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Šiame 
numeryje: 
Vertingiausią mitybą 
aptar ia J . Pikūnas; 
75 poros batų \ Lietuvą. 

2 psl. 

Lietuva žinoma visur, 
teigia S. Semėnienė; 
JAV ambasadorius tiki, 
kad lietuviai daug 
gali pasiekti, jei nori . 

3 psl. 

Prisiminta „Kronika"; 
radinys bažnyčios 
rūsyje; atnaujinama 
rožinio malda. 

4 psl. 

Maldos pusryčiai 
Prezidentūroj e. 

o psl. 

Stipriarankė mergina 
gyvena Čikagoje; 
boksininkai ruošiasi 
varžyboms; rengiama 
įdomi paroda; 
„Lituanica" vėl laimėjo. 

6 psl. 

Danai padėjo modernizuoti Vilniaus nuotekų valyklą 

Sportas 
* L ie tuvos šokėja i Arū

n a s B ižokas ir Ed i ta Da-
niūtė , atstovaujantys Kauno 
..Sūkurio" klubui. Ta rp tau t i 
nės sportinių šokių federaci
jos (IDSF) pasaulio klasikinių 
šokių varžybose Vienoje 
(Austrija) sekmadienį iškovo
jo pirmąją vietą. Donatas Vė-
želis ir Lina Chatkevič iū tė 
(„Sūkurys") liko 10-ti. And
rius Ivašauskas ir J u r g i t a 
Dingelytė („Sūkurys") — 13-
ti. o Mar ius Kriukel is ir 
Kris t ina Val iūnai tė (Kauno 
„Kaspinas") — 14-ti. Varžybo
se dalyvavo 162 poros iš 24 
valstybių. 

* Kauno „Žalgirio" krepši
n i o k o m a n d o s ža idėja i ne
jaučia vien savo kal tės , kad 
klubas atsidūrė Eurolygos tur
nyro lentelės gale ir tur i t ik 
teorinių galimybių patekt i į 
antrojo rato varžybas. „Mums 
t rūksta nurodymų, kaip žaisti, 
netur ime konkrečių užduo
čių", prasi tarė Saulius Štom
bergas. „Žalgirio" kapitono 
Mindaugo Timinsko nuomone, 
nesėkmės atveju žaidėjai tur i 
dar labiau susitelkti ir ne
ieškoti kaltų t a rp savųjų. 
„Patys ats idūrėme nesėkmių 
ruože, patys tur ime iš jo iš
sikapanoti. Dar ne viskas pra
ras ta Eurolygos varžybose. 
Turime pakankamai jėgų žais
ti sėkmingiau", teigė M. Ti-
minskas. Gintaras Einikis 
pridūrė, jog iš pradžių užtektų 
ir dviejų pergalių. Po jų žal
giriečiai labiau pasi t ikėtų 
savo jėgomis. (KD, Elta) 

Naujausios 
žinios • 

* Čekija NATO naujo 
ke i Lietuvai parengė „pirki
nių sąrašą", paramą gynybai. 

* Vyr iausybė ir „ J u k o s " 
atver ia kel ią deryboms dėl 
„Mažeikių naftos" valdymo. 

* Siūloma neapmokes 
t inti iš art imiausių giminai
čių paveldėto turto. 

* V i l n i a u s k l u b u o s e 
s v a i g i n a s i nep i lnamečia i , 
{sitikino sostinės meras . 

* Dėl sav iva ldyb ių tary
bų įgal ioj imu kovos 26 par
tijos. 

Viln ius , lapkričio 18 d. 
(.Eltai — Pirmadienį atidaryta 
kompleksiškai atnaujinta Vil
n iaus miesto modernizuota 
nuotekų valykla, atitinkanti 
visus ES aplinkosauginius 
reikalavimus. 

Modernizuotos valyklos 
pajėgumas - 225.000 kubinių 
metrų per parą. 

Naujųjų įrenginių atida
rymo iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos prez identas Valdas 
Adamkus, Vilniaus meras Ar
turas Zuokas, Danijos aplin
kos ministras Hans Christian 
Schmidt, aplinkos ministras 
Arūnas Kundrotas, Seimo ir 
vyriausybės nariai. 

Apžiūrėjęs modernius va
lymo įrenginius, kurie buvo 
sumontuoti baigus įgyvendin
ti d a r 1994 m. pradėtą bendrą 
Lietuvos UAB „Vilniaus van
denys" ir Danijos firmos 
„Kruger Consult" projektą, 
prezidentas padėkojo inžinie
r iams, danų specialistams, 
padėjusiems įgyvendinti šį 
projektą. 

V. Adamkus sakė, kad šis 
įrenginių modernizavimas ro
do, kad Lietuva pradeda šiuo-

Šią savaitę įvyks istorinis 
JAV prezidento vizitas į Vilnių 

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir Vilniaus nuotekų valyklos generalinis direktorius Bronius Miežutavi-
G«hrr.ino Žilinsko fELTA> nuotr. 

buvo pradėta projektuoti be
veik prieš 40 metų, todėl tech
niniai sprendimai moraliai pa
seno, dauguma technologinės 
įrangos nusidėvėjo. 

čius. 

laikiškai rūpintis gamtosauga, 
ypač vandenvala. 

„Šie įrenginiai yra dovana 
ne t ik mums, bet ir visai Eu
ropos gamtosaugai", pabrėžė 

prezidentas V. Adamkus. 
L'AB „Vilniaus vandenys" 

generalinis direktorius Bro
nius Miežutavičius informavo, 
kad sostinės nuotekų valykla 

Baltarusiai nustojo 
teršti Nemuną 

Nustojo tekėti didžiausią 
Lietuvos upe teršusios bui
tinės nuotekos iš Baltarusijos. 

Ketvir tadienį Aplinkos 
ministerija (AM), gavusi pra
nešimą, kad Druskininkų 
mieste nuo tilto pastebimos 
teršalų dėmės ii putos, išsi
aiškino, kad teršalai pateko iš 
Baltarusijos teritorijos. 

Tačiau kaip pranešė Vals
tybinės Aplinkos apsaugos 
inspekcijos vyresnysis valsty
bės inspektorius Gediminas 
Markauskas , pirmadienį ryte 
Nemuno taršos jau nebesi
matė. „Šiandien nepastebėjo
me, kad Nemunu tekėtų buiti
nės atliekos iš Baltarusijos. 
Tačiau dar nežinoma, kokiu 
būdu Bal tarusi ja sustabdė 
terša lų plitimą", sakė G. 
Markauskas . 

Pasak jo, pirmadienį ryte 
buvo paimti vandens mėginiai 
ties Druskininkais ir Alytumi. 
Laboratoriniai tyrimai paro
de, kad Nemuno vandens tar
ša yra sumažėjusi palyginti 
su praėjusia savaite. 

Kaip pranešė AM, penkta
dienio vakarą, pastebėjus Ne
mune Nukel ta \ 5 psl . 

V. Landsbergis: Lietuva gali 
tapti Rusijos provincija 

Vilnius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Konservatorių va
dovas Vytautas Landsbergis 
kritiškai vertina Europos Są
jungos ir Rusijos viršūnių pa
siektą susitarimą dėl būsimojo 
Rusijos piliečių tranzito per 
Lietuvą. 

Pirmadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis teigė, jog praėju
sią savaitę pasirašytame susi
ta r ime nebuvo atsižvelgta į 
principinius Lietuvos „parite
to ir horizontalumo" reikala
vimus dėl vizų režimo Rusijos 
piliečiams. 

V. Landsbergio teigimu, 
tai reiškia, jog ir Lietuvos gy
ventojams turėtų būti taiko
mos tokios pat tranzito per 
Rusiją lengvatos, o Rusijos pi
liečių tranzito į ir iš Karaliau
čiaus srities tvarka turi galioti 
ir kaimyninėse valstybėse. 

..Lietuvos suvereni te to 
reikalas dabar pradėti kalbą 
būtent nuo jų (pariteto ir hori
zontalumo principu - BNS). Be 
šių suverenios Lietuvos prin
cipų neverta (su ES - BNS) nė 
kalbėtis, nes tapsime Rusijos 

provincija", pažymėjo V. 
Landsbergis. 

Konservatorių vadovas V. 
Landsbergis taip pat nuogąs
tauja, jog Rusija stengsis su
ardyti nuo kitų metų sausio 1 
dienos įsigaliosiančią tvarką 
del Rusijos piliečių tranzito 
per Lietuvos teritoriją ir siūlo 
vyriausybei parengti atsako
mąsias priemones. 

Tuo t a rpu Seimo val
dančiosios daugumos atstovė 
socialdemokrate Birutė Vė
saitė sukritikavo, jos nuomo
ne, nepagrįstą baimę dėl būsi
mos tranzito tvarkos. 

„Lietuvoje pučiama psi
choze. Palengvinto tranzito 
vizos jokiu būdu nepažeis 
Lietuvos suvereniteto", sakė 
ji-

B. Vėsaitė paragino pa
sitikėti Europos Sąjunga ir jos 
atstovų garantijomis, jog Lie
tuva bus priimta į Šengeno 
erdvę kartu su pirmąją kandi
dačių banga. 

Pasak jos, tokias garantijas 
yra davęs už ES plėtrą at
sakingas komisaras Gunter 
Verheugen. 

Čikagoje tarnavęs 
kunigas tapo 

Panevėžio katedros 
klebonu 

Kunigas Rimantas Gude
lis po puspenktų metų studijų 
ir darbo Amerikoje paski r tas 
Panevėžio Kristaus Karal iaus 
katedros klebonu. 

Tris dešimtmečius šių 
svarbiausių Panevėžio vys
kupijoje maldos namų klebo
nu išbuvęs monsinjoras Juo
zapas Antanavičius savo valia 
pasirinko lengvesnį darbą — 
Upytės parapiją. Likęs gyven
ti savo namuose Panevėžyje, 
labai daug šiam miestui nusi
pelnęs monsinjoras ta ip pat 
rūpinsis ir čia pradėtų senelių 
namų statybų reikalais. 

Kunigas R. Gudelis, prieš 
vykdamas į Ameriką, buvo 
Naujamiesčio Šv. Mato bažny
čios klebonas. Jo rūpesčiu pa
sta tyta Berčiūnų Tautos kan
kinių bažnyčia, įrengtas Kris
taus kančios kelias. 

Čikagoje R. Gudelis apsi
gynė teologijos daktaratą, dir
bo lietuviškose parapijose, pa
rašė knygą apie susitaikymo 
procesą Lietuvos Kata l ikų 
Bažnyčios Nukel ta \ 5 psl . 

Vi lnius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Busimas JAV prezi
dento George W. Bush vizitas 
į Vilnių lapkričio 22-23 die
nomis bus istorinės reikšmės 
įvykis Lietuvai ir visai Euro
pai, a tkreipsiant is pasaulio 
žiniasklaidos dėmesį. 

Taip teigė Lietuvos am
basador ius Vašingtone Vy-
gaudas Ušackas, komentuo
damas Baltųjų rūmų patvir
tintą informaciją apie pirmą 
istorijoje JAV prezidento vizi
tą į Lietuvą, kuris, pasak dip
lomato, pažymės „laisvės, de
mokratijos bei Europos susi
vienijimo pergalę, išreikštą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pakvietimu narystei NATO". 

Trečiadienį G. W. Bush 
vyks į Čekijos sostinę Prahą, 
kur lapkričio 21-22 d. vyks 
NATO valstybių vadovų susi
t ikimas, kuriame Lietuva ir 
dar šešios kandidatės iš Vidu
rio ir Rytų Europos tikisi pa
kvietimo į sąjungą. 

Penktadienį G. W. Bush iš 
Prahos vyks į Sankt Peterbur
gą, kur susitiks su Rusijos 
prezidentu Vladimir Put in 
aptar t i Rusijos ir NATO san
tykių. 

Tą pačią dieną G. W. Bush 
iš Sankt Peterburgo išvyks j 
Vilnių, kur susitiks su Lietu
vos vadovu Valdu Adamkumi 
bei Latvijos ir Estijos prezi
dentais . 

V. Ušacko nuomone, 
sprendimai dėl Baltijos vals
tybių pakvietimo į NATO šios 
organizacijos valstybių narių 
vadovų susitikime Prahoje 

lapkričio pabaigoje bei JAV 
prezidento vizi tas į Vilnių 
simbolizuos ,,Molotovo-Rib-
bentropo pakto l iekanų su
naikinimą", sėkmingą Balt i 
jos valstybių integraciją į eur-
oatlantines N u k e l t a \ 5 ps l . 

Laukiant vienos galingiausių pa
saulio valstybių vadovo vizito, rep
rezentaciniais BMW motociklais 
atnaujinamas policijos eskor tas . 
Eskortavimui pasirinkti aštuoni 
„BMW R 1150RT motociklai, ku
rie jais prekiaujančioje bendrovėje 
„Krasta Auto" buvo perduoti Poli
cijos departamento prie Vidaus rei
kalų ministerijos atstovams. J iems 
įsigyti Policijos d e p a r t a m e n t a s 
skyrė daugiau nei pusę milijono li
tų. Perdavimo ceremonijoje dalyva
vo policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius, „Kras ta 
Auto" prezidentas Kęstutis Mar
tinkėnas ir „Krasta Auto" direkto
rius Nerijus Pacevičius. 

Nuotr.: Policijos generalinis ko
misaras Vytautas Grigaravičius iš
bando naująjį BMW motociklą. 

Gedimino Žilinsko f ELTA* nuotr 

JAV LB ir Seimo komisija pradėjo 
darbą 

Pakvietimas į NATO, kurį 
šią savaitę išgirs valstybė, yra 
bendrų Lietuvos ir išeivijos 
pastangų rezultatas. Tai buvo 
pabrėžta pirmadienį, prade
dant Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų komisijos posėdžius. 

Ši komisija buvo įsteigta 
1995 metais ir pernai atnau
j in ta . Posėdžių sesijos ren
giamos du kartus per metus. 
Yra du Komisijos pirmininkai, 
a ts tovaujantys Lietuvai ir 
išeivijai. Komisijos tikslas — 
stiprinti ryšius tarp Lietuvoje 
ir užsienyje gyvenančių lietu
vių, valstybiniu lygmeniu 
spręsti iškylančias svarbiau

sias integracijos problemas. 
NATO klausimai, pabrėžė 

JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkė Regina Naruš ienė , 
visada buvo komisijos dėmesio 
centre, daug šioje srityje nu
veikė JAV lietuviai. Buvo iš
naudojamos visos įmanomos 
priemonės paveikti JAV val
džią, kad ji remtų Lietuvos 
siekį stoti į NATO. Malonu, 
kalbėjo R. Narušienė. kad Lie
tuva pakvietė kai kuriuos JAV 
lietuvius prisidėti prie Lietu
vos kariuomenės parengimo ir 
stiprinimo, pirmiausia pami
nėdama generolo Jono Kron-
kaičio pavardę. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(R»mi»f*S AO», **&**. AP, tn»«rfax. ITAR-TASS. BNS 

EUROPA 
B r i u s e l i s . Europos Są

jungos užsienio reikalų mi
nistrai susitarė, kad 10 naujų 
valstybių prie ES galės prisi
jungti 2004 metų gegužės 1 
dieną, pranešė pareigūnai ir 
diplomatai. 10 pirmaujančių 
kandidačių: Čekija, Estija, 
Kipras. Latvija, Lenkija. Lie
tuva, Malta, Slovakija, Slovė
nija bei Vengrija, tikisi už
baigti derybas dėl narystės iki 
šių metų gruodžio 12-13 d. 
Kopenhagoje įvyksiančio E S 
viršūnių susitikimo. Manoma, 
kad 2003 metais jos visos su
rengs referendumus dėl prisi
jungimo prie Europos Sąjun
gos. 

Sofia Buvęs NATO pajė
gų Europoje vadas, amerikie
čių generolas Wesley Clark 
pirmadienį pareiškė, kad, jo 
nuomone, JAV turėtų a ta 

kuoti Iraką sausio pabaigoje, 
tačiau jis įspėjo, kad šios jo 
spėlionės nėra pagrįstos jokia 
oficialia informacija. ..Tai tik 
mano nuojauta", sake W. 
Clark, pasak kurio, oro ataka 
gali trukti ..keletą dienų", o 
po to turėtų įžengti sausumos 
kariuomenė. W. Clark taip 
pat mano, kad į JAV vadovau
jamą koaliciją kovai su Iraku 
tu rė tų susiburti Bulgari ja. 
Itali ja. Ispanija. Didžioji 
Britanija. Lenkija. Vengrija. 
Rumunija ir Baltijos valsty
bės — Lietuva. Latvija ir Esti
ja. Pasak kariškio, šioje kovo
je taip pat galėtų dalyvauti 
Prancūzija. Rusija ir not kai 
kurios arabų valstybes. 

