonto dar
bai užtruks daugiau kaip 
mėnesį. 

Negalutiniais „Lietuvos 
energijos" duomenimis, ben
drovės nuostoliai gali siekti 
nuo 3 iki 5 mln. litų. 

Prezidentas atleido ministrą 
Sigitą Kaktį 

Vilnius, gruodžio 6 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį pasirašė 
dekretą, kuriuo priėmė mi
nistro Sigito Kakčio atsistaty
dinimą. 

Laikinai eiti valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministro pareigas prezidentas 
pavedė teisingumo ministrui 
Gintarui Balčiūnui. 

Anksčiau pirmadienį prem
jeras Andrius Kubilius paten
kino ministro S. Kakčio atsi
statydinimo prašymą ir doku
mentus įteikė prezidentui. 

Ministrus Lietuvoje skiria ir 
atleidžia prezidentas premjero 
teikimu. 

V. Adamkus lapkričio pabai
goje paprašė S. Kakčio atsi
statydinti, bet ministras tuo
met sakė neketinąs to daryti. 

S. Kakčiui teko atsistatydin
ti dėl užtrukusio viešo aiš
kinimosi, kokiomis aplinky
bėmis įsigijo žemes sklypą ir 
kaip deklaravo savo turtą. 

Pirmadienį pasirašęs atsi
statydinimo prašymą, S. Kak
tys drauge paskelbė pa
reiškimą, kuriame aiškina to
kio apsisprendimo motyvus. 
Pasak pareiškimo, „nuola
tiniai įtarinėjimą;, visuome
nėje sudaroma neigiama nuo
monė ima kenkti visos vyriau
sybės įvaizdžiui". Be to, pasak 
S. Kakčio, jo šeimai jau tapo 
sunku atlaikyti „nuolatinį psi
chologinį spaudimą". 

Atsistatydinęs ministras pa
žymi, kad nei premjeras, nei 
Seimo dauguma, nei opozicija 
ar žiniasklaida nėra jam prie

kaištavę „dėl dalykinės veik
los". S. Kaktys neneigia, kad 
padarė „nedidelių netikslumų 
deklaruojant turtą" ir pa
brėžia paprašęs panaikinti su
tartį dėl žemės sklypo pirkimo 
iš Vilniaus apskrities admi
nistracijos, kai kilo abejonių, 
ar sandorio sudarymui ne
galėjo turėti įtakos ministro 
pareigos. 

Vis dėlto S. Kaktys pa
brėžia, kad „kokių nors dides
nių" jo nusižengimų „nerado 
nei Valstybinės mokesčių in
spekcijos, nei vyriausybės su
darytos komisijos". 

Mokesčių inspekcija nese
niai nustatė, kad S. Kaktys 
pažeidė turto deklaravimo 
tvarką. Kita komisija nustatė, 
kad žemės sklypas Antakalnio 
rajone Vilniuje buvo parduo
tas S. Kakčiui pažeidžiant 
įvairius teisės aktus ir ne
pagrįstai sumažinus kainą 
40-čia procentų. 

S. Kaktys teigia, kad jo 
„puolimas nuo pat pradžių 
buvo labai šališkas" ir dabar 
jis jaučiąs „tam tikrą pa
lengvėjimą". 

* Sekmadienio vakarą 
Būtingės naftos terminale 
pradėtas pildyti tanklaivis 
„Almanama", plaukiojantis su 
Bahreino vėliava. Nepaisant 
šeštadienį Baltijos jūroje siau
tusiu uragano, terminalo plū
duras, esantis maždaug už 7.5 
km nuo kranto, nenukentėjo. 
„Almanama", laukdamas pa
lankaus oro, Baltijos jūroje 
stovėjo daugiau nei savaitę. 

P a s a d e n a , Kalifornija. J Mar
są nusiųstas JAV mokslinių tyrimų 
zondas „Marš Polar Lander" sekma
dienį jau penktą kartą per dvi paras 
praleido šešių minučių „ryšio lan
gą", nesusisiekęs su Žeme. Tai dar 
labiau sustiprino nuogąstavimus, 
jog užduotis gali žlugti. Zondas per 
ultraaukžtų dažnių anteną turėjo 
užmegzti ryšį su palydovu „Marš 
Global Surveyor", kuris suka ratus 
apie raudonąją planetą. Tačiau vietoj ryšio ir vėl tvyrojo grėsminga tyla. 
Tokia padėtis tęsiasi jau nuo praėjusio penktadienio, kai 165 mln. dolerių 
vertės zondas nusileido Marse. 

Mozdok-Maskva. Federalinės pajėgos Čečėnijoje pradeda baigiamąją 
Grozno išvadavimo iš čečėnų kovotojų operacijos dalį. Kaip pirmadienį 
pranešė Rusijos kariuomenės Šiaurės Kaukaze štabas, siekiant paimti 
Čečėnijos sostinės kontrole į savo rankas, nebus taikomi ankstesni meto
dai, naudoti išlaisvinant Gudermesą ir Argūną. „Karinei vadovybei iš
keltas uždavinys ne tik paimti miesto kontrolę į savo rankas, bet ir sunai
kinti dideles čečėnų kovotojų pajėgas, esančias Grozne", pareiškė štabo 
pareigūnai. įvairiais vertinimais, Grozne dabar yra nuo 3 iki 5,000 kovo

tojų. Štabo pareigūnai pranešė, 
kad čečėnų vadas Aslan Mascha-
dov ko! kas yra Grozne. Rusijos 
kariniai pareigūnai neatskleidžia 
taktikos, kurią ketinama taikyti 
paimant Grozną. Jie pabrėžia, 
kad svarbi operacijos dalis — iš
vesti iš miesto taikius gyventojus. 
Rusijos kariuomenės vadovybė ko
votojams paskelbė ultimatumą su
dėti ginklus. Vadovybė įspėja, kad 

„daugiau jokių derybų nebebus". 
Beijing JT paskelbė, jog Žemės ozono sluoksnis per kelerius metus 

pradės tirštėti. Aukštai atmosferoje esantis ozono sluoksnis apsaugo Že
me nuo žalingų ultravioletinių Saulės spindulių. Pastaraisiais metais 
sluoksnis vis retėjo dėl žmogaus naudojamų chemikalų poveikio. Išretėjus 
sluoksniui, žmonės dažniau serga odos vėžiu, katarakta ir kitomis ligo
mis. „Mokslininkai spėja, kad ozono sluoksnis per kelerius metus pradės 
atsistatyti, o visiškai atsikurs iki kito amžiaus vidurio, jei mes visiškai 
(gyvendinsime Montrealio protokolą" , sakė JT aplinkos apsaugos progra
mos (UNEP) direktoriaus pavaduotojas Shafąat Kakakheli. Sumažėjus 
ozoną ardančių chemikalų vartojimui, sluoksnis galės pats natūraliai at
sikurti. 

Betl iejus, Vakarų k ran tas . Sėdėdamas prieš milžinišką sceną, 
vaizduojančią Kalėdinę prakartelę, Palesti
nos prezidentas Yasser Arafat šeštadienį gim
tajame Kristaus mieste Betliejuje paskelbė 
naujojo tūkstantmečio švenčių pradžią. Edžių 
aikštėje orkestras sugrojo Palestinos valstybi
nį himni^ pradėdamas daugiau kaip metus 
truksiančias šventes, kurios padės atkreipti 
dėmesį į siekį sukurti nepriklausomą Palesti
nos valstybe, o turistų antplūdis pagerins vie
tos ekonominę padėtį. Prieš užžiebiant Kalė
dų eglės šviesas ir miesto papuošimų gran
dines, trylikos Jeruzalės krikščioniškų bend
ruomenių dvasininkai laikė bendras mišias 
Ėdžių aikštėje, priešais šeštojo amžiaus Gimimo bažnytią. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin, kuns praėjusią savaitę 
buvo paguldytas į ligoninę dėl plaučių už
degimo, pirmadienį grįžo į Kremlių. Krem
liaus atstovas, su kuriuo buvo susisiekta 
telefonu, nesakė, ar 69 metų B. Jelcin vi
siškai pasveiko, ar tik laikinai paliko ligo
ninę, kad galėtų susitikti su į Maskvą atvy
kusiu Ukrainos prezidentu Leonid Kučma. 
Dėl B. Jelcin ligos praėjusio mėnesio pabai
goje buvo atidėtas numatytas sutarties pa
sirašymas dėl Sąjungos sudarymo su Bal
tarusija, kita Rusijos kaimyne. Be to, ati
dėtas gruodžio 21 d numatytas Vokietijos, 
Prancūzijos ir Rusijos vadovų susitikimas. 

Sietlas. Susitikimas del naujo pasaulinių prekybos derybų rato 
pradžios baigėsi nesėkme, suduodamas smūgį JAV prezidento Bill Clin-
ton pastangoms įtikinti skeptiškai nusiteikusius amerikiečius tarptauti
nes prekybos teikiama nauda. Tačiau aukščiausieji administracijos parei
gūnai pažadėjo derybas atnaujinti kitų metų pirmoje pusėje Ženevoje. De
rybų Sietle žlugimas pademonstravo visišką keturias dienas trukusių dis
kusijų, kurių pradžia buvo pažymėta dideliais gatvių protestais, nesėkmę. 

Varšuva. Iš NATO vyriausiosios būstinės paskelbtų duomenų matyti, 
kad Lenkija — pati neturtingiausia sąjungos nare. su kartėliu rašo lenkų 
spauda. Nors Lenkija gynybai skiria 2 2 bendrojo vidaus produkto, skai
čiuojant vienam gyventojui tai sudaro vos 46 dolerius — mažiausiai iš vi
sų 19 NATO narių. Čekija ir Vengrija šiam tikslui skiria 58 dolerius. 

Artėjant uraganui, jis buvo iš
plaukęs toliau į Lietuvos eko
nominę zoną, maždaug 40 km 
nuo kranto. Tanklaivis bus 
pripildytas 80,000 tonų Rusi
jos bendrovės „Jukos" naftos, 
skirtos eksportui. BNS> 

KALENDORIUS 
Gruodžio 7 d.: Sv Ambraziejus; 

Aras, Daugardas, Jaunutis, Taute. 
Gruodžio 8 d.: Švč. M. Maruos 

nekalusis prasidėjimas; Gaila, Ged-
minte. Gentvilas. Romankas. Vaidgi-
nas. Zenonas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LABANAKT TAMSTAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Tamsta sveikai valgai, regu
liariai darbuojiesi. Ir tai yra 
Tamstos dienos veikla. Tai 
kas yra su Tamstos nemiga? 
Gal tos neramios naktys turi 
ką nors bendra su Tamstos 
elgsena. Pasižiūrėkim į tai iš 
arčiau. 

Tyrimai nurodo, kad mes čia 
gyvename neišsimiegančioje 
tautoje. Šio krašto „The Na
tional Sleep Foundation" tvir
tina, kad tarp 30-60 metų 
amerikiečių moterų 56 proc. 
neišsimiega dėl dviejų prie
žasčių: vienos pačios ryžtasi 
mažiau miegoti, kitos miegotų 
ilgiau, bet nepajėgia. Jos gali 
valandomis gulėti atvertomis 
akimis, ar greit užmigti, kad 
per greitai atbustų. Nemigos 
tyrinėtojai mano, kad žmonės 
dabar mažiau miega negu bet 
kada pirmiau. 

Kiek man reikia miego? 

Žmogui reikia miego kiek
vienam savitai. Vis tik yra pa
grindinė tiesa, kad suaugusie
ji turėtų išsimiegoti kasnakt 

"po aštuonias ar pusdevintos 
valandos, o jei esi per dieną 
pavargęs — turi ilgiau miego
ti. 

Štai miegojimo žinovų pata
rimas. 

Nors suaugusiems miegoti 
reikia 8-8V2 valandų, bet mie
gama nuo 6V2 — iki 9 valan
dų. Kiek kiekvienam asme
niškai reikia miego, sužino
site, kai miegosite netrukdo
mas — atostogaudamas. Kiek, 
kai pailsėdamas pradėsi mie
goti kelias naktis — tiek ir 
reikės Tamstai naktinio mie
go-

Pavogtos miego 
valandos 

Atrodo, yra paprastas daly
kas tas miego sumažinimas, 
idant daugiau darbo atliktum. 
Bet taip nėra. Miego nutrauki
mas sumažina proto ir jausmų 
atsargas, trukdo kūnui pail
sėti ar atsigauti. Todėl neleis
tinas yra miego sumažinimas. 
Žmonės klaidingai mano. kad 
jie gali sumažinti miegą, sau 
nepakenkiant. Taip nėra. Su
mažėjęs miegas neigiamai at
siliepia į žmogaus susikaupi
mą, atmintį, jo visuomeninį, 
asmeninį ir užsiėmimo santy
kiavimą. Dar to negana Susi
siekimo žinovai tvirtina, kad 
Amerikoje mieguisti vairuoto
jai sukelia kasmet po 100,000 
nelaimingų atsitikimų. 

Nemiga 

Yra žmonių, kurie patys su
mažina miegojimą, bet dauge
lis kitų niekaip negali savu 
laiku užmigti, nors ir labai 
stengiasi. Daugiau yra nemie-
galių moterų negu vyrų. 

Nemiga suprantama kaip 
sunkumas užmigti, gulėjimas 
be miego ir nepailsėjimas pra
budus. Moterų hormonų kaita 
gali įtakoti laiko trukmę iki 

užmiegant, miego pakopas ir 
jo kokybę. Dažnai menkai 
miegama pradžioje mėnesinių 
regulų. 

Žmogui pusamžio sulaukus, 
miegas gali į niekus pavirsti. 
Sulaukus kapos metų, nemiga 
dažnai pasitaiko. Tada atsi
randa sunkumas užmigti, bet 
nesikeičia reikiamo išsimiego-
jimo laikas. 

Retkarčiais pasitaikančios 
nemigos naktys gal ir nieko 
tokio. Net yra normalu priei
namai trumpam neišsimiegoti 
po laimingų ar blogų dienų, 
pvz., vedybų, skyrybų, persi
kraustymo ar mylimo asmens 
mirties. 

Tik po trijų savaičių vis te
besitęsianti nemiga yra per 
ilga — chroniška ir tokia ji yra 
tvarkytina, ypač jei trukdo 
dienos darbui. 

