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Vyriausybė pasiruošė
„Lietuvos energijos"
pertvarkai
VUniua,wusiol6d. (BNS)
— Šią savaitę vyriausybė baigė pirmąjį .Lietuvos energįjos"
pertvarkymo etapą, pranešė
vyriausybėj spaudos tarnyba,
Vyriausybė trečiadienį nusprendė skelbti tarptautinį
konkursą bankui, kuris patartų įmones pertvarkymo ir
privatizavimo klausimais.
Manoms, kad patarėju turetų tapti vienas didžiųjų
Vakarų investicinių bankų,
tokių, kaip .Goldman Sachs",
JDreadner Kleinwort Bensons", ,Warburg Dilon Reed",
aSearoeder*. Tarptautinis pa
tarėjas turės pateikti savo
pasiūlymui, kaip reorganizuojaut .Lietuvos energiją" atskirti elektros gamybą, tiekimo ir skirstomuosius tinklus.
Jis taip pat turės pasiūlyti tinkimiausius privatizavimo būdus, parengs objektus pivatizavimui bei padės jį įgyvendinti. Tačiau pačiame privatizavime tarptautinis patarėjas
dalyvauti negalės.
Visus įmonės pertvarkymo
darbus derina Ūkio ministeri
ja.
Konkursas
tarptautiniam
patarėjui skelbiamas, remiantis JLietuvos energįjos" pertvarkymo ir privatizavimo
nuostatomis, kurias daugiau
nei mėnetj rengė ir tobulino
prie Ūkio ministerįjos sudaryta komisija, kurioje dirbo Seimo nariai, Mokslų akadenujos, Pasaulio Banko atstovai, nepriklausomi specialis
tai.
Rolsndaa Paksas siūlo
neskubėti
Buvusio premjero Rolando
Pakso vadovaujami žinovai
pirmadienį supažindino vy
riausybės narius su siūlymais,
kaip sutvarkyti energetikos

akį.
Po pasitarimo prezidenturoję ūkio ministras Valentinas
Milaknis žurnalistams sakė,
kad kai kuriais klausimais
posėdžio dalyvių nuomonės
skyrėsi.
Vyriausybė pageidautų bendrovę „Lietuvos energija" kuo
sparčiau privatizuoti, tačiau
R. Pakso suburti žmonės siūlo
neskubėti tai daryti. R. Pakso
nuomone, pirmiausia būtina
parengti Lietuvos ir Lenkijos
susitarimą dėl elektros linįjos
tiesinio, kurį pasirašytų abiejų
valstybių premjerai. „Mes ne
kritikuojame vyriausybės parengtų projektu, mes teikiame
savo siūlymus prezidentui",
sakė R. Paksas.
Paprašytas sukonkretinti
savo pastarųjų mėnesių veiklą, R. Paksas teigė parengęs
apžvalgą, kodėl elektros energijos eksportas nuo 12 mlrd.
nukrito iki 2 mlrd. kilovotvalandžių per metus. R. Pakso
nuomone, reikėtų, kad kiek
vienas elektros gamintojas
Lietuvoje galėtų nustatyti
savo kainas.
Pasitarime prezidentas Vaidas Adamkus pasiūlė, kad vy
riausybė R. Pakso siūlymus
išnagrinėtų ir įvertintų. Jis
pažymėjo, kad vyriausybė,
siekdama visuomenės paramos, savo sprendimus energetikos srityje turėtų argumentuotai pagrįsti ir suprantamai
išaiškinti.
Prezidento atstovo specia
liems pavedimams R. Pakso
suburtoje grupėje dirba 16
specialistų is „Lietuvos energi
jos", Lietuvos energetikos in
stituto, Branduolinės energeti
kos asociacijos, Lietuvos pra
monininkų
konfederacijos,
universitetų, privačių bendro
vių.

Lietuvos lenkų vadas ieško
apibusės tautų meilės
Jo nuomone, lietuvių ir len
kų mažumų problemų spren
dimų institucijos nieko rimta
neveikia.
J. Senkevičius įsitikinęs, jog
„abiejų Salių prezidentų tary
bos didžiausias nuopelnas yra
tas, jog skiriamos prezidento
Aleksandro Kwasniewskio sti
pendijos".
Jis kritikuoja Lietuvos ir
Lenkijos seimų parlamentų
asamblėją, „kuri tapo tik dis
kusijų klubu", be to, „neatlie
ka savo funkcijų ir abiejų
Salių vyriausybių Taryba".
Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos pirmininką taip pat nera
mina „dvišalių santykių frag
mentiškumas", kurio pavyz
* Vyriausybės kancleris džiais jis pateikia „užsitęsusią
Petras Aufttrevicius pirma problemą dėl Armijos krąjovos
dienį bendrame Seimo Euro klubo Lietuvoje įregistravimo
pos reikalų komiteto (ERK) ir ir pavardžių bei vardų raSymo
Užsienio reikalų komiteto po lenkiškais rašmenimis".
sėdyje vylėsi, kad Lietuva nea
Tuo tarpu J. Senkevičiaus
tidėliodama paskirs vyriausią
nuomone,
primirštos
liko
jį savo derybininką narystės
„svarbiausios
problemos"
—
derybose s u Europos Sąjunga
žemės
gražinimas
Vilnįjos
iki šių derybų pradžios vasa
rio viduryje. Gruodžio 23 d. gyventojams, administracinis
vyriausybes nutarimu Pasi lenkiSkų rajonų padalijimas ir
ruošimo deryboms dėl ES na lenkų kalbos privalomo egza
rystės dslegacįja pertvarkyta į mino panaikinimas abitūros
Derybų dėl narystės ES dele- egzaminuose.
gatiją. Jos vadovu paskirtas
J. Senkevičių neramina ir
UR ministras. Tačiau vyriau tai, kad Lenkuos politikai blo
siojo derybininko, kuris ves gai supranta bendrąją dviša
derybas, pareigos kol kas yra lių santykių padėtį. Todėl jis
laisvos, nors oficiali derybų su pritaria kai kurių Lenkuos
E8 pradtia numatyta vasario parlamentarų nuomonei, kad
15 dieną.
<BNS> tikslinga Lenkijos seime apVarfavaa, sausio 17 d.
(BNS) - Lietuvos Seimo na
rys, Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos pirmininkas Janas
Senkevičius siekia abipusės
lenkų ir lietuvių tautų meilės,
nes dabar e s ą vien tik Lenki
jos valdiia myli lietuvius.
Kaip rašo laikraštis „Trybuna", Seimo narys remia Lenki
jos parlamentarės Olgos Krzyžanowskos ir Lenkuos už
sienio reikalų viceministro Radek Sikorski nuomonę, j o *
JLietuvos i r Lenkijos santy
kiai — tai vienpusė meilė", o
.idealus dvišaliai santykiai
neturi įtakos Lietuvos lenkų
mažumai*.

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, minta, ITAR-TASS,
BcUPAN. RIA ir ELTA žinių agentūrų pranefaai*)

Groznas. Čečėnijos valstybės gynybos komitetas, vadovauja
mas prezidento Aslan Maschadov, naktį į sekmadienį patvirtino
karinių veiksmų strateginį planą. Čečėnijos gynybos ministras
Magomed Chambijev pranešė, kad „kovos pozicijų periodas baigia
si, nuo šiol daugiausia bus taikoma j
partizaninio karo taktika". Kovoto-Į
jų grupėms nurodyta visoje Čečėni-P
** * W „.am-

Nuotr~ Lietuvos Savanoriškos kariuomenės 9-ųjų metinių minėjimas.

(Elta)

Pulkininko Arvydo Pociaus
vadovaujamose pajėgose da
bar nuolat tarnauja apie 2,000
karininkų ir puskarininkių,
apsaugos tarnybos įstatymą. joms taip pat priklauso per
1998 m. įsigaliojus Krašto ap 10,000 neetatinių savanorių,
saugos sistemos organizavimo kurie pastoviai atvyksta į teri
ir karo tarnybos įstatymui, toriniuose gynybos štabuose
savanorių tarnyba pavadinta įsikūrusius mokymo centrus ir
Krašto apsaugos savanorių tobulina savo karinius įgū
pajėgomis.
džius.

Savanorių kariuomenė paminėjo
savo gimtadienį
Vilnius, sausio 17 d. (Elta)
— Krašto apsaugos savanorių
pajėgų štabas pasipuošė rep
rezentacine patranka, kurios
šūviais pirmadienį paminėtos
9-osios šių pajėgų įkūrimo me
tinės.
Pagal XVIII amžiaus mode
lį pagaminta patranka nuo
šiol stovės prie štabo pastato
Vilniuje ir bus naudojama per
šventes.
Pažymint savanorių pajėgų
įkūrimo sukaktį, štabo patal
pose pirmadienį buvo aukoja
mos šv. Mišios, surengta iškil
minga savanorių rikiuotė ir
minėjimas.
Savanorių pajėgos pradėjo
kurtis Atgimimo metais. Svar
biomis Lietuvai akimirkomis
savanoriai buvo Aukščiausio
sios tarybos-Atkuriamojo Sei
mo gynėjų gretose, budėjo prie
vyriausybės, savivaldybių pas
tatų, Televizįjos bokšto, kitų
strateginių objektų. Dabar sa
vanoriai taip pat saugo svar
biausius tiltus, oro uostus, ki
tus objektus.
Oficialiai savanoriai Lietu
voje įteisinti 1991-ųjų sausio
17 dieną, kai Aukščiausioji ta
ryba-Atkuriamasis
Seimas
priėmė Savanoriškosios krašto

Krikščionys „modernistai"
nubrėžė savo veiklos gaires
Vilnius, sausio 15 d. (BNS)
— Sausio 14 d. posėdžiavęs
moderniųjų krikščionių de
mokratų sparnas įsteigė savo
organizacinį komitetą ir su
darė keturias veiklos grupes.
Komitete yra parlamentarai
Vytautas Bogušis, Algis Ka
šėta, Feliksas Palubinskas,
Marija Šerienė, taip pat poli
tologas Egidijus Vareikis, pre
zidentūros sekretoriaus refe
rentas Audrius Penkauskas
bei kiti.
Derybų grupė ves konsulta
cijas s u įvairių partijų atsto
vais bei pavieniais parlamen
tarais dėl galimo bendradar
biavimo, rengiantis Seimo rin
kimams. Struktūrų grupė bus
atsakinga už ryšių palaikymą
su politinio sparno skyriais,
organizuos moderniųjų krikš
čionių demokratų renginius,

Žmogaus teisių komitete —
galvosūkis dėl „sterilizacijos'
Vilnius, sausio 17 d. (BNS)
— Parlamentaras Saulius
Pečeliūnas praėjusią savaitę
kreipėsi į komitetą, prašyda
mas apsvarstyti kitos Seimo
narės — Nijolės Oželytės kal
bas per televizįją apie prievar
tine „sterilizaciją". S. Pečeliū
nas tokias mintis palygino su
„fašistine propaganda".
Lietuvos Seimo Žmogaus tei
sių komitetas (ŽTK) renka
specialistų nuomones apie
sterilizaciją kaip kontracepci
jos priemonę, bet savo nuo
monės dar neturi ir artimiau
siu metu jos nesvarstys, nes
svarstyti Lietuvos ir Lenkijos
santykius.
„Trybuna" praneša, jog J.
Senkevičius šiuo reikalu pa
siuntė laiškus Lenkijos seimo
pirmininkui Maciej Plažynski
ir Seimo Solidarumo rinkimų
akcijos frakcijos vadovams.
Lietuvos Seimo narys nesiti
ki, kad „tokia diskusįja iš
spręs mažumos problemas,
tačiau turi vilčių, jog ji gali su
kelti kai kuriuos pasikeitimus
ligšiolinėje politikoje".

dauguma komiteto narių yra
išvykę, be to, negauta Teisin
gumo ministerijos išvada.
Kartu ŽTK sekretoriatas
pastebi, kad N. Oželytė pri
tarė ne visiškam vaisingumo
panaikinimui, bet sterilizaci
jai kaip laikinai apsaugojimo
nuo nėštumo priemonei.
Parlamentarės nuomone,
sterilizacija teismo sprendimu
galėtų būti taikoma psi
chinėms ligonėms, nesugeban
čioms suprasti dažnai prievar
tinio lytinio akto bei jo pasek
mių ir prieš savo valią gim
dančioms nelaimingus vaikus.
Į ŽTK kreipėsi medikai,
prašydami įteisinti laisvano
rišką sterilizaciją kaip pati
kimą, Vakaruose populiarią
kontracepcįjos priemonę. Lie
tuvoje ši priemonė neįteisinta.
Sveikatos apsaugos mini
stras Raimundas Alekna, at
sakydamas ŽTK pritarė tiek
chirurginės sterilizacijos, tiek
ir lyties pakeitimo operacijų
įteisinimui. Tačiau, jo nuo
mone, tokios operscįjos ne
turėtų būti apmokamos iš Pri
valomojo draudimo fondo lėšų.

teiks informaciją žiniasklaidai.
Politikos planavimo grupė
rengs dokumentų projektus,
finansų — palaikys ryšius su
Lietuvos bei užsienio rėmė
jais.
Seime šiam politiniam spar
nui atstovauja gruodį susibū
rusi moderniųjų krikščionių
demokratų frakcija, vadovau
jama V. Bogušio. Taip pat jai
priklauso parlamentarai A.
Kašėta, M. Šerienė bei šią sa
vaitę prie frakcijos prisijungęs
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Feliksas Palubinskas.
Lapkričio pabaigoje „moder
niajam" Krikščionių demo
kratų partijos (LKDP) sparnui
atstovavęs F. Palubinskas
pralaimėjo partijos pirminin
ko rinkimus „konservatyviojo"
sparno atstovui akademikui
Zigmui Zinkevičiui. „Moder
nistai" taip pat pralaimėjo
kitų LKDP vadovybės struk
tūrų rinkimuose. Po šio pra
laimėjimo V. Bogušis ir jo ben
draminčiai paskelbė formuoją
Moderniosios krikščioniško
sios demokratijos bloką, išsto
jo iš „motininės" frakcijos
Seime, tačiau formaliai tebe
lieka LKDP nariai.
„Modernistai" siekia atvi
resnės, pasaulietiškesnės, la
biau rinkėjams patrauklios
partijos. „Koservatyviojo" spar
no atstovai remia tradicines
krikščionių demokratų ver
tybes, aktyvesnius ryšius su
Bažnyčia.
* Centro sąjungos tary
ba nutarė dalyvauti savival
dybių tarybų rinkimuose. Šeš
tadienį vykusiame tarybos po
sėdyje nutarta siūlyti vasario
5 d. vyksiančios konferencijos
dalyviams patvirtinti spren
dimą kelti partijos kandidatus
visose 56-osiose rinkimų apy
gardose. Gentristai neketina
sudaryti koalicijų su kitomis
politinėmis jėgomis. Posėdyje
patvirtintas rinkimų Stabo va
dovas, kuriuo išrinktas Centro
sąjungos atsakingasis sekre
torius Vidmantas Staniulis. Il
gą laiką apklausose pirmavusi