Londonas. Naujų teroris
tų tinklo ..ai Qaoda" išpuoliu 
pavojus yra „realus ir rim
tas", pirmadienį įspėjo Didžio
sios Britanijos premjeras To-
ny Blair, kuris kalbėjo po to. 

kai buvo suimti trys įtaria
mieji, kaip manoma, norėję 
paskleisti nuodingas dujas 
Londono metropoliteno siste
moje. Pasak dienraščio ..The 
Sunday Times", lapkričio 9 d. 
buvo suimti trys atvykėliai iš 
Šiaurės Afrikos, kurie rengėsi 
spūst ies valandą paskleisti 
cianido dujas Londono metro
politeno sistemoje. Jų rengia
mo išpuolio scenarijus buvo 
panašus į 1995 metais Tokyo 
metropolitene įvykdytą išpuo
lį su zarino dujomis, per kurį 
žuvo 12 žmonių. 

Roma. Septynis kar tus 
Italijos vyriausybei vadovavu
siam Giulio Andreotti cent
rinės Italijos Perudžos teis
mas sekmadienį skyrė 24 me
tu laisves atėmimo bausmę už 
bendrininkavimą 1979 metais 
nužudan t žurnalistą Mino 
Pecorelli. kuris rengėsi iš
spausdint i jį kritikuojančią 
knygą. ..Aš visad tikėjau ir te
betikiu teisingumu, net jeigu 
šį vakarą vargiai galiu sutikti 
su tokiu absurdu", sakė 83 
metų G. Andreotti po to, kai 
buvo paskelbtas teismo nuo

sprendis. 
Varšuva. Buvęs Lenkijos 

Poznanės miesto arkivysku
pas Juliusz Paetz, įsivėlęs į 
homoseksualizmo skandalą , 
galės vizituoti parapi jas , 
šventinti bažnyčias ir užsiim
ti kita ganytojiška veikla tik 
gavęs dabartinio šio miesto 
arkivyskupo Stanislavv Ga-
decki sutikima. Tokį sprendi
mą priėmė Vatikano vyskupų 
kongregacija. 

JAV 

V a š i n g t o n a s . Irako šiau
rinėje skrydžių draudimo zo
noje patruliuojantys JAV ir 
Didžiosios Britanijos karo lėk
tuvai pirmadieni apšaudė Ira
ko priešlėktuvinės gynybos 
objektus, kurie kėlė grėsmę 
Vakarų koalicijos lėktuvams, 
pranešė JAV ptįtgą Europoje 
kar ine vadovybe. F'anašių in
cidentų Irako šiaurėje ir pie
tuose įsteigtose neskraidymų 
zonose padaugėjo, pastaruoju 
metu didėjant tikimybei, jog 
JAV pradės puolimą prieš Ira
ką, siekdamos nuversti prezi

dentą Sadddam Hussein. 
Vašingtonas . JAV Bal

tieji rūmai imasi diplomatinių 
ir karinių žingsnių, kuriuos 
turi žengti, rengdamiesi gali
mai JAV karo operacijai prieš 
Iraką, pirmadienį pranešė 
la ikraš t is ,.The New York 
Times", remdamasis JAV ir 
sąjungininkų atstovais. Kai 
kuriems šių žingsnių įgyven
dinti gali prireikti savaičių ar 
net mėnesių. Dalis Vašingto
no laukiančių uždavinių yra 
formaliai nustatyti valstybių 
sąjungininkių vaidmenį per 
galimą Irako puolimą. Be to, 
reikės sutarti su tokiomis Ira
ko kaimynėmis, kaip Turkija 
ir Izraelis, kad šios nesigriebs 
karo veiksmų savo iniciatyva. 

N e w York. Su ekstre
mistų tinklu ..ai Qaeda" sieja
mi teror is ta i , atsakingi už 
spalio 12 dienos sprogimų ser
iją Indonezijos Bali saloje, 
ketina rengti išpuolius valsty
bės sostinėje Jakartoje esan
čiose ta rp taut inėse mokyk
lose, pirmadienį rašo laikraš
tis ,.The New York Times". 
Apie ketinimus rengti išpuo

lius mokyklose, kur mokosi 
daug studentų iš Vakarų buvo 
sužinota prieš kelias d ienas . 
Pareigūnų teigimu, šios mok
slo įstaigos dabar bus uždary
tos mažiausiai iki trečiadie
nio. 

IRAKAS 

Bagdadas . Pirmadienį į 
Iraką atvyko Jungt in ių Tau tų 
(JT) ginklų tikrintojų koman
da, atnaujinsianti šioje vals
tybėje ginkluotės pa t i k r in i 
mus, kurių metu bus siekia
ma surasti ir pašalinti masi
nio naikinimo ginklus . Nuo 
šios misijos rezultatų pr ik lau
sys, ar JAV imsis ka ro veiks
mų prieš Bagdadą. 

Bagdadas . I rako prezi 
dentas Saddam Hussein I rako 
parlamentui nusiuntė p rane
šimą, kuriame teigia, jog nus
prendė priimti šiurkščią J u n 
gtinių Tautų rezoliuciją del 
nusiginklavimo, kad išveng
tų JAV puolimo. Prezidetas 
teigė tikįs, kad jo sprendimas 
įrodys, jog I rakas nes lepia 
masinio naikinimo ginklų. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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•SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
VERTINGIAUSIA MITYBA 

J U S T I N A S P I K Ū N A S 

Kokius maisto produktus 
žmogui yra sveikiausia ir ver
tingiausia vartoti? Atsakymą 
duoda gausūs tyrimų duome
nys. Tai daržovės ir vaisiai, 
turintys gausius antioksidan
tinius vitaminus C ir E., A vi
taminų grupę su karotinu, fi-
toproteinų ir selenijaus mine
ralų. Jie stiprina imunitetą, 
neleidžia laisviems radika
lams ardyti organizmo ląste
lių, molekulių, juo labiau ge
netinės DNA struktūros. Tuo 
pačiu jie saugo žmogų nuo 
širdies ligų, kraujo išsiliejimo 
smegenyse ir ki tur , taip pat 
nuo daugelio vėžinių pasikei
timų. Bostono Fufts universi
teto mokslininkai nus ta tė an
tioksidantų kiekį dešimtims 
maisto produktų ir surikiavo 
tokių mitybinių medžiagų 100 
g vertę pagal laisvų radikalų 
deaktyvaciją, ją pavadindami 
ORAC (oxygen radical absor-
bance capacity). Štai pirmieji 
ir antioksidantais turtingiau
sieji iš jų: džiovintos slyvos 
(prunes) — 5,770 (nedžiovin
tos tik 949), razinos — 2,830, 
mėlynės — 2,400, juoduogės 
— 2,036, kale žali lapai — 
1,770, braškės — 1,540, špi
natai — 1,260, avietės — 
1,220; kiti produktai jų turi 
žymiai mažiau. 

Kitais tyrimais i remdamasi, 
Laura Powlak atrinko vertin
giausių maisto produktų de
šimtuką. J ame randame: 1. 
linų sėklas, alyvainius, 2. soją, 
3. kviečių gemalus, 4. pomi
dorus, 5. brokolį, 6. morkas, 7. 
tangerinus, 8. braškes, 9. žalią 
arbatą, 10. česnaką. Jie visi 
turi savo pakaitalus, tokia 
eile: avokada, žali žirniai, ne-
aptarkuoti grūdai, raudoni pi
pirai, špinatai, cantaloupė, 
apelsinai, vynuogės, vynas, 
svogūnai. Šiuose sąrašuose 
nerandame gal pačios seniau
sios, gėlo vandens algos žo
lyčių — spirulinos, turinčios 
visas reikiamas amino rūgštis, 
betakarotiną, chlorofilą, vita
minus, mineralus, gausius an
tioksidantus... Todėl nenuos
tabu, kad J T komisija ją pri
pažino reikšmingiausiu atei
ties maistu. Tarp daugelio ki
tų funkcijų spirulina stiprina 
imunitetą ir įtakoja naują 
ląstelių gamybą. (UNESC, 
2002). 

Kad būtume sveiki ir per 
greitai nesentume, turėtume 
didinti šių produktų varto
jimą, nes jie tur i reikšmin
giausias mitybines medžiagas 
imunitetui, pajėgumui ir svei
katai stiprinti bei jaunatviš
kumui išlaikyti. Panagrinė
kime kai kuriuos produktus, 

kurie kokybiškai prisideda 
prie puikios dietos sudarymo. 
Organizmo gaminamas gluta-
cionas saugo ląsteles ir jų jun
ginius nuo oksidacijos daro
mos žalos. Tuo būdu jis stip
r ina smegenis, širdį, arterijas, 
plaučius, inkstus, odą ir ki tus 
organus. Be puikios dietos 
glutaciono gali būti pagamina
ma per mažai. 

Sojos produktai (tofu, pu
pelės, sojos miltai, sojos pie
nas) tur i proteinus, kurie ma
žina širdies ligų galimybę, 
žemina cholesterolį, veikia 
priešvėžinius pasikeitimus. 
Tai reikšminga pagalba orga
nizmui. Daug kam jie nėra 
skanūs , bet galima priprasti . 
Pomidorai taip pat nėra ska
nūs , bet labai naudingi, nes 
tur i apie 2,000 biologiškai ak
tyvių medžiagų. Pomidorai tu
ri daug vitamino C, gal dar 
svarbiau, juose gausu kara-
tinoidų, k. a. likopenų, kur ie 
yra giminingi beta karotinui 
— ta i efektingi antioksidan
tai. Ver ta valgyti žalius po
midorus, arba pagamintus į 
prieskonius. Tamsiai žalios 
daržovės, riešutai, saldžios 
bulvės, jogurtas, svogūnai ar 
česnakas, mėlynės, vyšnios ir 
kitos uogos reikšmingai prisi
deda prie mitybos gerinimo. 
Tamsiai žalias brokolis tur i 
daug glikoproteinų, beta karo
tino, vitamino C ir ląstelienos 
— sunku atrasti geresnę dar
žovę. Jeigu jis neskanus, mity
bai šiek tiek prarasdami, keis-
kime jį į kopūstus. 

Prisimintina, kad arterijos, 
kuriomis teka mitybinės me
džiagos į smegenis, yra plo
nytės, todėl, valgant riebų 
maistą, juo labiau su gausiu 
cholesteroliu, mažėja deguo
nies tiekimas arba jos šen ar 
ten užblokuojamos. Tuomet 
gali įvykti maži, nepastebimi 
kraujo išsiliejimai. J ie gali 
tr ikdyti kalbą, atmintį arba 
ki tas kognityvines funkcijas. 
Štai kodėl dietos gerinimas 
yra būtinas — ji yra apsaugos 
priemonė. Jeigu maistas ne
duoda pakankamai antioksi
dantų (vitaminų A, C, E, beta 
karotino, mineralų seleniumo, 
folinių rūgščių), patar t ina var
toti mitybinius priedus nuo 5-
ojo amžiaus dešimtmečio, kar
tais ir žymiai anksčiau. Juos 
gamina JAV Mannatech, Ka
nadoje „Gero Vita". 

Mėlynė yra nuostabi uoga, 
nes ji turi daug sveikatai 
reikšmingų elementų. Pažy
mėtinas antosaieninas ir fito-
chemikalai, priklausą flavo-
noidų rūšiai. Tai ne vien anti
oksidantai, bet ir smegenų 
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stiprintojai (ką rodo tyrimai 
su pelėmis). Gera dieta suside
da iš bent 50 proc. žalių (ne
virtų, nekeptų) produktų. Jų 
vartojimą galima pastoviai di
dinti (bet apie tai kiek vėliau). 

Gerai mitybai yra būtini tin
kami valgymo įgūdžiai. Pra
dėk dieną su gerais pusry
čiais, atsisėdęs prie stalo. Ko
kia 10 min. prieš valgį išgerk 
stiklą vandens, ypač jei ne
gėrei atsikėlęs. Pradėki vai
siumi — bananu, obuoliu, 
kriauše, 2-3 slyvom ar 5-6 
vyšniom. Pagrindinis valgis — 
avižinių, miežinių ar grikių 
dribsnių košė. Dribsnius iš va
karo užpylus (virintu ir atšal
dytu vandeniu), galima valgy
ti nevirtus. Viso grūdo pro
duktai turi daug vitaminų ir 
mineralų. Užbaigai (jei ji rei
kalinga) — pusę riekės 3- ar 
7-grūdų duonos su lieso sūrio 
gabaliuku ir žalios arbatos 
puodžiuku. Nesijausi alkana, 
bet per dieną žmogui reikia 
dar bent dviejų valgių su dar
žovėm ir vaisiais! To negana 
— dienos eigoje dar tris ar 
keturis kar tus užkąsk po vai
sių ar daržovę. Tuojau paaiš
kės, kodėl norima tiek daug 
valgyti. Visada valgyk lėtai, 
daug kramtyk, nors tai ne
būtų riešutai, tuomet ir virš
kinti bus žymiai lengviau, nes 
organizmas a t ras reikiamų 
enzimų. 

Jei nedirbi fiziniai sunkaus 
darbo, tuomet būtina pridurti 
mankštos pratimą bent tris 
kar tus per savaitę, daug ge
riau penkis ar šešis kar tus po 
pusvalandį ar ilgiau. Vaikš
čiojimas ar ristele bėgimas yra 
puikus pasirinkimas. Nuosai
kiai valgant ir mankšt inantis , 
daugumai žmonių netenka ko
voti su kylančiu svoriu, o tai 
didelis laimėjimas. Venk kep
tuvėse gamintų patiekalų. Jei
gu jau apeti tas kankinti pra
deda, įtikink save, kad du ar 
tr is kar tus per mėnesį gali iki 
visiškos soties pavalgyti sve
čiuose, o kai pr i t rūksta kvie
timų — valgykloje ar resto
rane (nors geriau to nedaryti). 
Namai nėra skirti nei persi
valgymui, nei badavimui. Dėl 
kitų gobšumo Lietuvoje tūks
tančiai žmonių badauja. Taip 
jau yra didelėje pasaulio da
lyje, nors bado priežastys yra 
gana skirtingos. Kas neatran
da savo valgio saiko, tokio as
mens ateitis liūdna: jo(s) ne
išgelbės nei dietos/svorio pi
liulės, nes jos per ilgesnį laiką 
priveda prie nerviškumo, ne
migos, pakilusio kraujo spau
dimo ir cheminės priklauso
mybės. Taigi, valgykime sotų 
maistą ir tiek, kiek mūsų or
ganizmui jo reikia, tačiau, 
virškinimui palengvinti ir 
sveikatai stiprinti, ieškokime 
idealios mitybos. 

Klausimas, kas sudaro ge
riausią dietą, dar nėra įtikina
mai išspręstas. Tuojau pateik
sime mokslo dar tiksliai nepri
pažintą atsakymą, bet, rašan
čiojo įsitikinimu, j is yra įtiki
nantis. Blogiausia, kai valgo
ma daug mėsos ir pieno pro
duktų, ir valgoma daugiau, 
negu žmogui reikia. Žymiai 
geresnė.yra vegetarinė dieta. 
Ją vartojant, persivalgyti nėra 
jau taip lengva. Todėl netenka 
ir viršsvorio sukaupti . Kodėl ji 
nėra pati geriausia? Į ją telpa 
virti, kepti ir kitaip gaminti 
nemėsiniai valgiai. Turbūt at
sakymą jau nujaučiate. Anks
čiau išskirti naudingiausi 
žmogui mitybos produktai pa
sižymi tuo, kad juos beveik vi
sus galima valgyti žalius. Tad 
klauskime, kaip sudaryti ge
riausią dietą? Atsakymas 
aiškus — buvome minėję, var
toti bent 50 proc. žalių (ne
virtų, nekeptų) maisto pro
duktų ir jų kiekį didinti iki 
pasieksime visą 100 proc.! Ro
mėnai sakydavo, kad visi ke
liai veda j Romą. Mitybinių 
produktų atžvilgiu, visi keliai 

Lietuvos jaunimas jau įsijungia į kovą su rūkymo įpročiu Eltos nuotr. 

susilieja į na tū ra laus žalio 
maisto vartojimą! 