Nemigos priežastys 
Nemiga nėra liga, o tik pasi

reiškimas kokios nors kitos 
priežasties, kaip mediciniško
ji. Sąnarė — artritas gali iš
blaškyti miegą. Dar plaučių li
ga, sunkinanti kvėpavimą, ar 
širdies liga, pakeičianti širdies 
ritmą, trukdo miegoti. Na ir 
kitos ligos, kaip žaizdos (dvy
likapirštėje žarnoje žaizdą 
ima skaudėti nakties metu), 
parkinsonizmas, inkstų nege
rovė ir padidinta gūžio liaukos 
veikla. Tada reikia su gydyto
jo pagalba sutvarkyti nemigos 
priežastį. 

Daugelis vaistu — 
chemikalų t rukdo 

miegoti 
Štai septynios chemikalinės 

nemigos priežastys: 1. Alkoho
lis, 2. „Beta blockers" vaistai. 
3. Kofeinas (kavoje, arbatoje, 
pepsuose ir šokolade) ir kiti 
centrinės nervų sistemos jau-
dikliai. 4. Kai kurie prieš nu
siminimą vaistai. 5. Prieš už
gultą nosį vaistai, kai kurie 
antihistaminai ir kitokie nuo 
slogų, alergijos ir astmos vais
tai — taip visų imami. 6. Dėl 
virškinimo netvarkos imami 
vaistai. 7. Gūžio liaukos hor
monų vietoje imami vaistai. 

Tarkis su gydytoju ar vaisti
ninku dėl galimos vaistų su
keltos nemigos. Reikės pakeis
ti vaistą ar jo dozę bei paėmi
mo laiką, jei jis kenkia miegui. 

Nuostabi yra patirtis vieno 
asmens, kuris perskaitė dr. 
Ancoli-Israels knygą „Ali I 
want is a good night sleep", 
pakeitė savo nuo alergijos 
vaistą ir tuomi užbaigė savo 
10 metų užsitęsusią nemigą. 

Dar yra dažnai ir kitų nemi
gos priežasčių, kaip proto ne
tvarka, ypač baimingumas ir 
nusiminimas, darbo pakeiti
mas ar. kelionė, ar įpratimas 
neapsieiti be miego tablečių, ir 
trys tikros nemigos priežastys, 
kaip narkomanija, neramios 
kojos — rankos ir miegant 
paliovimas alsuoti. Sėkmės! 

Saldumynus valgyti nėra sveika, bet retkarčiais galima padaryti išimtį. Tokia išimtis pasitaikė spalio g a l e , kai 
Čikagoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos mokyklos darželio ir antro skyriaus mokiniai, užs imovę 
kaukes, aplankė seseles kazimierietes Motiniškame name ir visus pralinksmino dainomis. Už pas irodymą vai
kučiai buvo apdovanoti saldumynų maišeliais. 

PREZ. ANTANAS SMETONA 
JUOZAS ŽYGAS 

(Tęsinys) 
Seimo pirmininkas dr. J. 

Staugaitis paklausė, kieno 
vardu jis tokį įsakymą duodąs. 
„Diktatoriaus", — trumpai at
sakė kapitonas Mačiuika. Pir
mininkui dar paklausus, kurio 
diktatoriaus, kpt. A. Mačiuika 
nesileido į jokias kalbas ir rei
kalavo jo įsakymą tučtuojau 
vykdyti. Seimo pirmininkas 
dr. J. Staugaitis ir vicepirm. 
inž. St. Kairys karininkų buvo 
internuoti kariuomenės štabe. 
Laikinoji Karo valdžia vi
suomenę painformavo apie 
įvykusį perversmą, kad kuo 
greičiau valdžią atiduotų į 
tikrų Lietuvos sūnų rankas. 

Kariniu požiūriu pervers
mas pasisekė geriau, negu to 
galėjo tikėtis patys didžiausi 
optimistai: perversmo metu ne 
tik .nebuvo nė vieno nukauto 
ar sužeisto, bet nebuvo iš
šauta nė vieno šūvio. Į kariuo
menės štabą atvyko A. Smeto
na, prof. A. Voldemaras ir kiti 
tautininkai, o kiek vėliau ir 
krikščionių demokratų atsto
vai. Jie posėdžiavo kariuo
menės vyriaus, inspektoriaus 
gen. S. Žukausko kabinete, 
jam pačiam dalyvaujant. Nau
josios vyriausybės sudėtis jau 
buvo aptarta prieš perversmą 
ir dabar, ją besvarstant, ma
žai kas tepakito. Perversmo 
vadovybės valstybei vadovauti 
buvo kviečiamas A. Smetona. 

Gruodžio 17 d. perversmas 
įvyko taip staigiai, greitai ir 
tyliai, jog kauniečiai apie jį 
tesužinojo tik rytmetį, eidami 
į darbą ar šiaip išeidami į 
miestą, iš skelbimų ir gatvėse 
patriuliuojančių kareivių. Pri
simenu, kad aš pirmutinis iš 
visos šeimos pastebėjau kažką 
įtartina ir atkreipiau namiš
kių dėmesį. Priešais mūsų 
namą buvo gimnazijos (Biržų) 
sporto aikštė. Joje pastebėjau 
porą ginkluotų vyrų. Pasakiau 
kitiems namiškiams. Susi
domėjo tėtis ir išėjo pasitei
rauti. Jam buvo pasakyta, kad 
įvyko Kaune perversmas ir 
Seimas išvaikytas. Tai buvo 
gera žinia ir tėtis taučtuojau 

Vilniaus Gerontologijos , r i'«-al;i 
keliai neįgaliųjų •-<-• ?. 1 :lieli.tr::- : 
nanti gydytoj-a R>." < \ :rh.iii<--r,. 

itac ĮJOS centro koridoriai papuošti g i l ėmis ir žalumynais, taip pat įrengti ir ta-
.-;:• :«ti Nuotraukoje du kartim per savaite centro darbuotojų sveikatą tikri-
kaire;»- ir centro gyventoja F.lena ftepsienč N'uotr B r o n i a u s J u o d e l i o 

iškėlė vėliavą, kuri buvo gal 
vienintelė visoje gatvėje. 

Perversmo staigumu bei 
greitumu galimo lenkų pavo
jaus išvengta, tačiau apie jį 
visokiausių nuomonių galėjo 
susidaryti užsienis, ir labai 
svarbu buvo mūsų užsienio 
pasiuntinybes apie jį kuo sku
biausiai painformuoti. Apie 
pietus užsienio reikalų vice
ministras Balutis per paly
dovą pik. Kauną buvo iškvies
tas į kariuomenės štabą. Čia 
kariuomenės štabo viršininko 
kambaryje rado keliasdešimt 
žmonių, kurių, matyt, ilgai 
posėdžiauta ir daug prirūkyta. 
Balutį stebino, kad, be dauge
lio kitų, „ten sėdėjo buvusieji 
Lietuvos prezidentai — A. 
Smetona ir A. Stulginskis — 
su svarbiausiais patarėjais 
krikščionių demokratų ir tau
tininkų partijų šulais". Balu
tis žinojęs, kad šių partijų va
dai ligšiol vengė sueiti ir 
kalbėtis net visuomeniniuose 
pobūviuose, čia prie vieno sta
lo bendrai tarės, lyg didžiausi 
bičiuliai. 

Pastangos sudaryti 
vyriausybę pagal 

konstituciją 

Vyriausybę buvo norima su
daryti koalicinę, kurioje daly
vautų visos dešiniosios ir vi
durio partijos. Kadangi ka
riuomenės štabe jau buvo visų 
dešiniųjų partijų ir tautininkų 
atstovai, gruodžio 17 d. ryte į 
jį buvo pakviestas Ūkininkų 
partijos vadas Rapolas Skipi
tis, kurį prof. A. Voldemaras 
kalbinęs būti vidaus reikalų 
ministru. R. Skipitis atsisa
kęs, bet prašęs leisti pasima
tyti su visais areštuotais mini
strais ir Seimo nariais. Areš
tuotieji buvę kariuomenės šta
bo antrojo aukšto viename 
kambaryje. R. Skipitis, paža
dėjęs rūpintis, kad jie nedel
siant būtų paleisti, nulipęs 
žemyn vėl į tą patį kambarį, 
kur buvęs A. Voldemaras ir 
kiti. „Mes, teisininkai, ne
turėtumėme laužyti valstybės 
konstitucijos", — pastebėjęs R. 
Skipitis St. Šilingui. „Reikia 
gelbėti valstybę nuo gre
siančios katastrofos. Geriau 
paaukoti konstituciją valsty
bei, negu valstybę konstituci
jai", — atkirtęs jam St. 
Šilingas. 

Ūkininkų partijos centro 
komitetas nutarė deleguoti V. 
Sidzikauską ir R. Skipitį į 
generalinio štabo būstinę su
rasti išeitį iš perversmo suda
rytos pavojingos padėties Lie
tuvoje. Nuvykę į štabą, jie 
pirmiausiai sutiko St. Šilingą. 
Jis pasisakė redaguojąs spe
cialų „Vyriausybės žinių" 
numerį, kuriame būsią pa
skelbta, kad Lietuvos Respu
blikos prez. dr. K. Grinius ir 
M Sleževičiaus ministrų kabi

netas atstatyti, sudaryta nau
ja Lietuvos vyriausybe. V. Si
dzikauskas tokiam žygiui ne
pritaręs, pareikšdamas, kad 
jis galįs sukomplikuoti Lietu
vos užsienio politikos padėtį, 
ir siūlęs ieškoti būdų konstitu
ciniu keliu sudaryti vyriausy
bę, kurios nebereikėtų kitoms 
valstybėms pripažinti. Pasita
ręs su A. Smetona, P. Plecha
vičiumi ir kitais, St. Šilingas 
sutikęs su Sidzikausko nuo
mone ir prašęs jį su R. Ski
pičiu tarpininkauti tarp per
versmo vadovybės ir buvusios 
vyriausybės, kad būtų surasta 
tinkamiausia išeitis. Jiedviem 
duotas automobilis ir palydo
vas kpt. Slapšys, kad juodu 
galėtų laisvai, kur reikiant, 
važinėti. Pasikalbėjus su dr. 
K. Grinium apie perversmo 
sudarytą padėtį, šis sutikęs 
keisti vyriausybę, jei tam pri
tarsianti jo partija, jei M. 
Sleževičiaus ministrų kabine
tas pats laisvai nutarsiąs at
sistatyti, ir jei perversmo 
naktį suimtieji būsią paleisti. 

Atsistatė M. Sleževičiaus 
vyriausybė 

Valstiečių liaudininkų parti
jos vadovybės kai kuriems 
nariams pritarus vyriausybės 
keitimui, V. Sidzikauskas su 
R. Skipičiu grįžę į generalinį 
štabą, kur tuo metu jau buvęs 
internuotas ir M. Sleževičius, 
su kuriuo jie norėjo pasitarti. 
M. Sleževičius pareikalavęs, 
kad būtų grąžinta laisvė štabe 
internuotiems vyriausybės ir 
Seimo prezidiumo nariams, 
kad ministrų kabinetas galėtų 
susirinkti posėdžio ir laisvai 
daryti nutarimus. Perversmo 
vadovybei sutikus, toks mi
nistrų kabineto posėdis įvyko 
vakare generaliniame štabe, ir 
jame buvo nutarta M. Sleže
vičiaus vyriausybei atsistaty
dinti. Atsistatydinimo raštą 
respublikos prez. dr. K. Gri
niui nuvežė V. Sidzikauskas. 

Prez. dr. K. Grinius priėmė 
M. Sleževičiaus ministrų kabi
neto atsistatydinimą, įvykusį 
1926 m. gruodžio 17 d., 10 
vai. 15 min. vakaro, ir V. Sid
zikauskui įteikė priėmimo 
aktą perduoti ministrui pirm. 
M. Sleževičiui pasirašyti. 

Prez. dr. K. Grinius pasiūlęs 
naują vyriausybę sudaryti A. 
Smetonai, nes perversmo va
dovybei siūlomas A. Merkis, 
buvo nepriimtinas preziden
tui. Tad ministru pirmininku 
buvo pasiūlytas prof. A. Volde
maras. Dr. K. Grinius sutikęs, 
jei jis raštu pasižadėsiąs sau
goti konstituciją. 

Naujasis ministras pirmi
ninkas, prof. A. Voldemaras, 
siųsdamas respublikos prezi
dentui patvirtinti savo suda
rytą ministrų kabinetą, gruo
džio 17 d. pridėjo ir savo 
laišką: „Paklaustas Tamstos, 
ar galima įvesti į konstitucinę 
tvarką susidėjusią padėtį, iš 
kurios išėjo mano kabinetas, 
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aš turiu garbę užtikrinti, kad 
visos bus padėtos pastangos 
tiek mano, tiek viso kabineto, 
kad tai įvyktų kuo greičiau
siai". 

Gavęs tokį patikrinimą raš
tu, prez. dr. K Grinūirprof. 
A. Voldemaro sudaryta kabi
netą patvirtino pasirašęs pa
tvirtinimo aktą. 

A. Smetona išrenkamas 
prezidentu 

Gruodžio 19 d. skubomis 
buvo sušauktas nepaprastas 
Seimo posėdis, kurį, lutą 
dieną aprašydamas, ,3ytas" 
Nr. 266 (878) vadina „Di
džiuoju istorišku Lietuvos Sei
mo posėdžiu". Jis įvyko sek
madienį ir truko vos vieną va
landą. Jį atidaręs Seimo pirm. 
dr. J. Staugaitis perskaitė dr. 
K. Griniaus atsistatydinimą iš 
respublikos prezidento pa
reigų ir savo paties iš Seimo 
pirmininko pareigų. Nepa
prastojo Seimo posėdžio pirmi* 
ninku buvo išrinktas A. Stul
ginskis ir, jam pirminin
kaujant, vyko naujo respubli
kos prezidento rinkimai. Sei
mo posėdy dalyvavo 43 jo na
riai: visi krikščionių demo
kratų bloko, tautininkų ir 
Ūkininkų partijos atstovai ir 
kai kurie mažumų atstovai. 
Balsavime dalyvavo 40 Seimo 
narių. 38 kortelės buvo paduo
tos už A. Smetoną ir 2 tuščios. 

Išrinkus A. Smetoną respub
likos prezidentu, jį prisaikdi
no arkivyskupas metropolitas 
Juozapas Skvireckas, asistuo
jamas prelato Kazimiero 
Šaulio. 