jos teritorijoje pulti rusų karines!
pajėgas. „Mūsų tikslas nėra eiti į Į
gyvenvietes ir jose laikytis, mūsų j
užduotis — naikinti atskirus dali
nius ir pasitraukus operaciją pa
kartoti kitoje vietoje", sakė jis. M. Chambįjev tvirtinimų,„A. Mas
chadov į mūšį dar nepasiuntė savo strateginės atsargos, kuri gali
išspręsti bet kokius karinius uždavinius".
Kabulas. Valdantysis Afganistano Talibano judėjimas sekma
dienį tapo pirmąja vyriausybe, pripažinusią nepriklausomybės
siekiančią Rusijos Čečėnijos respubliką.Talibano vyriausiasis va
dovas mula Mohammad Omar sutarė dėl pripažinimo su Čečėnuos
delegacija, su kuria buvo susitikęs savo būstinėje Pietų Afganista
no Kandaharo mieste. Mula Omar sutarė, kad Čečėnijos vyriausy
bė „nuo šiandien gali atidaryti savo diplomatinę misiją Kabule'.Tačiau mula Omar Čečėnijos delegacijai pareiškė, kad Taliba
no galimybės padėti čečėnams kovoti su Rusijos pajėgomis yra ri
botos. Maskva pakartotinai kaltino Talibaną ir kai kurias Pakis
tane įsikūrusias ekstremistų grupes, kad šios apmoko kovotojus
Čečėnijoje vykstančiai karai su Rusija. Talibanas ir Pakistanas
tai neigia.
Pagdadas.
Irako prezidentas Saddam Hussein pirmadienį
pažy »nėjo Persijos įlankos karo 9-ąsias metines, užsipuldamas „šio
amžiaus tironus ir apsimetėlius engėjus", išvijusius Irako pajėgas
iš Kuveito. Savo kalboje per televiziją jis tvirtino, kad irakiečiai
laimėjo šešių savaičių karą su JAV
vadovaujamomis daugiatautėmis
pajėgomis, kuris prasidėjo 1991 m.
sausio 17 d. „Taip įvyko Didysis
mūšis — visų mūšių Motina... Ara
bai ir lojalūs irakiečiai, aukštai iš
kėlę galvas jūs stovėjote Dievo,
savo tautos bei visos žmonijoje-akivaizdoje", sakė Hussein. Jis paragino tautą toliau kęsti 9 metus
trunkantį JT sankcijų režimą, normuoti maistą, drabužius bei ki
tus reikmenis ir dirbti nesigailint jėgų. Besitęsiančios prekybos
sankcijos neprivers Irako pakeisti politikos, sakė S. Hussein.
Santiago. Čilės prezidentu sek-1
madienį išrinktas nuosaikus sočialistas Ričardo Lagos tapo pirmu I
kairiuoju vadovu po kruvino 19731
m. pučo, kurio metu buvęs diktato-J
rius Augusto Pinochet nuvertė j
prezidentą Salvador Allende. 611
metų R. Lagos yra buvęs disiden-l
tas, kuris drąsiai stojo prieš Pinochet'o režimą, kai Čilė panoro
grįžti prie demokratijos. R. Lagos gavo 51.32 proc. rinkėjų balsų ir
nedidele, tačiau užtikrinta persvara įveikė dešiniųjų partijų kan
didatą.
Talinas. Kelto „Estonia" katastrofos priežasčių tyrimo Švedi
jos nepriklausomos darbo grupės (AGNEF) pirmininkas Andrės
Ericson mano, kad Estijos, Suomijos ir Švedijos žinovų komisija,
tirdama kelto *,Estonia" žūties priežastis, turėjo išnagrinėti ma
sinės žmogžudystės ir tarpvalstybinio sąmokslo prielaidą. Švedijos
ir Estijos visuomeninės organizacijos, tiriančios laivų katastrofų
priežastis, nusiuntė Estijos ministrui pirmininkui Mart Laar
bendrą pareiškimą, kuriame reikalauja surengti papildomą tyri
mą, sudaryti naują tarptautinę komisija, bet kad joje nebedalyvautų oficialūs Estijos, Švedijos ir Suomijos asmenys. Jai galėtų
vadovauti, pvz., Australija, Japonija arba Prancūzija Keltas „Es
tonia" nuskendo 1994 m. naktį iš rugsėjo 27 į 28-ąją pusiaukelėje
iš Talino į Stokholmą Šios didžiausios pasaulyje taikos laiku ka
tastrofos Baltijos jūroje metu žuvo 852 žmonės. Tarpvyriausybinė
komisija tyrimo išvadoje pareiškė, kad tragedįjos priežastys buvo
laivo konstrukcijų trūkumai, per didelis greitis ir audra.
Parma, Italija. Kai pagrindinio vaidmens atlikėjas operoje
„Aida" neteko balso, Italijos operos teatro žiūrovų salėje sėdėjęs
kolega buvo įkalbėtas tęsti partiją. Opera nutrūko per I veiksmą,
sausio 10 d. pranešė laikraštis „Corriere della Serą", tačiau tuo
metu žiūrovų salėje sėdėjo tenoras Alberto Cupido. Tenoras Gena
mas Gngorianas balso neteko dėl gripo, ir A. Cupido buvo papra
šytas užpildyti spraga, nors niekad nebuvo atlikęs Ramadeso vaid
mens. Kasdieniškai apsirengęs, spausdamas sunkios „egiptie
tiškos" Giuseppe Verdi operos partitūrą, jis užbaigė partiją. Sau
sakimšoje Parmos — gimtojo G. Verdi miesto — operoje klausyto
jai jam plojo atsistoję.
Varšuva. Lenkijos Katalikų Bažnyčios vyskupų konferencija
priėmė sprendimą, kad Lenkijoje būtų pripažįstamas bet kurios
krikščioniškos Bažnyčios krikštas. Bažnyčia savo nuostatą išdėstė
deklaracijoje „Dėl visuotinio krikšto pripažinimo", kuriai pritarė
visos krikščioniškos Lenkijos Bažnyčios ir denominacijos.
Centro sąjunga sausį smukte
lėjo į antrą vietą, pirmąją už
leisdama buvusio premjero
Sausio 18 du Darius. Gedgaudas,
Rolando Pakso vadovauja Jogailė, Jolita, Kaributas, Liberta,
miems liberalams. Dabar rin Priska.
kimuose į Seimą už centristus
Sausio 19 du Gedvile, Henrikas,
balsuotų apie 13 proc. Lietu Kanutas, Kleopatra, Marijus, Morta,
vos gyventojų.
<BNS> Raivedy8.
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ŠLAPIMO NESULAIKYMAS

ILGG62S4S89.

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
KLAUSIMAS
Gerbiamas Daktare, man 90
metų. Nevalgiau sūriai, rie
biai, negeriu alkoholio ir nerū
kau. Cholesterolis visa laiką
tvarkoje.
Maždaug prieš 2 savaites
pradėjo mane labai varginti
per dažnas po 3-2 valandų
protarpio veržimas eiti šlapin
tis. Stengiuos nueiti kuo grei
čiau ir labai dažnai nesuspėju,
negalėdama sulaikyti šlapimo.
Naktį pabundu visuomet dėl
Vertimo šlapintis per tą patį
protarpį kaip ir dienos metu ir
turiu labai skubėti tai atlikti,
nors šlapimo turiu ne taip vi
sai daug pūslėje.
Čiaudulys, kosulys niekuo
met neiššaukia lašėjimo. Ma
no motina mirė 90 metų ir jo
kių problemų su pūsle netu
rėjo.
Aš geriu kiekvieną dieną
spanguolių sultis, nes sakoma,
kad tai labai naudinga pūslei.
Prieš mane guli Jūsų straip
snio iškarpa nuo 1975 m. bir
želio 3 d. Jame Jūs rašote:
„dabartinė medicina gali sėk
mingai talkinti šlapimą nesu
laikančioms, jei jis atsiranda
dėl raumenų — nervų netvar
kingos veiklos. Vaistai Probanhtine mėginti". Gal tie
vaistai ir man padėtų po tiek
laiko po to Jūsų straipsnio
parašymo? Gal yra geresnių
vaistų?
Gerbiamas Daktare, labai
dėkinga už Jūsų atsakymą.
ATSAKYMAS
Kai žmogus nesulaiko šlapi
mo, tada jis netenka šlapimo
pūslės kontrolės ar jo kūnas
reikiamai neužlaiko šlapimo.
Tada ir norėdamas, negaili su
laikyti šlapimą. Tokia nege
rovė nėra normalus senėjimo
ženklas, tik senesnius dažniau
tas vargina, nes jų pūslės var
tų raumenys lengviau pralei
džia šlapimą iš pūslės į uret
rą.
Nors ir vargsti ir nedrįsti,
bet būtinai turi tartis su gydy
toju, nes daugiausia tokia blo
gybė esti pagydoma, jei gydo
ma, o nesigydant gali daugiau
negerovių atsirasti.
Dvejopas šlapimo
nesulaikymas
Tokia negerovė gali būti
staiga atsiradusi arba nuola
tos besitęsianti. Staiga atsira
dęs šlapimo nesulaikymas yra
pasekmė naujos negerovės,
kaip pūslės, prostatos, uretros
ar makšties uždegimas bei vi
durių sukietėjimas. Neigia
mas poveikis kai kurių vaistų,
pvz., Šlapimą varantieji, rami
nantieji, antihistaminai, irgi
gali sukelti staigų šlapimo nesulaikymą.
Staiga atsiradęs šlapimo ne
sulaikymas dažnai lengvai
pranyksta, kai prašalinama tą
negerumą sukėlusi priežastis.
Nuolatinis šlapimo nesulai
kymas ateina pamažu per il
gesnį laiką. Jis kartais išlieka
net ir pagydžius kitas nege
roves.
Yra daug rūšių nuolatinio
šlapimo nesulaikymo, bet trys
jų sudaro 80 proc. tokios nege
rovės:
1. Įtampos sukeltas šlapimo
nesulaikymas. šlapimas ište
ka, kai staiga padidėja pilve
spaudimas. Išteka mažiau ar
gana daug. Tas paprastai atsi
tinka kosint, čiaudant, juo
kiantis, pakeliant, pašokant,
bėgant ar stenint. Toks įtam
pos sukeltas šlapimo nesulai
kymas yra daug dažnesnis pas

moteris negu pas vyria*.
2. Veržimo sukeltas šlapimo
nesulaikymas yra nepajėgu
mas sulaikyti šlapimo, kai
staiga atsiranda noras šla
pintis — taip, kad nesti pa
kankamai laiko nubėgti į tua
letą. Būdingai tokia negerovė
atsiranda po didelio nelaimin
go atsitikimo. Dar ir kitos
negerovės gali priartint tokią
negerove, pvz., padidėjusi
prostata, nugaros smegenų
sužeidimas, daugybinė skle
rozė ar Parkinsono liga.
3. Mišrus šlapimo nesulaiky
mas — tada atsiranda minėtų
dviejų negerumų mišinys.
Dar yra trys kitokios nuola
tinio šlapimo nesulaikymo
priežastys:
1. Perpildyta šlapimo pūslė
ir to sukeltas šlapimo nesulai
kymas. Tada nuolat laša šla
pimas iš perpildytos pūslės.
Tokią negerovę gali sukelti
padidėjusi prostata, cukraligė
ar daugybinė sklerozė.
2. Funkcinis šlapimo nesu
laikymas esti žmogui sunega
lavus kūnu, tada nespėjama
nueiti į prausyklą, nors ir pa
jėgiama šlapinimąsi sukontro
liuoti.
3. Visiškas nesulaikymas
šlapimo, kai visai netenkama
kontrolės šlapintis, tada šlapi
mas teka nuolat.
Šlapimo nesulaikymo
gydymas
Tokios negerovės priežiūra
ir gydymas priklauso nuo šla
pimo nesulaikymo rūšies ir
priežasties. Pirmas žingsnis
tokios negerovės gydymui yra
susekimas priežasties ir jos
pašalinimas.
Dar gydymui priklauso du
bens mankšta (vadinama Kegel mankšta) ir kitos paties
žmogaus priežiūros priemo
nės, kartu su vaistais, su Ko
lageno įšvirkštimais (dėl įtam
pos sukelto nesulaikymo) ir
operacija ypatingų negerovių
sutvarkymui. Gali tokią ne
gerovę tvarkyti šeimos gydyto
jas ar šlapimo takų žinovas —
urologas.
Šitaip iešeriopai
tvarkykis:
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Simptomai
Katarakta dažniausiai išsi
vysto be skausmo, be akių
paraudonavimo ar ašarojimo.
Kartais ji neišsivysto tiek,
kad rimtai trukdytų matymą,
o kartais katarakta ilgainiui
blokuoja visą arba beveik visą
regėjimą. Dažnai pasitaikan
tys simptomai yra:
•aptemtas, iškreiptas, gels
vas matymas;
•palaipsniui
nykstantis
spalvų matymas;
•šviesos matymo problemos
— matyti spindėjimas (glare)
nuo automobilių šviesų, lempų
šviesų arba saulės; kartais
matyti aureolė aplink šviesas;
•dvigubas arba
daugiamatymas;
•dažnai reikia pakeisti aki
nių arba „contact lenses" re
ceptus.
Prisiminkite, kad minėti
simptomai gali būti ir kitų
akių ligų pasekmės.

1. Venk gerti ar vaistus im
ti, kurie turi kofeino, kaip ka
va, arbata, pepsai, šokoladas
ir nė lašo alkoholio bet kokia
forma.
2. Negerk angliavandenių —
sodų, citrininių; nevalgyk riebių-aštrių valgių ir apsieik be
dirbtinų saldumynų.
3. Per dieną išgerk du litrus
vandens.
4. Dažnai eik prausyklon,
nors ir neturi noro šlapintis.
Šlapinantis ištuštink pūslę
kaip gali geriau. Pailsėk 1-2
minutes, tada vėl mėgink šla
pintis, pasižymėk popieriuje,
kada nesulaikai šlapimo. Jei
suseksi, kad nesulaikai kas
trys valandos, tada eik šlapin
tis kas pustrečios valandos.
Gali laikrodį naudoti primini
mui.
5. Dėvėk greitai nusmaukia
mas kelnaites. Turėk segtu
kais uždaromas vietoje sagų.
Dar ir diržus greit atsegamus
turėk ar visai be jų apsieik.
6. Turėk sugeriamos me
džiagos vystyklus, su gydytoju
pasitaręs naudok pats įsives-s
damas į uretrą plastikinį kateterį pilnam pūslės ištuštini
mui.
O kad suretėtų šlapimo iš
tekėjimas, šitaip ketveriopai
elkis:
1. Nusišlapink, prieš išeida-

Kataraktų susekimas
Kartais akių specialistai
gali susekti kataraktą, vien
apžiūrėdami akį. Tačiau vis
pusiškas akių patikrinimas
tūrėtų būti atliktas — maty
mo patikrinimas, akies lėlyčių
praplėtimas (patikrinti re
tiną), tonometrija (patikrinti
skysčių spaudimą).

Gydymas
Kai nustatyta katarakta,
akių specialistas gali patarti
pakeisti akinių receptą, varto
ti padidinimo stiklą, arba nau
doti stipresnę šviesą. Tačiau,
jeigu minėti metodai matymo
nepagerina, reikėtų su akių
specialistu pasitarti apie kata
raktos išoperavimą.
Kataraktos operacija yra vie
na ' dažniausiai atliekamų
operacįjų. JAV-ose ir viena
saugiausių bei efektingiausių.
TačiaUį jeigu egzistuoja ir kiti
akies negalavimai, po operaci
jos matymas gali būti net
prastesnis; negu prieš kata
raktos operaciją. Retkarčiais
būna komplikacijų, bet daugu
ma jų yr* išgydomos.
Kataraktos
išoperavimas
dažniausiai daromas ligo
ninėje ar klinikoje be bendros
anestezijos
(užmigdymo),
„outpatier.t" būdu; bendra
anestezija naudojama vai
kams ir kai kuriems vyresnio
amžiaus asmenims. Operaci
jos metu akies aptemdyta
linzė išoperuota ir jos vietoje
įdėta permatoma dirbtinė
linzė. Po operacijos, akiai gyjant, matymas vis tikrinamas.
Kai akis visiškai išgyja,
išrašomas naujas receptas
akiniams.
Visi, galvojantys apie kata
raktos operaciją, turėtų pasi
kalbėti suokiu gydytoju, pasi
tarti apie operacijos pliusus ir
minusus, riziką, apdraudą.
Verta prisiminti, kad maiti
nimasis maistu, turinčiu vita
minų A, O, E padeda apsisau
goti nua. kataraktų išsivys
tymo.
(Illinois Society for the Prevention of Blindness, tel. (312)
922-8710.; Iš anglų k. vertė E.
Paulikienė, RN).

didesnė nei anksčiau.
„Vilniaus degtinės" vadovai
skaičiuoja, kad parduotuvėse
jų gaminių parduota 4 kartus
daugiau nei įprastai.
Vyriausybė ir Seimas prie
Akcizų įstatymo numato dar
kartą grįžti po dviejų trijų
mėnesių. Per šį laikotarpį bus
patikrinta, kaip rinką veikia
atpiginti gėrimai, ar atsigau
na alkoholinių gėrimų įmonės
ir valstybės biudžeto įplaukos
iŠ šio sektoriaus mokesčių.
U

$600.00

$260.00
$86.00
$86.00

Reguliariu plistų
$100.00
Tik šeštadienio l«jda oro peitu"'."..." $160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paltu $66.00
Vyriausia redaktore - DanaU
AdministratoriusModeratorius-kfu. Viktoras
» Adrninistracįa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, iaitai'iaf.iisii nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos ataiunriamos,
garus prašymą, ką nors skalbti

APIE KATARAKTAS
Žodis „katarakta " dažniau
siai naudojamas apibūdinti
akies permatomos linzės apte
mimą. Juo labiau linzė aptem
dyta, tuo mažiau šviesos gali
pereiti pro ją, įeiti ir fokusuoti
ant retinos. Žodis „katarak
ta " paimtas iš graikiško žo
džio, kuris reiškia — krioklys.
Iki 18-to amžiaus vidurio buvo
galvojama, kad katarakta yra
rezultatas nepermatomų skys
čių plaukimo (kaip krioklys)
į akį.
Dabar žinoma, kad kata
raktos pagrindinė priežastis
yra natūrali kūno senėjimo
eiga. Pasak National Eye In
stitute, apie 50% amerikiečių,
tarp 65 m. ir 74 m. amžiaus, ir
apie 70%, turinčių daugiau
kaip 75 m., turi kataraktas.
Kitos priežastys, padidi
nančios kataraktos išsivystymo
riziką: šeimos medicininė isto
rija, kai kurie vaistai (pvz.,
steroids), žalojantys chemika
lai, anksčiau daryta akių ope
racija, rūkymas, alkoholio var
tojimas, stiprūs šviesos spin
duliai (UV-B spinduliavimas).
Katarakta taip pat gali pasi
rodyti ir naujagimiuose.