Viktoria Boutenko argumen
tuoja, kad virtas mais tas yra 
priprat imas, nes j is duodamas 
vaikui, dar ne tur in t vienų 
metų, todėl ir gaunamas pri
klausomumas, metų meta is jį 
vartojant. Ji siūlo 12 žingsnių 
sistemą analogiška, bet skir
t inga nuo AA 12 punktų) , kaip 
išbristi iš to pr iprat imo ir, val
gant žalią maistą, pajusti ne 
tik puikų skonį, bet ir energi
jos kiekio didėjimą, sveikatos 
būvio gerėjimą. Vien biolo
giškai gyvus mitybos produk
tus vartojant, valgoma žymiai 
mažiau, bet energijos t u r ima 
daug daugiau. Gal svarbiau
sia, kad kraujas ir visos orga
nizmo sistemos sėkmingai va
losi ir todėl toks asmuo 
lengvai kontroliuoja svorį bei 
cholesterolį, jaučiasi geriau, 
negu anksčiau. Didinant biolo
giškai aktyvių produktų varto
jimą, prieinama taško, kuria
me galima apsispręsti a tmes t i 
viską, kas yra vir ta, kepta ar 
ki taip gaminta. Je igu perėji
mas yra staigus (pvz., iš 50 į 
100 proc.) išgyvenamas sun
kus 2-3 savaičių periodas, ku
rio metu kenčiama nuo tokių 
simptomų, kaip viduriavimas, 
galvos skausmai ir st iprus no
ras , ką nors virto ar kepto su
valgyti. V. Boutenko tvirt ina, 
kad po poros mėnesių virti , 
kepti patiekalai atrodys kaip 
^nažaspalvė plastika", kurios 
nenorima liesti, juo labiau į 
burną dėti. Tad kodėl neperei
ti , palaipsniui didinant žalius 
produktus ir tokiu būdu išven
giant stiprių simptomų atsira
dimo? 

Pripažintina, kad da r daug 
metų praeis, iki žalia mityba 
užvaldys šeimas bei restora
nus , bet žalią maistą valgan-
čiųjų skaičius didės be atvan
gos. Valgant pusryčius, pietus 
a r vakarienę restorane, gali
ma taip kreiptis: „Aš valgau 
t ik žalią (nevirtą, nekeptą) 
maistą. Prašau paruošti man 
salotų arba daržovių lėkštę 
(galite įdėti riešutų, sėklų, 
uogų)", — mažai kur is virėjas 
atsisakys tai paruošti . 

Su dabart ine mityba žmonės 
vargsta, nes jų nosys, s inusai , 
gerklės, skrandžiai , žarnos 
yra aptrauktos gleiviniu fil
mu, kuris padeda saugoti 
kraują nuo toksinų, bet ir la
bai sumažina vi taminų, mi
neralų, fitoproteinų bei kitų 
biologiškai aktyvių medžiagų 
absorbavimą. Taip, valgoma ir 
valgoma daug, bet vis vien or
ganizmui ko nors t r ūks t a (gal 
kelių iš 120 mineralų, gal ko
kių amino rūgščių ar fitopro
teinų), todėl žmonės nesijau
čia sotus ir kemša į gerklę vis 
daugiau, nuo ko jų svoris ir 
kraujo spaudimas auga, kol 
ga'op jie negali gerai jaus t i s . 
Išpūtimas po tradicinių valgių 
yra dažnas. Boutenko tvir t ina, 
kad, valgant 90 proc. virto 
maisto, asimiliuojama 30 proc. 
Tai sudaro milžinišką skir
tumą. Verta pagalvoti. Vis 
daugiau žalią maistą varto

jant , mitybinis t r ak tas išsiva
lo nuo gleivių, tuomet asme
nys valgo vieną arba du kar
tus per dieną, tad ir valgiams 
gaminti nereikia skirti tiek 
daug laiko. Ląstelienos irgi 
gaunama pakankamai . 

Puiku, kad žarnose tą ne
gyvą maisto gausą bakterijos 
skaido (recycle) ir ta ip padeda 
j a nusikratyti . Ar nenuostabu, 
kad bakterijos neliečia gyvų 
ląstelių, todėl jos žmogui yra 
labai naudingos. Pasak Bou
tenko, 100 proc. žaliu maistu 
gyvenant, organizme išnyktų 
bakterijos, gal ir ki t i mikrobai 
— kraujas būtų tyras; jame 
tebūtų plazma, raudonieji ir 
baltieji kraujo kūnelių rutu
liukai, deguonis ir švarios mi
tybinės medžiagos, gabenamos 
ten, kur jų t rūks ta . Tokių 
žmonių ligotumas reikšmingai 
nukristų — „riemuo jų 
neėstų" — sumažėtų 
priežastys vėžio, širdies, dia
beto, kepenų ir kitoms ligoms. 
Gerą savijautą turint , būtų 
mažiau postūmių patekti į ta
bako, alkoholio, juo labiau 
Jcvaišalų" vergiją. Tokiu būdu 
įtampos būviai išretėtų, būtų 
daugiau energijos ir darbams 
atlikti, ir problemoms spręsti. 
Iš tikro būtų žymiai daugiau 
jėgos ir stiprybės. Kalifornijoje 
2000 ir daugiau metų augan
čiose sekvojose neatsiranda 
bakterijų, kol jos neišdžiūsta. 
Galima tik stebėtis daugelio 
gyvūnų s t iprumu. Ragnerio 
teigimu sekant , argi mūsų 
nestebina faktas, kad kg į kg 
šimpanzė yra apie 4 kartus 
stipresnė už vyrą, o gorila yra 
apie 10 ka r tų galingesnė! 
Klauskime kodėl? Didele dali
mi todėl, kad j ie ėda žalią 
dietą ir gana daug „mankšti
nasi". Istorijoje žinomas gal 
pa ts st ipriausias pasauly žmo
gus, vardu Milo, buvo žalio 
maisto vartotojas ir vegetaras. 
Kad sveikai ir ilgai gyven
tume, du dalykai patartini: 
žalia mityba, kur i visiškai so
tintų, ir mankš ta , kuri kas
kar t suaktyvintų po kelis 
š imtus organizme esančių rau
menų. Tuomet ir visas gyveni
mas būtų žymiai sveikesnis 
bei malonesnis. 
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REIKIA TIK NORO IR PASTANGŲ 
Vinco Samaškos daugelis, 

ypač tolimesnių vietovių, lie
tuvių nepažįsta. Tačiau tai ge
ros širdies, kiek vyresnio am
žiaus asmuo, kuris, nuvykęs 
apsilankyti Lietuvoje ir pama
tęs, kad Plungės vaikų globos 
namuose sunkiai verčiamasi, 
susižavėjo vaikučiais ir jų 
globėjais, o, grįžęs namo. nu
sprendė tuos namus paremti. 

Globos namų vadovybė pri
sipažino, kad vartotų dra
bužių vaikams gauna iš Vokie
tijos, bet labai reikia batelių. 
V. Samaška vis negalėjo pa
miršti matytų vaikučių ir jų 
gyvenimo Plungės vaikų glo
bos namuose. Turėdamas pro
gą, kreipėsi į Lietuvių preky
bos rūmus (jis yra tų rūmų 
narys) ir šie nutarė paskirti 
500 dol. globos namams. 

Po to V. Samaška savo ini
ciatyva pradėjo ..batelių vajų". 
Prekybos rūmų nariai ir kiti 
V. Samaškos pakalbinti pa
žįstami sudėjo gražią sumą pi
nigų (vien Juozas ir Valerija 

1 

Stanaičiai paaukojo 150 dol.;. 
už kurią V. Samaška jau 
galėjo nupirkti 75 poras naujų 
batų ir dar 150 porų kojinių 
Plungės vaikų globos auginti
niams. Iš Betty Miklos jis 
gavo dar daug naujos, geros 
kokybes medžiagos, tad susi
darė nemaža siunta. Persiun
timu Vincas Samaška paža
dėjo pats pasirūpinti. 

Visa siunta buvo supakuota 
į 6 dėžes ir per „Transpak" siun
tinių siuntimo agentūrą rug
sėjo pabaigoje išsiųsta į Plun
gę. Iki švenčių globos namų 
augintiniai jau galės pasi
džiaugti dovanomis iš Ameri
kos. 

* Į s tatymo projektas, 
draudžiantis bendrovėms 
finansiškai remti partijas, jau 
senokai parengtas, tačiau pa
dėtas j stalčių ir nepriimamas 
parlamente. Teigiama, kad tai 
susiję su skurdžia partijų pa
dėtimi ir menkomis galimy
bėmis j as finansuoti iš vals
tybės biudžeto. (KD, Eha) 

* S e i m a s pr i tarė Lietuvos 
l iberalų są jungos siūlymui 
laipsniškai mažinti gyventojų 
pajamų mokestį nuo 33 iki 24 
proc. (Vž.Elu) 

Vincas Samaška džiaugiasi , kad batelių vajus Plunkus vaikų globos 
namų auk lė t in iams gerai pavyko .Jono Kuprio nuotrauka 

• 
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KAI LIETUVIAI NORI — JIE 
GALI 

Išskirtinis pasikalbėjimas su JAV ambasadoriumi 
Lietuvai John Tefft 

Šių metų liepos mėn. pabai
goje turėjau progą užkalbinti 
JAV ambasadorių Lietuvoje 
John Tefft apie dabartinę am
basados veiklą ir jo paties dar
bus Lietuvoje. Kartu dalyvavo 
ambasados spaudos atašė Mi-
chael Boyle. Artėjant prezi
dento rinkimams Lietuvoje bei 
NATO sprendimui dėl Lietu
vos narystės, jo atsakymai 
ypač aktualūs ir įdomūs. 

— Kai kalbėjomės prieš 
metus, Jūs tuo metu 'šven
tėte' savo pirmųjų darbo 
metų jubiliejų kaip JAV 
ambasadorius Lietuvai. 
Kaip darbai pasikeitė, pa
lyginus su pirmaisiais me
tais? 

— Per tuos metus mūsų dar
bo ritmas pasidarė intensyves
nis, ypač kova prieš terorizmą. 
Kai įvyko rugsėjo puolimai 
JAV-se, parama iš Lietuvos 
žmonių buvo didžiulė. Žmonės 
dėjo žvakes ir gėles prie amba
sados, grupės atvažiavo net iš 
Klaipėdos. Mes dirbame su 
Lietuvos valdžia terorizmo 
vengimo ir pasaulio saugos 
klausimais. Lietuva tapo dalis 
to tinklo, kuris kartu kovoja 
prieš terorizmą. Tai įskaito 
kovą prieš pinigų plovimą, ry
šių užmezgimą su studentais 
iš Karachi, Pakistano, bei an-
titerorizmo konferencijos pra-
vedimą praėjusį pavasarį. 

Mes taip pat toliau dirbome 
padėti Lietuvai ruoštis integ
ruotis į NATO. Be to; dirbome 
prie eilės klausimų susijusių 
su Lietuvos pasiruošimu ati
tikti narystės reikalavimus 
bei reikalavimus, susijusius 
su laisva, demokratine šalimi. 
Į tai įeina etikos mokymas, 
korupcijos mažinimas bei žy
dų bendro turto nuosavybės 
sprendimo klausimai. 

— Kaip sekasi ambasados 
darbai plėsti savo teritori
ją ir kaip rugsėjo 2001 m. 
įvykiai turėjo įtakos Jūsų 
planams? 

— Mes dabar turime jūrų 
pėstininkų grupę, kuri priside
da prie mūsų vidaus apsaugos 
ir apskritai ambasada atitin
ka JAV Valstybės departa
mento saugos reikalavimus. 
Taip pat per šiuos metus iš
siplėtė konsulinis skyrius. Tu
rime naują atstovą politikos 
klausimams, informacijos va
dybos specialistą ir raštinės 
vadybininką. Nupirkome Ka
zachstano ambasadą ir ple-
čiamės taip, kad užimsime 
keturis pastatus. Dar atskirai 
yra Amerikos centras, kuris 
liks senamiestyje. Mes turime 
automobilių statymo aikštelę 
darbuotojams. Visos JAV am
basados Pabaltyje plečiasi, o 
tas tempas priklauso nuo lėšų 
skyrimo iš JAV Valstybės de
partamento. Vilniuje bus di
džiausias pastatų kompleksas 

iš visų JAV ambasadų Baltijos 
valstybėse. Atsižvelgiant į Lie
tuvos planus būti ES nare, 
ypač jeigu Lietuva būtų pa
kviesta būti NATO nare, mes 
norime, kad mūsų patarnavi
mas aprėptų viską, ko Lietu
vos ir JAV piliečiams reikės. 
Mūsų patarnavimas gerėja, 
bet reikalavimai vis didės ir 
norime tam būti pasiruošę. 

— Per pokalbį 2001 m. 
Jūs išvardinote penkis pa
grindinius ambasados tiks
lus: remti demokratinę 
laisvą rinką, remti Lietu
vos integraciją į Vakarų 
struktūras bei organizaci
jas, remti teisinės sistemos 
stiprinimą, padėti JAV ir 
Lietuvos piliečiams, ypač 
verslo ir vizos klausimais, 
remti JAV firmų investici
jas bei Lietuvos privatiza
cijos programą. Ar šie tiks
lai nepasikeitė ir kaip se
kasi šiuos tikslus įgyven
dinti? 

— Tie tikslai nepasikeitė ir 
mums sekasi juos toliau plė
toti. Piliečių aptarnavimas pa
gerėjo su konsulinio skyriaus 
plėtimu. Pasitaiko, kad, sie
kiant vizų, vyksta apgaulė. 
Didėja JAV firmų investavi
mas Lietuvoje. Tų firmų profi
lis keičiasi nuo ankstyvesnių 
investitorių tuo, kad firmos 
yra mažesnės ir mažiau rekla
muojasi. Kai kurios užsiima 
vien finansavimo projektais, o 
kitos kuria atstovybes. JAV 
firmos toliau domisi ir stebi 
Lietuvos Energijos privatizaci
ją. Aš manau, kad jų tolimes
nis susidomėjimas priklausys 
nuo Lietuvos energijos per
tvarkymo. Dėl Lietuvos Aero-
linijos dar negirdėjau, kad 
JAV firmos domėtųsi. Lietu
vos potencialas verslo klausi
mais didėja. Didėja JAV gami
nių pardavimas Lietuvoje bei 
Lietuvos dalyvavimas tokiose 
srityse, kaip informacijos tech
nologija bei biotechnologija. 
Intelektualinės nuosavybės 
teisės klausimas dar sukelia 
problemas. Dar egzistuoja ne
legali muzikos ir kitų diskų 
gamyba bei pardavimas, nors 
kai kurie nusikaltėliai jau pa
sodinti į kalėjimą. Lietuviai 
taip pat nori stiprinti intelek
tualinės nuosavybės teises, 
ypač muzikos atžvilgiu, kad 
atitiktų Vakarų standartus. 

— Kaip Lietuvos ekono
minis augimas pritraukia 
JAV investitorius? 

— Lietuvos ekonominis atsi
gavimas priklausė nuo eilės 
faktorių. Eksportas padidėjo, 
statyba padidėjo, Vilnius pas
toviai geriau atrodo, pvz., Ge
dimino prospektas bei Užupis. 
Holiday Inn, su investicijomis 
iš Baltijos-Amerikos Verslo 
fondo, pradėjo dirbti ir Ma-
riott svarsto įžengti į Lietuvos 

JAV ambasadorius Lietuvai John Tefft, su žmona Maneila apsilankęs 
„Drauge", prieš išvykdamas į Lietuvą. Jono Kuprio nuotrauka. 

rinką. JAV ekonominio augi
mo sulėtėjimas kol kas maži
na JAV investitorių atvykimą, 
bet regionas turi daug poten
cialo ne tik šiandien, bet ir per 
ateinančius 5-10 metų. 

— Kokias kliūtis Jūs ma
tote Lietuvos augimui bei 
stiprėjimui? 

— Reikia didinti skaidrumą 
įvairiose srityse. Pagal dary
tas studijas, nėra korupcijos 
aukščiausiuose valdžios 
sluoksniuose, bet kitur vyks
ta, ar korupcija, ar kyšiai, ar 
mokesčiai dėl pagrindinio val
džios patarnavimo. Tai mato
ma ir sveikatos apsaugos sis
temoje. Tas klausimas nestovi 
vietoje ir dedame pastangas 
tai pakeisti. Didėja etikos su

pratimas. Neseniai Lietuvos 
Vadybos mokymo centras (Pa
nevėžyje) bei JAV Pointman 
Institute pravedė etikos mo
kymą šešiuose miestuose po
litikieriams, žurnalistams bei 
nevyriausybės organizacijų at
stovams. 

Norėčiau, kad Lietuva taptų 
vieta, iš kurios firmos galėtų 
aptarnauti kitas Europos ša
lis. Pavyzdžiui, MasterFoods 
gamina maistą Lietuvoje šu
nims bei katėms. Įėjus įmo-
nėn, galėtum galvoti, kad esi 
bet kur pasaulyje, tokia ji 
moderni, ir tos gamyklos fir
ma aptarnauja Europos rinką. 
Ten dirba 600 žmonių ir gerai 
tvarkosi. Lietuviai inžinieriai 
sukūrė gamybos procesus ir 

tuo, ką jie sukūrė, dabar nau
doja GeneralFoods įmonės 
JAV-se. 