„Al, Antanas Smetona, pri
siekiu Visagaliui Dievui, Tre
jybėje vienam esančiam, viso
mis savo pajėgomis rūpintis 
Respublikos ir Tautos gerove, 
saugoti konstituciją ir įsta
tymus, sąžiningai eiti savo pa-
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Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
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Vaiandoa pagal šusterimą 
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Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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9630 S.RįrJgeland Ave. 
CrflcagortWoeJLė0415 
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Tel. 773-735-7709 

reigas ir būti visiems lygiai 
teisingas. Taip man, Dieve, 
padėk. Amen". 

Pabaiga 
. . A . . . t i W M 

Rašymui nauddttC.'J**©11^1* e n -

ciklop. t. XXVIII psl. 173:178 ir A. 
Merkelis — .Antanas Smetona". 

Vilnius, spalio 1* d. (Elta) 
— Aukščiausia . JJ&saulyje 
šventine Kalėdų egle laps Vil
niaus televizijos boBStas. Tai 
— svarbiausia projekto — 
tūkstantmečio šyiesa^dalis. 

Šventiškai papuošti 326.47 
metro aukščio Vilniaus televi
zijos bokštą sumanyta artė
jančių 2000-ųjų metų garbei, 
sakė projekto rengėjai. 

Bokštas-eglė sušvis per Šv. 
Kalėdas —1999 metų gruodžio 
25 dieną. Tai unikalus, atitik
mens Lietuvoje neturintis, 
aukšto inžinerinio lygio pro
jektas. Jį įgyvendinant, bus 
naudojamos šiuolaikinės švie
sos įrangos medžiagos ir tech
nologijos. 

Šiuo projektu bus ne tik pa
gerbti 2000-ieji — Didžiojo ju
biliejaus metai. Vaizdinis 
šventinis reginys suteiks nau
jų reikšmingų spalvų ir bend
ram Lietuvos sostinės įvaiz
džiui. Vilniaus TV bokštas, re
gėjęs sunkias kovas dėl val
stybės nepriklausomybės, vėl 
atkreips į save pasaulio dėme
sį, tarsi liudijantis, kad, ne
paisant visų patirtų sunkumų, 
Lietuva moka džiaugtis ir 
džiuginti kitus. 

Projekto „Tūkstantmečio 
šviesa" rengėjai — Vilniaus 
arkivyskupijos 2000 metų ju
biliejaus komitetas, viešoji įs
taiga „Oreivystės centras", AB 
„Lietuvos radijo ir televizijos 
centras", Vilniaus miesto savi
valdybė. 

http://eli.tr::-


EUROPIETIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Prasilošėliai ir turtuoliai kasino namus. Apskaičiuota, 
Wiesbadene kad kiekvienais metais juos 

aplanko per 300,000 vokiečių 
Hesseno krašto sostinė ir svetimtaučių, duodami kasi-

Wie8baden yra atitolusi nuo no, pvz., 1998 m. 47 mln. dol. 
Frankfurto tik apie 40 km. Tai pelno. Lošimo namų b-vei lie-
didžiausias ir seniausias Vo- ka vienas dešimtadalis, treč-
kietijos mineralinio vandens dalis pelno atiduodama miesto 
kurortas. Po Antro pasaulinio savivaldybei ir 61,5 proc. gau-
karo miestas pasipuošė gra- na krašto vyriausybė. VViesba-
žiais naujais namais — vilom, den gautu pelnu, yra tik sep-
ligonių sveikatai tikrinti mo- tintoje vietoje, iš veikiančių 50 
derniškom laboratorijom, ba- Vokietijoje lošimo namų. Yra 
Seinais, voniom ir t.t. atvejų, kad žmonos praneša 

Ir prieš Pirmąjį pasaulinį direkcijai vyrų pavardes, 
karą į Wiesbadeną atvykdavo įtraukiant juos į kompiuterio 
turtingieji anglai bei rusai. Po juodąjį sąrašą". Aišku, jam 
1945 m. čia prieglaudą rado draudžiamas įėjimas į lošimo 
lietuviai pabėgėliai, atvežti namus, kadangi Josimo alko-
daugiausia iš Hanau stovyk- holikai" dažnai pralošia gautą 
los. Jie tuoj pat susiorganiza- algą, namus, įmones. 
vo, įsteigdami gimnaziją, mo- Wiesbaden yra labai gražus 
kyklą, vaikų darželį, skautus, ir švarus miestas, visur mato-
stiprų „Lituanicą" sporto klu- mos vokiečių prižiūrimos ir 

„Dovana Lietuvai* konferencijoje iš kairės: dr. Renata Variakojytė-StaniSkienė, Chicago un-to skausmo gydy
mo specialistė, Lietuvos Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Regi
na NaruSienė. Nuotr. Jūratės Variakojienė* 

giant dalį transportavimo iš
laidų. 

Valstybės paramos sulauks 
tik galvijų, bet ne kiaulių au-

Tuo tarpu Žemės ūkio rūmų gintojai. Pasak Žemės ūkio 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS — PERMAINŲ 
KRYŽKELĖJE 

2000 metais bus iš esmės 
bą, įvairius kursus. sodinamos gėlės, švarą palai- pakeista valstybės paramos pirmininkas prof. Antanas ministerijos Maisto valdybos 

Ne tik gydyklom prieš ̂ Pir- ko turkai, o „pizas" kepa ita- ž e m ė S ūkiui sistema, perei- Stancevičius teigia, jog tai viršininkės Nijolės Maksima-
nant prie tiesioginių išmokų nėra strategija, o tik kaimo vičienės, „mūsų pirmenybė 

rėmimui skirtų lėšų paskirsty 

Remia Lietuvą 

mąjį pasaulinį garsus buvo lai. 
Wiesbaden, bet taip pat ir lo
šimo namais — kasino. Tur
tingieji rusai ar anglai čia pa
likdavo tūkstančius rublių ir 
svarų. Prie nuolatinių lanky- Netoli mano vietovės, Ben-
tojų priklausė Rusijos rašyto- sheimo „Lion" klubas į Lie
jai F. Dostojevskij (JJroliai tuvą vėl pasiuntė senelių na-
Karamazovai", „Idiotas" ir kt.) mams, dviem ligoninėm 
ir L. Tolstoj („Karas ir taika", penktą talpintuvą. Be drabu-
,Anna Karenina" ir kt. romą- žių vokiečiai praturtino Vil
nai), prie ruletės stalo lošdami niaus ligoninę 76 moderniš-
iki „paskutiniųjų marškinių", kom lovom su čiužiniais, nak-
Ne paslaptis, kad F. Dosto- tiniais staliukais, kėdėm ne-
jevskij vieną 1865 m. dieną įgaliems. JLions" klubo vado-
pralošė 3,000 auksinių rublių, vybė pranešė, kad jau anks-
Tai buvęs honoraras už jo čiau Lietuvai pasiųsti keturių 
parašytą romaną. Likęs be ka- didelių virtuvių visi įrengimai, 
peikos, jis tuoj pat atsisėdo medicininiai įrankiai, 10 siu-

> antrą romaną rašyti. Ir tai at- vimo mašinų ir staliaus dirb
tuvės su visais įrankiais, 
2,124 tūkst. naujų vyriškų ir 

už javų pasėlių plotus ir galvi
jus. Tai numato žemės ūkio mo programa. Pasak jo, „nėra 
ministerijos parengtas Žemės numatyta aktualiausių ūki-
ūkio strategijos projektas. ninkams dalykų — ar žemės 

Projekte planuojama atsisa- ūkio gamyba orientuota tik į 
kyti grūdų supirkimo kainų vidaus rinką, ar perteklius 
administravimo, išlaisvinti Ii- bus pardavinėjamas užsie-
nų vidaus rinką, panaikinant nyje, be to, neaišku, kokį ūkį 
supirkimo kvotas ir subsidi- valstybė rems — stambų, vi
jas, sumažinti pieno supirki- dutinį ar smulkų", 
mo kainas, per 3 metus atsisa- Ūkininkų sąjungos pirmi-
kyti mėsos ir pieno eksporto ninkas Jonas Čiulevičius „Lie-
subsidijų. tuvos rytui" sakė niekada ne-

Strategijos programoms įvyk- sidžiaugęs tiesioginėmis subsi-
dyti reikia 1 milijardo litų. dijomis. „Jeigu numatoma už 
Daugiausia lėšų planuojama karvę per metus mokėti 130 
skirti melioracijos, žemės re- litų, tai nesunku nuspėti, kad 
formos darbams ir pieno rin- kai kurie žemdirbiai juos iš 
kai reguliuoti. 

Komentavo R. Pakso 
. atsistatydinimą 

nevilties pragers". 
Didžiausios permainos 2000 

metais laukia grūdų augin
tojų, kurie kitąmet susidurs 
su perteklinių grūdų pardavi
mo problema — Vafctybinė 

liko per tris savaites, tikrovėje 
parašęs savo autobiografiją, 
pavadindamas- ją „Lošėjas", moteriškų batų. Viskas ati-
Tačiau 1872"M*lošimo namai duota be jokių tarpininkų, 
"buvo uždaryti. Tuo pasinaudo- tuoj pat vokiečiams įrengiant Rolando Pakso atsistatydini 
jo Baden-Baden kurortas, ku- pvz. staliaus dirbtuves. Visą mas plačiai nuskambėjo vokiš- įemės ūkio ir maisto produktų 
riame vėl apsistodavo turtin- turtą vokiečiai įvertino dau- koje žihiasklaidoje. Jtakingi rinkos reguliavimo agentūra 
gieji rusai, jų tarpe rašytojai, giau kaip 1 mlrd. dol. „Lion" dienraščiai politiniuose psl. di- SUpjrks n e visą užaugintą 
kuriuos Rusijos elitas vadin- klubo atstovai vyksta į Gedi- dėlėm antraštėm pranešė Lie- maistinių grūdų derlių. 
davo „lošir- alkoholikais", mino miestą tikrindami, ar jų tuvos vyriausybės krizę, nu- Supirkimo kainų išlaisvi-

Tik 19491 VViesbaden gavo dovanos nenuplaukė „tamsiais rodydami kaltininką „Wil- m m ą lydės tiesioginės išmo-
teidimą vėl daryti lošimo — keliais". liams" bendrovę. j ^ u ž j a v u pasėlius už 

kviečių arba rugių ha bus mo
kama 80 litų, ankštinių 
kultūrų — 130 litų, grikių — 
150 ir rapsų — 200 litų. J. 
Čiulevičiaus vertinimu, 80 litų 
už ha kviečių išmoka yra juo
kinga. 

Pienininkai sako, jog „130 
litų dydžio tiesioginę išmoką 
už karvę galima prilyginti 
valdžios prašymui nebevargti 
ir nebemelžti pieno". Kitais 
metais pieno produktų ekspor
to subsidijoms numatyta skir
ti beveik 3 kartus lėšų mažiau 
nei šiemet Eksportas bus 
daugiau remiamas netiesio
giai — finansuojant rinkoty-
ros programas, draudžiant ek-„Saulutės", Lietuvos Vaikų globos būrelio nares, dalyvavusios „Dovana Lietuvai* konferencijoje. Iš kairės: Flori

dos skyriaus pirm. Birutė Kožicienė, dr. Birutė PreikStienė, „Saulutės* pirm. Indrė Tijūnėlienė ir Regina Snars-

yra mėsinė ir pieninė galviji-
ninkystė, kurios turi eksporto 
rinkas, o parduoti užsienyje 
kiaulienos produktus nėra 
realu". 

R. Jaku ty te 

* „Net i r bes ibaigiant an
trajam tūkstantmečiui , kai 
kurių Kauno kvartalų gyven
tojams vandentiekis tebėra 
tarsi prabangos dalykas", ra
šoma „Kauno dienoje" (12.03). 
Laikraščio tvirtinimu, apie 80 
proc. vandens neturinčių žmo
nių negali įsivesti vandentie
kio dėl pinigų trūkumo, skur
do. „Nuo mano buto iki magis
tralinio tinklo keli šimtai met
rų. Kaip aš atsivesiu vandenį, 
jei metras vandentiekio kai
nuoja 60 litų?", žurnalisto 
klausė senojo Vilijampolės ra
jono gyventojas, nešinas kibi
rais vandens, kurį prisileido iš 
gatvėje stovinčio vandens 
pumpuoklio. Tuo metu prie šio 
įrenginio eilutėje mindžika
vusios moteriškės sakė, kad 
taip vandeniu čia apsirūpina
ma dar nuo caro laikų. Eita. 

* Ūkio ministeri ja kol kas 
nežino, kada ir kokiu būdu 
gyventojai galės susipažinti su 
sutarčių, pasirašytų spalio 29 
d. tarp vyriausybės ir JAV 
verslovės „Williams Interna
tional Company", dokumen
tais. Kaip sakė Ūkio ministe
rijos atstovas spaudai, ūkio 
ministras kol kas laukia atsa
kymo iš „Williams", kuri 
turėtų pateikti pasiūlymus, 
kurie dokumentai gali būti 
prieinami visuomenei. „Sutar
čių esmė, kuri buvo pateikta 
vyriausybės ir Seimo nariams, 
gyventojams bus pateikta, ta
čiau komerciniai dokumentai 
bei verslo planas liks įslap-

Danuti Bindokienė 

Taisykime kelius į... 
vienybę? 

kienė sportuojamą produkciją, den- tinti", sakė atstovas spaudai. 

Prasidėjus Adventui, sek
madienių Evangelijose gir
dime raginimą taisyti Vieš
pačiui kelius: visi slėniai turi 
būti užlyginti, visos kalvos nu
kastos, vingiai ištiesinti, kad 
žmonija tinkamai pasiruoštų 
sutikti gimusį Visatos Kūrėją. 

Du tūkstančius metų prieš 
Kristaus gimimą, kone du 
tūkstančius metų po to įvykio, 
aidi tas šauksmas nuo vieno 
Žemės krašto iki kito, bet 
žmonija užsikemša ausis ir 
stengiasi neišgirsti, pasirink
dama per gyvenimą keliauti 
duobėtais, vingiuotais, kal
nuotais keliais ir dėl to 
kentėdama nesibaigiančios ke
liones nuovargį... 

Viename pobūvyje kitatautė 
viešnia nusistebėjo, kaip ma
loniai ir šiltai lietuviai ben
drauja tarpusavyje. Jos ben-
drataučiai kitaip elgiasi: jeigu 
sueina trys, tai atsiranda bent 
penkios skirtingos nuomonės 
ir kyla nesutarimas, ilgainiui 
išsivystantis į visišką susis
kaldymą. 