_

$33.00
$38.00

$46.00
$60.00

__ $60.00
$66.00

UtaekantiUetorą:
Oro pastų

Kretingos ligoninėje po paskaitų AIDS išvengimo felčeres iš Salantų, Juodupės, Dobrenų, Vydmantų,
Pryšmancių ir Kartenos kaimo punktų Kretingos rajone. Nuotr. Pranė* Šlutienės

Ji
$88.00
$46.00

Metaną
$100.00
(UA) $116.00

JAV
Kanadoje ir kitur
Tik ieetarU Milo htšm
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)
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Siunčiant prašome pasilikti kopija.

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDATnS.O.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

VIDAS J. NEMCKAS, M J).
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago.lL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

1020 E.Ogden Ave., Sutte 310
Naperville. IL 60563
T e l (630) 527-0000
3825 Highland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downero Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120

DR. L PETREHOS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberte Rd., Hickory H l s , IL

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
* Taupant lėšas, n u o sau
TsL (708) 598-4065
sio 1 dienos 10-tyje Lietuvos
Valandos pagal susitarimą
miestų bei rajonų panaikintos
blaivyklos. Dar veikia Vil
DR. JOVITA KERBUS
niaus, Kauno ir Panevėžio po
DANTŲ GYDYTOJA
licijos komisariatų blaivyklos,
tačiau ir jas numatoma užda
9625 S.7Wh Ava, Hfctory M h , B.
ryti nuo liepos 1 d. Klaipėdoje
Tsl. (708) 598*101
ir Šiauliuose blaivyklos panai
Valandos pagal susitarimą
kintos dar pernai. Uždarius
blaivyklas, alkoholiu apsinuo EUGENE C. DECKER. DOS, P.C.
diję asmenys bus pristatomi į 4847W.103SL,Oak.La**n,IL
sveikatos priežiūros įstaigas
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
arba detoksikacijos centrus, o diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
padarę teisės pažeidimus ne
prmiami absoliučiai punktualiai.
blaivūs asmenys — į sulaiky
Susitarimui (kabėti angkftkai)
mo kambarius policijos komi
Tel. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 8 0
sariatuose. Daugelis policijos
komisariatų blaivyklų buvo
EDMUNDAS V&NAS, kLD., S.C.
nuostolingos. Vidutiniškai per
Specialybė - Vidaus Rgų gydytojas
Kalbame Hetuvtska,
parą į jas patekdavo tik po ke
6918 VV. Archsr Ava. Sts. 5 ir 6
lis asmenis, o užmokesčio už
Chicago. IL 60638
blaivyklų paslaugas kasmet
TS&7&22M966
Valandos papsi susttsrtms.
buvo išreikalaujama vis ma
žiau, nes jų „klientai" daž
niausiai yra asocialūs asme mui į Lietuvą, įvardino lietu
nys, neturintys pinigų. <BNS> višką biurokratiją. „Truks dar
šiek tiek laiko, kol parodysime
*• Prezidentas Valdas pasauliui, kad esame palanki
Adamkus, apsilankęs „Mas- šalis", sakė prezidentas. Nau
ter Foods" gamykloje Gargž joji maistą šunims ir katėms
duose, viena priežasčių, truk gaminanti „Master Foods Lie
dančių užsienio kapitalo atėji- tuva" gamykla Gargžduose

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
166 FL Superior, 8u*s 402
Valandos pagal šusterimą
TeL 312-337-1285

UNASSIDRYS.M.D.
Akių ligos /Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
4149W.63rd.St
Tel. 773-735-7700
Asta M. Astrauskas, MD
Vaitai gydytoja
naujai prisijungusi prie vienos
geriausiu pietvakarių pusėje dr.
G. Skarpathiotis pediatrinės
praktikos. Gydome ir
konsultuojame įvairiais
vaikų ligų klausimais.

Paioa Padatrica

706-023-6300

Chicago Padtatrica
773-582-8500
buvo atidaryta pernai spalį.
Moderni įmonė, į kurią inves
tuota 40 mln. litų, pastatyta
daugiau nei per metus. įmonė
je per metus ketinama paga
minti 25,000 tonų produkcijos.
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ALKOHOLINIAI
GĖRIMAI PAKLAUSŪS
Nuo spalio vidurio įsigaliojo
sumažinti akcizai lietuviš
kiems alkoholiniams gėri
mams. Per septynis šių metų
mėnesius akcizo įplaukos už
alkoholį sumažėjo daugiau nei
80 mln. litų. Tuo laikotarpiu
akivaizdžiai smuko didžiausių
Lietuvos alkoholio bendrovių
gaminių prekyba. Vyriausybė,
sumažindama akcizus stiprie
siems gėrimams, šampanui
bei vynui, tikisi užkirsti kelią
alkoholio kontrabandai bei
prekybai vadinamuoju „pil
stuku". Sumažinus akcizą,
degtinės puslitris atpigo maž
daug 7 litais, šampanas iki 2,
vynas maždaug 1 litu. Pirmo
sios pigesniais gėrimais pra
dėjo prekiauti įmonių firminės
parduotuvės. Pirmomis dieno-mis prie jų nusidriekė net se
niai pamirštos eilės.

mas iš namų, užsnūsk ar pa
gulėk.
2. Prausyklon taką laikyk
laisvą ir apšviestą.
Pasak „Respublikos1, Aly
3. Tualeto sėdynė turi būti
aukštoka ir naudok turėklus, taus J^Hta" pirmąją atpigini
mo dieną šampano ir stipriųjų
jei nepajėgi sėstis ir stotis
4. Prie lovos turėk nusišla- gėrimų prekybininkams par
pinimui prietaisus. Dar padės davė tiek, kiek paprastai pa
vadinama
Kegel
dubens gamindavo per savaitę- Kito
mankšta. Daugiau tuo reikalu mis dienomis prekybininkų
antplūdis sumažėjo, bet pa
kitą kartą.
klausa vis tiek buvo dvigubai
Sėkmės!
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„EKONOMIKA ATSIGAUS
PAVASARĮ"

15 proc. Nelaikąs koreguoti
biudžetą metų pabaigoje — tai
reikėjo atlikti metų pradžioje
ar bent viduryje. Prisiimti
valstybės įsipareigojimai galų
gale virsta skola, persikelia į
ateinančius metus. Tai apsun
kino ne tik finansinę, bet ir
bendrą šalies okio padėtį. Pra
ėjusiais metais į biudžetą ne
pateko daugiau kaip lmlrd.
Lt. planuotų mokesčių, nes
laiku nebuvo pripažinta rea
lybė. Kai išlaidos nemažina
mos, o į biudžetą negauname
planuotų pajamų, turime biu
džeto deficitą. Atsiranda būti
nybė valdyti išlaidas ir panai
kinti lengvatas, nors iš tikro
nesinori mažinti nei lengvatų,
nei algų, nei kitų socialinių
garantijų. Tai buvo padaryta
ne dėl to, kad kažkas taip su
galvojo — tiesiog reikėjo sut
varkyti finansus ir gyventi pa
gal išgales.

Vytautas Dudėnas su žmona Irena U JAV \ Lietuvą
sugriio 1991 m. Dirbo Finansų ministerijoje patarėjo,
.vėlinu (steigė Lietuvoe investicijų banką ir pats jam va
dovavo. 1986 m, išrinktas Seimo nariu, priklauso Lietu
vos konservatorių (TS) partijai Prie* tapdamas mi
nistru, vadovavo Seimo Užsienio komitetui.
Specialiai „Draugui" — pokalbis su Lietuvos finansų
ministru Vytautu Dudėnu
komybė, vis dėlto ui finansus
atsako Seimas, kuris priima
biudžeto įstatymą. Seimas ga
li reikalauti, kad biudžetas
būtų laiku koreguojamas. Bet
taip neįvyko ir aš nemačiau,
kad E. Kunevičienė botų ėmu
si ryžtingų žingsnių tai pada
ryti. Atsistatydinti ifl pirmi
ninkės pareigų atsistatydino,
bet liko Finansų ir biudžeto
komitete.
— Per kelis mėnesius,
matyt, jau pajutote finansų
Taipogi Seimui buvo pateik
ministro duonos skoni?
— Finansų ministro duona tas perdėm optimistinis ir
yra nepalyginamai rupesnė, 2000 m. biudžetas, kurį turė
— Kokie pirmieji įspū negu Seimo nario. Keičiantis jome smarkiai apkarpyti. Vie
džiai, vėl sugrįžus į Finan vienai vyriausybei po kitos, nas pirmųjų darbų — 2001neišvengiamai buvo apleista ųjų m. biudžeto naujos meto
sų ministeriją?
— Labai sunku palyginti su daugelis sričių, taip pat ir fi dikos įvedimas. Reikia pripa
tuo, kas buvo 1991 metais, ka nansai. Darbų susikaupė tiek žinti, kad kol kas biudžetas
da mes atvykom į Lietuvą. El daug, kad neretai tenka dirbti sudaromas gana primityviai.
vyra Kunevičienė buvo tapusi po 12 valandų per parą, už Bet aš nemanau, kad žmonės
finansų ministre, o aš pakvies sukti į Finansų ministeriją ir šiemet blogiau gyvens, negu
tas dirbti jos patarėju. Tie lai savaitgaliais. Esame atsakingi praėjusiais metais. Tikiu, kad
kai buvo sudėtingi: Lietuvos ir už muitinę, ir už Mokesčių bus tam tikras ekonomikos at
sienos dar buvo sovietų kont inspekriją, kurios yra labai di gijimas. Gal pavasarį.
roliuojamos, po Vilnių vaikš delės tarnybos — turi maž
— Kuo grindžiate tokias
čiojo .milicija, prie Lenino sta daug po 2,500 žmonių. Bandy
prielaidas?
tulos prakalbas sakė Lietuvos sim, kaip ir visos vyriausybės,
— Pirmiausia, 1999 m.
komunistų partijos sekreto pagerinti mokesčių surinkimą,
.Mažeikių nafta" labai menkai
kovosim
prieš
kontrabandą.
rius Mykolas Burokevičius.
dirbo per tą visą politinį karą
Rublis buvo valiuta, o užsienio Aš tikrai stebiuosi, kad po 10
su Rusijos „LukoiT. Nafta bu
Lietuvos
nepriklausomybės
valiutos buvo labai mažai. Fi
vo
tiekiama, vėl sustabdoma,
nansų ministerija irgi gana metų dar nėra visas Lietuvos
vėl
tiekiama. Normaliai dir
klaikiai atrodė: kai reikėdavo muitines į vieningą kompiu
bant,
„Mažeikių nafta" duoda
-atsišviesti popierėlį, bėgdavai terinę sistemą sujungiančio maždaug 10 proc. įplaukų į
į kitą pastatą, į Mokesčių ins tinklo! Tai labai padėtų kovoti biudžetą. Mes tikimės, kad
pekriją. Kūrimosi stadija buvo su kontrabanda. Bandysim šiais metais ji dirbs jau nor
labai sudėtinga. Dabar ste galų gale tokį kompiuterinį maliai, nes, atrodo, viskas
biuosi per tą laiką išaugusia šalies muitinių tinklą įkurti. krypsta į gerąją pusę dėl ilga
specialistų ir kitų darbuotojų Kadangi turėjom biudžetinių laikės sutarties pasirašymo su
k»aHifikacija, kompiuterizaci problemų, muitinių kompiute „LukoiT. Gal ir tai teikia vil
jos lygiu, kaip veikia visas mi rių tinklo įdiegimui nebuvo ties, kad įplaukos bus dides
skirta pinigų, šis pirmu
nisterijos aparatas.
čiausios svarbos darbas vėl at- nės. Taipogi manau, kad eko
— Buvusi Seimo Finansų
sidės. Labai gaila, nes čia bo nomika turi šiek tiek atgyti,
ir biudžeto komiteto pirmi
tų kaip tik įplaukos į iždą. nes įmonės, kurios dirbo su
ninkė E. Kunevičienė atsi
Koreguojant šių metų biudže Rytais, su Rusija — tos, ku
statydino iš šių pareigų,
tą, bandysim atrasti lėšų, kad rios žlugo, tai žlugo, bet dau
motyvavusi tuo; kad Seimo
pagaliau imtų veikti muitinių gelis persiorientavo į Vakarų
vadovybė neatsižvelgianti
kompiuterinis tinklas, kuris, rinkas. Visgi mOsų įmonių
į jos nuomone. Ar nebus ir
tikimės, užtvers visas landas prekyba su Rytais anksčiau
Jums panašių problemų?
viršijo 20 proc., o dabar yra tik
kontrabandininkams.
' — Aš nežinau, kodėl E. Ku
8-9 proc. Ta rinka ilgainiui
nevičienė atsistatydino. Vis — Kokių neatidėliotinų irgi turėtų atgyti. Kai kurios
dėlto ji išbuvo Finansų ir biu darbų teko imtis pirmiau įmonės puikiai persiorientavo
džeto komiteto pirmininke tre sia?
į Vakarų rinkas. Manau, kad
jus metus ir tos visos susikau
— Esame trečioji konserva turi boti tam tikras atgijimas.
pusios problemos turėjo boti torių vyriausybė. Turime pri
— Kaip vertinate perne
gana aiškios. Čia viskas nesu pažinti, kad dabar tenka tai
sikaupė per pusmetį. Biudžeto syti savo pirmtakų klaidas. lyg užsitęsusias derybas su
įsipareigojimai buvo perkelia Kai atėjom lapkričio mėnesį, „Williams International"?
mi į priekį, į ateinančius me pirmiausia skubiai ėmėmės Ar vis dėlto l i s sandoris
tus. Kad ir valstybinio sociali 1999 m. valstybės biudžeto, Lietuvai bus naudingas?
— Taip, jis bus naudingas.
nio draudimo („Sodros") biu kuris buvo pradėtas koreguoti
Žinoma,
derybos vyko per il
džetas. Valstybės įsipareigoji ankstesnės vyriausybės, bet
gai.
Sunku
pasakyti, ar kar
mai kiekvienais metais padi pernelyg vėlai. Išlaidos ėjo pa
tais
nebuvo
sabotažo — nuo
dėdavo 300-400 mln. Lt. E. gal planą, kuris buvo ypač op
Kunevičienė tai turėjo matyti. timistinis, o pinigų surinki pat pradžių, kai „Lukoil" daug
Čia ne vien vyriausybės atsa- mas buvo atsilikęs mažiausiai kartų nutraukė naftos tiekimą
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2inome, kad Mentali
tetų sąjungos idėją vetuoti ketina Crucicollegium, ku
rios posėdyje jūs taip pat dalyvausite. Prieš pasita
rimą ir posėdį mes galime ir turime jums šį tą pasa
kyti. Tačiau išgerkime pirma mūsų šaltinio vandens.
Visi išgėrėme. Vanduo buvo skaidrus, šaltas, skanus
kaip sula. Saugirdas BradOnas tarė:
— Šviesioji Christe, ai neužmiršau mūsų pokalbių
Osle. Norvegiškumas ir savitumas nėra tas pats. Lie
tuviškumas ir savitumas nėra tas pats. Ir norvegiškumui, ir lietuviškumui budingos ne tik savitos spal
vos, bet ir viskas, kas būdinga apskritai žmoniškumui.
Rinkų šeimininkai tautiškumą vadina nusikalstamu
nacionalizmu tik tam,kad negausias tautas užkrėstų
abejonėmis ir priverstų gėdytis savitumų.
— Tai teisybė, — pasakė Christė. — Žmonės, nesu
gebantys aiškiai apibūdinti savo mentaliteto, nepajė
gia pasakyti ir savo interesų. Savo interesus sutapati
na ra rinkų valdovų interesais, galingiesiems tik to ir
reikia.