— Ar Jus nustebino, kad 
Lietuvai taip gerai sekasi 
derinti klausimus dėl ES 
narystės? 

— Kai lietuviai visomis pas
tangomis kažko siekia, jie 
daug pasiekia. Tai ir buvo tei
giamas Lietuvos politinės sis
temos ženklas, kai visos poli
tinės partijos parėmė NATO 
bei ES narystę. Sėkmė šių 
klausimų sprendimui ateina iš 
plačios politinės paramos. ES 
reikalavimų diegimas bus la
bai sunkus, bet Lietuva šiuo 
atžvilgiu turi gerus atstovus. 
Kitais klausimais pažanga 
lėtesnė, nes vyksta politiniai 
susikirtimai. 

— Ar norėtumėte dar ką 
nors pasakyti „Draugo" 
skaitytojams? 

— Reikia atsižvelgti į tai, 
kas pasiekta per 12 metų, kai 
veikė, mano manymu, blogiau
sia politinė bei ekonominė sis
tema. Visos trys Baltijos šalys 
labai toli pažengė per tą laiką. 
Aš labai džiaugiuosi, kad tu
riu progą prisidėti ir padėti 
spręsti problemas. Tikrai esu 
asmeniškai labai patenkintas. 

Taip pat noriu padėkoti vi
siems JAV lietuviams, kurie 
mums rašo, kurie apsilanko ir 
mus remia. Tai daug reiškia 
ambasadai bei Lietuvai. Jau
čiame JAV lietuvių paramą. 
Mes stengiamės dirbti taip, 
kad ta parama, kurią mes 
gauname, būtų užsitarnauta. 

— Dėkoju ambasadoriui 
už pokalbį bei nuomonė
mis pasidalinimą ir linkiu 
sėkmės ateities darbuose. 

Kalbėjosi 
Aldas P. Kriaučiūnas 
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Stasė E. Semėnienė 

Lietuva žinoma visame 
pasaulyje 

JAV MOKYTOJAI VYKS Į LIETUVĄ 
Lapkričio 15 d. LR ambasa

doje JAV lankėsi dvylikos JAV 
mokytojų delegacija, kuri ne
trukus savaitei išvyks į Lie
tuvą susipažinti su ekonomi
nio švietimo raida bei pra
plėsti ryšius su Lietuvos spe
cialistais. 

Amerikos mokytojai lapkri
čio 21-26 d. įvyksiančio vizito 
Lietuvoje metu apsilankys Vil
niuje ir Panevėžyje. Mokytojų 
kelionę rengia ir finansuoja 
Ekonominio švietimo valsty
binė taryba (National Council 
on Economic Education). 

Amerikos mokytojai Lietu
voje domėsis, kaip sekasi 
įdiegti ekonominio švietimo 
idėjas praktikoje, kokią vietą 
ekonominis švietimas užima 
bendroje Lietuvos švietimo 
sistemoje bei kaip vykdoma 
Lietuvos švietimo reforma. 
Vilniuje jie taip pat susitiks 
su Ekonominio švietimo vysty
mo centro atstovais, lankysis 
mokymo centruose, bendraus 
su mokytojais. 

Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas padėkojo 
Ekonominio švietimo valstybi
nei tarybai už pastangas, ple

čiant ryšius su Lietuvos moky
tojais ekonominio švietimo sri
tyje. „Lietuva siekia sudaryti 
sąlygas besimokančiam jauni
mui išsiugdyti gebėjimus įgyti 
ekonominių žinių pradmenis, 
padėsiančius jam tapti akty
viu ekonominės veiklos daly
viu bei demokratinės visuo
menės kūrėju, todėl glaudes
nis Amerikos mokytojų, šioje 
srityje turinčių didesnį paty
rimą, bendradarbiavimas su 
kolegomis iš Lietuvos yra la
bai naudingas", — sakė V. 
Ušackas. 

R. K. 

AMERIKA MYLI PUCCINI 
Giacomo Puccini ,,La Bo-

heme'" yra pati populiariausia 
opera amerikiečių žiūrovų 
tarpe. Nuo 1991-1992 m. ope
ros sezono ,.La Boheme" staty
ta net 207 kartus, o šiam sezo
nui numatyti 27 pastatymai. 
Pasak Placido Domingo, Wa-
shington Opera (neseniai atli
kusios 10 ,.La Boheme" spek
taklių! muzikinio direkto
riaus, „šios operos turinys at
liepia niekad nesenstančią 
tema: meilę, širdgėlą ir iš to 

kylančią tragediją. Nors veik
smas vyksta 1830 m. Pary
žiuje, jis nesvetimas ir šių 
dienų žmonėms". 

Antroji populiarumu yra 
taip pat Puccini, opera „Ma-
dama Butterfly" su 193 pas
tatymais, tuomet iš eilės: Ver
di „La Traviata" (175), Bizet 
„Carmen" (173), Rossini „The 
Barber of Seville" (154), Pucci
ni „Tosca" (151), Mozart „The 
Magic Flute", „The Marriage 
of Figaro", „Don Giovanm". 
Nors Verdi „Rigoletto" yra 
paskutinėje šio dešimtuko vie
toje, bet ji taip pat susilaukė 
132 pastatymų. 

IŠNYKO UODAI, IŠNYKO 
IR LIGOS 

Rudens orai ir šalnos su
stabdė Illinois valstijoje uodų 
platinamus virusus, vien šioje 
valstijoje susargdinusius 675 
žmones, kurių 42 mirė. Iki 
kito pavasario nebereikės rū
pintis uodais ar jų atneštais 
virusais, tačiau sveikatos ap
saugos įstaigos gyventojams 
primena, kad pasiskiepytų 
nuo gripo, nes gripo virusai 
kasmet susargdina nepalygi
namai daugiau žmonių ir pa
reikalauja daugiau gyvybių. 

Lietuva didžiuojasi savo gar
binga bei didinga praeitim. 
XV a. ji Europoje buvo viena 
galingiausių ir didžiausių 
kraštų - nuo Juodosios iki 
Baltijos jūros. Tačiau Lietuvos 
Didysis kunigaikštis Vytautas 
nebuvo žiaurus, nuožmus nu
galėtojas. Jis išmintingai val
dė užkariautus bei per duk
ters vedybas gautas žemes, 
skelbdamas: teklesti tų tautų 
kultūra, tradicijos, papročiai 
(taip ir Amerikoje teisėjas pa
sakė, įteikdamas naujiesiems 
ateiviams pilietybes popie
rius). Gal dėl to ukrainiečiai 
liko lietuvių nuoširdžiausi 
draugai. O kai kurie net pra
dėjo abejoti, kas iš ko pasisko
lino margučių meną. 

Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos laikais, 1938 m., 
teko studijuoti Anglijoje, Lon
done. Visam amžiui liko neiš
blėstantis įvykis, jaunystėje 
įstrigęs į atmintį gniuždančia 
nuoskauda. Atsidūriau bend
rabutyje su studentėmis iš 
Prancūzijos, Belgijos, Danijos, 
Olandijos, buvau vienintelė iš 
Lietuvos. Marijonų vienuolyno 
(Marist Convent) seselės -
mokytojos' neturėjo jokio su
pratimo, kur yra Lietuva. Net 
motinėlė (Reverent Mother), 
kuri buvo ne tik didžiai išsi
lavinusi, kaip ir kitos mokyto
jos, bet ir aristokratė su titulu 
.,lady" - grafaitė (kaip prin
cesė Diana prieš ištekėdama 
už princo), taip pat visiškai 
nesuvokė, kur yra Lietuva: Af
rikoje, Pietų Amerikoje, Azi
joje ar kuriame kitame žemy
ne (o juk Lietuva eksportavo į 
Didžiąją Britaniją žąsis, kitą 
paukštieną, sviestą, sūrius...). 
Visaip aiškinant („o kaip prieš 
I Pasaulinį karą?" „Rusijos 
okupuota". „0 dar anksčiau?" 
ir pan.), atrodė, pagaliau, jog 
buvo gerai įkalta joms į galvą, 
kas, kur ir kaip tvarkosi ne
priklausoma Lietuva. Bet sykį 
viena mokytoja ir sako čia 
rašančiai: „Motinėlė ir seselės 
džiaugiasi, jog jų jaunuolė ko-
munistėlė kasdien priima 
Komuniją!" Iš nuoskaudos, lyg 
stabo ištikta, pavirtau drus
kos stulpu! 

Keičias rūbai margo svieto, 
keičiasi laikai, keičiasi žmo
nės, keičiasi valstybių vardai, 
keičias ir galvosena. Jau 1969 
m., kai Lietuva grobuonių so
vietų jau buvo išstumta iš pa
saulio žemėlapio, kai visame 
pasaulyje lietuviai okupantų 
buvo skelbiami „sovietiniais", 
plaukiant Bosforo sąsiauriu 
Istambule, Turkijoje, musul
monas turkas gidas ..pasigy
rė" lietuvei: „Ar žinai, kad 
XVI a. mes buvome beveik pri
artėję prie Lietuvos?" 

Teisingumas pastojo kelią 
siaubingam niekšingumui, kė
lėsi silpnieji, parodydami savo 

stiprią valią prieš nepalenkia
mus, žiaurius galiūnus... 
Krauju, ašaromis bei vaitoji
mais persisunkusios Lietuvos 
žemės grumstelis apvertė iki 
ausų apsišarvavusią, ginklais 
žvanginančią bei terorą ne
šančią karo pabaisą. Tai davė 
progos ir kitoms pavergtoms 
tautoms įkvėpti laisvės oro! 
Lietuva staiga pakilo lyg 
žvaigžde virš Olimpijos kalno! 
Ir „ėjo garsas nuo pat Vil
niaus", pasiekdamas tolimiau
sius pasaulio kampelius: iš
girdo maori Naujojoje Zelandi
joje, aborigenai Australijoje, 
net Fiji salos juodaodžiai. Ke-
tunolikos žuvusių didvyrių 
kraujo šauksmas bei laisves 
šūkis atsimušė aidu, pasiek
damas net Afrikos tauteles. 

Iš Bangladesh jau apnokęs, 
ne pirmos jaunystės vyras 
pasidžiaugė Lietuvos žalgirie
čių menu taikliai mesti svie
dinį į krepšį, įvarant baimę 
net amerikiečių žvaigždėms -
„Dream Team". Prie Didžio
sios Kinijos sienos sutikta juo
dosios rases vidutinio amžiaus 
pora iš Nigerijos. Afrikos, ne
slėpė savo nusistebėjimo, jog 
„dainuojantis profesorius" 
(„VVhat's his name?" - krei
pėsi vyras į gerokai jaunesnę 
savo žmoną. „Vits something", 
- stengėsi prisiminti toji) su
gebėjo be kraujo praliejimo 
išsikovoti savo tautai laisvę! 
Atsakymas tiesiog išvertė iš 
kojų. 

Užklaustas baltaodis austra-
lietis, iš kur jis žino apie Lie
tuvą, džiaugsmingai pabėrė 
visą „litaniją", kokie lietuviai 
puikūs Australijos piliečiai -
kultūringi, linkę į įvairių šakų 
meną... Pagaliau jis užbaigė, 
jog sovietmečiui drybsant Lie
tuvoje, Australijoje kasmet 
vykdavo „Captive Nations" 
dienos. 

Tarp 50 tautų piliečių, dir
bančių laive, neteko sutikti 
nei vieno, negirdėjusiu apie 
Lietuvą. Galbūt pats blan
kiausias buvo jaunutės bul
garės iš Sofijos atsakymas: „Iš 
internet!" Pietietiškai jaus
mingai čilietis iš Santiago, 
Pietų Amerikos, didžiavosi, 
jog jam teko sutikti lietuvį, at
vykusį į jo tėvynę vasaros me
tu... slidinėti (..Juk net ir 
Šveicarijoje to neįmanoma va
saros laiku". - pasakė su pa
sididžiavimu. 

O ką jau bekalbėti apie Eu
ropos kraštus! Lietuva ne tik 
yra pasaulio žemėlapyje, bet ir 
žmonių, tautų atmintyje! 

Džiaugiantis nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos 
įtaka bei geru vardu, 
linkėtina, kad mes visi - tiek 
tėvynėje, tiek išeivijoje - dar 
labiau keltume jos garbę ir 
prestižą. 

VIENA DIENA PENSININKO 
GYVENIME 

JONAS 
Nr.2 Seniau iš 
netoliese esančių krūmų atga
beno ir porą jaunų meškė-
niukų, gimusių iš tuopoje ap
sigyvenusių meškėnų. Dabar 
nebėra nei to medžio, nei tų 
žvėrelių, kurie daug išdaigų 
mūsų ir kaimynų kiemuose 
iškrėsdavo, beieškodami mais
to. 

O mūsų katinas Tigras ne 
vien tik lauke palieka savo 
grobį. Vos prieš keletą dienų, 
nemalonaus kvapo pagalba, 
garaže suradau net du jo 
maisto atsargai gerai paslėp
tus zuikučius. Jis, tarp kitko, 
dukters dar vadinamas Tito 
vardu, nes dar jauną kačiuką 

ŠARKA 
ji parsivežė iš jugoslavų šei
mos. Kas nuostabiausia, Ti-
ger-Tito nebeturi priekinių ko
jų nagų. Nepaisant, kad jis 
nepaprastai žiaurus kaimy
nystės gyvūnams, labai švel
nus su savo šeimininkais bei 
jų kaimynais. Žmonės jį mėgs
ta ir vaišina skaniais kąsniais. 
Taip ir nesu tikras, kodėl Tig
ras turėjo prarasti savo prieki
nių letenų nagus. Gal todėl, 
kad mūsų vyriausia dukra — 
veterinarijos daktarė, norėjo 
pasitobulinti savo profesijoje? 

Kaimynystės medžiuose 
daug paukščių, ypač juodvar
nių, yra susisukę lizdus. Čia 
aprašomą rytą jie mane paža

dino iš miego gana anksti, kel
dami neišpasakytą triukšmą. 
Nereikėjo daug spėlio'i, kad 
tas triukšmas buvo skirtas 
Tigro adresu. Gal tuzinas jų 
buvo strategiškai išsidėstę ant 
elektros stulpų, namų stogų 
bei medžių. Paeiliui jie žemu 
skridimu puolė, plytiniu taku
čiu gūžinėjantį, katiną, spar
neliais beveik liesdami jo nu
garą. Kas įdomiausia, tie 
įmingamieji bombonešiai" iš 
tiesų mėtė „bombas", nors jų 
taiklumas nebuvo labai tiks
lus. Vėliau turėjau praleisti 
pusvalandį laiko, vandens žar
na nuo cementinio tako plau
nant tas išsitaškiusias „bom
bų" liekanas. Tas visas puoli
mo vaizdas kažkodėl priminė 
karo laikų Vokietiją, kur savo 
akimis ne kartą teko stebėti 
amerikiečių lėktuvus, mėtant 

bombas į pravažiuojančius 
prekinius traukinius. Ne visos 
ir jų bombos pataikydavo į tai
kinį... 

Nebeprisimenu, ar po var
nėnų triukšmo beteko užmig
ti, bet netrukus iš lovos mane 
galutinai išvertė kitas triukš
mas, šį kartą atėjęs iš vir
tuvės. Girdėjosi iš indų plovi
mo mašinos imamų indų 
barškėjimas ir į jų tarpą stai
ga įsibrovęs mūsų dukters 
Laimos balsas. Gana sujau
dintu balsu savo mamai ji 
aiškino kažką apie genį, kurs 
jai jau kurį laiką neleidžia 
miegoti, tarškindamas į mūsų 
senojo namo, kur ji gyvena, 
kaminą. Man tai nebuvo nau
jiena, nes genys jau kelinta 
diena tą daro. Nutupia ant ka
mino skardinės kepurės ir ka
lena, retkarčiais įterpdamas, 

kad ir nelabai romantiškai 
skambančią, bet pakenčiamą 
dainelę. Laima, turėdama ga
na jautrią ausį, nelabai pa
kentė to genio nepageidauja
mo elgesio. Dėl savo geros 
klausos jai ir magistro laipsnį 
muzikoje pavyko pasiekti. 
Prieš keletą dienų manęs 
klausė, ar nereikėtų akmeniu 
tą triukšmadarį išvaikyti ar 
tiesiog numušti. Dėl tokio 
pasiūlymo buvau truputį 
skeptiškas, nes nenorėjau su
žaloti namo stogą arba kami
no plytas apdaužyti. Ir nebu
vau tikras, ar namo draudi
mas būtų padengęs išlaidas, 
surištas su to triukšmadario 
— genio vaikymu nuo kamino. 
Šį kartą ji man pranešė, kad 
kitas genys tuo pačiu metu 
kalena ir ant mūsų naujojo 
namo stogo kamino. 