Žinoma, nesinorėjo jai pasa
kyti, kad lietuviai vieningumu 
pasigirti taip pat negali — 
tiek Lietuvoje, tiek ir užsie
nyje gyvenantys retai vienin
gai sutaria, kai reikia atlikti 
svarbius darbus ar užimti at
sakingas pareigas. Nors, ypač 
mūsų tarpe, nedaug yra no
rinčių įsipareigoti ir dirbti, bet 
tikrai netrūksta žinančių, 
kaip tie darbai turi būti atlie
kami, ir nesidrovinčių garsiai 
pakritikuoti dirbančiuosius. 

Vis tik kartas nuo karto at
siranda blaiviau galvojančių, 
įsitikinusių, kad mūsų jau per 
mažai nuolat skaldytis, kad 
reikia veikti sujungtomis ran
komis ir bendromis pastango
mis, nes darbų krūvis nema
žėja, tik darbininkų jėgos sen
ka, jų skaičius tirpsta. Nors 
iki šiol pastangos „tarpusa
vyje išsišnekėti ir ieškoti glau
desnio bendradarbiavimo, vie
nybės" nedavė per daug tei
giamų rezultatų, praėjusį šeš
tadienį, JAV LB Krašto valdy
bos ir jos Visuomeninių rei
kalų tarybos dėka, vėl bandy
ta po vienu stogu surinkti 
(bent iš Čikagos ir artimų apy
linkių) būrį įvairių organiza
cijų atstovų ir, kaip sakoma, 
„atvirai išsikalbėti". 

Kaip buvo galima tikėtis, 
bematant pasigirdo priekaiš
tai, kad konferencija per sku
botai suplanuota, nepakanka
mai tvirtai suformuluota jos 
eiga, programa, galbūt nepa
kviesti visi. turėję tokiame su
sibūrime dalyvauti, ir pan., 
bet galbūt tie punktai ir nebu
vo konferencijos pagrindinis 
tikslas. Daug svarbiau, kad 

asmenys (fcy. organizacijos, 
kurioms jie atstovavo; sutiko 
rinktis prie diskusijų stalo. 
Juk skirtingų pažiūrų lietu
vius šiam tikslui surinkti yra 
bene sunkiau, kaip kartu su
sodinti žydus ir palestiniečius, 
a" \irijos katalikus su vieti-
i itestantais... . 

Konifcî .-.cijoje dalyvavu-
s i c .- nelabai aiiku, ar buvo 
pasiekta bet kokių rezultatų, 
susitarimų. Kai kas teigia, 
kad asmenys, atsinešę su savi
mi tvirtą nusistatymą „negir
dėti kitų nuomonės" arba dėl 
įvairių nesėkmių kaltinti tik 
kitus, po kelių valandų pa
sėdėjimo „Seklyčioje" tą patį 
krūvį ir išsinešė. Kiti, jeigu ir 
nepasižadėjo artimiau tarpu
savyje bendradarbiauti, bent 
pasiliko atviri ir skirtingoms 
nuomonėms, o galbūt ilgainiui 
konferencijoje girdėtos min
tys, įkritę galvon kaip mažytė 
sėkliukė, išaugs tvirtu me
džiu. 

Ko mažiausiai reikėtų, tai 
dar vienos komisijos ar komi
teto, kuris tarytum pratęstų 
praėjusio šeštadienio susiti
kimą. Apskritai turime per 
daug komisijų ir komitetų, 
kurių daugumos veikla — iš 
tuščio į kiaurą pilstymas — 
neretai nuveda \ dar didesnį 
susiskaldymą. Nelyginant da
bartinėje Lietuvoje: kai tik ku
ris vyriausybės pareigūnas, 
nepatenkintas dėl valstybės 
tvarkos ar politikos, pasi
traukia, tuoj sukuria „savo 
partiją", dar pagausindamas 
ir taip gausų jų skaičių ir nu
traukdamas pajėgesnius žmo
nes nuo naudingo darbo tė
vynei. Artėjant Seio>o, o vė
liau ir prezidente, rinkimams 
tokių partijų-partijėlių-parti-
jyčių „pasigarsinimus ir paža
dus" vis garsiau girdėsime, 
kai tauta skęs vis didesniame 
skurde ir apatijoje. Tais susi
skaldymais pasinaudos kaip 
tik tie, kurių nenorėtume vėl 
matyti prie Lietuvos valstybės 
vairo. ' " 

Išsiskirstė iš „Seklyčios" 
konferencijos dalyviai. Ar jie 
išsinešė bent vieną pozityvią 
mintį, ar buvo pakeista bent 
vieno nuomonė, pralaužta už
sispyrimo užtvara? Jeigu taip, 
tai konferenciją reikia laikyti 
pavykusią. Jeigu ne, tai už
uominos, kad ateityje planuo
jama daugiau tokių „pasi
tarimų bendradarbiavimo bei 
vienybes klausimais" yra 
bergždžios pastangos. O gal
būt kalbėkime apie vienybę ne 
lietuviškumo, bet Kristaus 
2000-ojo Gimimo šventes var
du. Be abejo, tokia, vienybė 
būtų sėkmingesnė. 

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ 
ANTANAS 

Nr.5 
Tęsinys 

Apsileidimas, 
nešvara tiesiog pritrenkė. 
Žmonės gyvena lyg urviniame 
amžiuje. Trobos apgriuvę, pa
remtos, lentgaliais užkaltos 
skylės, stogai lopyti ir perlopy-
ti. Tvorų vietoj tik vienas ki
tas stulpelis, vienas kitas iš
griuvęs pagalys. Turi karvutes 
ir kitą gyvą inventorių, bet se
natvė ir nesveikata privedė 
prie tokio stovio, kad sunku 
įsivaizduoti, sunku patikėti. 
Taip atrodo daugumas buvu
sių kaimų likučių. Kažkokia
me romane skaičiau, kaip me
lioratoriai aparė likusią sody
bą be priėjimo ar privažia
vimo. Nors keliukas yra pali
kes, bet matai naudojamas, 
apžėlęs žolėmis ir apaugęs 
krūmokšniais Čia pamačiau 
tikrąją Lietuvą, čia dar alsavo 

JUODVALKIS 

buvę ūkininkai, visom ketu
riom įsikibę į žemės gabalėlį, 
nepanorę vergauti naujiems 
ponams, pasivadinusiems 
skambiais liaudies atstovais. 
Tie liaudies atstovai, be 
žmonių pritarimo, o dar jiems 
priešinantis, buvo suvaryti į 
kolūkius, atimtas inventorius, 
gyvuliai ir žemė. Ir šiandien 
jie dar skelbia socialistinį iš
laisvinimą iš ponų vergijos, 
padarę visus beturčiais ir be
teisiais kolūkio bei partijos va
dovų vergais! 

Nuotaika truputį pasitaisė, 
kai aplankėme buvusią sesers 
sodybą, nes, insultui ištikus, 
jau ketverius metus gyvena 
pas sūnų Vilniuje, bet sodyba 
dar neapleista ir visi trobesiai 
stovi tvarkingi — prižiūrėti. 

Vieškelis žvyruotas, be as

falto dangos, telkšo balutės, 
jokio judėjimo. Matyti viena 
kita vieniša sodyba, pabaliai 
krūmų prižėlę, medžiais užau
gę. Kaimyninis Starkiškių 
kaimas (3 gyventojai), visiškai 
išnykęs nuo žemės pa iršiaus 
ir nė žymės nėra, kur buvo so
dybos. Netrukus pasiekėme ir 
Salako miestelį, anksčiau bu
vusį didelio valsčiaus centrą, o 
dabar tik kolūkio centrą. 
Miestelis neturi jokios pra
monės, apleistas, namukai 
baigia sulįsti į žemę, tik baž
nyčia tebestovi visa savo di
dybe, nors bokštas, karo metu 
numuštas, atstatytas daug že
mesnis ir nustojęs savo didin
gumo. Šventorius ir bažnyčios 
išorė, o taip pat ir vidus, pri
žiūrimi, tvarkomi, nors tikin
čiųjų bažnyčioje buvo tik sau
jelė (20-30 moterėlių). Apžiū
rėję bažnyčią, užsukome į ka
pines, kur palaidoti abu tėvai. 
Sukalbėję poterėlį, pasisėmę 
saują žemės; dar aplankėme 
dėdės Antano gretimai esantį 

ir sesers Elenos vyro Skurkos 
kapus, ir patraukėme toliau į 
Zarasus. 

Tiesa, prieš tai sustojome 
pas seserį Elze ir jos sūnaus 
Stasio šeimą, gyvenančią dar 
tebestatomuose namuose 
miestelio pakraštyje. Čia išgė
rėme kavos Šiek tiek užkan
dome ir apsižvalgę patrau
kėme į miestelį. Suradome 
senų pažįstamų Taškūnų na
mus. Su jų viena mergina 
lankėme gimnaziją, o, vėliau 
studentaudami, rasdavome jų 
namuose priebėgą. Radau jau
nesniąją jos -ešerį Anelę. Vie
nas kito nepažinome, bet išsi
aiškinę džiaugsmingai apsi
kabinome. Tuo metu kitų na
muose nebuvo, todėl papra
šiau, kad praneštų apie mano 
atvykimą ir, jei galės kas nors, 
kad atvyktų į Vilnių. Vėliau 
Vilniuje pasimačiau su jos 
broliu Broniumi, jo žmona ir 
jos broliu agronomu Petru Ar-
minavičium. Bet apie tai vė
liau. 

Bfe nuotykių, pro Bikėnų bu
vusį malūną ir Degučius, pa
siekėme ir Zarasus, kur, lan
kydamas gimnaziją, gyvenau 
aštuonerius metus ir vėliau, 
kermošiaus metu (VIII. 15 d.) 
beveik kasmet lankydavaus. 

Zarasuose 

Zarasų vaizdas pasikeitęs. 
Dar gimnazistu esant, sodinti 
pakelės medeliai suaugo į miš
ką ir vaizdą iš pagrindų pa
keitė. Ežerų susijungime pas
tatytas naujas tiltas ir vieš
kelis, einantis į Smalvas, pa-
platintas. Namas, kuriame 
net septynerius metus gyve
nau, lankydamas gimnaziją, 
nes tėvams atvažiuoti buvo 
arčiau ir nereikėjo dardėti per 
apvalių akmenų lauką į kalną, 
nugriautas, žymės nelikę. Tik 
kapinės tebestovėjo savo vie
toje, aukštoje kalvoje, kur ir 
sesuo Elena, mirusi praėju
siais 1983 m., yra palaidota. 
Tai pirmas mūsų šeimos na

rys atsiskyręs iš gyvųjų tarpo 
ir palaidotas ne savo parapijos 
— Salako — kapinėse. 

Zarasai atsistatė, išaugę ir 
laikomi poilsio, vasarojimo 
vieta. Pramonės nėra. (B.d.) 

Su sūnum Uosiu prie tėvų kapų Salake 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

VILTIS, KAD ŠVIESA 
TRIUMFUOS 

LORETA RAUDYTĖ 
(Tęsinys) 

Kiek numigusių Žemaičių 
Kalvarijos mokykloje. Sygervių 
rytą lauke pažinti s.. Marijos 
Aplankymo šventove, kuriai 
popiežius Joną? Paulius II 
1388 m. yra suteikęs mažosios 
bazilikos vardų, ir su poeto V. 
Mačernio muziejumi, jo eilė
raščiu, Skirtu Rainių kanki
niams, jo gimtinėje Sarr.eleje 
ir kapu. 

Keliautojai, užtrukę Kalva
rijoje, gerokai vėlavo į Alsė
džius, kur buvo ypatingai lau
kiami: būrelis alsėdiškių suti
ko bažnyčioje, zakristijonas 
žvakes uždegė, vargonininkas 
grojo vargonais. Ir čia klebo
nas ragino kelti Lietuvą iš 
dvasines nelaisvės. Išeidami iš 
bažnyčios, visi susirinkusieji 
giedojo „Marija, Marija" ir 
Tautos himną. Alsėdžių žmo
nės keliaunininkams net pie
tus paruošė: ilgiausią stalą 
apkrovė skanėstais! Po pietų 
vietos vaikai surengė koncertą 
žygeiviams, o A. Jankauskas 
susirinkusiems alsėdiškiams 
pristatė Maldos žygio tikslus. 

Kita sustojimo vieta — Rai
nių koplyčia. Čia lūkuriavo 
nemažas telšiškių būrelis, 
kurių dalis prisijungė prie to
limesnio žygio. Kol mons. J. 
Kauneckas ruošėsi šv. Mi
šioms, buvo galima nusileisti i 
koplyčios požemius, kur įreng
tas nedidelis muziejėlis, skir
tas Rainių kankiniams — 72 
žemaičiu ūkininkams, kari
ninkams, moksleiviams. Ap

žiūrėję muziejų, susikaupę 
žygio dalyviai dalyvavo šv. 
Mišiose ir po to patraukė į 
Varnių pusę. 

Varniuose iš vienos bažny
čios j kitą lydėjo jaunas, 
iškalbingas ir labai daug žinąs 
varniškis. >Jet mažieji keliau
ninkai klausėsi išsižioję. Tur
būt visam gyvenimui atminty 
išliks katedros rūsyje stiklu 
dengti karstai, kuriuose guli 
ir vyskupo Giedraičio palai
kai. 
Tą vakarą keliautojai pasiekė 

Kražius, kur laukė nakvynė.. 
Kol visi sugulė, jau buvo 
praėjusios pirmosios naujos, 
birželio 29 paros valandėlės. 
Tačiau keliauninkai, vėliau 
gul£, vėliau ir kėlė. Todėl gavo 
barti nuo kražiškio istoriko, 
nes per tą vieną prarastą va
landą jie būtu galėję dar dau
giau sužinoti iš Kražių istori

jos. Tačiau ir per sutrum
pėjusį laiką pasakotojas su
gebėjo daug pasakyti apie 
pirmąją Vytauto pastatytą 
bažnyčią, apie Kražių kolegiją, 
apie jėzuitų vienuolyną, apie 
skerdynėmis išgarsėjusią be
nediktinų bažnyčią, ir apie tų 
skerdynių 1893 m. sukakties 
paminėjimą, organizuotą kun. 
J. Zdebskio 1983 m. Istorikas, 
įleidęs svečius į drėgnus buvu
sios kolegijos rūsius, kur buvo 
laikomi suimti pasipriešinimo 
dalyviai, ragino savo ranko
mis prisiliesti prie Lietuvos is
torijos. Iš tikrųjų, norint viską 
apie Kražius sužinoti ir viską 
pamatyti, neužtektų dienos. 