ir politizavo Lietuvos derybas
su amerikiečiais. Pasirodo,
kad daugelis politikų irgi tu
rėjo ryžių *u „Mažeikių nafta",
šios įmonės iš savo rankų ne
norėjo paleisti kai kurios gru
puotės. Pagal apskaičiavimus,
nuo naftos pristatymo iki ga
mybos pabaigos maždaug 10
proc. naftos produktų bodavo
pavagiama. Kai „Williams"
atėjo, buvo surasta daugiau
kaip 160 įvairių tarpininkų,
tiekėjų, vienaip ar kitaip „prisįjungusių* prie .Mažeikių
naftos" vamzdynų. Šiuo metu
Generalinė prokuratūra yra
iškėlusi keletą baudžiamųjų
bylų, vyksta tyrimas dėl naf
tos ir jos produktų grobstymo.
Vis dėlto „Wiluams" buvo
vienintelė firma, kuri rimtai
domėjosi šia investicija — kol
kas jie nupirko tiktai trečdalį
akrijų, turi teisę pirkti antrą
trečdalį- Bet kol kas kontroli
nis paketas nėra jų, o yra val
stybės rankose. Mes, žinoma,
laukiame investicijų. Kad
„Mažeikių nafta" pati galėtų
kreiptis tiesiog į bankus ir
skolintis savo vardu, be vals
tybės garanto. Prieš pasira
šant šią sutartį su „Williams",
valstybė buvo perskolinusi
„Mažeikių naftai" šimtus mili
jonų litų, kurie iš tikro nebūtų
sugrįžę į iždą. Dabar, žinoma,
mes turėjom dar pridėti vien
tam, kad batų atgaivinta
bankrote atsidūrusi įmonė.
— Pagal sutarti su „Williams", neseniai vyriausy
bė suteikė „Mažeikių naf
tai" 50 mln. dolerių pasko
lą. Kodėl ne strateginis in
vestuotojas rūpinasi pas
kolomis savo privatizuo
toje įmonėje, o Lietuvos
vyriausybė?
— Šį kartą mes įsitikinę,
kad pinigai grįš. Anksčiau įdė
ti 700 mln. Lt. buvo beviltiški
ir juos būtumėm praradę. Tie
pinigai irgj. turėtų ilgainiui
grįžti, nes, bus investicijos ir
įmonė veiks, ir darbo vietos
bus išlaikytos, ir mokesčiai
plauks į iždą. O be „Williams"
investicijų būtumėm turėję
subankrutavusią įmonę ir vėl
būtų reikėję ją gelbėti. Kokia
prasmė? Niekas taip ir neat
sakė, kas botų buvę, jeigu
nebotume pasirašę tos sutar
ties: .O, viskas bus gerai, jei
gu ir nepasirašys". Kaip čia
gerai, jeigu įmonė yra ant
bankroto ribos, nors jis ir ne
buvo paskelbtas?
— Kai kas sandorį su
Williams"
susiejo su kainų
n
šuoliu šiais metais: pakilo
kainos už elektrą, dujas,
likviduotos lengvatos už
transportą, socialinės ga
rantijos. Ar tai nebuvo pa
sekmė, kr d teko primokėti
„Williams" už tai, kad jis
ateitų į Lietuvą ir iššluotų
šalies iždą?
— Mes „V/illiams" nepri-

Fleitininkas ramiu balsu tarė:
— Garbioji Christe, mes labai aiškiai apibūdiname
savo mentalitetą. Mes esame Litorinos jūros vaikai
prie Baltįjos jūros. Ir norime jais būti, derindami savo
interesus su kitų jūrų, su tundrų, stepių ir kalnų vai
kais. Karalius — lietuviškumo simbolis. Jorigis Jergus
— lietuvių savitumo simbolis. Jorigis Jergus yra N
kartos palikuonis tėvo perkūno, kuris buvo nuo Okopirmo, ir motinos Lelos, tarpininkės tarp dangaus ir
žemės, gimusios iŠ Lados, Didžiosios Motinos.
Christė Chriatianaen nustebo:
— Vaikystėje ai žavėjausi lietuvių kilmės iš Palemo
no istorija. Ar Jorigis Jergus nėra sumodernintas Pa
lemonas? Ii tikrųjų, — Christė kraipėsi į Radvilą Va
lavičių, — ar Jergus nėra įmonių nebeatmenamas
Dievo kūrybos vaizdinys, kuris ii užmaršties jau nebeprikeliamas?
— Litorinos jūra seniai tapo Baltija, mes pasilikom
Litorinos vaikais. Štai — stovime, tebegyvename. Kas
nori, utmirita mus. Kas nori — atsimena. Tačiau ne
kieno nors norai lemia, kad mes būtume arba nebū
tume. Dievas nieko, ką kuria, nepameta. Tai, ką sykį
pradėjo, Dievas visąlaik kuria, — atsakė Fleitininkas.
Radvilas Valavičius pridūrė:
— Kai mes kalbame apie Jorigį Jergų, mes ne lietu
vių kilmės istoriją pasakojame. Mes sakome: esame
Litorinos vaikai prie Baltijos. Vaizdinys nepažįsta tik
rovės, tikrovė nepažįsta vaizdinio! Tai juk sąmonės
konfliktas su savimi. Ji tokia, mūsų sąmonė, kupina

mosejome — tiktai sugrąžino
me finansinį pastovumą „Ma
žeikių naftai". Visi kalba, kad
mes .V/illiams" mokėjom. Ne,
netiesa. Tos lėšos, tos pasko
los eina įmonės atgaivinimui,
kad ji tiek sustiprėtų, kad
galėtų pati savarankiškai sko
lintis iš banko be valstybės ga
ranto. Vienaip ar kitaip tą
problemą turėjom, be strategi
nio investuotojo buvo tiki
mybė, kad viskas žlugs. O kas
tada? Būtume vis vien priver
sti išlaikyti 4,000 darbo vietų
ir kišti pinigus į tą įmonę. Lai
mei, kad atsirado strateginis
investuotojas. Bet klaidinga
yra teigti, kad mes pinigus
duodame .Williams". Čia nie
ko bendra: mes investavome į
.Mažeikių naftą" — juk dau
giau kaip 50 proc. tos firmos
akcįjų mes valdom, t.y. vals
tybė.
O dėl lengvatų, tai reikia
pripažinti, kad, pavyzdžiui,
transporto lengvatų per daug
buvo. Jeigu 1 mln. gyventojų
turi transporto lengvatas, tai,
ko gero, yra per daug. Gal
kaip tik anksčiau reikėjo jas
koreguoti, o dabar mus tiesiog
bėda privertė.
— Praėjusiais metais iš
privatizavimo gauta apie
570 mln. litų už parduotus
objektus. Finansų ministe
rija valdo Privatizavimo
fondą, ji žino, Įdek lesų
šiuo metu yra, ji gali sko
linti ir pan. įdomu, kaip
naudojamos privatizavimo
lėšos?
— Taip, faktiškai privatiza
vimo fondo lėšas skolinasi
valstybė. Žinoma, buvo atidė
tas gyventojų indėlių atkūri
mas, nes reikėjo tų lėšų. Buvo
sušlubavusi ir vertybinių po
pierių rinka, labai išaugo
palūkanos už W P (vyriausy
bės vertybiniai popieriai —
Red.). Jeigu už W P mokamos
didelės palūkanos, tai labai
brangiai kainuoja iždui. Čia
yra ne gyventojų, bet daugiau
sia bankų, didesnių investuo
tojų rinka. Kadangi W P pak
lausa sumažėjo, metų gale bu
vo mokamos 18-19 proc. palū
kanos. Šiuo metu ir rinka pa
gyvėjo, ir procentai krito —
sumažėjo iki 10 proc. Kas pa
gyvina vertybinių popierių
rinką? Aš manau, pasitikė
jimas vyriausybe, kuri imasi
finansinės atsakomybės. Tu
rime pripažinti: kai vyriausy
bės per dažnai keičiasi, žmo
nės netenka pasitikėjimo, nes
nėra pastovumo. Manau, kad
tai turėjo didelės įtakos. Da
bar pastebimi pagerėjimo
ženklai, todėl optimistiškai
žiūriu į ateitį.
— Nuo Naujųjų metų pa
kilo gyventojų mokestis į
„Sodros" biudžetą: anks
čiau 30 proc mokėjo darb
davys, o 1 proc. — darbuo
tojas.
Nukelta į 4 psl.

Danutė

Bindokienė

George Bush ir Lietuvos
laisvėjimo
laikotarpis
Buvęs JAV prezidentas
George Bush šiomis dienomis
vis garsiau viešai pasisako už
savo sūnaus kandidatūrą, ti
kėdamas, kad jo vardas padės
pastatyti tvirtesnį tiltą į Bal
tuosius rūmus ir tai bus dar
vienas veiksmingas pastūmėjimas jaunesniajam Bush už
imti pirmąją pozicįją kandi
datų lenktynėse į preziden
tūrą. Sūnus, atrodo, yra nieko
prieš tėvo įsijungimą į jo rin
kiminę kampaniją, nors vyres
nysis Bush nebuvo ypatingai
sumanus ar populiarus prezi
dentas. Amerikiečiai prisime
na, kad jis vis dėlto pakėlė
valstybinius mokesčius, nors
prieš rinkimus buvo priža
dėjęs jokiu būdu jų nedidinti.
Amerikos piliečiai — emi
grantai, kilę iš Rytų ar Vidu
rio Europos, negali pamiršti,
kad prez. George Bush pačiu
kritiškiausiu metu, kai jų
kilmės kraštai kovojo žūt
būtinę kovą už savo laisvę ir
nepriklausomybę, labai jau
nuolaidžiavo Gorbačiovui ir
ilgą laiką stengėsi ignoruoti —
arba bent tuo metu taip at
rodė — aiškius ženklus, kad
vis tik sovietų imperija yra at
sidūrusi ant žlugimo slenks
čio.
Amerika buvo viena pasku
tiniųjų, pripažinusi Baltijos
kraštų nepriklausomybę. (Lie
tuvos atveju tai buvo tik 1991
m. vasarą — gerokai daugiau
kaip po pusantrų metų nuo
1990 m. kovo 11 Nepriklauso
mybės atkūrimo akto paskel
bimo.) Tas delsimas ir nuolati
nis linkčiojimas Sovietų Są
jungai tiek baltiečius, tiek ki
tus europietiškos kilmės ame
rikiečius tvirtai nuteikė prieš
George Bush. Visi buvo įsi
tikinę, kad tai prezidentas,
neturinti „nugarkaulio", arba
kažkokiu būdu sudaręs su
tarti! su Maskva: pastaroji
prižadėjusi nesikišti į Ameri
kos reikalus tuo metu vyku
siame Persų įlankos kare, jei
gu JAV paliks jai laisvas
rankas tvarkytis su norinčia
iš sovietuos atsiskirti Lietuva
ir kitomis Baltijos vals
tybėmis.
Bet ar iš tikrųjų prez. Bush
buvo toks nejautrus mūsų rei
kalams? Kodėl jis taip ilgai
delsė su nepriklausomybės
pripažinimu? Kodėl griežčiau
netreptelėjo koja, kai sovietų
tankai 1991 m. sausio 13 d.
Vilniuje šaudė ir traiškė lietu
vius patriotus?
Į šiuos ir daug kitų klau
simų atsakymus galime rasti
George Bush knygoje „Ali the
Best. My Life in Letters and
Other Writings" (A Lisa Drew

vidinių nesutarimų. Jorigio Jergaus laivas, pastatytas
Litorinos jūroje, — tai visų mūsų savitumų lopšys.
— Aš tai suprantu, suprantu, — tarė Christė. —
Mes kalbamės 6a, kalvos pilve. Kalvos viršūnėje Že
myna derasi su generolu!
— Christe, patikėkite, būti Litorinos vaikais prie
Baltijos — nelengva, — prašneko Tvirgeda Tautkaitytė. — Žmonės šoka jonkelį ir supranta, kad tai kvaila.
Žmonės iškelia vėliavą ir supranta, kad tai kvaila.
Žmonės savęs klausia: kiek mano gyvenimo nugyvenai
tu pats, kiek — kiti žmonės? Ar dar verta dėl ko nors
aukotis? Klausimai kyla ir sminga. Ir žmonės vėl juo
kiasi. Vėl yra laimingi, kad nesutvarko buities ir
neaprėpia sąžinės. Vėl yra laimingi, kad gyvenimas,
nutvertas už ragų, vėl išsprūdo iš rankų ir protą vėlei
aptemdė negyvenimas. Žmonės nenori visą laiką gy
venti!
Christė nusijuokė. Tarė:
— Taip, gyventi labai sunku. Gerai, kad gyvenimą
paįvairina negyvenimas. Visą laiką gyventi būtų ne
pakeliama.
Ir Fleitininkas, ir Radvilas Valavičius, ir Saugirdas
BradOnas juokėsi. Jie buvo laimingi. Ir aš buvau lai
mingas. Mąsčiau: nelaimė nėra blogis; nelaimė daž
niausiai — gera žinia, ji primena, kokia laimė gyvam
būti: „nelaimės gera žinia" — tai ir nelaimės evangeli
ja, ir tobulosios laimės paslaptis. Mes žmonėms sa
kome: „Džiaukitės!" Žmonės mums šaukia: „Sidabro!
Sidabro!"

Book/Scriber,
1999,
New
York). Tai stambi, 650 psl.
knyga, padedanti įžvelgti į
George Bush mąstyseną, žai
bišku greičiu besivystančias
pasaulinio masto problemas,
kurios galbūt buvo gerokai
jam „virš galvos", bet vis tik
reikėjo jas kažkaip spręsti,
rasti išeitį.
Daugumas su Lietuva ir ki
tomis Baltijos valstybėmis su
sietų laiškų bei pastabų prasi
deda skyriuje „On the Front
Line", nuo maždaug 1990 m.
sausio 1 d. Kai tų pat metų
kovo 11 d. Lietuva netikėtai
paskelbė atstatanti nepriklau
somybę, prez. Bush pastebėjo,
kad jis pakibo „tarp to, ką
būtų norėjęs padaryti, ir to, ką
buvo priverstas daryti", nes iš
tikrųjų JAV tuo metu negalėjo
kitaip elgtis, kaip tik stebėti ir
tikėtis, kad Sovietų Sąjunga
nesiims per daug griežtų prie
monių mėginančią ištrūkti re
spubliką susigrąžinti. Balan
džio 29 d., Gorbačiovui atsa
kius, kad JAV neturi kištis į
įvykius Baltijos valstybėse,
nes tai yra „sovietų vidaus
reikalas", George Bush pa
reiškia, kad „mes jau nega
lime ramiai stebėti įvykius
Lietuvoje, sudarydami įspūdį,
kad mums nerūpi lietuvių tau
tos laisvės siekiai". ... Lietuva
ir kitos Baltijos valstybės
mums — ir aš tai dar kartą
pabrėžiu — yra labai svarbios.
... Dabar aš jau neturiu kito
pasirinkimo, kaip tik laikytis
mūsų (t.y. JAV — red.) nusi
statymo, kad Lietuva turi tei
sę pati pasirinkti savo kelią".
George Bush pripažįsta, kad
jam daromas baltiečių, ypač
lietuvių, spaudimas kiek gali
ma greičiau pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę, kad tas
delsimas jam yra „politiškai
žalingas". Nuolat girdamas
Gorbačiovą už parodytą susi
valdymą, nesiimant jėga sulai
kyti Lietuvos laisvės siekius,
vis tik prisipažįsta, kad kito
kelio nėra: Amerika turės nu
traukti ekonominius ryšius su
Sovietų Sąjunga, jeigu dar
pasikartos tai, kas atsitiko
1991 m. sausio 13 d. Vilniuje.
O kai pagaliau rugsėjo 2 d.
George Bush rašo apie Balti
jos nepriklausomybes pripa
žinimą, jis teigia, kad „aš
mėginau naudoti JAV prestižą
ir galią, tuo pačiu atsisakyda
mas grasinimų, ir skatinau
Gorbačiovą greičiau veikti,
kad Baltijos tautos būtų lais
vos".
Vienaip ar kitaip, verta šią
George Bush knygą perskaity
ti.