Pirmos balandžio pokštas, 
pagalvojau. Tačiau iš jos veido 
išraiškos tuojau supratau, kad 
nemeluoja. Išėjęs laukan, pa
mačiau ant senojo namo kami
no į skardinį uždangalą snapu 
bekalantį ir retkarčiais tą ka
limą daina paįvairinantį rau
dongalvį genį. Ir nuo naujes
nio namo kamino, kur aš ir 
žmona gyvename, sklido pa
našūs garsai. Tik šis genys ne
turėjo rausvos kepuraitės — 
tai patelės būta. Pagaliau su
pratau, kad tai turėjo būti 
skirtingų lyčių paukštelių pa
sikalbėjimas, pavasarinis mei
lės ritualas. 0 anksčiau net 
buvau prileidęs galimybę, kad 
jie, daužydami skardą, savo 
snapus galanda ar juos tvirti
na. 

Mano žmona Marta, bandė 
įpiršti dar vieną jų tokio elge

sio teoriją. Ji teigė, kad tie 
gudruoliai, darydami triukš
mą, bando iš kamine esančių 
plyšių išbaidyti įvairius vaba
lus, vabzdžius ar kirminus, 
kad galėtų jais pasimaitinti. 
Tuomet nedrįsau su ja per 
daug ginčytis, nes ji dažnai 
nenusileidžia mano sampro
tavimams. Žemaitė esanti. O 
šį rytą, kartu su dukra Laima 
pliauškindami delnais, mosi
kuodami rankomis ir šūkau
dami įvairiais garsais, įsten
gėme tuos triukšmadarius nu-
'irapštyti nuo kaminų, negai
lestingai pertraukdami jų ro
mantišką pasikalbėjimą. Vė
liau bevalgant pusryčius, šovė 
mintis apie genius pasiteirau
ti iš enciklopedijos. Iš lentynos 
išsitraukiau net dvi — lietu
višką ir anglišką. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

„LKB KRONIKOS" ATMINIMAS 
GYVAS 

Spaudoje a r privačiuose po
kalbiuose, t enka išgirsti nuo
monę, kad pamirš tama ne
ginkluota antisovietinid pog
rindžio veikla, ypač ginant ka
talikų teises okupuotoje Lietu
voje. Mes, Vilkaviškio krašto 
muziejaus darbuotojai, saugo
dami istorinę atmintį, ren
kame ir visuomenei viešiname 
tai , apie ką okupacijos metais 
buvo ka lbama puse iūpų arba 
sėjamas šmeižtas, atviras me
las. 

Minėdami Lietuvos Kata
likų Bažnyčios leidinio k r o 
nika" 30-metų, krašto muzie
juje 2002' m. gegužės 14 d. ati
darėme parodą „Tiesa padarys 
Jus laisvus". Parodos ekspozi
cija p radedama R. Kalantos 
aukos pagerbimu. Beje, R. Ka
lantos kruvinąją auką 1976 m. 
pakartojo vilkaviškietis A. Ka
l inauskas. Atsisakęs tarnauti 
okupacinėje sovietų kariuo
menėje, A. Kalinauskas Gulbi
no (Latvija) mieste apsipylė 
benzinu ir save padegęs su
šuko: „Žiūrėkite, kaip už Die
vą, laisvę ir tėvynę miršta lie
tuvis". 

R. Kalantos auka ekspozici
joje iliustruojama JAV išleis
tomis dailininko J . Juodžio 
iliustracijomis, S. Kudirkos 
tragedijos atminimų prie JAV 
krantų bei R. Kalantos pa
minklo fotonuotrauka Čikagos 
Sv. Kazimiero kapinėse. Šiam 
stendui medžiaga paimta iš 
Kalifornijoje gyvenančio mu
ziejaus bičiulio šaulių sąjun
gos nario Kazio Karužos j mu
ziejų atsiųstos medžiagos. 

1972 m. kovo 19 d. Simne, 
kunigo S. Tamkevičiaus rū
pesčiu, išėjo pirmasis t o n i 
kos" numer is . Tų pačių metų 
gegužės 14 d. apie laisve pra
bilo ir R. Kalantos degančios 
lūpos. Kunigą S. Tamkevičių 
perkėlus į Kybartus, čia per
sikėlė ir „Kronikos" leidyba. 

Parodos ekspozicijoje patei
k iama originali medžiaga iš 
Vilkaviškio rajono vykdomojo 
komiteto susirašinėjimo su re
ligijų reikalų tarybos prie 
SSRS Ministrų tarybos įga
liotiniu Lietuvos SSR. Ekspo
nuojami originalūs dokumen
tai iliustruoja kunigo S. Tam
kevičiaus požiūi-į į sovietų val
džios įvestą katalikų teisių 
persekiojimo sistemą, patei
kiami Tikinčiųjų teisių gyni
mo katalikų komiteto veikios 
dokumentai , „Kronikos" leidė
jų ir platintojų, seserų B. Ma-
liškaitės, V. Kavaliauskaitės, 
O. Šarakauskai tės , kunigų 
KGB kankinių V. Jaugelio, K. 
Matulionio, J . Zdebskio, A. 
Svarinsko portretai, pogrin
dinės kunigų seminarijos 
klausytojų konspektai. 

Stende, ski r tame pirmajam 
„LKB Kronika" redaktoriui 
kunigui S. Tamkevičiui, patei
k iamas jo portretas, pieštas 
kalinio ukrainiečio J . Terelijos 
Permės lageryje, spausdinimo 
mašinėlė iš Kybartų, S. Tam
kevičiaus diktofonas, naudo
tas „Kronikos" medžiagai rink
ti, mikrofilmai, „Kronikų" ori
ginalai, padovanoti muziejui 
vilkaviškiečių V. Bralienes. V. 
Sedziniausko. Parodos sten
duose atsispindi JAV lietuvių 
. ' i i i k u •>''•]••%,a platinant 
„Kronika" laisvajame pasau-

k.: 3 r- i tr< .• K Pugevičiaus 
' į fik>im ,-s Kksponuoja-

i r- * 1 -' • v i«: * i n 1 o pogrindžio 
.n i „T>e-v,s kelias", „Tau-

; • .. ';;•.:•". ..r.istoge", bei JAV 
-: - „Kronikos" anglu ir 

; ;o '4 ki< ..orris. 
Parodoje gali".,: matyti 

daug jaudinančių eksponatų iš 
kunigo kankinio J. Zdebskio 
gyvenimo, nuotraukomis 
iliustruoti pasakojimai apie 
Budavonės miško kankinius J. 
Dabrilą, V. Petriką, V. Balsį, 
KGB Tuskulėnuose (Vilnius) 
nužudyto vyskupo V. Borise-
vičiaus (.gim. Bebrininkų k. 
Vilkaviškio raj.) nuotraukos ir 
asmeniniai daiktai . Jaudina 
eksponatų iš Sibiro tremties, 
rožinio iš duonos minkštimo, 
Sibiro t remtinių maldaknygės 
„Marija, gelbėk mus", išleistos 
Putname (JAV), istorijos. 

„LKB Kronika" ir kitiems 
savilaidos pogrindiniams lei
diniams skir ta paroda sulaukė 
susidomėjimo ypač užsienio 
turistų, lietuvių gyvenančių 
JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Šveicarijoje ir kitų lankytojų 
šiltų atsiliepimų. Ją aplankė 
Virbalio bažnyčios choristai, 
lydimi kunigo V. Eidukaičio, 
kunigas kapelionas „Kroni
kos" platintojas A. Bulota, po
grindinės spaustuvės „a.b." 
įkūrėjas Vyt. Andziulis. Mu
ziejuje rodoma daug ekspona
tų iš JAV gyvenančių lietuvių 
atsiųstų rinkinių. Muziejaus 
darbuotojai, ypač parodos ren
gėja ir idėjos sumanytoja Ire
na Pilkauskaitė, dėkingi žur
nalistui K Karužai , dailinin
kėms Magdalenai Birutei 
Stankūnienei, Aldonai Biliū
nienei, išeivijos lietuviams Ka-
rolui Milkovaičiui, Irenai 
Aleknavičienei, J . Liūdžiui, 
kurie persiųsdami savo archy
vus ir bibliotekas papildė mu
ziejaus fondus ir ekspozicines 
sales vert ingais eksponatais iš 
JAV išeivijos ir Vilkaviškio 
Krašto istorijos, eksponatais 
iš perkeltųjų asmenų (DP) sto
vyklų gyvenimo pokario Vo
kietijoje. Ekspozicijoje atsi
spindi ir išeivių kūrybinė me
ninė veikla bei darbai Lietu
vos laisvės labui. Išeivijai 
skirtoje ekspozicijoje „Mylė
jom Lietuvą iš tolo", eksponuo
jame medžiagą apie įžymius iš 

Vilkaviškio krašto kilusius lie
tuvius: J . Švabaitę, K . Grigai-
tyte, P . Orintaitę, A. Gustaitį, 
A. Kapačinską, S. Barą, A 
Baranauską, A. Paškauską, P. 
Lembertą, VI. Kulboką, A Ke-
zį, K Bradūną, V. Šulą-Šulaitį 
ir kitus. Dar daug garsių kraš
tiečių ar jų giminių išeivijoje 
bei Lietuvoje turi vertingos 
medžiagos, dokumentų, foto
nuotraukų, knygų, kurie ma
nome, galėtų papildyti muzie
jaus fondus ir išliktų nesu
naikinti laiko a r žmonių. 

A n t a n a s Ži l inskas 
Vi lkav išk i krašto 

muziejaus direktorius 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

Parodos LKB ..Kronikos" 30-meciui atidarymas Vilkaviškio krašto muziejuje. 

RADINYS KURTUVĖNŲ BAŽNYČIOS 
RŪSYJE 

Tyrimai patvirtino, kad 
Šiaulių rajone Kurtuvėnuose 
esančios Šv. Jokūbo bažnyčios 
rūsyje vienoje kriptų buvo ras
ti vyro palaikai yra šios baž
nyčios įkūrėjo, 18-ojo amžiaus 
antrojoje pusėje gyvenusio di
diko Jokūbo Nagurskio, teigė 
Vilniaus Universiteto Medici
nos fakulteto anatomijos, his
tologijos ir antropologijos ka
tedros docentas Rimantas 
Jankauskas , kartu su istori
kais ir archeologais dalyvavęs 
šios bažnyčios rūsius tyrusioje 
ekspedicijoje. 

Rugsėjo mėnesį per archeo
loginę ekspediciją Šv. Jokūbo 
bažnyčios rūsiuose aptikti pa
laikai y ra apvilkti turtingomis 
ir puošniomis įkapėmis. Vyriš
kas bajoriškas apdaras — 
kjontušas, Slucko juosta, bei 
Baltojo erelio ordinas liudija, 
kad šioje kriptoje palaidotas 
apytiksliai 1745-1801 metais 
gyvenęs bažnyčios fundatorius 
J. Nagurskis . 

Slucko juostos buvo nešioja
mos turt ingų didikų, o Baltojo 
erelio ordinas Lenkijos k Lie

tuvos Respublikos laikais 
(1569-1795) buvo skiriamas 
tiktai nusipelniusiems didi
kams. 

Sv. Jokūbo bažnyčia, kuri 
yra priskiriama baroko ir anks
tyvojo klasicizmo architektū
rai, buvo pastatyta 1782-1790 
metais. Jos įkūrėjas — 18 
amžiaus pradžioje Kurtuvė
nus nusipirkusic didiko Pran
ciškaus Nagurskio giminės 
palikuonis grafas J. Nagurs
kis. 19-jame amžiuje dvaras 
atiteko grafams Pliateriams. 

Bažnyčios požemiai buvo 
pradėti t irti tik šią vasarą, 
nors apie juos buvo žinoma ir 
anksčiau. Tik pradėjus tvar
kyti bažnyčią, jos grindyse ne
toli altoriaus buvo rastas ak
meninių laiptų takas į rūsius. 
Tyrėjai bažnyčioje aptiko du 
rūsius, tačiau spėjama, kad 
čia dar gali būti du rūsiai. 

Vienas iš rūsių, kaip teigia 
mokslininkai, yra grafų Plia
terių giminės laidojimo vieta. 
Kadangi kriptos buvo užmū
rytos, o ant jų išliko antka
pinės lentos, buvo nuspręsta 

SEMINARAS TIKYBOS MOKYTOJAMS 
Spalio 11-12 d. Kaune Lietu

vos katechetikos centras su
rengė kvalifikacijos seminarą 
„Biblijos įvaizdžiai ir literatū
ra. Lietuvių literatūros r̂ ka
talikų tikybos integracinių ry
šių galimybės". Tarp 23 semi
naro klausytojų iš visų Lietu
vos vyskupijų, be tikybos, bu
vo ir etikos bei lietuvių kalbos 
mokytojų. 

Seminaro prelegentė Pak
ruojo „Atžalyno" vidurinės mo
kyklos lietuvių kalbos ir lite
ratūros bei katalikų tikybos 
vyresnioji mokytoja, humani
tarinių mokslų magistrė Ro
mualda Pacevičiūtė pasiūlė 
klausytojams aktualią dalykų 
integravimo ugdant jaunimą 
temą. Seminare buvo išsamiai 
aptart i integruoto mokymo 
teoriniai pagrindai, pabrė
žiant mintį, jog mokyklinis ug
dymas jau savaime yra integ
ralus, nes rengti jaunimą gy

venimui reiškia ne tik per
teikti dalykines žinias ar iš
lavinti įgūdžius. Pasak prele
gentės, mokymo turinio integ
ravimas — pagrindinė 
šiuolaikinės didaktikos proble
ma, ir ją sprendžiant tikybos 
dalykui tenka aiškus, jei ne 
prioritetinis vaidmuo Mokyto
j a R. Pacevičiūtė papasakojo, 
kaip natūraliai ji tikybą integ
ruoja į kitus mokomuosius da
lykus, tuo paskatindama se
minaro klausytojus ieškoti sa
vo būdo. Prelegentė iš prakti
nio darbo patirties kvalifikuo
tai atskleidė daug sąlyčio taš-

VLENUOLIAI — PAGRINDINĖ 
BAŽNYČIOS JĖGA 

Pasiruošusios i vaikų Mi.-ins P.il 
i .•'inotit . 1 1 . 

.Jureio Matulaičio misijos bažnyčioje 
Indr«i« Tijūnolien^* nuotrauka 

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, misionieriaus darbas 
sunkus, kartais pavojingas gy
vybei, tačiau Jėzus nepaliauja 
kvietęs krikščionis padaryti jo 
mokiniais visų tautų žmones. 
„Susidūrus su problemomis, 
sunkumais, nesusipratimais, 
mažėjant pašaukimų atiduoti 
visą gyvenimą misijoms, nebe 
visada užtenka drąsos bei jėgų 
eiti šiuo keliu. Priešinkitės to
kioms pagundoms ir nuga
lėkite kliūtis, semdamiesi jėgų 
iš vienybės su Dievu", — ragi
no popiežius per gegužės 31 d. 
įvykusi susitikimą su daugiau 
nei 230 misionieriškų vienuo
lijų vadovų, baigiantis jų 5 
dienas trukusiam suvažiavi
mui. Susirinkę vyresnieji at
stovavo 400,000 kunigų, vie
nuolių ir pasauliečių, įsitrau
kusių į misijas visame pasau
lyje. Suvažiavime buvo akcen
tuojami misijų darbo iššūkiai, 
bendradarbiavimas su vietos 
vyskupais ir santykiai su Tau
tų evangelizacijos kongregaci
ja. 

Jonas Paulius II susirinku

siems sakė, kad vienuoliai vi
suomet buvo pagrindinė Baž
nyčios misijų jėga, vykstanti į 
tolimiausius žemės pakraščius 
skelbti Evangeliją. Kaip anks
čiau, taip ir dabar misionieriai 
turi eiti priekin kupini pasi
tikėjimo, kad Dievas yra su 
jais tiek dvasinio pakilimo ir 
pjūties, tiek ir sunkaus darbo 
bei kančių metu. 