Panašiai, kaip ir Kražiai, tu
rintys gilią ir turtingą praeitį, 
yra Tytuvėnai, — sužinojo 
žygio dalyviai, išklausę pačios 
Tytuvėnų seniūnės. J i ne tik 
aprodė bažnyčią, bet įvedė ir į 
buvusį bernardinų vienuo
lyną, statytą XVII-XVIII am
žiuje; net suteikė galimybę pa
pietauti vienuolyne. 

Iš Tytuvėnų — į Šiluvą. Čia 
svečiai dalyvavo šv. Mišiose ir 
išgirdo apie pirmąjį Marijos 
apsireiškimą Europoje. Jie ap
silankė Šiluvos koplyčioje, ku
rioje altorius įrengtas ant ak
mens, ant kurio stovėjo Mer
gelė Marija, kai pasirodė pie
menims, ganantiems bandą. 

Važiuodami iš Žemaitijos į 
Aukštaitiją, keliautojai susto
jo Maironio tėviškėje. Žaigi
nyje. Nuskambėjus daugybei 
dainų, sukurtų pagal Mairo
nio eilėraščiams, buvo vainikuo
jama žygio dalyvė, kuri atsi
minė daugiausia Maironio 
eilėraščių. 

Vakarop abu autobusai įva
žiavo į Dotnuvą. Dotnuvos vie
nuolyno durys atviros visiems. 
Čia vieniems duoda patalpą 
pašarvoti mirusįjį, kitiems — 
suteikia patalą ir lovą nakvy
nei, o tie. kuriems nebe
užtenka lovų, laimingi, gauda
mi vietą ant grindų. 

Rytą prie pusryčių stalo 
atėjo šių dosnių namų šeimi
ninkas tėvas Stanislovas, į vi
sus besikreipiantis žodžiu: 
„vaikeliai". Jis aprodė baž
nyčią, kurios restauravimu rū
pinasi. 

Nuvykę i Paberžę, kur tėvas 
Stanislovas anksčiau gyveno, 
žygeiviai rado mažvtę. medine 
bažnytėlę, statytą 1863 m. su-

Šiluvos Dievo Motinos koplyčios altorius, pastatytas ant to akmens, ant 
kurio Marija pasirodė piemenims XVII amžiaus pradžioje Koplyčioje ap
silankę Sventžygio dalyviai keliais apėjo šį altorių. Netoli nuo koplyčios 
yra Šiluvos bažnyčia, kurioje virš didžiojo altoriaus kabo stebuklingasis 
Dievo Motinos paveikslas, 1786 m. vainikuotas Romos Šv. Fet.ro kapitulos 
vainiku. Nuotr. Eugenųou Kr iauč iūn ienės 

kilimo vado kun. A. Macke
vičiaus. Mažame kambarėlyje 
šalia altoriaus įrengtas 
„Pasakų namelis", išpuoštas 
margaspalvėmis senovinėmis 
bažnytinių procesijų lempo
mis. Apie kleboną daug šiltų 
žodžių pasakė Paberžės moky
toja, kuri tvarko bažnytėlę. Ji 
sakė, kad tėvo Stanislovo 
meilė dar sovietiniais laikais 
traukė gyvenimo prasmės ne
randančius, kartais jau ir 
moraliai smukusius jaunuo
lius. Jis nebardavo, neat
stumdavo, dargi patarnauda
vo jiems. Prisijaukinęs jau
nuolius, kviesdavo gelbėti nuo 
sunaikinimo kryžius, mokyda
vo juos restauruoti ir taip pa
mažu atitraukdavo nu<> žalin
gų įpročių. Pasirodo, tėvas 
Stanislovas gelbėjo ne tik nai
kinamų kapinių kryžius, ku
riais dabar apkabinėtos klebo
nijos sienos, bet ir šventintus 
liturginius drabužius. Juos 
taip pat restauravo ir sukabi
no į specialiai tam prie baž
nyčios pastatytą trobelę. La
biausiai nustebino svečius iš 
Žemaitijos ir Suvaikijos tai, 
kad Paberžės klebonijos kaip 
ir Dotnuvos vienuolyno, durys 
visada ir visiems atviros. Nors 
pats klebonas atvyksta tik 
sekmadieniais, tačiau kleboni

joje visą savaitę verda gy
venimas. Šį kartą buvo atvykę 
Paberžėje stovyklaujantys 
kauniškiai moksleiviai — čia 
jie valgė, čia ir miegojo! 

Tik kelionės metu dauguma 
sužinojo, kad Lietuvoje yra dvi 
Paberžės. Viena, Kėdainių ra
jone, o kita netoli Vilniaus. 
Įdomiausia, kad Maldos žygio 
dalyviai iš vieno tiesiai kelia
vo į kitą. Atvykusiems į ant
rąją Paberžę vietinis jauni
mas suorganizavo šokius ir po 
vakarienės su jais bendravo, 
žaidė, ir dainavo. Dienai pra
slinkus keliautojas nuvedė į 
Europos centrą, kur stovykla
vo didžiulis būrys valandukų 
iš Vilniaus ir Kauno mokyklų. 

Po pietų visi susirinko ben
dram pabuvimui — suval
kiečiai suvaidino spektaklius, 
kurie mokė gerumo: valan-
čiukų humoristiniai vaidini
mėliai visus linksmino; žemai
čių sukurta žygio daina visus 
kvietė draugystei. Tačiau ar
tėjantis vakaras kvietė iš
siskirti. Mažieji vysk. M. Va
lančiaus pasekėjai, pasiliekan
tys toliau stovyklauti atsis-
seikino. mojavo autobusams, o 
tie išriedėjo į galutinę sustoji
mo vietą — Vilnių. 

Yi!r.iyk\ prio Antnka'mo 
vidurines mokytclos. priėmu

sios keliauninkus nakvynei, 
laukė netikėta staigmena — 
atsisveikinimo naktis. Kieme 
buvo patiestas šventinis sta
las, apkrautas saldumynais ir 
vaisiais, o žygeiviai buvo 
kviesti visiems atskleisti savo 
talentą. 

Rytojaus dieną iš naktines 
keliones sugrįžo A. Jankaus
kas, uaruošes kiekvienam at
siminimui po pluokštelį knygų 
'blaivybės tema). Vėliau jis 
perdavė kun. Gavėnos skirtą 
kiekvienam žygeiviui, ištveru-
-a:i. iki pabaigos, paskutinį 
„Saleziečių žinių" numerį ir 
kir.ya apie šv. Kazimierą. 
T.up pat žygio vadovai gavo po 
•okij pat Marijos statulėlę, 
kokią paliko visose šią kelionę 
aplankytose bažnyčiose ir mu
ziejuose. 

Paskutinė diena buvo įspū
dinga ne tik dovanomis, bet ir 
naujais išgyvenimais bei paty
rimais. Išlipusius iš autobusų 
ir einančius link Aušros Var
tų, keliauninkus pasitiko besi-
blausiantis Vilniaus dangus ir 
vis tankėjantys lietaus lašai. 
Pradėjus rikiuotis procesijon, 
lietaus lašai dar tebekrito, bet 
tuo pačiu metu virš Aušros 
Vartų pro debesis vis skais
čiau ėmė prasišviesti saulė. 
Procesija pajudėjo link arki
katedros. Skambėjo giesmės. 
— Dievui, Marijai ir tėvynei... 
Kol procesija pasiekė arkika
tedrą saulė visiškai išsklaidė 
debesis. Per patį vidurdienį, 
12 vai., prasidėjo iškilmingos 
šv. Mišios. Jas, kaip ir pir
mąsias prieš penkias dienas 
Darbėnuose, koncelebravo kun. 
P. Gavėnas, SDB. Sakydamas 
pamokslą jis išreiškė įsitiki
nimą, kad Maldos žygis nebu
vo beprasmis, kad jis buvo tik 
pasiruošimas ateinančių 2000 
m. žymiai masiškesniam, visą 
Lietuvą apimsiančiam, žygiui. 
Po šv. Mišių, suklaupę prieš 
šv. Kazimiero karstą, visi, 
kreipdamiesi į šventąjį jo lita
nijos žodžiais, meldė jo globos 
tėvynei Lietuvai ir jos jauni
mui. Pagaliau buvo skaitomas 
Maldos žygio manifestas. Visi 
balsu Dievo akivaizdoje 
pasižadėjo būti blaiviais ir do
rais žmonėmis. Sušvito viltis, 
kad šiemetinio žygio dalyviai, 
pasisėmę tvirtybės iš bendros 
maldos, iš kelionės metu pa
žintos ir apmąstytos tautos is
torijos, iš taurių asmenybių, 
sutiktų kelyje nuo Darbėnų 
iki Vilniaus, išsiskirstę kiek
vienas į savo namelius, taps 
skaisčiais žiburėliais savo 
aplinkoje ir ruoš Lietuvą dva
siniam atgimimui. 

Išėjusius iš arkikatedros 
žygeivius šildė kaitri vasaros 
saulė. Ji tarsi pranašavo, kad 
ir mūsų tėvynėje Dievo šviesa 
kada nors triumfuos, nu
galėjusi visokio blogio ūkanas. 

S K E L B I M A I 

APREIŠKIMAS TAI MANO NAMAI" 
Kun. Jono Pakalniškio 60-ties metu kunigystės 

sukakties pagerbimo pokylis 
kikatedroje/bazilikoie, buvo su
teikti 1939 m. birželio 3 d. 
'Plačiau apie šią sukaktį buvo 
rašyta š.m. „Drauge" Nr. 120). 

Kun. Jonas Pakalniškis Ap-
j ^ • • • • • ^ • • • • • • • j , , ^_ reiškimo parapijoje vikaro (18 
\ i r ^ / M m Sjjfl m.) ir klebono <\2 m.) parei

gose ištarnavo 30 metų. Ap
dovanotas švelniu ir nuo
širdžiu būdu, atsidavęs para
pijiečiams ir bendrai žmogui, 
kiekvienu atveju buvo pasi
ruošęs suteikti visokeriopą pa
tarnavimą. Už tai jis tapo vi
suotinai visų gerbiamas ir 
mylimas. 

Nors jau 10 metų praslinko 
kun. Jonui iš Apreiškimo •pa
sitraukus į Užtarnautą poilsį, 
kad kartais ir nekuriu negalių 
paliestas, kiek sveikata lei
džia, Apreiškime stengiasi ap
silankyti. 

Kun. Jono 60-ties metu .ku
nigystes jubiliejų prisimenant, 
Apreiškimo parapijoje š.m. 

K,;n Jonas Pakalniški? 

Buvęs Apreiškimo parapijos 
Brooklyne, NY. klebonas, da
bar emeritus, kun. Jonas Pa-
kahrtįfcia į Kristaus vynuo
gyną ouvo pakviestas prieš 60 
metų. 

Jaunam Klierikui Jonui ku-
niCTStės Šventimai. Kauno ar-

Spalio 24 d. buvo suruoštas 
iškilmingas pagerbimo pokv-
lis. 

Sekmadienį, po 11 vai. iš
kilmingu padėkos Mišių, ku
rias su sukaktuvininku kun. 
Jonu Pakalniškiu aukojo para
pijos valdytojas msgr. D. Cas-
sato. lietuvius aptarnaujantis 
kun. Vytautas Palubinskas, 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos klebonas James Rooney, 
anksčiau kelbonui talkinęs da
bar Stroudsburg, Pa. gyve
nantis kun. Danielius Yanke-
vichins ir kun. Stasys Raila. T 

salę įeinantis, lazdele pasi
ramsčiuodamas, sukaktuvi
ninkas kun. Jonas Pakal
niškis buvo sutiktas audringų 
plojimų. 

Mažoji parapijos salė, šven
tiškai papuošta. Kalbėtojo 
stalelis apdengtas lietuviško 
lino rankšluosčiu. Jame iš
austa Žodis — Lietuva. Prieš 
stalelį didelė gėlių puokštė. 
Gelių puokštės puošė ir balto
mis staltiesėmis apdengtus 
stalus. Prieš sukaktuvininko 
kun. Jono stalą, ant sienos ka

bojo rašytoja clail. Pauliaus 
Jurkaus maniškas skydas. 
Jame pagrindiniai Mišių 
aukos simboliai: ostija, kieli-
kas, vynuogių kekės ir .skai
čius „60". Salės puošimu pa
sirūpino Vida Jankauskienė ir 
Josephina Ser.ken. 

Minėjimo pokylį pradcjo ir 
jam vadovavo parapijos tary
bos pirmininkas Vladas Sidas. 

Prieš vaišes maldą lietu
viškai sukalbėjo vienuolyno 
viršininkas, savaitraščio „Dar
bininkas" administratorius tė
vas Pranciškus Giedgaudas 
OMF, o angliškai — parapijos 
valdytojas (administratorius} 
msgr.D. Cassato. 

Kun. Jonui, visiems dainuo
jant, buvo išreikšta ilgiausių 
ir sveikiausių metų linkėji
mai, palydėti garsiais ploji
mais ir „valio, valio..." 

Po to šaunios vaišės. Vai
šėms maistą planavo, su savo 
talkininkėmis paruošė ir sve
čių patarnavimui vadovavo 
Patricija Sidienė. 

Skaniai pasivaišinus puikiai 
pagamintu maistu, išgirdome 

New Yorke besisvečiuojantį 
Lietuvos filharmonijos solistą, 
baritoną Danielių Sadauską. 
Neminėdamas nei muzikos, 
nei žodžių autorių, solistas pa
dainavo lengvesnio turinio 6 
dainas: „Oi žydėk, žydėk", 
„Tėviškės vaizdelis", „Giesmė 
apie rudenį", »Aš laukiu prie 
Vilniaus", karvelėli mėlyna
sis" ir „Draugai". Solistą pia
ninu palydėjo Juilliard muzi
kos mokykloje, New Yorke, 
magistro laipsnio siekiantis 
pianistas Gabrielius Alekna. 

Abu menininkus apdovano
tiems plojimams nuaidėjus, 
prie jubiliato stalo buvo atga
bentas didžiulis tortas. Ant jo 
viršaus užrašas: »Ad multos 
anos — ilgiausių metų". Kun. 
Jonui tortą perpjovus ir ga
balėlį lėkštųtėn įsidėjus, vė
liau skanėstu visi kiti, kavute 
užsigerdami, gardžiavosi. 