Mikalojus Tvirbutas parodo nusikaltimo vietą.
Lietuvos karalystė yra skaistykloje. Bornfmanai
prisiekia nepagimdyti karaliaus
Pro praviras duris į celę įsisuko skersvėjis, ant grin
dų pabiro židinio pelenai, susiūbavo užuolaidos, šmės
telėjo tarp jų langų stiklai, migla tolumoj, vidudienio
raiste. Ceremon meisteriu i Silverijui Būgai įsakiau:
išrikiuok poras, pasiruoškite, pradedam.
Ceremonmei8teris įvedė į celę jaunavedžius Mejerį
ir Mariją Bornfmanus, Lotyną ir Faustą Sudimantua.
Ai, paėmęs už rinkio, atkėliau dureles — grindyse
prie jaunavedžių kojų atsivėrė juoda anga. Marija
Bornfman, buvusi Maleckytė, pabuvusi ir Kobzareva,
aiktelėjo. Fausta Lot-Sudimantaitė man pasakė:
— Negąsdink manęs. Aš tyruose gimiau, aš žinau,
kur Žemyna gali mane įgrūsti, jeigu ištarčiau, kad ma
no sūnus — karalius.
Nusišypsojau. Geraširdiškai paaiškinau:
— Ką čia šnekėti apie karalius ir karūnas, mielosios.
Argi nežinote, kad Lietuvos karalystė paimta į skais
tyklą ir dar nežinia, ar jai Dievas leis sugrįžti į žemę.
O čia yra giria, amžina nusikaltimų vieta. Aš jums ro
dau rūsį, kuriame Ardąjevo galvažudžiai septynias
dešimt penktais metais pakorė Elžbietą Grygienę. Da
bar nusikaltėliai nori sugrįžti į nusikaltimo vietą.
Bando užvaldyti katedrą ir paversti ją savo nusikal
timų slėptuve. Garbiosios nuotakos, aš prieš jūsų akis
atidariau rūsio angą tam, kad suprastumėt: nusikal
timų ir nusikaltėlių katedra neslepia.
(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

• Birželio 3 d. (šeštadienis)
skirta vaikams ir jaunimui.
• Birželio 4 d. (sekmadienis)
skirta šeimoms ir parapijoms.

S K E L B I M A I
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAI8YMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Kongreso simbolika

A i e s u gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys
Lietuvos II Eucharistinis
šią d u o n ą — g y v e n s per amžius. Duona, kurią a š duosiu, kongresas turi oficialų ženklą
y r a m a n o kūnas u ž pasaulio gyvybe. (Jn 6, 51)
(autorė — dailininkė Silvija
Knezekytė). Bet kokį jo naudo
2000 m. birželio 1-4 d. Kaune vyks
jimą reikia derinti su Kongre
so organizaciniu komitetu.
Vyksta Eucharistinio kongre
so giesmės konkursas.

TimBBBSimiimum.
IR QYVYBE8 ORAUDMAS.
Aganu* Bank Zapok* t O*. Mgr. Auta*
S. Kana tat* HatuvMtai.

LIETUVOS U EUCHARISTINIS
KONGRESAS (LEK)

FRANKZAPOUS
32061/2 w*st M i Street
TeL (708) 424-6864
(773)681-8664

Kongresu istorija

JĖZUS — TIKROJI GYVENIMO DUONA
Tai bus Jubiliejinių metų šventimo Lietuvos Bažnyčioje
svarbiausias įvykis.
T e m a ir tikslai

mi įsitraukti į LVK 2000 m.
jubiliejaus komiteto pasiūlytą
advento metu vyksiančią Susi
taikinimo programą, nes as
meninis susitikimas su Jėzu
mi neįmanomas nesusitaikius
su Dievu bei artimu. Nuo
2000 m. sausio visus jubilie
jinius metus numatoma kiek
vieną sekmadieni vis kitoje
Lietuvos parapijoje
rengti
Švenčiausiojo
Sakramento
adoraciją. Tai tinkama proga
atnaujinti katechezę apie Eu
charistiją, puoselėti pagarbą
Eucharistiniam Jėzui, atgai
vinti bendruomeninį Eucha
ristijos šventimą.

1999 m. gegužės 19 d. Lietu
vos
Vyskupų
konferencija
(LVK) nutarė surengti Lietu
vos II Eucharistinį kongresą.
Jo rengimu LVK pavedė rū
pintis J. E. arkivyskupui Sigi
tui Tamkevičiui, kuris sudaro
Lietuvos II Eucharistinio kon
greso organizacinį komitetą.
Nuo 1999 m. birželio mėnesio
dirbantis LEK organizacinis
komitetas suformulavo ir Lie
tuvos Vyskupų konferencija
patvirtino šio Eucharistinio
kongreso temą „Jėzus — tik
roji Gyvenimo Duona" bei pa
grindinius Kongreso tikslus:
• asmeninio susitikimo s u
K o n g r e s o programa
Jėzumi atnaujinimas;
• pagarbos Eucharistijai at
• Kongresas atidaromas 2000
naujinimas;
Eucharistijos m. birželio 1 d. (ketvirtadienį)
šventimo bendruomenėje at vigilijos šventimu.
naujinimas.
• Birželio 2 d. (penktadie
nis) skirta „Viešpaties vynuo
P a s i r e n g i m a s kongresui
gyno darbininkams" — dvasi
LEK organizacinis komite ninkams, pašvęstojo gyvenimo
tas skatina tikinčiuosius nuo asmenims ir aktyviems Baž
širdžiai ir uoliai rengtis Kon nyčios bendradarbiams pasau
gresui. Todėl tikintieji kviečia liečiams.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS
SKANDINAVIJOJE
Praėjusį rudenį Lietuvos
Vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius vysk. Jonas
Boruta, SJ, dalyvavo Skandi
navuos Vyskupų- konferenci
jos plenariniame posėdyje.
Skandinavijos Vyskupų konfe
rencijai priklauso Danijos, Is
landijos, Norvegįjos, Suomijos,
Švedijos katalikų vyskupijų
vyskupai. Tokių posėdžių tiks
las — artimesnis vyskupų
bendradarbiavimas. Vysk. Jo
nas Boruta, SJ, kuris šiame
plenariniame posėdyje skaitė
pranešimą, sutiko pasidalyti
mintimis apie Katalikų Baž
nyčios padėtį Skandinavijos
kraštuose ir jos sąsajas su
Bažnyčia Lietuvoje.
— Kaip žinome, Skandi
navijos kraštuose liutero
nų Bažnyčia turi valstybi
nės religijos statusą. Kaip
šalia visas privilegijas tu
rinčios Bažnyčios gyvuoja
katalikų bendruomenės? — Iš tiesų iki šiol kitoms
konfesijoms nebuvo pripažįs
tamas net religinės bendruo
menės statusas, jos buvo re
gistruojamos kaip privačių as
menų būrys. Liuteronų Baž
nyčioje viskas finansuojama
valstybes: pastatų išlaikymas,
kunigų algos, žodžiu, kiekvie
na parapija yra tartum vals
tybės padalinys, taigi nėra net
jokio aukų klausimo.
Išsilaikyti šiuose kraštuose
Katalikų Bažnyčiai iki šiol pa
dėjo Vokietijos Katalikų Baž
nyčia, tačiau ten šiuo metu su
renkama vis mažiau aukų.
Skandinavijos Vyskupų konfe
rencijos plenariniai posėdžiai
vyksta porą kartų per metus.
Kiekvieną kartą jie kviečia
atstovus iš Baltijos šalių vys
kupų konferencijų. Skandina
vijos Vyskupų konferencijai
priklauso dešimt vyskupų iš
penkių Skandinavijos šalyse
esančių katalikų vyskupijų;
visų jų padėti», liuteronų kon

.

fesijai esant valstybine, yra
panaši. Skandinavijos Vysku
pų konferencijoje savo statu
tus pertvarko pagal Vatikano
reikalavimus. Kadangi Lietu
vos Vyskupų konferencijos irgi
laukia panašus darbas, buvo
naudinga pamatyti, kaip tai
atliekama pas juos.
Kitas svarbus klausimas —
tai kova dėl negimusios gyvy
bės apsaugos. Ilgame ganytojų
laiške buvo išdėstyta ištisa
katechezė šiuo klausimu. Įdo
mus dalykas, kad į šią skau
džią Skandinavijos šalims
problemą atkreipė dėmesį
Švedijos karalienė. Protestan
tai nekėlė šios problemos, tai
gi išeitų, jos į Katalikų Baž
nyčios keliamą klausimą rea
guojama. Vyskupų laiškas bus
išleistas atskiru leidiniu, dali
mis skaitomas bažnyčiose, bus
organizuojami susitikimai su
visuomene. Įdomų projektą
pristatė Islandijos vyriausybė.
Islandijos valstybės formavi
muisi didelę reikšmę turėjo re
formacijos metu panaikintos
vienuolijos. Minint krikščiony
bės 2000 metų Jubiliejų, vals
tybė pasiūlė valstybės lėšomis
pastatyti naują cistersų vie
nuolyną ir įsipareigojo išlai
kyti 14 vienuolių, pagerbiant
jų indėlį valstybes formavimo
si raidoje.

Eucharistinių kongresų idė
ja gimė Vakarų Europoje XTX
a. 7-ojo dešimtmečio viduryje.
Organizuojant tarptautinius
Eucharistinius
kongresus
siekta pagyvinti Eucharistijos
garbinimą, stiprinti katalikų
savimonę ir žadinti pasidi
džiavimą savo tikėjimu. Nuo
1881 m. Lilyje, Prancūzijoje,
įvykusio Pirmojo tarptautinio
Eucharistinio kongreso iki
dabar surengti keturiasdešimt
šeši kongresai. Keturiasde
šimt septintasis vyks Jubilieji
nių metų birželio 18-25 d. Ro
moje.
Eucharistinių kongresų ren
gimo idėjai paplitus imta orga
nizuoti tautinius, bažnytinių
provincijų ir atskirų vyskupijų
Eucharistinius kongresus. Lie
tuvos I Eucharistinis kongre
sas įvyko 1934 m. Kaune. Jo
metu Lietuva pasiaukojo Švč.
Jėzaus Širdžiai. 2000 m.
įvyksiantis Lietuvos n Eucha
ristinis kongresas — tai ne tik
sovietmečiu nutrauktos Eu
charistinių kongresų tradicijos
atkūrimas, bet ir įsitraukimas
į Visuotinės Bažnyčios, švęsiančios Jubiliejaus metus,
misijos apmąstymą.
BŽ, 1999 m., Nr. 24
palanki, nes valstybinės religi
jos autoritetas menkas. Įdo
mu, kad visose aukštosiose
mokyklose valstybės apmoka
mi kapelionai rūpinasi, kad ir
kitų konfesijų studentams bū
tų atsiųsti jiems patarnaujan
tys kapelionai, kurie dirba
vadovaujami liuteronų Bažny
čios valdininko. Pavyzdžiui,
Stokholmo vyskupas gavo U p 
salos universiteto rektoriaus
prašymą atsiųsti lietuviškai
kalbantį kunigą lietuviškai
kalbantiems studentams. Pa
gal įstatymą valstybinė religi
ja pasirūpina, kad kitų konfe
sijų tikintieji būtų aptarnau
jami įvairiais lygiais.
— Ar atvykę kunigai, ka
pelionai,
aptarnaujantys
kitas religines bendruome
nes, gauna valstybės išlai
kymą?
— Ne. Tuo turėtų pasirū
pinti užsienio bendruomenė.

• Biržai. Lapkričio 14 d.
Lietuvos Biblijos draugijos ini
ciatyva Biržų kultūros na
muose buvo surengta Biblijos
diena. Į renginį susirinko įvai
rių religijų atstovai — katali
kai, reformatai, metodistai,
adventistai, sekmininkai. Sve
čiams ir renginio dalyviams
kun. V. Aliulis, MIC, priminė
didelį kun. Č. Kavaliausko ir
prel. A. Rubšio indėlį leidžiant
Šventąjį Raštą. Biržų Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios klebo
nas kun. R. Kaunietis skatino
— L i e t u v o s valstybinės skaityti Šventąjį Raštą, kad
institucijos a r t i m a i bend per jį priartėtume prie Dievo.
radarbiauja s u Skandinavi
• Kėdainiai. Gruodžio 11 d.
jos kraštais. A r (žvelgėte Kėdainių M. Daukšos vidu
panašumų v a l d ž i o s institu rinėje mokykloje vyko advento
cijų ir B a ž n y č i o s santy seminaras jaunimui „Tarp
kiuose?
abejonių ir vilties". Seminarą
— Keistokai nuskamba, kai vedė Vilniaus jėzuitų gimnazi
iš valstybės pareigūnų išgirs jos kapelionas kun. Algis Gu
tame pasiūlymus tvarkyti rei daitis, SJ. Jaunimas diskuta
kalus pagal skandinavišką vo apie gyvenimo prasmę, ga
modelį. Juk ten, pavyzdžiui, mino kalėdines ir adventines
kapelionai išlaikomi valsty puokštes, vaidino. Seminaras
bės, jiems mokamos algos, jie baigėsi Susitaikinimo (Išpa
yra valstybes tarnautojai. Ta žinties) pamaldomis ir šv. Mičiau ši padėtis — būti vals Šiomis Kėdainių Šv. Juozapo
tybės išlaikomiems — nėra bažnyčioje.

TAISOME
SKALBIMO MASINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624

Midland, Ontario pastatyta kankinių šventove. Cia prisimenami jėzuitai
misionieriai, kurie 1639-1649 m. dirbo Huron indėnų tarpe ir 1649 m.
buvo jų nužudyti. Šventovę administruoja jėzuitai ir ją aplanko įvairios
maldininkų grupės. Kasmet lietuviai susirenka Kryžiaus Keliams ir šv.
Mišioms Praėjusios vasaros vidury kun. Visvaldas Kulbokas, kuris Kana
doje dirbo lietuvių parapijose, čia lietuviams atnašavo šv. Mišias
Šventovė uždaryta žiemos metu.
Abi nuotraukos R. Kubiliūtė*
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ieško 3 moterų ir 2 vytų prižiūrėti
vyr. amž. žmones. Reikalinga
vairuotojo leidimas ir patirtis.
Skambinti Fhil,
teL 414-763-2615.

Noriu kokybiškai atomų/imti
savo namo iloro ar vidų ir
nriSUisti daugybos piaigųl
Skambinkite
teL 708.728-9545 Egidijui.

2 žmonių šeima ieško darbo:
gali prižiūrėti vyr. amžiaus
žmones, vaikus, atlikti namų
ruošos darbą ir gyventi kartu.
TeL 630-627-5411.

Auklė Bridgeporte
ieško darbo —
prižiūrėti vaiką.
TeL 312-528-0119.

needed. Call 8 p.m. to 10
p.m., teL 847-808-9109,
spcak English or Russian.

44 m. moteris, legaliai gyv. JAV,
kalbanti angliškai, ieško darbo.
Gali slaugyti ligonius, prižiūrėti
vaikus ir atlikti namų ruošą. Gali
gyventi kartu. TeL 773-847-612*.

54 s*, moteris su aukštuoju išsila
vinimu, šiek tiek kalba ugliškai ir
vairuoja automobilį, ieško darbo.
Yra vieniša, nori slaugyti seną
žmogų. Turi patyrimo slaugyme.
TeL 773-476-3414, Jottta.