Pranešimuose asamblėjos 
metu akcentuoti kultūriniai 
dalykai, padedantys atverti 
daugelį tautų Kristaus naujie
nai: pagarba dvasiniam tikėji
mui, stiprus šeimos ryšiai ir 
bendruomeniškumo jausmas, 
dėkingumas už kafrilikiiktMf 
mokyklas, ligonines bei teisin
gumo ir taikos palaikymą. 
Tiek Afrikoje, tiek ir kitose pa
saulio vietose misionierių dar
bą labai sunkina nesibaigian
tys pilietiniai konfliktai bei 
stiprėjantis religinis funda
mentalizmas. Azijoje valdžia 
vienur nustato griežtus reli
ginės laisvės apribojimus, ki
tur krikščioniškasis tikėjimas 
atrodo svetimas dėl vietinės 

L. Čepkevičiaus nuotr 

šių kapų nejudinti. 
Antrasis rūsys — 15 metrų 

ilgio ir 8 metrų pločio požemis, 
kurio lubos paremtos kolono
mis. Šiame rūsyje yra išmū
ryta 12 kriptų, kuriose ir buvo 
rasti karstai su didikų Na-
gurskių giminės narių palai
kais. 

Kaip sakė R. Jankauskas, 
karstuose yra palaidoti įvai
raus amžiaus, netgi kūdikių 
palaikai. Vienoje kriptoje ap
tikti net du karstai. Taip pat 
karstuose buvo rasti drabužių, 
apavo ir brangių papuošalų 
likučiai. Atlikus tyrimus, pa
aiškėjo, kad vienoje 19 am
žiaus pirmos pusės kriptoje 
buvo palaidoti du maži vaikai 
— apie 6-9 mėnesių kūdikis ir 
apie 3-4 metų vaikas. Suaugu
siųjų žmonių kaulai į šią 
kriptą pateko atsitiktinai. 

Antropologai teigia, kad 
kriptose laidota 18 amžiaus 
pabaigoje ir 19 amžiaus pir
mojoje pusėje. Kai kuriose 
kriptose buvo laidota dviem 
etapais — 18 amžiaus pabai
goje ir po 1830-ųjų metų, nau
ją karstą uždedant ant senojo 
ar pastumiant ankstesniojo 
likučius. 

kų tarp tikybos, lietuvių lite
ratūros, istorijos, geografijos, 
dailės mokomųjų dalykų, pa
teikė aptarimui mokinių pie
šinių, plakatų, gimnazistų pa
rengtą integruotą lietuvių lite
ratūros ir tikybos kompoziciją 
„Ieškomas ir ieškantysis Bibli
joje ir literatūroje". 

Seminaro dalyvių nuomone, 
tikybos mokytojams dažnai 
t rūks ta drąsos bei žinių, kad 
jie galėtų bendradarbiauti su 
kitų dalykų mokytojais. Dau
guma seminaro klausytojų iš
vyko nusiteikę kolegiškai pa
sidalyti įgyta pa t i r t imi^ N r M 
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metų sienų špakliavimo patirtį. 

Atlyginimas $10 į vai. 
Tel. 773-719-4142, Paulius. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir 1N 
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Atlyginimas nuo 

$1.500 iki $1,800. 
Tel. 615-554-3161. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

66 St. ir Kedzie Ave. 
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butas su apšildymu ir virtuvės 
įrengimais. 

Tel. 708-425-7160. 
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IŠ KANADOS 

Užs i sakyk i t e šven t ėms 
j a u dabar ! 

20 s v a r ų s t a t i na i t ė — $ 3 5 
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S k a m b i n k i t e : 
708-687-5627 . 

P r i s t a t o m e U P S 

POPIEŽIUS ATNAUJINO TRADICINĘ 
ROŽINIO MALDĄ 

Spalio 16 d., p radėdamas 
25-uosius pontifikato metus , 
popiežius Jonas Paul ius II 
paskelbė Rožinio maldos me
tus nuo 2002-ųjų spalio iki 
2003-ųjų spalio mėnesio. Šv. 
Petro aikštėje vykusioje bend
rojoje audiencijoje popiežius 
šia proga paskelbė ir pasi rašė 
apaštališkąjį laišką „Rosarium 
Virginis Mariae". Šventasis 
Tėvas išplėtė tradicinę rožinio 
maldą dar viena dalimi, siū
lydamas apmąstyt i penkis Jė 
zaus viešojo gyvenimo slėpi
nius. Tai pi rmutinis rožinio 
maldos pakeit imas nuo 1569 
m. popiežiaus Pijaus V nusta
tytos tvarkos. Popiežius para
gino tikinčiuosius naujai at
skleisti mistinę gelmę, slypin
čią rožinio papras tume. Pasak 
Jono Pauliaus II, naujai pa

siūlyti rožinio slėpiniai leis ge
r iau suvokti Evangeliją ir to
buliau sekt i Kristumi. Šven
tasis Tėvas išreiškė viltį, kad 
rožinio maldos a tgaivinimas 
gali padėt i keisti žmonių šir
dis ir t ap t i taikos pasaul iui 
šalt iniu. 

Jonas Paul ius II paaiškino, 
kad Rožinio metų paskelbimas 
siejamas ne tik su jo pontifika
to jubiliejumi; pagal Bažnyčios 
tradiciją po Šventųjų Metų 
visuomet skir iami Švč. M. Ma
rijos paminėjimo me L Šven
tasis Tėvas taip pat p ^reiškė, 
kad p radėdamas 25-uosius 
pontifikato metus j i s neke t ina 
a ts is ta tydint i . Dievo Motinos 
padedamas , popiežius J o n a s 
Paul ius II tęs savo t a rnys tę 
„iki galo". 
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• Kaunas. Spalio 1 d. Kau
no jėzuitų namuose katal ikų 
dailininkų religinio meno pa
rodos „Gloria Deo" organizato
riai tarėsi dėl šios parodos 
atidarymo. Parodą globoja 
Kauno jėzuitų nama i ir Birš
tono sakralinis muziejus. Tai 
bus šeštoji katal ikų dailininkų 
paroda (pirmoji organizuota 
1994 m.). Susitikime dalyvavo 
Kauno Šv. Pranciškaus Ksave
ro bažnyčios rektor ius kun. 
Stasys Kazėnas, SJ , muzieji
ninkė Roma Zajančkauskienė, 
dailininkas Virginijus Kašins-
kas, menotyrininkė Violeta 
Krikštopaitytė, ses. Asta 
Venskauskaitė ACJ, tekstili
ninkė Eglė Jesula i ty tė , drožė
jas Liudvikas Ivaškevičius, 
Perkūno namų administra
torė. Parodą n u m a t o m a atida
ryti gruodžio 22 d. Parodos 
ekspozicinės erdvės — Jėzuitų 
namai , Perkūno nama i , Birš
tono sakralinis muziejus. 

• Marijampolė . Spalio 12 
d. Šv. arkangelo Mykolo.pro-
katedroje Sv. Mišiomis prasi
dėjo dvasinio atsinaujinimo 
programa „Atgaivink". Progra
mos koordinatorės ses.* Dalios 
teigimu, šiuo me tu vienuolika 
maldos grupių vienija apie 
100-120 žmonių. Šios grupe
lės renkasi namie i r Šeimos 
centro salėje. Vieną grupelę 
sudaro neįgalūs žmonės. Taip 
pat viena grupelė susibūrė se
nelių namuose. Šiuo metu 

kultūros. Okeanijoje ir Lotynų 
Amerikoje labai stiprėja mate
rialinių vertybių akcentas, 
stelbiantis misionierių skel
biamą teisingumą, moralumą 
ir amžinąjį išganymą. — 

vykdomas pirmasis programos 
e tapas , kur i s baigsis lapkričio 
24 d. Ki tas prasidės prieš Ve
lykas Gavėnios metu. Šios 
dviejų metų programos t ikslas 
— padėt i parapijiečiams ar t i 
miau susibičiuliauti su Kristu
mi, a ts iver t i Šventosios Dva
sios galiai , autent iškai pat i r t i 
ir liudyti Evangeliją savo ap
linkoje. 

• P a l e m o n a s . Spalio 26 d. 
Palemono Švč. M. Marijos Ro-
žančinės bažnyčioje paminė tas 
kun. Krizanto Juknevičiaus 
SDB kunigystės 60-metis. 
Drauge Mišias koncelebravo ir 
k i tas tos pačios laidos jubilia
tas kun . Vaclovas Aleksandra
vičius. Pamoksle kun. K. Juk
nevičius dėkojo už ypat ingas 
Dievo malones gyvenimo ir 
kunigystės kelyje. Kunigystės 
švent imus jubi l ia tas d rauge 
su k i ta i s 19 diakonų 1942 m. 
karo sąlygomis paanks t in ta 
tva rka gavo iš arkivyskupo J . 
Skvirecko rankų. J i s t a ip p a t 
džiaugėsi , kad visi tos laidos 
konfratrai garbingai ėjo kuni 
gystės pareigas . Arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, sveikin
damas jubi l ia tus , kalbėjo apie 
Dievo malonės svarbą k u n i - ' 
gystės pašaukime. Kauno ku
nigų v a r d u jubi l ia tus sveikino 
dekanas kun . Vytautas Griga
ravičius, ta ip pa t minėjime da
lyvavę tėvai kapucinai. 

• S p a l i o 13 d. Šv. J u o z a 
p o D a r b i n i n k o parapijoje 
pradė ta dvasinio atsinaujini
mo programa „Atgaivink". 180 
įvairaus amžiaus žmonių, pa
siskirstę į 21 grupę, dalyvaus 
pirmojoje proj ramos pakopoje 
„Viešpats kviečia". Ta proga 
aukotos šv. Mišios. 



•
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Šią savaitę įvyks istorinis 
JAV prezidento vizitas į Vilnių 

Atkelta iš 1 psl. struktūras 
bei naują gerų santykių su 
Rusija pradžią. 

„Dar prieš trejus metus 
kai kas netikėjo ir atvirai šai
pėsi iš Baltijos valstybių sie
kių tapti NATO narėmis, ta
čiau dėka Lietuvos žmonių 
ryžto, nuoseklių ekonominių, 
politinių ir karinių reformų, 
Lietuvos siekiai tampa realy
be. Naryste NATO būtų žy
miai sunkiau pasiekiama, jei 
ne įvairiapusė Baltijos draugų 
JAV ir Europoje parama, JAV 
prezidento vieningos ir laisvos 
Europos vizija", sakė ambasa
dorius. 

Jo įsitikinimu, G. W. Bush 
vizitas į Vilnių ir ..Baltijos 
šalių pergales šventė" susi
lauks tūkstantinio svečių 
skaičiaus Vilniaus mieste, su
teiks unikalią galimybę Lie
tuvos vardui nuskambėti pa
saulio žiniasklaidoje bei paro
dyti „Vilniaus vaizdus JAV ir 
kitų kraštų televizijose bei lei
diniuose". 

JAV prezidentą gali 
saugoti Amerikos karo 

lėktuvai 
Neatmetama galimybė, G. 

W.Bush apsaugai užtikrinti 
bus pasitelktos ir JAV karinės 
oro pajėgos. 

Vadovybes apsaugos de
partamento (VAD) direktorius 
Raimundas Kairys pirmadienį 
teigė, jog „kol kas nėra galuti
nai suderintas" JAV karo lėk
tuvų dalyvavimas užtikrinant 
oro erdvės virš Vilniaus kont
rolę, tačiau, pasak jo, tai „nė
ra atmestina". 

JAV ambasados spaudos 
atašė Michael Boyle atsisakė 
komentuoti šį klausimą, aiš
kindamas tuo. jog negali kal
bėti apie saugumo užtikrinimo 
reikalus. 

Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Jonas 
Kronkaitis pirmadienį teigė, 
jog oro erdves kontrolę užtik
rins Lietuvos karines oro pajė
gos, tačiau jis atsisakė at
skleisti kokias nors detales. 

Lietuvos karines oro pajė
gos turi keturis čekų gamybos 
lengvuosius atakos reakty
vinius lėktuvus ..L-39 Albat-
ros", du sraigtasparnius ..Mi-
2" ir dešimt sraigtasparnių 
..Mi-8". taip pat kelis čekų bei 
sovietų gamybos transporto 
lėktuvus. 

Lietuvos karinių oro pa
jėgų sraigtasparniai buvo pa
sitelkti užtikrinti oro erdvės 
kontrolę virš Vilniaus per šių 
metų birželį vykusį Kinijos 
prezidento Jiang Zemin vizitą. 

Čikagoje tarnavęs kunigas tapo 
Panevėžio katedros klebonu 

Atkelta iš 1 psl. viduje po pasiryžęs atgaivinti prieškario 

* JAV prezidento George 
W. Bush vizitas suteikia pui
kią galimybę ne tik visam pa
sauliui pristatyti Lietuvą, bet 
ir pasireklamuoti privačioms 
bendrovėms. Mobiliojo ryšio 
operatorė „Omnitel" sugalvojo 
reklamos kampaniją, žadėda
ma suteikti mažai tikėtiną ga
limybę eiliniams piliečiams 
pateikti klausimus JAV Prezi
dentui. Jau kelias savaites 
JAV vadovo vizitui rengiasi ir 
Vilniaus rotušės darbuotojai. 
„Kone kasdien pas mus lanko
si specialios komisijos, tikrina 
kiekvieną kampelį", neslėpė 
rotušės bendrųjų reikalų ve
dėjas Antanas Pučinskas. Vil
niaus universitetas taip pat 
jau kuris laikas rengiasi JAV 
vadovo žmonos Laura Bush 
tui. Speciali JAV pareigūnų 

grupė lankėsi universitete ir 
apžiūrėjo vietas, kuriose kito 
šeštadienio ryta viešės pirmoji 
JAV dama. (KD, LR, LŽ, Elta) 

* Skandalas, kilęs dėl Sei
mo nario, kandidato į prezi
dentus Kazio Bobelio dvigubos 
pilietybės, smarkiai pakirto 
pasitikėjimą šiuo politiku. 
Prieš mėnesį buvęs tarp per
spektyviausių kandidatų į ša
lies vadovo postą, K. Bobelis 
nublokštas į septintąją vietą. 
Tai parodė „Vilmorus" sureng
ta reprezentatyvi apklausa. 
Sąrašo viršūnėje lieka prezi
dentas Valdas Adamkus. 

* Generolo J. Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
viršininkas pulkininkas Al
gis Vaičeliūnas neturi aukš
tojo išsimokslinimo. Švietimo 
ir mokslo ministras Algirdas 

JAV LB ir Seimo komisija pradėjo darbą 
Atkelta iš 1 psl. Ši Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijos po
sėdžių sesija — ypatinga. Po
sėdžiaudami Vilniuje. Seimo 
Konstitucijos salėje, komisi
jos nariai ir kiti atvykę užsie
nio lietuviai išgirs žinią apie 
pakvietimą į NATO. Tik ta
pusi NATO nare. Lietuva bus 
visiškai įtvirtinusi savo ne
priklausomybę, pabrėžė R. 
Narušienė. Ji siūlys komisijai 
priimti specialią rezoliuciją, 
kurioje būtų įvertintas JAV 
lietuvių nuopelnas Lietuvai 
siekiant narystes NATO. 

Komisijos pirmininkai 

viai) ir Vaclovas Karbauskis 
(Lietuvos Seimas) prie ypač 
reikšmingų pasiekimų priski
ria ir tai, kad pagaliau priim
tos Pilietybės įstatymo patai
sos. Užsienio lietuviai, įgiję ki
tos valstybės pilietybę, dabar 
galės išsaugoti ir Lietuvos pili
etybę. Tai ypač aktualu trečia
jai išeivių iš Lietuvos bangai. 

Dabar, pasak JAV lietuvių 
bendruomenės Krašto valdy
bos vicepirmininko Stasio 
Bačkaičio. didžiausią dėmesį 
būtina skirti užsienio lietuvių 
archyvams, bendriems kultū
ros, mokslo ir švietimo projek
tams. Liuda Rugienienė (JAV lietu-

Baltarusiai nustojo teršti Nemuną 

sovietų okupacijos. 
Panevėžio vyskupas Jonas 

Kauneckas, savo dekretu pa
skirdamas R. Gudelį Kristaus 
Karaliaus katedros klebonu, 
jaunam dvasininkui iškėlė 
naujų uždaviniu. Vyskupas 

tradiciją, kai prie katedros 
kūrėsi įvairios religinės orga
nizacijos, tad naujai paskir
tam klebonui teks aktyviai 
bendrauti su parapijiečiais, 
imtis naujų organizacinių rū
pesčių. 

Atkelta iš 1 psl. didelę 
taršą, buvo sušauktas ekstre
malių situacijų komisijos po
sėdis. Lietuvos teritorija ap
link upę buvo išžvalgyta kele
tą kartų, tačiau taršos židinio 
Lietuvos teritorijoje nebuvo 
rasta. Paėmus laboratorinius 
mėginius, nustatyta, kad Ne
munas yra užterštas nevaly
tomis komunalinėmis nuote
komis. 