Kavutę gurkšnojant buvo 
parodyta kun. Jono gyvenimo, 
jam tarnaujant Apreiškime, 
Gerimanto Peniko susukta 
vaizdajuostė „Tarnystė žmo
nėms ir bažnyčiai". 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMU.SVBKATOS" 
IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapofe ir O*. Mgr. M M 
S. Kana kate Muvtskai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat86(h Street 

TM. (706) 424-8854 
(773)681-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, SlLDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

C MB 

Home Health Care Intl. 
Agency 

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

Skambinti Phil, 
teL 414-763-2615. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

"oHc(773)SI*-»S9 
homt (70t) 42S-/160 
p*gar(7M)aSt4ri9 

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

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite Šventėms jau 
dabar! 

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

Skambinkite: 
708487-5627. 

Pristatome UPS. 

%*4x*%%* 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
Tel. 708-425-7160. 

PATYS _«^a ?į'~ 
PIGIAUSI IECOMI 
SKAMBUČIAI 
Į LIETUVĄ 

Atėjo eilė sveikinimams, o jų 
buvo nemažai. 

Pirmasis sukaktuvininką 
kun. Joną Pakalniškį sveikino 
ir prie savo sveikinimo at
siųstą Šv. Tėvo Pauliaus Jono 
II jubiliatui palaiminimą pri
jungė Apreiškimo parapijos 
tarybos pirmininkas Vladas 
Sidas. Kiti sveikintojai buvo: 
parapijos valdytojas msgr. D. 
Cassato, parapijos vardu kun. 
Vytautas Palubinskas, amba
sadorius Anicetas Simutis, 
naujasis Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas New Yor
ke dr. Rimantas Morkvėnas, 
skautų vardu — Giedrė Stan
kūnienė, Maironio lietuviškos 
mokyklos — Dana Bobelienė, 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas dr. Eugenijus Savickas, 
ateitininkų — Pranė Ąžuo-
lienė, 141 Vyčių kuopos — Bill 
Kurnėta. Tautos fondo — Algis 
Vedeckas, choro vadovė Asta 
Barkauskienė, choro pirminin
kas Bill Kučinskas, Tėvų 
pranciškonų — kun. Pran
ciškus Giedgaudas. OMF, 
Viešpaties atsimainymo '— 
kun. Vytautas Volertas ir LB 
NY apygardos — Kastytis Bi-
leris. 

Raštu sveikino: vysk. Pau
lius Baltakis, Brooklyno vysk. 
Thomas Daily, Brooklyno vys
kupijos gen. vikaras msgr. 
Otto Garcia, kun. Vytautas 
Pikturna, „Tėvynės'' redakto
rius Vytautas Kasniūnas, D. 
ir A. Šilbajoriai, Galinių šei
ma, rašytojas Algirdas Lands
bergis ir E. K. Vainiai. 

Paskutinis žodį tarė pats ju
biliatas kun. Jonas Pakal
niškis. Jis gilią ir nuoširdžia 
padėką išreiškė visiems šį po
kylį surengusiems. Nepamiršo 
truputėlį ir pajuokauti. Jis 
prisiminė, kad prieš pat 
šventimus dieną dar turėjęs 
nemažai karščio. Šventimų 
apeigose, vienu metu. klieri
kai guli veidu į grindis. Kada 
jam reikėję atsikelti, jis nebe
pajėgęs. Reikėję pagalbos. 
.Pažiūrėkite dabar — kalbėjo 
kun. Jonas, — aš nors ir laz
dele pasiramsčiuodamas sto
viu ir esu sveikesnis negu 
prieš 60 metų, kada man buvo 
suteikta kunigystės šventi
mai!" Savo padėkos žodį už

sklendė: „Apreiškimą aš myliu 
ir mylėsiu. Apreiškimas yra 
mano tėviškė". 

Pokyliui baigiantis parapijos 
choras (vad. Asta Barkaus
kienė) ir visi kiti, akordeonu 
pritariant buvusiam Apreiš
kimo parapijos zakristijonui, 
dabar gyvenančiam Putnam, 
CT. Romualdui Drazdauskui, 
buvo sudainuota keletas dai
nų. Jų tarpe: „Lietuva brangi", 
„Ant kalno mūrai", „Ant kalno 
karklai siūbavo" ir kt. 

Visais atžvilgiais puikiai su
ruoštą kun. Jono Pakalniškio 
pagerbimo pokylį surengė 
Apreiškimo parapijos taryba. 
Didžiausias renginio darbas 
teko tarybos pirmininkui Vla
dui Sidui. Tą įsipareigojimą 
jis pavyzdingai ir tvirtai atli
ko. Kiti tarybos nariai: Malvi
na Klivečkienė, Bill Ku
činskas, Asta Barkauskienė, 
Juozas Rudis, Bill Kurnėta, 
Vida Jankauskienė ir Milda 
Palubinskaite. 

Būtu netikslu nepaminėti ir 
visus kitus asmenis, vienu ar 
kitu būdu talkinusius. Štai jie: 
Elena ir Juozas Andriušiai, 
Kazys Butkus. Julija Jurgė-
laitė, Jonas Kunca, Ieva Kun-
caitė, Remigijus Meškauskas, 
Regina Milašauskienė, Kos
tas, Juzefą ir Algis Norvilai, 
Petras ir Andžėlė Petraičiai, 
Uršulė Povilaitienė. Ona Povi
laitytė, Janina Radžiūnienė, 
Silvestras Šidlauskas, Vitalija 
Sližienė ir Patricia Tedesko. 

Kun. Joną Pakalniškį pager
biant, pokylyje dalyvavo 175 
asmenys. 

P. Palys 

Panevėžys. Gegužes 24 d. 
Panevėžio kultūros rūmų salė
je miesto jaunimui koncertavo 
krikščioniškos muzikos grupė 
iš Vokietijos JSarah". Gegužės 
25 d. JSarah" koncertavo Pa
nevėžio moterų kalėjime. Po 
koncerto grupės nariai pado
vanojo kalinėms keletą muzi
kos kasečių ir apie 50 rožinių, 
kurių visoms norinčioms pri
trūko. Pasak pačių koncertuo
tojų, tai buvo ta auditorija, 
kuri bene jautriausiai priėmė 
jų taikos, nuolatinio meiles ir 
tiesos ieškojimo idėjas. 

http://Fet.ro


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
JĖZUITAS JONAS 

KIDYKAS 

Prieš 4 metus J. Kidykas 
užėjo į Muzikologijos archyvą. 
Tuo metu buvo atliekama kny
gos „Lietuviai muzikai Vaka
ruose. Žilevičius vardynas" ko
rektūra. Jam papasakojau. 
apie ruošiamą knygą, ir J. Ki
dykas tarė: „Tik jau manęs į ją 
nedėkite". Nieko neatsakiau, 
nes J. Žilevičius jau buvo 
įtraukęs J. Kidyką į ruošiamą * 
Vardyną. 

J. Kidykas buvo gimnazijos 
choro vedėjas Skuode ir su tuo 
choru dalyvavo Dainų šven
tėje Kaune 1924 metais. Bra
zilijoje vadovavo „Aušros" cho
rui ir rengė koncertus. Tai 
patvirtino ir viena moteris po 
laidotuvių Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, nes ji dalyva
vo J. Kidyko vedamame chore 
Brazilijoje. 

J. Kidykas išgyveno 94 me
tus. Jei tikėti Duke universite
to atlikta studija, jėzuito gyve
nimą galėjo prailginti dažna 
malda. Duke universiteto iš
vadas patvirtina ir Amerikos 
Vakaruose atlikta studija. 28 
metus trukusi studija, stebė
jusi 5,200 žmonių, nustatė, 
kad ankstyvos mirties atvejai 
buvo 23 proc. retesni tarpe as
menų, kurie pastoviai lanky
davo maldos namus. 

*į Ignas Žilionis, -keliasdešimt 
»metų praleidęs ligoninėse; 
sveikatos atstatymo namuose 
ir prieglaudose, šiuo metu yra 
Alden Nursing Lakeland, 820 
West Lavvrence, Chicago, IL 
60640, telefonas 773-769-
2570. Po sunkios plaučių ligos 
Žilionis negali kalbėti. Tačiau 
jis rašinėja prisiminimus apie 
žalius gimtosios Dzūkijos lau
kus, gėles irTBeffiHūs. 

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN 

LIETUVA — 
AUTOMOBILIŲ KRAŠTAS 

Pirmą kartą atstatytoj ne
priklausomoj Lietuvoj auto
mobilių skaičius, kaip ir kitur 
Europoj, nebuvo didelis. Mes 
žinojom, kad prezidentas turi 
automobilį, bankininkai, įmo
nės ir tik retai paprastas pilie
tis — jam užteko dviračio ar 
motociklo. Ūkininko arkliai 
turėjo ramybę, o išgirdę ar 
pamatę automobilį, pamesda
vo galvas... 

Bet jau devintais ir de
šimtais nepriklausomybės me
tais automobilių skaičius ke
leriopai padidėjo. Net Ameri
kos lietuviai atidarė Fordo at
stovybę Kaune (tada Vilnius 
buvo lenkų okupuotas). 

Kai prasidėjo II pasaulinis 
karas — tai buvo karas ant 
ratų: tankai, sunkvežimiai ir 
kitokios motorizuotos važiuok
lės buvo karo priemonės. 

Net rusai, okupavę Lietuvą, 
girdavosi savo „priešakine" 
technika, o ką jau kalbėti apie 
Vakarus. 

Ištobulinta gamyba, ypač 
Amerikoje, padarė automobilį 
prieinamą ir paprastam pi
liečiui. 

Dabartinėj Lietuvoj labai 
„priviso" automobilių. Mano 
gimtos apskrities sostinėje 

Utenoje, kaip praneša spauda, 
nebeliko vietų automobiliams 
statyti mieste. Panašiai tur
būt yra ir kitose Lietuvos vie
tose. Manoma, kad Lietuvoj 
kas trečias žmogus jau turi 
automobilį. 

Lietuvos valdininkai — di
desni ar mažesni — turi va
dinamus tarnybinius automo
bilius, pirktus ir išlaikomus 
mokesčių mokėtojų pinigais. 
Iliustruotas savaitraštis „Vei
das" (žr., 1999 m., Nr. 40) pas
kelbė, kiek ir kurie Lietuvos 
valdžios žmonės naudoja „val
diškus" automobilius. Štai 
duomenys: prezidentūra turi 
38 automobilius, Seimas — 
202, policijos departamentas 
— 2,134, krašto apsaugos mi
nisterija duomenų nepateikė, 
Lietuvos taupomosios kasos — 
254, muitinės departamentas 
— 133, valstybinė mokesčių 
inspekcija — 156, veterinari
jos tarnyba — 100 ir t.t. Kiek 
valdininkų naudojasi tomis 
mašinomis, duomenys neaiš
kūs: prezidentūra 38 automo
bilius naudoja 4, Seimo 202 
automobilius naudoja 4 asme
nys. 

Milžiniškos sumos išleidžia
mos automobiliams išlaikyti* o 
jos vienam- mėnesiui tokios: 
prezidentūra — 1,118 Lt, Sei
mas — 707 Lt, vid. reikalų 
ministerija -r- 1,100 Lt; visos 
kitos įstaigos — tarp 700-900 
Lt. O kiek išleidžiama remon
tui? Kai kurios įstaigos gerka 
naujas maftnas kasmet — 
tokių yra 35 proc. iš bendro 
skaičiaus. Pačias brangiausias 
mašinas perka aukštesni pa
reigūnai, o kitoms mašinoms 
pirkti skelbiami konkursai, 
kuriuos dažniausiai laimi 
Volkswagen — populiarumą 
lemia kaina ir kokybė. . • > 

Ši viena iškarpa iš Lietuvos 
gyvenimo parodo, kaip „mo
derni" Lietuva skiriasi nuo 
„smetoninės". Tačiau daug kas 
daroma skolon, o tai gyvenimo 
visiems nepalengvina. 

Čia nepaminiu Lietuvos „au
tomobilizmo" tamsiosios pusės 
autovagyscių. Jos tiek orga
nizuotos ir rafinuotos, kad 
užsitarnauja beveik atskiro 
straipsnio. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

NELABAI VYKĘS 
PALYGINIMAS 

Buvęs „Lietuvos aido" dien
raščio įgaliotinis JAV Bronius 
Juodelis, nušviesdamas turė
tas bėdas su to laikraščio va
dovais, iškėlė tikrai liūdną ir 
keistą situaciją, į kurią pateko 
jis pats ir per jį šį leidinį 
užsisakę skaitytojai Š. Ameri
koje („Draugas", lapkričio 19 
d.). 

Sveiku progų galvojant, 
sunku suprasti, kodėl „L.A." 
leidėjai taip nuskriaudė ne tik 
B. Juodelį, bet ir visus prenu
meratorius šiapus Atlanto. 

Šalia kitų dalykų, B. Juode
lis užsimena ir „Gimtojo 
krašto" platintoją Čikagoje, 
kuris esą buvo patekęs į pa
našią situaciją. Kadangi tokiu 
asmeniu (tik ne platintoju, o 
žurnalo atstovu Amerikoje) 
buvau aš, tai noriu truputį 
paaiškinti. 

Aš už to leidinio prenume
ratą gautus pinigus nelaiky
davau banke, o juos tuoj pat 
persiųsdavau į Vilnių. Apie 
„G.K." uždarymą iš anksto 
nieko nežinojo net jo redakci
jos darbuotojai. Jie net to ne
nujautė, nors jiems algos bei 
honorarai ilgesnį laiką nebu
vo mokami. Tik, vieną rytą 
atėjus į darbą ir radus užra
kintas duris dar viena spyna, 
patyrė, kad žurnalo bankrotas 
jau čia pat. 

Tačiau, kuomet vyko leidi
nio bankroto byla ir buvo par
duotas jam priklausantis tur
tas, jo darbuotojų algos, bend
radarbių honorarai buvo iš
mokėti ir buvo padengta dau
guma kitų skolų. Jeigu kas 
būtų kreipęsi dėl atlyginimo 
už neišpildytą prenumeratą 
kaip teko sužinoti, būtų į tai 
atsižvelgta ir atlyginta. 

Bet visų pirma tarp šių lei
dinių yra didžiulis skirtumas: 
„Gimtasis kraštas" sustojo ėjęs 
ir vėliau paskelbė bankrotą, o 
„Lietuvos aidas" dar tebeeina 
toliau. Jis tik nutraukė laik
raščio siuntinėjimą Š. Ameri
koje gyvenantiems prenume
ratoriams, prieš tai maždaug 
dvigubai pakeldamas prenu
meratos mokestį. 