EKONOMIKA ATSIGAUS- tavusi?
— Manau, kad jie klysta, jei
Atkelta iš 3 psL
gu taip sako. Skolinimosi ri
bos nėra aiškiai nustatytos.
Nuo sausio 1 d. dar Vis dėlto dar turim galimybių .
buotojai jau moka 3 p r o c ir toliau skolintis. Dabar val
pajamų mokesti, o i i v i s o stybės skola sudaro apie 28
mokesčiai padidėja iki 33 proc. bendro vidaus produkto
proc. Kai kurie Lietuvos (BVP). Šis rodiklis keičiasi,
gyventojai, nepasitikėdami kadangi BVP nėra pastovus,
valstybės socialiniu drau dažnai svyruoja. Sakysim, _tOr .
dimu, jau ėmė investuoti į kios valstybės kaip Vengrija
pensijų fondus užsienyje. prieš keletą metų įsiskolini
— „Sodra" kol kas yra vals mai siekė 80-90 proc. BVP .
tybinis įsipareigojimas ir žmo Kaip matot, nieko neatsitiko.
nės maždaug trečdalį savo al Tad mūsų įsiskolinimai nėra
gų jai sumoka. Kol kas .Sod tokie dideli. Beje, šiems me
rai" yra labai sunku, nes pen tams Seimas yra nustatęs gry
sininkų ir dirbančių žmonių nojo skolinimosi ribą — 1,6
proporcija yra nepalanki: maž mlrd. Lt. 1999 metais buvo
daug 1 mln. pensininkų ir 1,1 leista pasiskolinti 2,9 mlrd. Lt
-1,2 mln. dirbančiųjų. „Sodra" — ši suma nebuvo viršyta.
iki šiol turėjo labai didelių įsi Galima paskaičiuoti: jeigu
skolinimų — apie 475 mln. Lt. skola yra apie 12 mlrd. litų,
Iš jų 200 mln. pripažinome kiekvienam Lietuvos gyvento
Netoli kankinių šventovės pastatytas lietuviškas kryžius.
valstybės skola ir juos paden jui tenka po 3,200 litų.
gėme, bet dar nemaži įsisko
— Daug tikimasi i i stoji
Jie tik sudaro galimybę paten lavimai kyla iš valstybinės re linimai likę. Dabar, kai pa mo i Europos Sąjungą. Ar
kinti dvasinius poreikius. Pa ligijos statuso. Žvelgiant į ki didėjo atskaitymai, sumažin pasiteisins viltys?
našiai yra kariuomenėje. Lie tus, neprotestantiškus Euro tos tam tikros lengvatos, ti
— Iš tikro kito pasirinkimo
tuvoje girdime pageidavimą, pos kraštus, tai jau atrodo kimės, gal vis dėlto pasiseks nėra. Negalim žiūrėti į Rytus,
kad kapelionai taptų valdinin kaip archainis reliktas: esama subalansuoti socialinio drau nes ta sąjunga jau žlugo. Ir ge
kais. Tačiau tokiu atveju ga spaudimo sąžinės srityje, nes dimo biudžetą šiais metais.
rai, kad žlugo. Čia praeitis, o
lioja valdininkų įstatymai. Iš valstybė yra gana sudėtingas
Lietuva turi gana liberalius ES vis dėlto yra mūsų ateitis.
Skandinavijos šalių sugrįžus dalykas.
įstatymus ir turtingesni žmo Ir rinka, ir teisinis modelis, ir
tampa aišku, kad tokie reika
BŽ, 1999 m., Nr. 23 nės iš tikro, atrodo, investuoja orientacija, žinoma, daugiau į
užsienyje. Tai nėra draudžia Vakarų Europą, o ne į Rytų
• Traktu. Gruodžio 4-5 d.
• Vilnius. Gruodžio 4 d. Vil ma. Bet kai išplaukia pinigai,, Europą. Visos buvusios Sovie
Trakuose vyko ateitininkų niaus arkivyskupijos Kateche yra nuostolis savai valstybei. tų Sąjungos šalys turi tų pačių
studijų savaitgalis studen tikos centre Gyvenimo ir ti Kai kurie žmonės gal labiau problemų. Ir nesakyčiau, kad
tams ir sendraugiams tema kėjimo institutas surengė kur pasitiki užsienio pensijų pro po sąjungos žlugimo Lietuvoje
„2000-ieji — aš, Bažnyčia, so „Šventasis Raštas ir gyveni gramomis, nes ten išvystytos padėtis blogesnė, negu kitose
ateitininkya". Kun. R Mak- mas,, seminarą tema „Pra rinkos, žymių firmų akcijos — buvusios sąjungos valstybėse.
Atvirkščiai, aš manau, kad
rickas apžvelgė Jubiliejaus is našai ir pranašystės", ku nusistovėjusios vertybės.
toriją, atskleidė jo prasmę. riame dalyvavo apie 20 žmo * — Kokia šiuo metu yra Lietuva yra viena pačių pa
žangiausių valstybių, kartu su
Dalyviai diskutavo, kaip kiek nių iš Vilniaus ir Kaišiadorių Lietuvos valstybės skola?
vienas asmeniškai galėtų įsi vyskupijų.
— Iš įvairių tarptautinių fi Estįja ir Latvija. Mūsų gali
traukti į Šventųjų metų šven
• Kaišiadorys.
Gruodžio 6 nansinių organizacijų ir vi mybė įstoti į ES yra jau pri
timą. Ateitininkų federacijos d. Kaišiadorių katedroje vyko daus rinkoje esame pasiskoli pažinta. Tas kelias gali boti il
pirmininkas V. Malinauskas dvasinės atgailos ir susitai nę 12 milįjardų litų. Be to, šie gokas — 4 ar 5 metai, kol pa
kalbėjo apie pasirengimą XIII kinimo pamaldos Kaišiadorių met dar bus pasiskolinta 1,6 siruošim, kol hąrmonizuosim
ateitininkų kongresui.
vyskupijos kunigams. Pamal mlrd. litų. Dauguma šių pi savo įstatymus ir ekonomiką.
• Kaunas. Gruodžio 15 d. doms vadovavo ir homiliją pa nigų bus panaudoti aptarnau ES reikalauja tam tikro eko
Kauno sakralinės muzikos sakė br. Severinas Holocher, ti esančias paskolas, biudžeto nominio lygio ir prisitaikymo
mokyklos Šv. Cecilijos kop OFM. Dalyvavo 35 šios vysku deficitui, investicijoms finan prie vakarietiškų standartų.
lyčioje šios mokyklos dvasios pijos kunigai.
suoti. Procentai dideli, kai ku Aš labai pozityviai į tai žiūriu.
Žinoma, nebūtinai turim vis
tėvas vyskupas E. Bartulis au
• Šiauliai. Gruodžio 7 d. rias paskolas riekės perfinankojo šv. Mišias už mokyklos Šiaulių vyskupijos tikintieji ir suoti. Mes irgi turime gana kam paklusti. Mes galim jų
vadovus, mokytojus, mokslei kunigai susirinko į Šv. Petro ribotas galimybes skolintis. reikalavimus pritaikyti savo
vius ir jų. tėvus ir pašventino ir Povilo katedrą pasveikinti Jeigu per daug skoliniesi, rei sąlygoms. Ar būtų mokesčiai
koplytėlėje esančią prakartėlę. vyskupo E. Bartulio, švenčian kia daug mokėti. Nesinori tų ar finansai, yra daug įvairumo
Mokyklos direktorė N. Jauta- čio savo 50-ties metų jubiliejų. įsipareigojimų palikti ateinan ES šalyse: tiek mokesčių, tiek
kienė padėkojo vyskupui už Šia proga buvo aukojamos šv. čioms kartoms. Padėtis tiesiog finansų politikoje. Tikiu, kad
mes netrukus pasieksim tam
globą ir rūpestį per 10 metų Mišios. Po Mišių ganytoją priverčia taip elgtis.
tikrą lygį ir galėsim tapti tik
nuo mokyklos įsikūrimo. Jau sveikino mons. K Jakaitis,
— Kur yra ta riba, kiek rais ES nariais.
nuosius giesmininkus vysku vyskupijos jaunimas, katali gali valstybe skolintis? Kai
pas E. Bartulis apdovanojo kiškųjų mokyklų moksleiviai, kurie finansų analitikai sa
— Dėkui u i pokalbi
šventais paveikslėliais ir įtei vienuoliai, miesto savivaldy ko, kad jau dabar Lietuva,
Kalbėjosi
kė dovanėles.
bės atstovai, tremtiniai.
kaip valstybė, yra bankru
J o n a s Alberta viėius

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
TROJOS ARKLYS

Rugsėjis — Pietų Afrika. Spa
lis — Tahiti. Lapkritis — Ru
sija. Gruodis — Austrija.
Mums lietuviams kyla įdo
mus klausimas: kodėl šiame
kalendoriuje
tendencingai
„užmiršta" Lietuva, kurios
sostinė Vilnius ilgus amžius
puošėsi „Jeruzalė JJ" vardu?
Kun. dr. E. Gerulis
Pasadena, FL

gėsi, kad po tokios sunkios ir
ilgos vergijos joje taip pat
greitai ir gražiai viskas atsi
gauna, gerėja. Juk tiktai rau
donajam slibinui 1940 m., Lie
tuvą pagrobus, mūsų žemelė
tuojau buvo laistoma nekaltų
žmonių ašaromis ir krauju!
Žodis nepriklausoma yra
tikrai Maskvai aštriausias
pašinas , nes ji negali pakęsti
nei mūsų, nei kitų nepriklau
somybių. Ką dabar daro?
Visi tie, kurie ko bijo ištarti,
teisingai pasakyti „Nepri
klausoma Lietuva", labai gerinasi Maskvai, jai pataikau
ja!.
Gražvyda Giedraitytė
Chicago, IL

Baigiant senuosius ir prade
dant Naujuosius metus —
kpks politikos sąmyšis mūsų
tėvynėje ir išeivijoje! Kokia
neapykanta, koks niekinimas
žmogaus, kuris tik atsibudo iš
vergijos ir vėl jį suglumytą
murgdo žemyn.
Broliai ir seserys, argi ne
matote, kad šaukštas deguto
NEGALIU ATSPĖTI
įpiltas į statinę medaus? Vis
kas sąmoningai maišoma mū
Kartais „Draugo" skaitytojų
sų priešų ir tik tam, kad įgy
vendintų savo tvarką, pagal laiškų skyriuje randame, kas
seną doktriną: „Skaldyk ir verčia galvą pasikrapštyti.
Štai, sausio 4 dienos numeryje
valdyk".
Dar taip neseniai buvo nie skaitome Antano Dundzilos
kinamas švietimo ministras. laišką, žadantį papasakoti „...
KUR PRAPUOLĖ VIENAS
Ir už ką? Ar ui tai, kad iš apie *tarnystę Maskvai". Apie
TŪKSTANTIS?
eikvojo banke žmonių pini ką tačiau laiško autorius pa
gus? Ar už tai, kad buvo ne sakoja, tai taip ir netenka
Vieni sako, kad 1999 m.
moralaus charakterio? Ne! sužinoti. Aišku (tikriausia ir gruodžio 31 d. naktį jau pra
Tik už tai, kad buvo susipra tame pačiame „Drauge"), esa sidėjo trečiasis tūkstantmetis,
tęs lietuvis, rašė naujas mo me skaitę ir apie tą „Lietuvoje tuo tarpu kai kiti, kantresni,
kykloms programas ir reikala veikiančią organizaciją", kuri mums pataria dar metus pa
vo savame krašte įgyvendinti „vieną savo rėmėjų — be abe laukti. Taip nesutariant, gal
jo, už nuopelnus, už ką gi kitą ir ne vienas „Draugo" skaity
lietuvišką žodį.
Šiuo metu didžiausia rakš — apdovanojo pirmos klasės tojas pasiklydo, skaitydamas
tis „Williams". Žiniasklaida žymeniu". Ir kad tų žymeniu savo mielo laikraščio sausio 1
per visus savo kanalus sklei iš viso tik 50 buvo išleista, ir d. vedamąjį „Pasirodo, kad ne
džia įvairius išgalvotus „fak kad jų daugiau nebus, ir kad pradžia, o tik pabaiga..." Aky
tus", viską pateikdama neigia apdovanotasis „aukšto" orga lesnieji gal net pasigedo vieno
mai, tuo gąsdindama ir pykin nizacijos pareigūno" po to bu kažkur dingusio Lietuvos is
dama Lietuvos žmones. Ne vo „apdovanotas įtarimu tar torijos tūkstantmečio.
paslaptis, kad šiuo metu eko nyba Maskvai ir Izraeliui", ir
Skaitome: ... prasidėjus pir
nominė būklė krašte yra pa kad tas „dvigubai apdovanota majam tūkstantmečiui, Lietu
blogėjusi, bet tas yra visuose sis", savaime aišku, kažkieno vos vardą retai teištarė, arba
buvusiuose sovietų santarvės paprašė įrodymų, ir kad, ga net žinojo, Europa. Tačiau il
kraštuose. Tačiau keista, kad lop, reikalą „išaiškino" orga gainiui lietuviai sukūrė savo
ir išeivijoje mes kartais pasi nizacijos pirmininkas, ir kad valstybę, susipažino ir pamilo
tarnaujame
„skaldytojams": po to buvo dar daugiau pasisa Kristaus mokslą, ir t.t." Nerašome politinius komenta kymų ir kitokių svarbių „iš •jaugi? Pasižiūrėjus į tik ką
rus; kuriuose yra daug kriti vadų", ypač apie tai, kad rei naujai Vydūno fondo išleistą
kos ir pagiežos. Susidaro kia „mokėti stilių atpažinti". prof. Edvardo Gudavičiaus
įspūdis, kad ten tokie neiš Laiško autorius matyt nenu Lietuvos istorijos I-ą tomą ma
manėliai, negabūs, nežinan tuokia, kad mes, senesnio am tosi, kad Romos istorikas Taci
tys kaip sudaryti sutartis. žiaus spaudos skaitytojai, jei tas, apibūdinantis lietuvių gy
Ačiū Dievui, šiame Lietuvos tai kada ir žinojome, viską tą venimą I a. po Kr. pabaigoje,
nepriklausomybės laikotarpy esame užmiršę ir todėl jo juos apibūdina tik kaip nau
je mes turime daug aukšto iš „papasakojimas" mums lieka dojančius dar medžio vėzdus.
silavinimo žmonių, gerų spe tiek aiškus, kiek debesys per O ir visa Europa tuomet labai
cialistų, mokslininkų. Tai ne akinius be stiklų. O gal „Drau mažai pažinojo Kristų.
palyginsi su 1918 m. laikotar go" redakdja tą „papasako
Toliau dar gražiau. Vedama
piu. Tik neturėkime menka jimą" per apsirikimą tarp sis tvirtina, kad „Nė dvide
vertiškumo jausmo. Ir didžių skaitytojų laiškų išspausdino, šimt metų nepraslinkus nuo
jų valstybių vyrai suklumpa gal jis iš tikro buvo skirtas antrojo tūkstantmečio pra
žodyje, geografijoje ir istori mįslių ir uždavinių skyreliui džios, Lietuva buvo tiek su
ir gal skaitytojai, atspėję, apie
joje.
ką ten kalbama, gaus kokį stiprėjus, kad drįso pasiskelb
Atrodo, viskas kitaip būtų, prizą? Aš tai iš karto pasiduo ti nepriklausoma. Ir ne vieną,
o net tris kartus..." O ką į tai
jei vietoje amerikietiškojo du.
Gudavičius? „Lietuvą pirmą
„V/illiams", būtų rusiškas
Jeigu dėl kokios paslaptin kartą iš visų žinomų šaltinių
„Lukoil", tada žiniasklaida ne
triukšmautų' ir ministro pir gos ar asmeninės priežasties 1009 m. paminėjo vokiečių
mininko ranka nebotų „sudre negalima parašyti, kad kaž Kvedlinburgo analai, kai buvo
bėjusi". Atseit, nebūtų pabė koks Rapolas Kopūstas buvo nužudytas misionierius — šv.
gęs. Tada ir visi „reitingai* Plungės Pažarninkų padėjėjų Brunonas Bonifacas", — sako
būtų kitoje skalėje, o tai reiš draugijos apdovanotas pirmos profesorius.
kia, kad „Trojos arklys" būtų klasės „Kirvio" medaliu ir po
Matyt, „Draugo" redaktorė
įvestas ne į graikų, bet į Lie to, vertai ar ne, buvo Maskvos Naujų metų proga norėjo su
priegulų apšauktas, tai kam mumis tik žaismingai pajuo
tuvos žemę.
. Tai nekrikščioniška ir nede tada „pūsti miglas"? Ir kam kauti, taip patogiai nukeldamokratiška. Būkime budrūs, tai spausdinti? Prie diskusijų ma visus tris nepriklausomy
nepadėkime įvesti „Trojos ark tarp prel. Tulabos ir Broniaus bės paskelbimus į antrojo (!)
Nainio tai tikrai nieko nepri tūkstantmečio pradžią, ar tik
lio" į mūsų žemę.
Vytas Bileckas dėjo, kaip nedaug ką paaiš bandė patirti, kaip atidžiai
Milwaukee, WI kina ir visi kiti, ta tema ten mes po visų Naujųjų metų su
išspausdinti laiškai.
tikimų skaitysime jos pirmą
Arvydas Barzdukas 2000 metų vedamąjį?
KODĖL ŽYDAI
Falls Church, VA
IGNORUOJA LIETUVA?
Aleksas Vitkus
Palos
Heights.IL
KODĖL?
Pasaulio žydų kongreso pre
zidentas Edgar M. Bronfman
išleido naują kalendorių: „Jewish communities of the world
Calendar, 2000 — 5760/5761".
čia kiekvienas metų mėnuo
pagerbia įvairias šalis: Sausis
— Suriname. Vasaris — Pa
nama. Kovas — Vokietija. Ba
landis — Bosnia ir Herzegovina. Gegužė — Lenkija. Bir
želis — Anglija. Liepos — Uk
raina. Rugpjūtis — Monaco.

Nuolat tenka skaityti mūsų
spaudoje ir girdėti pasakymą
„Tarpukario Lietuva". Tikrai
gėda, kad net mūsų visokie
aukšti „ponai" ir „ponios" Lie
tuvą taip negražiai pravar
džiuoja. Kodėl bįjo teisingus
žodžius tarti, rašyti?
Visas pasaulis žinojo, kad
1918-1940 m., Lietuva buvo
laisva, nepriklausoma. Džiau

Pastaba: O gal čia tas ne
lemtasis Y2K savo išdaigas
krėtė? Ačiū A. Vitkui už pas
tabas — kur reikia pasibarti,
tai reikia... D. Bindokienė.