AM kreipėsi į Baltarusijos 
Gamtos išteklių ir aplinkos 
apsaugos ministeriją, bei Bal
tarusijos ambasadą Lietuvoje, 
tačiau jokio atsakymo Lietu
vos aplinkosaugininkai nesu
laukė. Civilinės saugos depar
tamento pareigūnai susisiekė 
su kolegomis Baltarusijoje, 
kurie pažadėjo aiškintis pa
dėtį bei informuoti apie rezul
tatus. 

Monkevičius teigia nežinojęs, 
kad akademijos viršininkas 
neturi aukštojo mokslo diplo
mo. Ministro teigimu, Karo 
akademija prilygsta aukštajai 
universitetinei mokyklai, tad 
čia dirbantys dėstytojai priva
lo turėti ne mažesnę kaip ma
gistro kvalifikaciją. Karo aka
demijos viršininkas skiriamas 
krašto apsaugos ministro įsa
kymu. A.Vaičeliūnas į šias pa
reigas buvo paskirtas 2000 m. 
tuometinio krašto apsaugos 
ministro Česlovo Stankevi
čiaus. (LR, Elta) 

* Kauno miesto mokyk
los, nelaukdamos, kol padi
dins jų biudžetą, pinigų ban
do prasimanyti pačios. Jos 
nuomoja savo patalpas ne tik 
vairuotojus rengiančioms fir
moms ar sporto klubams, bet 
netgi batų taisykloms, kom
piuterinių žaidimų salonams, 
kepykloms. Pasak Kauno 
miesto savivaldybės Švietimo 
ir ugdymo skyriaus Bendrojo 
lavinimo mokyklų centralizuo
tos buhalterijos vyresniosios 
buhalterės Vidos Bagoty-
rienės, per 9 šių metų mė
nesius apie 20 iš 53 Kauno 
miesto mokyklų užsidirbo 
daugiau kaip 100,000 litų. 

(KD, Elta) 

* Lietuvos automobiliu 
vagys pasiekė naują koky
binį šuolį. Atlikę „stažuotes" 
Lenkijoje ir įsigiję apie 10,000 
JAV dolerių kainuojančius 
elektroninius prietaisus, jie 
niekais pavertė iki šiol labai 
išgirtą ir beveik neįveikiamą 
palydovinę automobilių apsau
gos sistemą. Už jų montavimą 
ir priežiūrą didžiules sumas 
atsiriekiančios policijos Ap
saugos organizavimo tarnyba 
bei privati saugos tarnyba 
„Fale Security" bandė nuslėpti 
net keturias prabangių vi
sureigių vagystes Vilniuje. Vi
suose juose buvo įmontuota 
palydovinė apsaugos sistema. 

(LZ, Eito) 
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MALDOS PUSRYČIAI 
PREZIDENTŪROJE 

Spalio 13 d. (sekmadienį) į 
Prezidentūrą, Lietuvos vado
vo Valdo Adamkaus kvietimu, 
prie maldos pusryčių stalo 
bendrai maldai rinkosi dvasi
ninkai, meno, kultūros vei
kėjai, politikai ir verslininkai. 
Daugiau nei dvi valandas tru
kusiuose maldos pusryčiuose 
dalyvavo per šimtą žmonių, 
tarp jų apaštališkasis nunci

jus arkiv. dr. Peteris Stepha-
nas Zurbriggenas, liuteronų 
vysk. Jonas Kalvanas, Lietu
vos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius, Seimo na
riai Rolandas Paksas, Kazys 
Bobelis, Vytautas Landsbergis 
ir kt., atvyko nemažai svečių 
iš užsienio. 

Pusryčius malda pradėjęs, 
katalikų radijo „Mažoji studi

ja" direktorius kun. J. Sas
nauskas palaimino visus jų 
dalyvius ir maistą. Buvo skai
tomos ištraukos iš Šventojo 
Rašto. Po pusryčių sakydamas 
kalbą, prezidentas pasidžiau
gė, kad Lietuvoje jau antrą 
kartą bendrai maldai susiren
ka tie, kam brangios žmogiš
kosios ir krikščioniškosios 
vertybės. „Vakarų kultūros ša
lyse jau daug dešimtmečių gy
vuoja paprotys bent kartą per 
metus susiburti ir, susijungus 

maldos dvasioje, pasidalyti 
mintimis apie nuveiktus bei 
dar laukiančius darbus, ap
žvelgti šalies politinį, kultū
rinį, visuomenini gyvenimą ir 
pamėginti 'skaityti laiko ženk
lus'. Taip politikos, verslo, 
kultūros žmonės praturtina 
vieni kitus savo įžvalgomis ir 
susitelkia bendrai veikti visų 
piliečių bei valstybės labui", 
— kalbėjo šalies vadovas. 

Pasak prezidento, nors spar
ti dabarties gyvenimo kaita 
dažnai skatina užsisklęsti, at
siriboti nuo pasaulio, pasi
traukti į vadinamąją „saugią 
erdvę", toks „saugumas" yra 
apgaulingas. „Saugią rytdieną 
šiandien pajėgsime kurti tik 
bendraudami ir bendradar
biaudami, tik siekdami santa
ros Lietuvos viduje ir Lietu
vos santaros su pasauliu", — 
sakė prezidentas Valdas 
Adamkus, ragindamas ne
vengti dialogo su kitaip mąs
tančiais, dalytis mintimis, 
darbais, laimėjimais, visoke
riopai stiprinti mūsų visuo
menės bendruomeniškumą ir 
atvirumą. „Tikiuosi, kad šis 
maldos jungiamas mūsų su
sibūrimas kurs dialogą, ku
riame visuomet galiotų aukso 
taisyklė: 'Nedaryk kitam to, 
ko nenori, kad jis tau darytų'. 

Galėčiau dar pridurti — vi
suomet daryk tai, ko norėtum 
sulaukti ir iš kitų. Įgyven
dindami šią nuostatą atver
sime vartus į oresnę, garbin
gesnę, šviesesnę Lietuvą", — 
šiais žodžiais baigė savo kalbą 
šalies vadovas. Maldos pus
ryčių metu kalbėjo ir kai ku
rie šio susibūrimo dalyviai. 
Baigiamąją maldą vedė refor
matų kunigas Tomas Šernas. 
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PRITARS PREKYBAI 
DRAMBLIO KAULAIS 

Nuo 1989 m. Jungtinės Tau
tos buvo uždraudusios tarp
tautinę prekybą dramblio kau
lais, nes drambliams grėsė 
pavojus išnykti. Pastaraisiais 
metais Botsvvana ir kitos ke
turios pietinės Afrikos vals
tybės stengėsi gauti leidimą 
parduoti sukauptas 188 tonas 
dramblio kaulų, o po to kas
met eksportuoti tam tikrą jų 
kiekį. Manoma, kad bus duo
tas leidimas eksportuoti 45 to
nas dramblio ilčių ir kitų 
kaulų per metus, kas šioms 
skurstančioms valstybėms at
neštų milijonus taip reika
lingų dolerių. Amerika žada 
tokiam eksportui pritarti, jei
gu bus griežtai laikomasi JT 
vadovybės nustatvtų taisvk-
liu. 

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the uit.mate 
in comfort and convemence. Economy Extra. our new class of service. 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While 
every seat in ali three classes has been newly designeti and features an 
individual video sereen. Of course. the sense of well being you'll feel when 
•flying on this sophisticated new aireraft is more than just the resuit of 
enhanced comfort, space and amenities It's also the resuit of an enhanced 
quality of service you'll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 
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A. t A. 
EMILIJA PAŠKEVIČIŪTĖ 

GRIGALIŪNIENĖ 
Pranešu lietuviškai visuomenei, kad 2002 m. lapk

ričio 10 d. 10 v.v., širdies priepuolio ištikta, Lietuvoje 
mirė Emilija Grigaliūnienė, būdama 86 metų. Palaidota 
Lietuvoje — Kaune. 

Nuliūdę liko: brolis Feliksas Paškevičius, sesuo 
Adelė Urbonavičienė su šeimomis bei kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. Neturėdama Šeimos ir likusi 
vieniša, prieš pusantrų metų persikėlė gyventi į Lie
tuvą arčiau savo artimųjų. Buvo labai patenkinta gy
vendama Lietuvoje. 

Ilgus metus gyveno Čikagoje būdama gailestingoji 
sesuo. Išėjusi į pensiją, su vyru Juozu, gyveno St. Pe-
tersburge — Floridoje. Ilgą laiką priklausė Lietuvių 
klubui, Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Bendruo
menei bei kitoms organizacijoms, būdama dosni auko
mis ir darbu. 

Už a.a. Emilijos sielą, šv. Mišios bus atnašaujamos 
2002 m. gruodžio 1 d., sekmadienį, Šv. Jėzaus Vardo 
bažnyčioje — Gulfport, FL. Prašau pasimelskite už a.a. 
Emilijos Grigaliūnienės sielą. 

Vilius Juška 

MIRTIES SUKAKTYS 
PENKERIŲ METŲ 

A. t. A. 
LEONO KRIAUČELIŪNO 

ir 
DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 

A.tA. 
SŪNAUS EUGENIJAUS 

Mirčių sukaktims paminėti šv. Mišios bus aukoja
mos Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje pirma
dienį, lapkričio 25 d. 11 vai. 30 min. rytą. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose ir pasimelsti už jų sielas. 

Kriaučeliūnų šeima 

A. t A. 
PRANUI GVILDŽIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai 
INAI, brolienei VANDAI GVILDIENEI ir jų 
šeimoms. 

Rima ir Vydas Juškeliai 
Zita Juškelienė ir 

Juozas Širvinskas 

Dearborn, MI. 
Ben Norkūnas 

sk. 

Remkite dr. Kazį Bobelį j prezidentą, o Landsbergį į pirmi
ninko vietą, kadangi jie abu patriotai ir gerai žino Lietuvos isto
riją. Jie netūpeios dėl Karaliaučiaus atgavimo, bet jie bandys jį 
atgauti, nes Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eleksiras. Visi, 
kurie ten važiuos taps milijonieriais. Jūsų Vyriausybė pavertė 
visus ubagais ir toliau nori juos tokiais laikyti. Jie rūpinasi tik 
savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais. 

Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva yra senoji slavo moti
na. Įsiverždami į Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000.000 
lietuvių protestantų ir 4 mln. austrų protestantų. Dabar yra 
Jums laikas atitaisyti padarytą klaidą. Ištraukite visą atomint 
laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltijos jūrą beatominę zoną. 
Įvykdant tą uždavinį Jūs būsite triskart garsesnis, kaip Petras 
Didysis Tarptautinio masto. O mes iš savo pusės suruošime Tra
kuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bušą ir Jus 
dalyvauti toje puotoje. 

Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingu žmogumi. 

k. i i r i 'H : 
m Ži ln-.-k 

Vienas garsiausių Europos kosmetikos ir medicinos produkcijos gamin-
taįų - Vokietijos bendrovė ..BeiersHorT lapkričio 15 d. Vilniuje atidarė 
mmieilMĮ hiur.i it .lidzinusią logistikos centrą Baltijos valstybėse 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

KELIONE PER ŽOLYNUS IKI 
ČIKAGOS 

Lietuvos p r e z i d e n t o V. 
Adamkaus internetinis tink-
ialapis randamas šiuo adresu: 
www.adamkus.lt 
Įsijunkite ir sužinokite, ka 
prezidentas veikia, ką galvoja, 
kokios jo pažiūros į Lietuvos 
reikalus ir užsienio politikos 
klausimus. Tai ypač svarbu 
prieš rinkimus. 

Kiekviena a u k a . a t s i ų s t a 
„Draugu i " paremti, yra nuo
širdžiai įvertinama. Dėkojame 
ir už mažesnes, ir už didesnes 
aukas, nes visos kartu sudėjus 
padeda dienraščiui išlikti. 
Stengiamos pagal išgales vi
sas aukas paskelbti, bet ne 
visuomet tai galima greitai at
likti. todėL prašome skaitytojų 
truputėlio kantrybės, jeigu jų 
geraširdiškumo paminėjimas 
ilgiau užtrunka. 

Ar n o r ė t u m ė t e t u r ė t i sa
vo p rekys ta l į kalėdinėje mu
gėje, kuri rengiama Pasaulio 
lietuvių centre gruodžio 7 ir 8 
dieną? Tereikia paskambinti 
Aldonai Palekienei. tel. 708-
448-7436 ir šis noras taps tik
rove. 

„Šventi n a m a i , k u r i u o s e 
y r a kanklės" , — taip ..Kank
lių" ansamblis sveikintas jubi
liejaus proga. Bet galime sa
kyti, kad šventa vieta yra ir 
Lietuvos Muzikos akademija, 
kurioje yra liaudies instru
mentų katedra, vienintelė vi
same Pabaltijyje. Tai mūsų 
tautos menas, mūsų tautos in
strumentai, žavintys ir stebi
nantys pasauli. N'epraleiskime 
progos ir mes išgirsti ^Kank
lių" ansamblį lapkričio 24 d., 
sekmadienį. 12:30 vai. p.p. 
'tuoj po Mišių). Lietuvių fondo 
salėje <PLC). Lemonte. Visi 
laukiami, kviečiami, o vai
kučiams iki 10 metų įėjimas 
nemokamas. Koncertą rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Visuot inis spo r to v a d o v ų 
suvaž iav imas , turėjęs įvykti 
lapkričio 16 d., nukeltas į 
lapkričio 30 d. Vieta lieka ta 
pati — Cleveland. OH. tik pro
grama bus kiek praplėsta. 

Neieškoki te pigiu bliz
gučių ir niekniekių parduo
tuvėse! Ateikite į kalėdinę Pa
saulio lietuvių centro mugę 
gruodžio 7 ir 8 d., galėsite ir 
sau rasti gražių dalykėlių, ir 
artimiesiems kalėdinių do
vanų. 

S tasė S e m ė n i e n ė , gyv. 
Baraboo. VVI. m i r u s Salo
mėjai Šmaiž iene i . buvusiai 
radijo laidos ..Leiskit į tėvynę" 
savininkei, vietoj gėlių į laido
jimo koplyčią prie velionės 
karsto. 50 dol. paaukojo 
..Draugui", kurį a" ;a.S. Šmai-
žienė mielai skaitė. Reikšdami 
užuojautą Velionės seseriai 
Gailutei Jurjonaitei-Palionie-
nei ir kitiems artimiesiems, 
dėkojame S. Semėnienei už 
prasminga dovaną! 

„ N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e 
J u m s už J ū s ų da rbą ! 
Dėkojame, kad įvertiname 
ateitininkiško jaunimo susi
rinkimų aprašymus bei kū
rybą, spausdindami tai laik
raštyje. Tikimės, kad jauni
mas, matydamas savo darbus 
lietuviškame dienraštyje, pa
mils ir įvertins lietuvišką* 
spaudą. Įteikiame mažą au
ką". — taip rašo Daumanto-
Dielininkaičio Jaunųjų ateiti
ninkų kuopos vardu Rasa 
Kasniūnienė ir Laima Alek
sienė — kuopos globėjos. O ta 
auka t i k r a i n e m a ž a — net 
100 dolerių. ..Draugas" nuo
širdžiai dėkingas už įverti
nimą — ateit ininkų veiklai jo 
puslapiuose vietos visuomet 
atsiras. 

B r o n ė B i l d u š i e n ė , gyve
nanti Mongomery, IL, at
siuntė 30 dol. auką, skirtą pa
remti a.a. rašytojo Jurgio Jan
kaus knygos „Pušis" išleidimą. 
Laiške rašoma, kad jos brolis, 
kunigų seminarijos klierikas, 
Stasys Montrimas (miręs Vo
kietijoje), pasitraukdamas į 
Vakarus, pasiėmė su savimi ir 
Jankaus knygą „Egzaminai", 
kuri buvo išleista Lietuvoje. 
Po brolio mirt ies ji tą knygą 
atsivežė į Čikagą. Jankus taip 
pat atsirado Vokietijoje, o vė
liau apsigyveno JAV. Jankus 
per skubumą ar kaip kitaip 
nespėjo pasiimti savo knygos 
„Egzaminai". J a m jos reikėjo. 
Dr. Pemkaus dėka, „Egzami
nai" surado savo autorių. Po 
kiek laiko Bronė Bildušienė iš 
dr. Pemkaus gavo tos knygos 
vieną perspausdintą egzemp
liorių su rašytojo Jurgio Jan
kaus įrašu: „Mielai Bronei, iš
saugojusiai 'Egzaminus' per 
visokias negandas. 1979 m. 
lapkričio 8 d." Tai buvo jos šir
džiai brangūs žodžiai. Rašo jos 
vyras Vytautas. 