Aš manau, kad „Lietuvos ai
do" vadovybė turėtų jausti at
sakomybę ir toliau siuntinėti 
laikraštį prenumeratoriams Š. 
Amerikoje arba bent pranešti, 
kodėl ji to nedaro. Negi tuos 
žmones nesaisto jokios pado
rumo normos? 

Edvardas Šulai tis 
Cicero, IL 

* Vyriausybė patvirtino 
Vilniaus senamiesčio atgai
vinimo programą, kuriai įgy
vendinti 2000 metais numato
ma skirti daugiau kaip 25 
mln. litų, iš kurių 15 mln. bus 
skirtą iš valstybės biudžeto. 
Didžiausią -'dalį lėių numato
ma skirti senamiesčio tvarky
mo darbams — fasadams bei 
stogams remontuoti, gatvėms 
ir viešosioms erdvėms tvarky
ti. Programos tikslai yra 
įtraukti į senamiesčio atgaivi
nimo darbus jo gyventojus, 
teikti pirmenybę namų ir gy
venamojo " būsto statybai, su
paprastinti paminklosaugos 
darbų derinimą, didinti inves
ticijų galimybes, parduodant 
senamiestyje esantį nekilnoja
mąjį turtą varžytinėse ir gau
tas lėšas panaudojant jo atgai
vinimui spartinti. (Elta) 

Širdingai dėkojame visiems, kurie užjautė mus ir malda 
bei atminimu palydėjo 

A . t A . 
Dr. STASĮ ANTANĄ BAČKJ 

į Amžinojo Tėvo namus. 

Ona Bačkienė-Garvydaitė 

Arkivyskupas Audrys Jnoaas Baikis 

Ambasadorius Ričardas Baikis 

Pranešame, kad 1999 m. gruodžio 4 d., sulaukusi 92 
metų mirė 

A. t A. 
ONA GEDVILIENĖ 
JANKAUSKAITĖ 

Nubudę liko: seserys ir broliai su šeimomis Lietuvoje; 
Amerikoje krikšto sunūs su šeima. 

A. a. Ona buvo palaidota gruodžio 7 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

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

PENKIASDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 
A. t A. . 

PRANAS GRINIUS 
Minint mūsų mylimo Tėvo ir Senelio, kurį tragiška 
mirtis nusinešė 1949 m. gruodžio 10 d. mirties sukaktį, 
šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 1999 m. gruodžio 
10 d. šv . Alfonso bažnyčioje, Lemont, IL, ir 
Marijampolės katedroje, Lietuvoje. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti Velionį maldoje. 

Nuliūdę: sūnus Anis (Anicetas) su seimą ir 
anūkai. 

PADĖKA 
A. t A. 

ALEKSANDRAS RUKUIŽA 
Mirė 1999 m. lapkričio 11 d. Palaidotas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse, pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu ar raštu, aukojusiems šv. Mišioms, 
„Saulutei" bei „Lietuvos Vaikų vilčiai" ir už puikias 
gėles. 
Ypatinga padėka karsto nešėjams ir Don Varno Posto 
#986 nariams už atsisveikinimo apeigas. 
Nuoširdžiai dėkojame prelatui I.Urbonui už maldas 
koplyčioje, šv. Mišias ir maldas kapinėse. Taip pąt 
dėkojame sol. Stankaitytei ir varg. F. Stroliai už 
nepaprastai gražų giedojimą ir muziką pamaldų metu. 
Taip pat esame dėkingi laidotuvių direktoriui Donald 
M. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Aldona, brolis Vytautas su 
šeima ir seserėčia Lydia su vyru. 

DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 7 d., antradienis 

A. t A. 
MAGDALENE MARGE 
RAMOŠKA VUKOVICH 

Gyveno Clarendon Hills, IN. 
Mirė 1999 m. lapkričio 26 d. Indiana Harbor, IN. 
Nuliūdę liko: vyras John, duktė Laura, sūnus John, 

marti Donna, James, Mark, marti Jannine; anūkai: 
Mark ir Diana; proanūkai Nicole; sesuo Frances, jos 
vyras George Rubick, brolis dr. John su žmona Dolores 
Vukovich; dr. Philip su žmona Frances Vukovich; mirusio 
brolio žmona Olga Vukovich. 

Velionė buvo sesuo a. a. Joseph Vukovich, sesuo a. a. 
Mary. 

Velionė priklausė C. F. U. Lodge 202. 
Velionė Magdalene buvo pašarvota Ridge laidojimo 

namuose, 6620 W. Archer Ave., Chicago, IL. Palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse lapkričio 29 d., 
pirmadieni, po 10 vai. ryto šv. Mišių užjos sielą St.Daniel 
the Prophet bažnyčioje. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Soci-
ety. 

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, anūkai ir 
proanūkai, broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Kenneth J. Operzeded & Son, 
tel. 773-586-7900. 

JULIA BAJORŪNAS 
LAURINAITIS 

Gyveno Bridgeview, IL. Mirė 1999 m. lapkričio 30 
d. 

Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: brolis Felix, močiutė Angelą ir žentas 

Jimmy. 
Velionė buvo pašarvota Ridge laidojimo namuose 

6620 W. Archer Ave. Laidotuvės buvo privačios Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: brolis, močiutė ir žentas. 
Laidotuvių direkt. Ridge Funeral Home. 

Tel. 773-586-7900. 

£ « T A * ALU*»«C€ 

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

No one makes round-
trlp travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daHy servtce to Vilnius with 
just one hassle-free connectmn 
through Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure o>es you a retoed mom-
ing arrtvat for business or pleasjre. 
When you're ready to retum. youH 
enjoy Mros-day travel bac* to 
Chicago through our Copenhagen 

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

sure our servtce wili be worid-dass, 
and wiH aRow you to arrive rested and 
refreshed - all for a reasonabte fare. 
Find out what a world of difference 
SAS x»n ~~ks for your next trip. 
Just call your Travel Agcnt or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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A. t A. 
JULIJA VIŽINIENĖ 

STROPUTĖ 
Gyveno Garfield Ridge, anksčiau Marąuette Parko ir 

Bridgeporto apylinkėse. 
Mirė 1999 m. gruodžio 5 d. 4 vai. p.p., sulaukusi 93 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Kulių kaime. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Edmundas Vižinas, marti 

Gražina, anūkai Erikas, Tomas ir Daina; brolis Kostas 
Stropus Kanadoje, dukterėčia Irma Slėnis. 

Velionė buvo žmona a. a. Vlado. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 7 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės trečiadienį, gruodžio 8 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs sūnus, marti , anūkai, brolis, 
dukterėčia ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
VINCENTINAI 
JURKŪNIENEI 

minis, mylimam Vyrui JONUI, dukrai RAMUNEL 
sūnui ALGIMANTUI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stasė ir Antanas Zaparackai 

Jolanda ir Algis Zaparackai 

Žibutė ir Paul Knepper 

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ". 
DRAUGĄ .J lminUime i tmcnt v 

http://www.flysas.com


DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 7 d., antradienis 
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Tradicinės Pasaulio lie
tuvių centro Kūčios vyks 
gruodžio 19 d. 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Bus tradici; 
nio Kūčių maisto, dalinsimės 
kalėdaičiu. Pasikvieskime 
draugus, bičiulius ir net toli 
nuo tėvynės sudarykime dide
lę lietuvišką šeimą. Prisimin
sime tuos, kurių jau nebėra 
mūsų tarpe, bet kurie yra gyvi 
ir brangūs mūsų širdyse. Vie
tas užsisakykite, skambinda
mi Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. Kūčias rengia 
PLC renginių komitetas. 

„Draugo" administracija 
primena, kad jau laikas pa
galvoti apie sparčiai artė
jančias Kalėdų šventes: ge
riausias, lengviausias būdas 
pasveikinti savo artimuosius 
— per ,,Draugą". Atsiųskite 
savo tekstą ir jis bus iš
spausdintas dar gerokai prieš 
šventes, kad spėtų pasiekti ir 
toliau gyvenančius. Adminis
tracija prašo kartu su sveiki
nimo tekstu siųsti ir auką (pa
prastai už vieną pasveikinimą 
siunčiama 15 dol.). Pasirū
pinkite jau dabar ir nereikės 
rūpintis sveikinimų siuntimu, 
galėsite ramiai laukti Kris
taus Gimimo dienos — juk tai 
paskutinė šį šimtmetį, šį tūks
tantmetį! 

Vyresniųjų lietuviu cen
tre „Seklyčioje" gruodžio 8 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. kalbės 
Aldona Vaitienė, Šv. Rašto ty
rinėtoja, kuri jau 28-erius me
tus aiškina Šv. Raštą lietu
viams ir amerikiečiams. Ad
vento laikotarpiui parinkta 
tema „Gimė Kristus — žmoni
jos išganytojas". Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

Lietuviu Tautinis kultū
ros fondas vienkartinę 500 
dol. dovaną skyrė S. Džiugo 
fondui, įsikūrusiam Raseinių 
viešojoje bibliotekoje. Šios do
vanos dėka lapkričio 22 d. per 
Transpak bendrovę S. Džiugo 
fondui buvo išsiųsta 14 dėžių 
knygų ir kitų leidinių, 8 dėžės 
M. Mažvydo bibliotekai, 2 dė
žės Vilniaus universiteto bib
liotekai ir 2 dėžės Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centrui. Viso 
išsiųsta apie 1,000 svarų. Vil
niaus universiteto biblioteka 
ir Gyventojų genocido tyrimo 
centras gavo knygų, kurių pa
geidavo, - vienų visai neturė
jo, kitų norėjo turėti daugiau. 
S. Džiugas labai dėkingas fon
dui, ypač jo valdybai, kurią su
daro Petras Buchas, inž. Jo
nas Jurkūnas ir Oskaras Kre-
meris. Jų gražus poelgis prisi
dėjo prie kultūrinės paramos 
lietuvybei. 

Dešimtasis Labdaros va
karas „Seklyčioje" yra ren
giamas š. m. gruodžio 11 d., šį 
šeštadienį, 6:30 val.v. Progra
moje - pagerbimas asmens, 
kuris išskirtinai pasireiškė 
krikščioniškos lietuvybės išlai
kymo darbuose išeivijoje (šis 
pagerbimas pradėtas 1997 m. 
prel. dr. J. Prunskio iniciaty
va). Po to - meninė programa, 
kurią atliks Tėviškės kapela, 
vadovaujama Stasės Jagmi-
nienės, vakarienė ir loterija. 
Visus kviečiame ir visų lau
kiame! Vakarą rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba. 

Trečiadienį, gruodžio 8 
d^ yra Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė. 
Visi katalikai privalo dalyvau
ti šv. Mišiose. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje, Marąuette 
Parke, Mišios aukojamos šia 
tvarka: iš vakaro — gruodžio 
7 d., 7 vai. vak. angliškai; 
trečiadienį, gruodžio 8 d., 7 ir 
9 vai. ryte lietuviškai, 8 vai. 
ryte — angliškai; vakare, 7 
vai., vėl lietuviškai. Verta pa
žymėti, kad prie bažnyčios yra 
įtaisytas naujas apšvietimas, 
kuris teikia ir jaukumo, ir 
saugumo. 

Lietuvos Vyčiu 112 kuo
pa rengia kalėdines vaišes 
ir susirinkimą antradienį, 
gruodžio 14 d., 7 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje Marąuette Park . 
Po trumpo susirinkimo pra
sidės kalėdinis pabendravi
mas, vaišės ir kalėdinių gies
mių giedojimas, kuriam vado
vaus Denise Zakarka. Kuopos 
nariai ir jų svečiai prašomi re
zervuoti vietą į pobūvį iki 
gruodžio 10 d., skambinant 
šiais telefonais: Maria Deks-
nis 773-476-5896 arba Alvina 
Giedraitis 773-737-2421. 

Ar ne smagu būtų Nau
juosius sutikti tarp savų 
draugų ir pažįstamų jaukioje 
Jaunimo centro salėje? Į 2000-
ujų metų sutikimą jus kviečia 
Lietuvių opera. Gruodžio 31 
d., penktadienį, rengiama iš
kilminga naujametinė šventė, 
kurioje jūsų laukia puiki va
karienė, nuotaikingas A. Bar-
niškio orkestras ir šokiai, šo
kiai... Pokylis prasidės 7:30 
val.v. (pasisvečiavimas), 8:30 
val.v. - vakarienė, 9:30 val.v. 
šokiai, 12 vai. - Naujųjų metų 
sutikimas, 12:45 val.r. - šal
tas ir karštas užkandis, o pa
sistiprinus - vėl šokiai. Daly
vaudami šioje iškilmingoje 
šventėje, paremsite Lietuvių 
operą ir Lietuvių Jaurimo 
centrą. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Vaclovui Mom-
kui tel. 773-925-6193. 

IŠMOKIME DARYTI 
KALĖDINIUS 

ŠIAUDINUKUS! 
Gruodžio 11 d. 10:30 vai. 

ryto Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje įvyks kasmetine 
kalėdinių šiaudinukų gamini
mo pamokėlė. Pagal Amerikos 
lietuvių tradicijas šie pa
puošimai eglutei gaminami ne 
iš natūralių šiaudų, bet iš 
baltų plastmasinių šiaudelių, 
skirtų gėrimui. Atrodo, kad 
šie balti šiaudinukai savo po
puliarumo čia, Amerikoje, ne
praranda. Kasmet muziejaus 
parduotuvėlėje jais žavisi ir 
juos perka šimtai lankytojų. 
Neseniai iš Lietuvos atvyku
siųjų akiai tokie plastmasiniai 
žaisleliai gal ir neįprasti, ta
čiau išmokus šiaudelių sunė
rimo būdų, juos galima dary
tis ir iš tikrų šiaudų. 

Visus, kas dar nemoka ga
mintis šiaudinukų savo ka
lėdinei eglutei, prašome regis
truotis į pamokėlę Balzeko 
muziejuje tel. 773-582-6500. 
Galima ateiti ir su vaikais, 
kuriuos visada ne pro šalį 
pamokyti lietuviškų tradicijų. 
Reikia atsinešti savo žirkles, 
liniuotę ir pieštuką. Šiaudelių 
dėžutė, ilga adata bei baltas 
siūlas bus paskirtas kiekvie
nam į pamoką atvykusiam 
mokiniui. 