A. A. MARIJOS-ANTANINOS
LAZAUSKAITĖS ATMINIMUI
1999.12.14 dieną Viešpats
pasišaukė amžinam poilsiui
Svč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų vienuolijos
narę vienuolę Marįją-Antaniną Lazauskaitę
Po mirties jos dienoraštyje
radau įrašytus šiuos prasmin
gus žodžius:
„Jeigu trokšti garbės vaini
ko, / Tai pirma neški erškėčių,
/ Juo aštresni bus spygliai, /
Tuo labiau spindės vainikas".
Marytės, kaip vienuolės, gy
venimas buvo perpintas mal
da ir labdaringais darbais.
Užėmus Lietuvą sovietams,
vienuolynai buvo uždaryti, ta
čiau seserys dirbo pogrindyje.
1999.12.14 d. gavusi iš Švč.
Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno virši
ninkės Albinos Pajarskaitės
pranešimą, kad mirė mano se
suo Marytė, nuvykusi iš Čika
gos į Lietuvą,.į Marijampolę,
jau radau savo sesutę pašar
votą vienuolyno koplyčioje.
Marytės karstas buvo kuklus,
gėlių buvo iš giminių — vaini
kas ir baltų lelijų žiedai. Kop
lyčia graži. Marytės rūbai —
vienuoliški su balta kaip kuni
go apykakle, kas sudarė vie
nuolišką šventumo įvaizdį.
Kairėje pusėje susėdo mūsų
giminės, kurių susirinko gan
gausiai, dešinėje visos vienuo
lės. Giesmės ir maldos buvo
tylios, švelnios ir labai jaudi
nančios.
Laidojome
sekmadienį,
1999.12.19 d., antrą valandą
po pietų. Karstą prie bažny
čios iškilmingai pasitiko mari
jonų viršininkas kunigas R.
Gaidys. Karstas buvo įneštas į
bažnyčią ir iškeltas ant kata
falko. Mišias iškilmingai au
kojo Marijampolės bažnyčios
klebonas. Pamokslo metu bu
vo priminta, kad laidojama
palaimintojo Jurgio Matulai
čio giminaitė. Po visų iškilmių
karstas išlydėtas į senąsias
Marijampolės kapines, kurio
se laidojamos seserys vienuo
lės. Tose pat kapinėse yra pa
laidoti Marytes ir mano tėvai,
seserys, broliai jų vaikai bei
daugelis kitų giminių.
Trupučiukas istorijos iš Ma
rytės šeimos: Marytė gimė
Marijos Matulaitytės Lazaus
kienės ir Vinco Lazausko šei
moje, kurioje iš viso buvo 12
vaikų. Marytė buvo penktas
vaikas šeimoje. Mūsų motina,
Marija Matulaitytė Lazaus
kienė, buvo palaimintojo Jur
gio Matulaičio pusseserė. Ji
gimė 1875 m. Gustaičių kai
me, Marijampolės apskrityje.
Marija Matulaitytė Lazaus
kienė liko našlaitė, kai moti
na, ją gimdydama, mirė. Be
Marijos Lazauskaitės, dar bu
vo 4 metų broliukas Juozas
Matulaitis iš Gustaičių. Mano
motinos tėvo šeimoje buvo 3
ar 4 broliai: Juozas Gustai
čiuose, Andrius Lūginėje, pa
laimintojo Jurgio Matulaičio
tėvas, Antanas Netičkampyje,
kurio sūnus Antanas Matulai
tis žinomas ateitininkų vadas,
leitenantas, nušautas lenkų.
Marijampolės, tose pačiose ka-

DRAUGAS, 2000 m. sausio 18 d., antradienis

Ses. Antanina Marija Lazauskaite,
pinėse, ateitininkų pastatytas
paminklas Įeit. Antanui Matu
laičiui. Jo brolis kun. Juozas
Matulaitis buvo Liudvinavo
klebonas.
Mano mamytės tėvas Juozas
Matulaitis po žmonos mirties
vedė antrą kartą ir susilaukė
dar 8 vaikų, kurie gyveno Lie
tuvoje ir Amerikoje.
Po laidotuvių, kartu su duk
terėčia Angele Gelminauskiene, Vilniuje aplankiau Lietu
vos Centrinį valstybinį archy
vą, kuriame radau palaimin
tojo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio asmens dokumentus, gi- I
mimo liudijimą, testamentą, •
užsienio pasus, jo ranka rašy
tus laiškus, mokslo dokumen
tus, jo nešiotus škaplierius,
gabalėlį metalinio karsto. Jo
relikvijų- palietimas perbėgo
per mano rankas, širdį šven
tumo drebuliu. Jo šventumu
aš tikiu. Aš manau, kad palai
mintasis Jurgis Matulaitis at
leis man už drąsą paliesti jo
relikvijas, kaip priešpaskuti
nes palaimintojo Jurgio Matu
laičio pusseserės Marijos Matulaityės Lazauskienės duk
rai, likusiai iš 12 vaikų šeimos
— vienuoliktai. Dvylikta ir jau
paskutinė Vinco ir Marijos La
zauskų dukra Onutė Lazauskaitė-Černiauskienė.
Reiškiu didelę padėką: sesu
tei Onutei Lazauskaitei Čer
niauskienei už vainiką ir ki
tiems giminėms už gėles; vie
nuolyno viršininkei Albinai
Pajarskaitei ir visoms vienuo
lyno vienuolėms, suruošusioms laidotuves ir gedulingus
pietus. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo Putname vienuolėms ir
rėmėjoms už maldas ir užuo
jautą; Marijampolės kuniguiklebonui už Mišias, pamokslą
ir palydėjimą į kapines; duk
terėčiai dr. Šergalytei Joanai;
dukterėčiai Angelei Gelminauskienei, kuri padėjo atras
ti Lietuvos Centriniame vals
tybiniame archyve palaimin
tojo Jurgio Matulaičio asme
ninius dokumentus; mano vai
kams: dukrai Danguolei ir jos
vyrui Almiui Kuolams; dukrai
Loretai ir jos vyrui Vyteniui
Grybauskams; sūnui Pijui ir
jo žmonai Ritai Stončiams. Ir
visiems giminėms bei pažįsta
miems, kurie dalyvavo ir pri
sidėjo, laidojant mano seserį
Mariją-Antaniną Lazauskaitę.
Mums Marytė nemirė, ji yra
gyva Kristuje ir mūsų tarpe, ir
meldžiasi už mus.
Izabelė Lazauskaitė
Stončienė

A.tA.
Agr. JONAS KRIŠČIŪNAS
Mirė 2000 m. sausio 17 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno
Čikagoje.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Gelgaudiškiu
valsčiuje, Pakalniškių kaime. Amerikoje išgyveno 51
metus.
Nuliūdę liko: sūnūs—Algirdas, marti Teresė, Kęstutis,
marti Ligįja, Mindaugas, marti Diane; trys anūkai: Paul,
Peter, Krisann, du proanūkai Luke ir Mark; duktė Aušra
Padalino, žentas Ronald; trys anūkai: Nina, Natalija ir
Renius; Lietuvoje sesuo Zigfryda Armonienė ir daug
giminių.
Velionis priklausė Lietuvių Agronomų ir Lietuvių
Miškininkų draugijoms bei Lietuvos Vyčiams, kuopa 24.
A.a. Jonas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 20 d. ir
penktadienį, sausio 21 d. nuo 4 p.p. iki 9 v.v. Petkus
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės šeštadienį, sausio 22 d. Iš laidojimo namų
10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Jonas Kriščiūnas bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti .Lietuvos Vaikų vilties"
organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai, proanūkai,
sesuo ii kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

A.tA.
JOHN DOBROVOLSKIS
Gyveno Čikagoje. Mirė 2000 m. sausio 15 d., sulaukęs
86 metų.
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdusi liko žmona Ruth Karaliūtė.
Velionis buvo sūnus a.a. Jono ir a.a. Uršulės
Dobrovolskiu.
A.a. John pašarvotas antradienį, sausio 18 d. nuo 3
iki 8 v.v. Richard-Midvvay laidojimo namuose, 5749
Archer Ave.
Laidotuvės trečiadienį, sausio 19 d. Po religinių apeigų
laidojimo namuose K) vai. ryto Velionis bus palaidotas;.
Bethania kapinėse, Justice, IL.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi žmona.
Laidotuvių direkt. Richard-Midway Funeral Home.
Tel. 773-767-1840.

A. t A.
v.s. fiL EDMUNDUI
KORZONUI
mirus, gilią nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui
RAIMUNDUI ir žmonai DANUTEI, dukrai LIŪDAI
ir vyrui ALBERTUI, anūkams su šeimomis ir visiems
giminėms ir artimiesiems.
Lietuvių Skautų sąjunga kartu su Jumis skausmu ir
liūdesiu Halina«i
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmijos pirmininkė

Brangiam giminaičiui

A. t A.
Dr. KĘSTUČIUI AGLINSKUI
Amžinybėn iškeliavus, skausmo prislėgtus žmoną dr.
JUZĘ, sūnų dr. AUDRIU, marčią ELENUTĘ
BRADŪNAITĘ ir anūkę VAIVĄ nuoširdžiai užjaučia
ir kartu liūdi
Konstancija ir Vaclovas Nenortai
Birutė ir Vytenis Nenortai
Krikšto sūnus dr. Gintaras Nenortas
Dalia ir Rimas Jakai su šeimomis

Mielam ir neužmirštamam

A.tA.
v.8.fil. EDMUNDUI
KORZONUI

A. t A.
BIRUTEI SODEIKAITEI
SKORUBSKIENEI

iiejus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą sūnui
RAIMUNDUI, marčiai DANUTEI, dukrai LIUDAI,
žentui ALBERTUI, giminėms ir artimiesiems.

mirus, gilią užuojautąreiškiamedukrai RIMAI, žentui
ALGIUI ir jų šeimai.

•

Akademinis Skautų sąjūdis

Milda ir Genius Skorupskai
SM. Maryt*« lakkrtuvai 1999 m gruodžio 27 d Marijampolėje

•

i

•

DRAUGAS, 2000 m. sausio 18 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Vakar, sausio 17 d., „Draugo" redakcijoje svečiavosi viešnia ii Lietuvos muzikologė Ona Narbutienė ir tenoras Stasys Baras. Dešinėje - „Drau
go" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė.
Nuotr. Jono Kuprio

Jeigu visuomet žavėjotės
skambiais , .Dainavos" ansam
blio vyrų okteto dainininkų
balsais, atvykite į šį penkta
dienį, sausio 21 d., rengiamą
naujojo muzikantų įrašo pris
tatymo švente! Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, savo au
simis išgirsite naujausias ok
teto atliekamas dainas, savo
akimis išvysite muzikaliuo
sius lietuvaičius. Vakaras pra
sidės 7:30 val.v. (užkandžiai),
8:30 val.v. - okteto programa.
Bus galima maloniai pabend
rauti su draugais, nusipirkti
naująją okteto kompaktinę
plokštelę ar kasetę. Pobūvį
ruošia Čikagos Lietuvių jauni
mo sąjunga.
Vytauto Didžiojo Šaulių
rinktinė, kuriai atstovaus
Justinas Šidlauskas, ir jūrų
šauliai, kuriems atstovaus Ed
mundas Vengianskas, bus pa
gerbti tradiciniame Lietuvos
Vyčių 40-ajame Lietuvos pri
siminimų pokylyje. Puotos
metu vasario 6 d., sekmadienį,
5 val.p.p. vyks meninė progra
ma, šokiai, svečiai taip pat
bus pavaišinti skania vakarie
ne. Susidomėjimas šiuo rengi
niu visuomet yra didelis, todėl
rengėjai kviečia iš'anksto už
sitikrinti vietą, skambinant
pokylio komiteto nariams: Al
Brazis tel. 708-4361-5594 arba
Lorraine Švelnis tel. 708-4234213.

Ar n e n o r ė t u m ė t e vykti i
Romą lietuviams skirtomis
jubiliejinėmis dienomis - va
sario 27-kovo 6 d.? Kreipkitės
į kunigą John Rikteraitį tel.
860-224-0341.
Išskrendama
vasario 27 d. 6 val.p.p. iš New
Yorko.
Balzeko lietuvių k u l t ū r o s
muziejuje veikia geneologijos
skyrius, kuris padeda lietuvių
kilmės amerikiečiams surasti
savo protėvius, vietas iš kur
jie kilę, dabartinius gimines
Lietuvoje. Taip pat padeda lie
tuviams iš Lietuvos ieškoti gi
minių Amerikoje. Jei turite
klausimų apie geneologinius
tyrimus, prašome kreiptis į
muziejaus geneologijos sky
riaus vedėją Loretą Mizarienę
tel. 773-582-6500 arba rašyti:
Balzeko muziejus, 6500 S. Pulaski Road, Chicago, IL 606295136.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo Kovo 11-osios
minėjimas vyks kovo 12 d.,
sekmadienį, 12:30 val.p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Lemontre. Minėjimą ruošia Amerikos
lietuvių tautinė sąjunga.
Sausio 30 d. 9 vaL r y t o šv.
Mišios Pal. J. Matulaičio misi
jos bažnyčioje daugiausia bus
skirtos jaunimui, į bažnyčią
bandant pritraukti naujai iš
Lietuvos atvykusiuosius. Var
gonais gros Jūratė Lukminienė. Labai laukiame naujai at
vykusiųjų, o ypač paskutinį
Sausio 23 d., sekmadieni, mėnesio sekmadienį.
Jaunimo centro moterų klubas
Vyresniųjų lietuvių cen
maloniai kviečia visus (pirmą
t
r
e „Seklyčioje" sausio 19 d.,
kartą 2000 metais) atvykti į
trečiadienį,
2 vai. p.p. kalbės
Jaunimo centro kavinę, kur
First
Personai
banko vyriau
nuo 8 val.r. galėsite pasivai
šinti skaniais mieliniais bly sia viceprezidentė ir direktorė
nai, prie kurių bus ir burnoj Rūta Staniulienė. Išgirsime
tirpstančios obuolinės košės. apie naują banką, kuris atida
Savo apsilankymu paremsite rytas Orland Parko priemies
tyje; banke rasite malonius
Jaunimo centrą. Laukiame!
patarnautojus, reikalingos in
Lietuvos vaikų piešinių formacijos ir patarimų finansi
konkurso „Mano pasaulis niuose reikaluose. Visi malo
2000 metais" darbeliai pasiekė niai kviečiami — nepraleiskite
LB Kultūros tarybą Čikagoje. progos pasiklausyti paskaitos
Paroda įvyks vasario 5 d., šeš ir įsigyti reikalingų žinių. Po
tadienį, 7:30 v.v. meno galeri paskaitos bus ir bendri pietūs.
Atvykite!
joje, Lemonte.

„Draugo" redakcijai reika
lingi vartoti Macintosh kom
piuteriai. Bet kokie modeliai.
Jeigu kas turi Macintosh kom
piuterį ir daugiau jo nenaudo
ja, „Draugas" mielai priimtų.
Tokia auka gali būti nura
šoma nuo mokesčių.
Šą sekmadienį, sausio 23
d., tuoj po 10:30 vai. lietuviš
kų Mišių yra šaukiamas JAV
LB Brighton Parko apylinkės
narių metinis susirinkimas
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos mokykloje (4420 S.
Fairfield Ave.). Valdyba prašo
visus atvykti išklausyti valdy
bos pranešimų ir susimokėti
LB solidarumo įnašą tuo pa
lengvinant iždininkės Alinos
Vadeišienės darbą. Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė
Birutė Vindašienė pateiks in
formaciją apie gegužės mėnesį
įvyksiančius JAV LB XVI Ta
rybos ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seimo atstovų
rinkimus. Be to, yra svarbių
reikalų ir lietuviškų Mišių
mūsų bažnyčioje klausimu.
Visi nariai ir ne nariai yra
prašomi būtinai dalyvauti.
Naujuoju ALTo valdybos
p i r m i n i n k u sausio 15 d.
Jaunimo centre vykusiame
ALTo valdybos posėdyje iš
rinktas advokatas Saulius
Kuprys, kuris taip pat yra
Amerikos lietuvių Romos ka
talikų federacijos pirminin
kas.
ALTo Čikagos s k y r i a u s
valdybos ir tarybos posėdis
šaukiamas sausio 19 d., tre
čiadienį, 1 val.p.p. ALTo cen
tro valdybos patalpose Jauni
mo centre.
Ilgai l a u k t a prof. E. Gu
d a v i č i a u s „Lietuvos istori
j a " pagaliau pasiekė Čikagą
— laivu per Atlanto vande
nyną... Vydūno fondo vado
vybė dėkoja prenumerato
riams už kantrybę: knyga
greitai bus išsiuntinėta. No
rintieji ją įsigyti, kreipkitės f
Vydūno fondą: 14911 127th
Str., Leraont, IL 60439. Kny
gos kaina 25 dol., persiunti
mas — 5 dol. (knyga labai
stambi). Sekmadieniais po
Mišių galima knygą atsiimti
tiesiai iš leidėjų, PLC, Le
monte kambarys nr. 13.
Devyndienio šv. Mišios novenos prie palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio
marijonų koplyčioje bus laiko
mos sausio 18-27 d. 7 val.r.
Jos bus baigiamos palaiminto
jo šventės dieną - sausio 27 d.
Marijonai nuoširdžiai kviečia
visus šiuo ypatingu metu kar
tu melstis prie pal. Jurgio, ku
ris yra suteikęs prie jo besi
meldžiantiems gausių malo
nių kūno ir sielos reikaluose.
Gavusieji palaimintojo Jurgio
užtarimu ypatingų malonių,
prašomi pranešti pal. Jurgio
kanonizacijos vicepostuliatoriui t. provincijolui kun. Do
naldui Petraičiui, MIC, šiuo
adresu: V. Rev. Donald Petrai
tis, MIC, 6336 S. Kilbourn
Ave., Chicago, IL, 60629.