A p s i l a n k y k i t e kalėdinėje 
mugėje , kuri ruošiama Čika
gos Cultural Center patalpose. 
78 E. VVashington Str., gru
odžio 7 d., šeštadienį, tarp 10 
vai. r. ir 5 vai. p.p.. taip pat 
sekmadienį, gruodžio 8 d., 
tarp 11 vai. r. ir 5 vai. p.p. 
Bus galima isigyti įvairių 
kalėdinių dovanėlių, papuo
šalų, megztų kepuraičių, 
šalikėlių ir kitų įdomių da
lykų. Programą atliks įvai-rios 
muzikinės grupės, šokė-jai. 
muzikantai. Į mugę įe-jimas 
nemokamas, bet kai kurioms 
programoms bus par-duodami 
bilietai prie įėjimo. Daugiau 
informacijos galima gauti tele
fonu 312-744-6630 arba ap-
slankyti internetinę svetainę 
vvvvvv. cityofchicago.org/Tour/ 
CulturalCenter/ 

V a l e n t i n a Rauckienė , gy
venanti Farmington Hills. MI, 
atsiuntė 50 dol. auką, skirtą 
paremti a.a. rašytojo Jurgio 
Jankaus knygos „Pušis" išlei
dimą. Aukas galima siųsti 
Lith. VVriters Association var
du c/o Stasys Džiugas, 5729 
Edge Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453. 

Dail. Liucija Kryževičienė 

Dailininkės Liucijos Aniū-
naitės-Kryževičienės akvare
lės paroda „Ilga kelionė per 
žolynus" atidaroma šeštadie
nį, lapkričio 23 d., 6 val.v., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. L. Kryževičienė Lietu
voje pirmiausia buvo žinoma 
kaip tekstilininkė, kilimų kū
rėja. 1964 m. baigusi Vilniaus 
dailės akademijoje tekstilės 
specialybę, ilgus metus dirbo 
Lentvario kilimų fabrike, kūrė 
kilimus žmogaus buičiai, dabi
no visuomeninių pastatų in
terjerus, nuo 1967 m. Lietuvos 
Dailininkų sąjungos narė, 
1991-1997 m. j au pati vado
vauja tekstilės sekcijai. Išra
dingai dirbanti didelio pasi
ruošimo ir ilgo kruopštaus 
darbo reikalaujančio klasiki
nio gobeleno srityje, ieško ir 
naujų netradicinių išraiškos 
būdų, kūrybos technika ir 
priemonės keičia viena kitą: 
pina iš šilko, vilnos, metalo 
juostų, sizalio (augalinio 
pluošto), lino, laisvalaikio aki
mirkomis leidusi, žvilgsniui 
paklajoti pamėgtais žolynais, 
gėlynais, savo vizijas akvarele 
lieja švariame balto popie
riaus lape. 

Dalyvauja grupinėse ir ruo
šia autorines parodas, ir jos 
kūryba keliauja per pasaulį, 
palikdama savą pėsaką — 
Liucijos darbų yra įsigijusi 
Lietuvos Kultūros ministerija, 
Taikomosios dailės muziejus, 
Rusijos muziejai, jų surasime 

privačiose kolekcijose Lenki
joje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Australijoje, Izraelyje, Olandi
joje, Meksikoje, Škotijoje ir 
JAV. 

Talentinga menininke, gera 
organizatorė 1997—199b m. 
suruošusi įspūdingą, plačiai 
nuskambėjusią, Lietuvos teks
tilininkų kūrybos parodą 
Prancūzijoje, Pontivv. Breta
nėje, ją atvežė ir į Ameriką, 
pristatė Čikagos Kultūros 
centre, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, Lietuvos am
basadoje Vašingtone. Vertin
gas tarptaut inis Lietuvos kul
tūros pristatymo projektas, re
miamas Lietuvos vyriausybės, 
Vilniaus-Čikagos, susibičiu
liavusių miestų draugijos ir S. 
Balzeko, jnr.: Prancūzijos am
basados ir Prancūzijos-Lietu-
vos draugijos, pagarsinęs Lie
tuvos kūrėjus, sugrįžo į Lietu
vos užsienio ministeriją. 

Dailininkė L. Kryževičienė 
po pirmųjų autorinių parodų, 
surengtų 1990, 1991 metais 
Lietuvoje, Vilniuje, j au 1994 
m. savo kūrybą demonstruoja 
Prancūzijos Perigor, Thiviers, 
Vairagnes miestų galerijose, 
1995 metais pasiekia JAV, 
Cleveland, kitais metais jos 
darbai pa t raukia St. Peters-
burg meno mylėtojų dėmesį, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje jos darbus matėme 
1997-aisiais. Paroda veja pa
rodą; šiais metais j a u dalyvau
ta Amerikos lietuvių moterų, 
Amerikos lietuvių inžinierių-
architektų draugijų suruošto
se parodose. Šioje autorinėje 
„Ilga kelionė per žolynus" pa
rodoje Liucija eksponuos laike 
dvejų metų St. Petersburge ir 
Čikagoje sukur tas akvareles. 
Tikiu, kad nedaug tur ime me
nininkų, kurie su tokiu t ikslu
mu ir jėga valdo jaut r ią akva
relės techniką. Čia ji pasiekia 
reto meniškumo. Skonis ir ele
gancija, spalvų junginiai ir de
riniai, abstrakcijos ir realybės 
dvelksmo įspūdis, lengva nuo
taika, visa tai surasime erd
viose dailininkės akvarelėse 
atvykę į Čiurlionio galeriją, 
šio mėnesio 23 d., 6 vai. vaka
ro. Visi kviečiami ir laukiami. 

Laima Kriv ickienė 

MEDALIS DALIAI IR ... LIETUVAI 
Pirmadienio. lapkričio 19 

d., laidoje ..Chicago Tribūne" 
dienraštis („Tempo" skyrius, 
Robert K. Elder. ..Arm and 
hammer") išspausdino platų 
ir ilgą straipsnį apie čikagietę 
lietuvaitę, pažymėdamas, kad 
..stipriausių rankų savininke 
gyvena Čikagoje". Straipsnyje 
aprašoma rankų lenkimo 
čempionės Dalios Medžiaušy-
tes laimėtas aukso medalis, 
kurį ji skyrė savo tėvynei Lie
tuvai. 

Praėjusios savaitės penkta
dieni vykusiame 23-iame kas
metiniame „World Armvvrest-
ling Federation \Vorld" čem
pionate. Springfield. IL, 30-
metė Dalia savo oponenčių 
..rankas paguldė" ant stalo 
bematant. Po trijų susitikimų 
ji tapo laimėtoja. Straipsnio 
autorius negaili gražių pagy
rimo žodžių lietuvaitei čem-

Dalia Medž iaušytė . 

pionei. tad ir mes jungiamės , 
sveikindami Dalią Medžiaušy-
tę su laimėjimais! 

I.ithuanian Mercy l.ift darbuotojos Egle Novak uš kairės' . Dalia Trakie-
ne ir Daina Dambnenė stengiasi, kad LML labdaros vakaras-pokviis 
butu sėkmingas, o svočiai — patenkinti. LML pokylis vykss lapkričio 23 
,] Seitadienį, VVrstin Hotel, 909 N. Michigan Ave, Chicago Vietas ir 
stalus galima užsisakyti telefonais: 706-.'554-4835 arba 312-814-878^ 

Lietuvių medž io to jų-
meškeriotojų Klubui Indiana 
valstijoje užsidarius, iždo li
kutis buvo padalintas kitoms 
lietuviškoms organizacijoms. 
Draugo fondas per Vladą 
Ruzgą gavo 400 dol. Už įnašą 
nuoširdžiai dėkojame' 

Ona Zabukas iš St. Pete 
Beach. FL, su dienraščio pre
numerata 2003 metams at
siuntė ir 50 dol. auką — 25 
dol., besidžiaugiant naujuoju 
kalendoriumi. 25 dol. dien
raščio leidimo išlaidoms su
mažinti. Dėkojame' 

Čikagos moks le iv ių ate i 
t in inkų kuopa visus Čikagos 
ir apylinkių lietuvius kviečia 
į Kūčių šventę, ruošiamą sek
madienį, gruodžio 22 d., 1 vai. 
p.p.. J aun imo centre. Regis
truotis pas Oną Daugirdienę, 
tel. 630-325-3277. Visi laukia
mi! 

V e n e s u e l o s Lie tuv ių 
draugijos Čikagoje metinis 
susir inkimas įvyks lapkričio 
21 d., ketvirtadienį. 1 vai. po
piet. Šaulių namuose. 2417 
W. 43 Str. Visi nariai kvie
čiami dalvvauti. 

..Combat Ktghters" klubo boksininkai. Pirmoje eil. iš kaires: sporto mėgėjas ir veteranas Romas F.. Rimantas 
Salavejus. Linas Kevlicius ir Vytas Paliulis: II eil.: Arturas Pivoris. Raimondas Nekrošius, Arminas Nekrošius, 
Mantas Kalnėnas. Saulius Stankus. Stasys Balčiunaitis. Andrius Paulauskas, Evaldas Štitilis. 

VARŽYSIS LIETUVIAI BOKSININKAI 
Šį per ktadienį. lapkričio 22 

d.. 7:30 vai. vak., airių rajone. 
103 ir Western Ave. vyks bok
so varžybos. Jose dalyvaus ir 
lietuviai: Mindaugas Ambul-
d a s bei Arminas Nekrošius. 
J i e bokso rungtynėms ruošėsi 
..Combat Fighters" klube, ku
ris jau penki mėnesiai įsi
kūręs Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont. tel. 773-581-7374). 

Klubo savininkas Linas 
Kevkčius, kar tu yra ir t rene
ris , jadėjęs šiems vaikinams 
pasiruošti . Klubui priklauso 
ir daugiau boksininkų iš Lie
tuves, kurie taip pat padėjo 
pas:ruošti varžyboms. Tai ir 6 

kartus Lietuvos bokso čem
pionas Stasys Balčiunaitis, 
Europos čempionas Vytas Pa
liulis, daugkar t in is įvairių 
varžybų nugalėtojas Saulius 
Stankus ir d a u g kitų šios 
sporto šakos kultivuotojų bei 
mėgėjų. 

Vaikinai labai ryžtingai ir 
kovingai nusi teikę, todėl kvie
čia visus lietuvius ateiti į 
varžybas ir paremti juos mo
rališkai. Taip pat varžyboms 
pirmą kartą Amerikoje tei
sėjaus lietuvis Rimantas Ša-
lavejus. J i s tur i tarptautinę 
AIBA mėgėjų bokso teisėjo ka
tegoriją jau daugiau kaip 
dešimt metų. 

DAR VIENA „LITUANICOS" 
FUTBOLININKŲ SĖKMĖ 

Praėjusį sekmadienį (lap
kričio 17 d.) „Lituanicos" fut
bolininkai pagaliau užbaigė 
neįtikėtinai ilgai užsitęsusį 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos pirmenybių rudens 
sezoną. Cicero, IL, įruoštoje 
naujoje, dirbtinę dangą tu
rinčioje, aikštėje lietuviai žai
dė 30 minučių — beveik prieš 
du mėnesius turėtų rungtynių 
prieš „Vikings" likutį. Kaip at
s imename, tada šios rungty
nės, įvykusios Lemonte, buvo 
nut rauktos , esant 2-0 pasek
mei lietuvių naudai. 

Nepaisant, kad šis rezulta
t a s buvo užskaitytas kaip ofi
ciali pasekmė, lygos vadovas 
vėliau sugalvojo, kad rung
tynes reikia „pabaigti". Po vie
no ankstesnio nesėkmingo 
bandymo jas užbaigti, paga
liau praėjusį sekmadienį pa
vyko tai padaryti. Nors lygos 
vadovo manyta, kad lietuviai 
čia praras bent du taškus , to
kios svajonės nepasitvirtino. 
Bendra rungtynių pasekmė — 
4—1 lietuvių naudai. 

Rungtynes pradėjus, tur in t 
2 -0 savo naudai, lietuviai tuoj 
pa t turėjo bent pora gerų 

progų pasekmę padidinti. Ta
čiau tik 15-je minutėje tai pa
vyko pasiekti Rimui Jaku
bauskui, kuris ženklino 3-0. 
Po 7 minučių t a s pats Jaku
bauskas rezul ta tą dar pakėlė 
iki 4-0. Tik priešpaskutinę 
minutę Algio Zuperkos savi
žudžiu įvarčiu „Vikings" turė
jo galimybę priartėti 1—4. 

Po sekmadienio rungtynių 
„Lituanica" pagerino įvarčių 
santykį. Iš 23-9 jis buvo pa
keltas iki 25-10 ir y ra pats 
geriausias iš visų 10 „major" 
divizijos komandų. Čia reikia 
priminti, jog lietuviai aiškiai 
vadovauja ir taškais . Lietuviai 
turi 23, o art imiausia koman
da tik 17. 

Šios pirmenybės bus tęsia
mos 2003 metų pavasarį, kuo
met vyks ant ras is ra tas . Ta
čiau „Lituanicos" vyrai taip il
gai neturės progos ilsėtis: jie 
2003 metų pirmąjį sekmadienį 
pradės varžytis salės futbolo 
pirmenybėse, kurios, kaip ir 
kiekviena žiema, yra praveda
mos „Odeum" pastate Villa 
Park miestelyje į šiaurės va
karus nuo Čikagos. 

Ed. Šulait is 

ĮDOMIOJI SKILTIS 

LIETUVIU MENO 
ANSAMBLIS 
„DAINAVA" 

„Kur giria žaliuoja", taip 
pavadintas naujas Lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" 
į rašas . 
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Bilietai į varžybas gaunami 
„Transpak" siuntinių agentū
roje (..Draugo" pastate) ir par
duotuvėse ..Lietuvėlė" (viena 
jų veikia Jaun imo centre). 
Klubas nuoširdžiai dėkoja 
„Transpak" savininkui R. 
Pukščiui už moralinę ir ma
terialinę paramą (jo agen
tūroje dirba vienas boksi
ninkų — Mindaugas Ambul-
das). R. Pūkštys paaukojo pi
nigų, kad galė tume nupirkti 
boksininkams reikalingą ap
rangą. Lauksime visų atei
nant ir palaikant lietuvių 
pusę — iki pat laimėjimo. 

L.K. 

Tilžės akto paske lb imo 
84-osios sukakt ie s paminė
j imas, rengiamas Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio, vyks. sekmadienį, gruo
džio 1 d., Šaulių namų salėje. 
Programoje — iškilmingoji 
dalis ir ..Spindulio" jaunimo 
ansamblio tautiniai šokiai. Po 
programos kavute ir dalyvių 
pabendravimas. 

Prel. Jonas A. Kučingis , 
gyv. Los Angeles. CA. Draugo 
fondo pirmo la ipsn io garbės 
narys , rudens vajui a ts iuntė 
500 dol.. savo įnašus padidin
damas iki 6.100 dolerių. Už 
nuolatinę ir stambią paramą 
Draugo fondas reiškia labai 
didelę padėką. 

Alfonsas Dzikas . VV'est 
Hartford. CT. parėmė dien
raštį ..Draugą" 50 dol. auka. 
Tariame nuoširdų ačiū! 

Skcibt 

„Dainava" savo chorinę 
veiklą pradėjo karo audroms 
aprimus 1945 m. Hanau sto
vykloje. Vokietijoje. Ansamb
lio steigėjai - lietuviai trem
tiniai, pas i t raukę į vakarus 
sovietams okupuojant Lie
tuvą. Po karo. daugeliui narių 
emigravus į Jungt ines Ameri
kos Valstijas, ansamblis vėl 
susibūrė Čikagoje ir 1950 m. 
atgaivino savo muzikinę 
veiklą. Nuo 1988 m. chorui 
vadovauja Darius Polikaitis. 

Daugelį metų „Dainava" 
liko ištikima Lietuvai ir lietu
viškai dainai. Choro sudėtyje 
pusšimtis įvairaus amžiaus 
dainininkų, imigravusių į 
JAV po antrojo pasaulinio 
karo. dalis jau čia gimę ir 
augę. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 d i e n a s per 
savaitę , 6 s e k u n d ž i ų inter
valai . Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaules. Kreip
kitės vakarais l ietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptaut iniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. TRANSPOINT — 
p a t i k i m i a u s i a s r y š y s su 
Lietuva bei v isu pasaul iu! 

Šis įrašas - laisvalaikio va
landų vaisius, o tuo pačiu ir 
liudijimas, kad nors ir toli už 
Baltijos krantų, daina skatina 
lietuvį mylėti Lietuvą visa 
širdimi, visu protu ir visais 
jausmais. 

Lietuvių meno ansamblio 
„Dainava" įrašų galite įsigyti 
„Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd Street , Chica
go 60629. Kaina 15 dol., pride
dant 8,75^ mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Per
siuntimo kaina 3.95 dol. Pasi
teirauti galite telefonu 773-
585-9500. 

http://www.adamkus.lt
http://cityofchicago.org/Tour/
file:///Vorld