K Vaitkutė 

SKELBIMAI 
• Pratęsdami savo globo

jamiems vaikams Lietuvoje 
paramą kitiems metams, po 
$150 atsiuntė: Pranas ir Julija 
Zarankai, Redford, MI, Bronius 
ir Petrė Andriukaičiai, Chicago, 
IL, Walter Kleponis, Broomall, 
PA, Rima Sell, Orland Park, IL, 
Cheryl ir Leonard Bugy, Do-
vvagiac, MI, Rimantas ir Rita 
Penčylai, Palos Heights, IL. The 
Taurus Club Ladies Aiurillary, 
Scranton, PA, globoja 5 vaikus 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, atsiuntė $750. 
Vytas Bartašius, PA, globoja 
vieną našlaitę Lietuvoje. Pra
tęsdamas paramą kitiems me
tams, atsiuntė $300. Irena ir 
Jonas Vilgaliai, Great Neck, 
NY, yra nauji Lietuvos vaikų 
globėjai. Pradėdami globoti du 
Lietuvos vaikus, atsiuntė $300. 
Apolonija Vitkuvienė, West 
Hartford, CT, pratęsdama glo
bą savo globojamai našlaitei 
kitiems metams, atsiuntė $200. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
geriesiems dėdėms ir tetoms, 
kurie padeda gyventi Lietuvos 
vaikui. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. 

• Žinomas ekonomistas, 
tarptautinės prekybos kon
sultantas Jonas Pabedins
kas kalbės Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų są
jungos (ALLAS) Čikagos sky
riaus kalėdiniame susirinkime. 
Jo paskaitos tema „Importas-
eksportas. Lietuvos pozicija 
globalinėje rinkoje". Kviečiame 
visus besidominčius, o ypa
tingai neseniai iš Lietuvos 
atvykusius įvairių techniškų 
specialybių atstovus atvykti š. 
m. gruodžio 10 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vakaro į 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejų ir dalyvauti pasku
tiniame šį šimtmetį ALIAS 
Čikagos skyriaus susirinkime. 

•Talman Delicatessen, 
2624 W. 69 St., Chicago, IL, 
priima užsakymus kūčių — 
Kalėdų stalui. Jvairūs mėsos 
patiekalai: žuvis: lydeka, un
gurys, kelių rūšių silkės; kol
dūnai, kugelis, mišrainės; sal
dumynai: tortai, napoleonai, 
sausainiai Skambinti nuo 8 
v.r. iki 5 v.p.p. Tel. 773-434-
9766. ariMo 
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r '̂v, 

\ ' 

y 

vL 
M—«.a| 

i 

i /** 

•V :^l 

- > 

i 

f 

r 

1 

, 

*5t 

% 

ą 

fc 

! 

•» r 

K * • 

\ 

i\ 
t 

t- • » ' 

4, . 
r-

i! 

. -

i 

: ! 

i " 
Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos Čikagoje metinio susirinkimo dalyviai. 18 k.: sėdi kun» Alfredas Vėlius, 
Kurtas Vėlius, Vi'.ius Trumpjonas, Jurgis Lampsatis ir Aldona Markelienė. Stovi: Apolinaras Bagdonas, dr. Jur
gis Lukaitis, J u r p s Padagas, Gerta Padagienė, kun. Valdas Aušra, Algis Regis, Danute Trumpjonienė, Žaneta 
Mušinskienė, Lai:na Ardickienė, Aldona Buntinaite, Grožvyda Giedraitytė, dr. Martynas Buntinas, Greta Bra-
zinskienė, Stasė Purvinienė, Valteris Bendikas, Milda Patrienė, Irma Laisvėnaitė, Lilija Buntinienė, Nora 
Aušrienė ir Adelė Sakalienė. Nuot. R a m ū n o Bunt ino 

MAŽLIETUVIŲ DRAUGIJOS ČIKAGOJE 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos nariai Čikagoje š.m. 
lapkričio 14 d. vėl susirinko 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje prie Lilės Buntinienės 
rūpestingai rūtų šakelėmis ir 
gėlių žiedais papuoštų stalų. 
Susirinko ne tik tarpusavio 
ryšių atnaujinimui, bet ir pa
čios draugijos tolimesnės veik
los aptarimui. Kad dalyviams 
nereikėtų alkaniems per ilgai 
laukti pietų, Danutės Trump-
jonienės ir Stasės Purvinienės 
bei jų pagalbininkių pastango
mis parūpinti pietūs jau laukė 
valgytojų. Kun. dr. h.c. Alfre
dui ' Vėliui 'sukalbėjus stalo 
maldą, kiekvienas dalyvis ga
lėjo pasirinkti pietus pagal sa
vo skonį. Visiems pasisotinus, 
buvo galima pradėti susirin
kimą. 

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas pradėjo susi
rinkimą trumpu visų susirin

kusiųjų pasveikinimu, pa
kviesdamas valdybos sekreto
rių Jurgį Lampsatį perskaityti 
praėjusio susirinkimo proto
kolą. Nuodugniai surašytą 
protokolą perskaičius, jis buvo 
vieningai be pataisų priimtas. 
Paskui pirmininkas suglaus
tai supažindino su atliktais 
darbais. Jis išreiškė padėką 
Norai Aušrienei už plačiai vie
tinėje lietuviškoje spaudoje 
aprašytą Evos Labutytės gra
fikos darbų parodą ir už pa
galbą parodos rengimo me
tu Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje. Paroda 
susilaukė gero visuomenės 
įvertinimo. Padėkojo ir Aldo
nai Buntinaitei už jos rūpestį 
Evą Labutyte supažindinant 
su miestu ir kai kuriomis 
meno galerijomis. Pasakojo 
apie numatomą draugijos pa
ramą kalėdinės eglutės su
ruošimui Karaliaučiaus kraš

to vaikams. Esąs gautas iš jų 
pageidavimas, kad Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija 
padėtų jiems įsigyti' tautinius 
drabužius ir muzikos instru
mentus. Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos daline para
ma dalis Karaliaučiaus krašto 
vaikų turėjo progą praėjusią 
vasarą stovyklauti. Po pirmi
ninko trumpos apžvalgos vie
nas klausytojų siūlė daugiau 
dėmesio skirti Klaipėdos, o ne 
Karaliaučiaus Krašto vai
kams, bet Apolinaro K. Bagdo
no nuomone esą reikalinga ir 
toliau remti Karaliaučiaus 
krašto lietuvybe. 

Kun. Valdas Aušra aptarė 
Mažosios Lietuvos fondo pas
tangomis Klaipėdos universi
teto leidyklos 1998 metais 
Klaipėdoje išleistą Viliaus 
Gaigalaičio knygą Atsimini
mai", kurios mecenatas yra 
Mažosios Lietuvos fondo JAV 
tarybos pirmininkas Kurtas 
Vėlius. Knygos sudarytoja ir 
vyriausioji redaktorė yra Aud

ronė Kaukienė, viršelį sukūrė 
dailininkė Eva Labutytė. Kun. 
Valdas Aušra pastebėjo kny
goje kai kuriuos neaiškumus 
ar trūkumus. 

Kurtas Vėlius pasidalino sa
vo įspūdžiais apie Kretingos 
ev. liut. bažnyčios 100 metų 
sukakties minėjimą, kuriame 
jam teko dalyvauti. Papasako
jo ir apie Joninių iškilmes 
Juodkrantėje ir Nidoje, \ ku
rias buvo atvykę daug žmonių 
iŠ įvairiausių vietovių. Nidoje 
Thomas Mann buvusiame va
sarnamyje vyksta įvairus kon
certai. 

Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio pirmininkas Al
gis A. Regis dėkojo Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijai už 
artimą bendradarbiavimą, at
kreipdamas susirinkusiųjų dė
mesį į iškilųjį Mažosios Lietu
vos darbuotoją Vilių Pėteraitį, 
neseniai minėjusį savo am
žiaus 85-ąjį gimtadienį. Vilius 
Pėteraitis, sakė Algis A. Re
gis* esąs vertas visų lietuvių 
didelio dėmesio, nes jis ryžosi 
žadinti ateities viltį — sutelkė 
Mažosios Lietuvos fondo ištek
lius didžiam užsimojimui — 
Mažosios Lietuvos mokslinei 
enciklopedijai, sukaupiančiai 
iš praeities visa, ką dar dabar
tinėms aplinkybėms esant, 
įmanoma išgelbėti ateities 
kartoms. 

Susirinkime dalyvavo nese
niai iš Lietuvos atvykusi Re
nate Mušinskienė. Jos motina 
esanti mažlietuvė, kilusi iš 
Daubarų šeimos. Susirinkimo 
dalyvių ji buvo pasveikinta 
nuoširdžiu plojimu. 

Lilei Buntinienei perskai
čius kasos revizijos praneši
mą, klausimų nebuvo. Kadan
gi šiuo laiku kandidatų į val
dybą nebuvo, Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijos valdyba 
liko tos pačios sudėties, pa
siryžusi tęsti veiklą, su gera 
viltimi žvelgdama į ateitį. 

Valteris Bendikas 

VYTAUTO KAMANTO VIZITAS 

J.r.; kfv.r4.. metai, kai Maironio lituanistine* mokyklos Lemonte moki
niai P-idi-kos dienos proga sureAa rūbų. mokulo priemonių bei žaislų 
..S.iui ;tHi" l.n-tuvos vaikų globos būreliui Nuotraukoje - mokyklos 
v<iif|.i Kt;,' Nova k kairėje) ir vajaus iniciatore Silvija Radviliene 
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Maironio lituanistinės mo
kyklos istorijos būrelis „Ge
ležinis vilkas" pradėjo naujus, 
šeštuosius veiklos metus. 
Šiais mokslo metais į būrelį 
užsirašė keturiasdešimt moki
nių. Būrelio pirmininku pa
skirtas dešimtos klasės moki
nys Kęstutis Daugirdas. Pir
mojo šių metų susirinkimo, 
įvykusio spalio mėnesį, sve
čias buvo Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos kapelionas 
Algirdas Paliokas. SJ, savo 
apsilankymu tarsi davęs pa
laiminimą tolesnei būrelio 
veiklai. 

Lapkričio 6 d. būrelį aplan
kė Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Svečias 
supažindino moksleivius su 
PLB veikla, kurios didelė dalis 
sutelkta Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte — čia yra PLB 
valdybos raštinė ir ..Pasaulio 
lietuvio" redakcija. 

Visi lietuviai, gyvenantys už 
Lietuvos ribų, buriasi į savo 
bendruomenes, bendrauja, da
lyvauja įvairiuose renginiuo
se. Todėl visi lietuviai yra tar
si viena didelė šeima. Lietuvių 
bendruomenės yra susikū
rusios 31 krašte — Argentino
je. Australijoje, Baltarusijoje, 
Belgijoje, Brazilijoje, Da
nijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Estijoje, Gruzijoje, ItaHįpįe, 
JAV, Kanadoje, Karaliaučiaus 
srityje. Kolumbijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje. Moldovoje. Naujojo
je Zelandijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje ir Sibi
re. Švedijoje, Šveicarijoje, Uk
rainoje. Urugvajuje, Uzbekijo
je, Venesueloje, Vengrijoje ir 
Vokietijoje. Visų kraštų ben-
druomės siekia vykdyti lietu
vybės išlaikymo darbą, remti 
švietimą ir mokyklas. 

Visų išeivijos lietuvių ben
druomenių centras yra Pasau

lio lietuvių centras Lemonte, 
kuriame yra ir didžiausia li
tuanistinė mokykla. 

Mintis suburti visus lietu
vius į bendruomenę kilo Vo
kietijoje po Antrojo Pasaulinio 
karo. Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas 1949 m. 
birželio 14 dieną Vokietijoje 
paskelbė Lietuvių Chartą, 
kuri nusako kiekvieno lietuvio 
veiklos siekimus. Vytautas 
Kamantas trumpai pakomen
tavo visus trylika Chartos 
punktų. 

Šiemet suėjo 50 metų nuo 
Lietuvių Chartos paskelbimo. 
Tai progai paminėti liepos 
mėn. Vasario 16-osios gimna
zijoje Vokietijoje susirinko vi
sų kraštų bendruomenių val
dybos pirmininkai, įvairių or
ganizacijų atstovai, politikai 
ir svečiai, daug jaunimo atsto
vų. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menė yra sušaukusi 9 seimus 
(10-asis įvyks 2000 metais 
rugpjūčio mėnesį), suorganiza

vo ir finansavo devynis Pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
sus, kurių metu paprastai 
vyksta studijų dienos, kultūri
niai renginiai. Dešimtasis 
kongresas vyks kitais metais 
Kalėdų metu Australijoje. 

PLB suorganizavo du Pa
saulio lietuvių dienų rengi
nius išeivijoje, Pasaulio lietu
vių kultūros kongresą, talki
no dviems Pasaulio lietuvių 
dainų šventėms Lietuvoje, su
telkė 600,000 dolerių Litua
nistikos katedrai įkurti, į ku
rią atvyksta stažuotis litua
nistai ir iš Lietuvos. Nuo 
1992 metų Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmuose, 
dirba PLB atstovybė. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menė turi savo leidinį — nuo 
1963 m. lapkričio mėnesio lei
džiamas „Pasaulio lietuvis". 
Pirmasis žurnalo redaktorius 
buvo mokytojas lituanistas 
Stasys Barzdukas. Ilgiausiai, 
apie 25 metus, žurnalą reda
gavo Bronius Nainys. 

Įvairiose šalyse lietuviai su
siduria su skirtingomis pro

blemomis. Lengviausia kraštų 
bendruomenėms dirbti yra 
ten, kur gausūs lietuvių telki
niai. Kai kurių kraštų bend
ruomenės sunkiai verčiasi fi
nansiškai, kitur labai trūksta 
kultūrinių renginių. Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
ba stengiasi padėti visiems, 
kuriems vienokia ar kitokia 
parama yra reikalinga. 

Vytautas Kamantas pabrė
žė, kad visi žmonės lietuvių 
bendruomenėse dirba iš pa
siaukojimo, savo noru. Visada 
ir visur laukiama ir sveikinti
na pagalba ir parama, ypač 
jaunimo. Susitikimui baigian
tis, svečias atsakė į mokslei
vių klausimus, padovanojo 
būrelio nariams „Pasaulio lie
tuvio" žurnalo numerius bei 
PLB leidžiamos „Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" to
mus. Jis taip pat paragino 
moksleivius aktyviai dalyvau
ti lietuviškoje veikloje bei ap
lankyti PLB puslapį Inter
nete www.pasauliolb.org 
a»ba www.javlb.org f 

Rūta Kuncienė 

Pasaulio lietuvių bendruomenes valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas su Istorijos būrelio „Geležini* vil
kas" nariais Maironio lituanistinėje mokykloje lapknfio 6 d V Kamantas ir vaikai kalbėjosi apie daugelį da-
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