POPIETĖ SU PLC KULTŪROS VADOVE

Vilniuje turime Kultūros mi niui sudarytas komitetas, va
nisteriją, kurios veiklą išlaiko dovaujamas Irenos Kazlauskie
Pavyzdys jaunajai
valstybės iždas. Kultūros .mi nės š.m. sausio 16 d. į didžiąją
kartai
nisterijas" turime JAV Lietu salę pabendravimui su PLC
Prelegentė minėjo, kad Bro
vių Bendruomenėje ir PLB kultūros vadove Brone Nainie
valdyboje. Jos pačios bando ne sukvietė apie 300 PLC lan nė į PLC kultūrinių renginių
komitetą įtraukė apie 40 mo
savąją veiklą išlaikyti, tačiau kytojų.
ir joms reikalinga nemaža val
Susirinkusius pasveikino po terų ir keletą vyrų. Daugumą
dybų iždų pagalba ir dosni. pietės rengimo pirmininkė Ire sudaro pensininkes. Jų darbš
Lietuvių fondo parama.
na Kazlauskienė. Pokyliui va tumu ir Bronės sumaniu va
Pasaulio lietuvių centro Le dovauti ji pakvietė Ireną dovavimu turėtų susižavėti ir
monte Kultūros „ministerija", Kriaučeliūnienę, kad ji nu į komitetą įeiti jaunesnioji
mūsų kukliau vadinama kul šviestų ir nueitą dešimtmečio karta, kad antrajame dešimt
tūrinių renginių komitetu, iš kelią PLC kultūrinėje veikloje, metyje Bronė joms galėtų per
PLC iždo neprašo subsidijų, vadovaujant Bronei Nainienei. duoti pareigas.
bet kasmet centro iždą papildo
Iš prelegentes sužinojome, Po kalbos solenizantei gėles
40,000-50,000 dolerių. Iš kur kad gyvenimas jaunystėje įteikė jos artimos bendradar
tiek pinigėlių" Iš kur tie gerie Bronės nelepino ir karo ban bes Alė Karaliūnienė ir Karo
ji aitvarai atsirado Pasaulio gos nubloškė į Vokietiją, kur ji lina Kubilienė.
lietuvių centre? Čia būtų dide sutiko Bronių Nainį ir mažoje Kadangi Bronė Nainienė ne
lė paslaptis, kurią norėtų ži Tubingeno bažnytėlėje juos seniai šventė savo gimtadienį,
noti Lietuvos Seimas ir Fi amžinais ryšiais surišo kun. visa salė jai sugiedojo „Ilgiau
sių metų".
nansų ministerija, kad suba Jonas Piankts.
lansavus biudžetą, bet apie tai
Atvykus į JAV įsikūrimo rei Prieš vaišes, kalbėdamas
nuolat rašo .Draugas", ar .Pa kalai, šeimos auginimas, Bro maldą, kapelionas kun. Algir
saulio lietuvis". Tie aitvarai niui plačiai įsijungus į bend das Paliokas prašė Dievą pa
yra gražus, darbštus PLC mo ruomeninę veikla, iš Bronės laimos, sveikatos, kūrybinės
terų būrys, o visų aitvarų ait pareikalavo daugiau būti šei dvasios Bronei ir visiems puo
varas — jų vadovė, šio PLC mos širdimi, — ką ji iki dabar tos dalyviams. Skanios vaišės,
kultūrinių renginių komiteto vykdo, besirūpindama šauniai su šampanu ir vyneliu, prisi
pirmininkė Bronė Nainienė. išaugintomis dukromis Rūta dėjo prie rengėjų ir svečių pa
Prie PLC valdybos prezidento, ir t j ^ m ^ šauniais žentais ir garbos bei padėkos pareiš
kimo Bronei Nainienei.
jos titulas turėtų būti PLC dviem šauniom anūkėm.
Kultūros ministrė.
Pirmasis sveikinimas raštu
— Šiandien mes matome
buvo
iš Almos Adamkienės. Ji
Bronę kalbančią, rašančią,
rašė:
„Dažnai prisimenu cent
skubančią, dirbančią. Beveik
Dešimties metų darbas
rą,
o
tuo
pačiu ir p. Bronę —
kas rytą tvirtais žingsniais ji
darbščiąją
'Bitutę' visuomet
PLB ir JAV LB valdybos dir įeina į Pasaulio lietuvių centro
geroj
nuotaikoj,
bėgančią, su
ba 3-4 metų kadencijas ir pa pastatą, sustoja koplyčioje,
sirūpinusią.
Linkiu
ir toliau
reigas gali perduoti kitiems. kur malda — Dievo raktu at
nepavargti
ir
toliau
viskuo
rū
rakina
duris
savo
darbams,
o
Nepavyko sužinoti, kokia yra
pintis,
prižiūrėt.
Žinau,
kad
vakare
užrakina
jas
poilsiui,
mūsų PLC kultūros ^ninisttai nėra lengva, bet, Brone,
rės" Bronės Nainienės kaden — kalbėjo prelegentė.
cija. Kai kas sakė: Jki gyvos
Prelegentė minėjo Bronės tikriausiai neapsiriksiu saky
galvos. Kas gi Bronę Nainienę Nainienės nelengvas pareigas dama: mums Jūsų dar labai
galėtų pakeisti?"
ir pasišventimą joms. O atlik reikia. Ačiū už viską".
Ir aš nežinau, kas galėtų, tus darbus — kas suskaičiuos? Žodžiu sveikino PLC valdy
— Bronė, bodama skaute, bos pirmininkas Kęstutis Jebet iki gyvos galvos tik į ka
lėjimą uždaroma. Pasaulio lie kasdien gyvena Dievui, tėvy čiu8 ir Rimantas Griškelis —
tuvių centras nepanašus į ka nei ir artimui. Ji — pareigos PLB tarybos vardu, o jų pa
lėjimą. Jis yra didelė lietu žmogus. Pagarba, Tau, Brone, dėjėjos Alė Lieponienė ir Dana
vybės išlaikymo tvirtovė, ku kuo Tu esi ir padėka už viską, Gylienė įteikė paveikslą „PL
rioje jau dešimtį metų dirba, ką Tu mums duodi, — baigė centras".
Illinois gubernatoriaus svei
pristatymą prelegentė Irena
pluša Bronė Nainienė.
kinimą
— proklamaciją ir pa
Kriaučeliūnienė.
Prieš metus dešimtmetį at
Prelegentė galėjo labai ilgai dėką Bronei Nainienei už dar
šventė Pasaulio lietuvių cent
ras. Dešimtmetį švenčia šiais vardinti visus Bronės PLC at bą etninės kultūros puosemetais ir Bronės Nainienės liktus darbus. Per dešimtmetį ėjime įteikė jo atstovė Pat Mivadovaujamas PLC kultūrinių juos matė visi į šį pagerbimą chalski. Putnamo seseUų svei
renginių komitetas. Jo narės, susirinkusieji. Darbai geriau kinimą ir rožes perdavė J. IvaPLC valdyba ir taryba, rengi siai atskleidžia Bronės su šauskienė. Prisimenant tėviš-

iš arti
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IŠRINKTA LIETUVTU
KLUBO VALDYBA
Lapkričio 20 d. buvo sušauk
tas Lietuvių klubo narių susi
rinkimas, kuris turėjo išrinkti
naują valdybą 2000 metams ir
išklausyti narių pageidavi
mus. Šį rinkiminį susirinkimą
pradėjo pirm. Albinas Karnius, pirmininkauti buvo pak
viestas ir susirinkusių patvir
tintas Antanas Gudonis, o
sekretoriauti — Kleofa Gaižauskienė. Praėjusio susirin
kimo protokolą perskaitė Gra
žina Cibienė.
Sudaryta balsų skaičiavimo
komisija. Nominacijų komisi
jos pirmininkas A. Gudonis
pranešė, kad visi valdybos pa
reigūnai sutinka pasilikti dar
vieneriems metams. Todėl, ne
atsiradus kitų siūlymų iš sa
lės, kiekvienas pareigūnas at
skirai buvo patvirtintas. Di
rektoriams reikėjo vadovauti
balsavimui, nes atsirado di
desnis skaičius kandidatų. Su
skaičiavusi balsus, komisįja
paskelbė 2000 metų valdybą:
pirmininkas — Albinas Karnius, vicepirmininkė — Loreta
Kynienė, sekretorė — Kleofa
Gaižauskiene, iždininkas —
Vladas Biknevičius, sąskaity
bos vedėjas — Jonas Kirtiklis.
Direktoriai: Dalia Adomaitie
nė, Ada Balbatienė, Juozas
Gečas, Janina Jarašienė, Akvis Kovera, Vaclovas Petkus ir
Aldona Stasiukevičienė. Pagal
balsų daugumą kandidatais
liko Liuda Petkienė ir Gražina
Cibienė. J revizijos komisiją
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje dailininko Rimo Čiurlionio parodo* atidarymo metu (ii kaires): Stanley išrinkti Alvitą Kerbelienė,
Balz»ka», jaunesn.. Lietuvių kultflros muziejaus Čikagoje prezidentą*. Jūrate Sakalauskienė ir Rimas Čiur Pranas Kavaliauskas ir Dai

lionis Dailininko tapybos darbų paroda vyks iki vasario 5 d. Muziejaus adresas - 6800 S. Pulaski Rd

I

I

manymus. Be abejonės, jų dar
bus daug daug.

nius Vaidyla. Kandidatas
Aleksandras Daunys. Klubo
pirmininkas A. Karnius savo
pranešime išvardino visas klu
bo veiklos šakas, kurios reika
lingos, kad galėtume puoselėti
plačią lietuvišką veiklą St. Petersburge. Jis nurodė žymes
nius renginius, kuriuos valdy
ba surengė per šiuos metus ir
dėkojo visai valdybai už gerą
darbą. Atskirai išreiškė padė
ką Mečiui Šilkaičiui už sekma
dienio popiečių paįvairinimą
žiniomis iš Lietuvos ir Alfon
sui Aleksiejūnui, kuris dažnai
mums padeda prižiūrėti klubo
pastatą. Klubo nariai iškėlė ir
keletą klausimų ir pageidavi
mų, į kuriuos pirmininkas
pažadėjo atsižvelgti valdybos
Po«ėdyje.
„Lietuvių žinios*
AUKSINĖS VEDYBŲ
SUKAKTUVĖS
Lapkričio 6 d. dvi mūsų tel
kinio poros atšventė 50 metų
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Birutei ir Jonui Mi
kalauskams sukaktuvinį po
būvį surengė jų sūnus Lietu
vių klubo mažojoje salėje; su
kaktuvių šventė pradėta Šv.
Vardo bažnyčioje Mišiomis,
kurias aukojo kun. M. Čyvas
ir kun. R. Šakalys, OFM. Mi
šių metu giedojo vyrų choras
„Aidas", vadovaujamas Leono
Sodeikos- pamokslą pasakė
kun. R. Šakalys. Pobūvyje da
lyvavo Šeimos nariai, artimieji
ir kaimynai. Sukaktuvininkų
nueitą kelią Anglijoje ir vėliau
New Yorke nupasakojo jų
sūnus. Buvo pakeltos šampa
no taures ir išsakyta daug lin
kėjimų nuo organizacijų »*
draugų.
Angelės ir Albino Kamiu su
kaktuvinį pokylį jų vaikai su

Bronė Nainiene.

kę, eilėraštį apie partizaną
skaitė Irena Geležienė. Dai
nuodama dainas Bronė sveiki
no solistė Praurimė Ragienė ir
„Kaimo kapela", įteikdama su
venyrą — siurprizą ir valso
šokiui pakviesdama Bronę ir
Bronių Nainius. JAV LB svei
kinimą perdavė Aušrelė Sakalaitė. Nebuvo pamiršta ir
tradicinė daina „Žemėj, Lietu
vos ąžuolai žaliuos". Kad ža
liuotų ir PL centras.
Paskutinis žodis priklausė
solenizantei Bronei Nainienei.
Ji pirmiausia padėkojo pilnai
salei draugų, kurie rūpinasi
Pasaulio lietuvių centru.
— Ačiū Tau, Dieve, kad vi
sada buvai greta manės. Dė
kinga esu savo mamai, kad
mane išmokė meile ir džiaugs
mu dalintis su visais. Aš dė
koju šeimai, kuri man yra ra
mybės ir meilės uostas. Gy
venimas — nuostabi kelionė.
Kai susikūrė komitetas, mane
matėte ne vien pokyliuose, bet
kasdieniuose darbuose. Mūsų
tikslas — nepamiršti savo
šaknų. Kad Pasaulio lietuvių
centras būtų mūsų antrieji na
mai. Kad šiuose namuose vi
sada būtų kaip didelė lietu
viška šeima. Su pagarba dė
koju už šią šventę visiems Pa
saulio lietuvių centro nariams
ir PLC vadovybei Šis centras
yra mūsų lietuviško gyvenimo
jungtis, — žodį baigė Bronė
Nainienė, visiems atsistojus,
pritariant stipriems aplodis
mentams.
Bronius Juodelis

rengė Silver Sands klube, St.
Pete Beach. Pobūvyje dalyva
vo daug giminių iš Čikagos,
Michiana Shores, New Yorko
ir net iš Lietuvos; taip pat bu
vo nemažai artimųjų ir iš
mūsų lietuviško telkinio. Po
būvis pradėtas kun. M. Čyvo
malda, prašant sukaktuvinin
kams Aukščiausiojo palaimos.
Vakaro programai vadovavo
sūnus Algimantas, pasikvietęs
talkon savo jaunesnįjį brolį
Rimą, kuris humoristine for
ma savo parašytą sukaktuvi
ninkų biografiją išdainavo gi
tarai akompanuojant. Pobūvio
svečiai buvo prakilniai ir
linksmai nusiteikę. Buvo per
skaityta keletas ypatingai jau
dinančių sveikinimų iš Lietu
vos; žodžiu sveikino organiza
cijų atstovai ir draugai. Poky
lio dalyvių dainos ir šokių mu
zika skambėjo iki vėlumos.
Klubo valdyba abiems po
roms linki dar ilgo ir gražaus
auksinio" gyvenimo.
„Lietuvių žinios"
PRANCŪZIŠKA
POPIETĖ
Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kviečia į susitikimą
visus, mokančius ar mokėju
sius prancūzų kalbą ir norin
čius šia kalba pabendrauti
įvairiomis su prancūzų kalba,
literatūra bei kultūra susiju
siomis temomis. Susitikimui
vadovaus ir apie prancūzų
literatūrą pasakos ilgametė
prancūzų literatūros dėstytoja
Genė Višomirskienė. Pirmas
susitikimas numatomas vasa
rio 1 d., antradienį, 1 valandą
po pietų. Susitikimo metu bus
galima išgerti arbatos, pasi
vaisinti ssldėsiais. Įėjimas ne-

Draugo

knynym

lyi>

Clevelando Dievo Motinos
parapijos choro kompaktinė
plokštelė - 15 dol., su persiun
timu -18.95 dol.

S KELBI M A I
• Padėti U e t u v o s našlai
čiams po $180 atsiuntė: Dsnutė Krivickienė, Clarks Summit,
PA, Vslė ir Jonas Pleiriai,
Chicago, IL, Leonardas Gsrulsitis,AnnArbor,MI,MaryAnn
Polansky, Minersville, PA.
Dėkojsme visiems dosniems
Lietuvos vaikų globėjams!
s i e t u v o s Našlaičiu globos*
komitetas, 1711 Weet 718tr„

CbJcafo, n. aoaat.
Carson City, NV, pratęsdami
paramą Lietuvos vaikams at
siuntė $700; Genė Čyvienė, St.
Pete Beach, PL, pratęsdami
globą vaikui Lietuvoje, atsiuntė
$100. Dėkojame! „Lietuvos
1711 Wes* 71 Str.,
EL<

