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Krikščionių demokratų partijai 
skil imas negresia 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(Elta) — Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos (LKDP) 
valdybos pirmininkas Kazi
mieras Kuzminskas įsitikinęs, 
kad jo partijai skilimas negre
sia, nepaisant nuolat i vie
šumą iškylančių nesutarimų 
tarp atskirų jos narių. „Kad ir 
kas bandytų mus suskaldyti 
— nepavyks", spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė K. 
Kuzminskas. 

Komentuodamas savaitgalį 
Vilniuje vykusį LKDP tarybos 
posėdį, kuriame buvo svarsto
mas partijos valdybos likimas, 
K Kuzminskas sakė, kad 
krikščionių demokratų partija 
yra demokratinė organizacija, 
todėl joje esti įvairių nuomo
nių ir jos viešai reiškiamos. 
„Tačiau tai nereiškia, kad ski
riasi mūsų požiūris į ideolo
giją. J i yra krikščioniška. Visi 
partijos nariai verti būti joje, 
nes visi mąsto katalikiškai", 
mano valdybos pirmininkas. 

Prieš kelias dienas neeilinio 
tarybos posėdžio rengėjai, va
dinamieji ortodoksai, neslėpė 
norintys pašalinti valdybą ar
ba bent kelis jos narius, pri
klausančius vadinamajam pro
gresyviam sparnui. Tačiau tai 
nepavyko. . 

„Mane skaudina, kad mūsų 
partijos nariai žimasklaidoje 
dažnai skirstomi į ortodoksus 
rr progresyviuosius ar dar ki
taip. Man atro&o, kad partija 
yra pakankamai vieninga, tie
sa, neapsieinanti be aštrių 
diskusijų. Bet taip ir turi būti 
demokratinėje organizacijoje", 
įsitikinęs K. Kuzminskas. 

LKDP valdybos pirmininkas 
sakė neturėjęs pretenzijų par
tijos iždininkui Jonui Šimė
nui, kuris praėjusiame tary
bos posėdyje buvo atleistas iš 
valdybos nario pareigų. „Ta
čiau tarybos nariai pareiškė 
tam tikrų pastabų jam. Gal 
turėjo įtakos ir J. Šimėno 
sūnaus padaryta autoavarija". 

' svarstė K. Kuzminskas. 
LKDP valdybos pirmininkas 

informavo, kad artimiausiu 
metu krikščionys demokratai 
ir konservatoriai ketina baigti 
derinti atnaujintą valdančio
sios koalicijos sutartį. Tačiau 
kada ji galėtų būti pasirašyta, 
K. Kuzminskas negalėjo pasa
kyti. 

Po valstybės vadovo rin
kimų pertvarkant vyriausybę 
praradę vieną ministro port
felį, krikščionys demokratai 
nori, kad jei būtų keičiamas 
kuris nors ministras, jo vieta 
tektų šios partijos atstovui. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį krikščionių demo
kratų partijos valdybos pirmi
ninkas Kazimieras Kuzmins
kas teigė, kad švietimo ir 
mokslo ministro akademiko 
Zigmo Zinkevičiaus atleidimas 
partijai buvo „labai skaudus 
smūgis". Šios ministerijqs va
dovu paskirtas konservatorius 
Kornelijus Platelis. 

„Alternatyva" šiam praradi
mui K. Kuzminskas laiko tai, 
kad vyriausybei pateiktos 
svarstyti iš karto dviejų švie
timo viceministrų — Gražinos 
Paliokienės ir Valentino Stun-
džio — kandidatūras. 

Prognozuodamas, kad krikš
čionims demokratams jau ne
bepavyks atgauti švietimo ir 
mokslo ministro posto, K. 
Kuzminskas teigė, jog partijos 
gretose yra pakankamai kom
petentingų žmonių, faktiškai 
pasiruošusių vadovauti bet 
kuriai ministerijai. 

„Jei būtų keičiamas kuris 
nors ministras, mes pageidau
tumėme, kad į laisvą ministro 
postą būtų skiriamas krikš
čionis demokratas", sakė K. 
Kuzminskas. 

Tačiau, pasak jo, dar ne
aišku, kada bus pasirašyta at
naujinta konservatorių ir 
krikščionių demokratų koalici
jos sutartis, apibrėžianti val
dančiosios daugumos santy
kius Seime bei vyriausybėje. 

Sutarties keitimą pasiūlė 
krikščionys demokratai, ir 
konservatoriai su tuo sutiko. 

Seimo vadovo nuomonė nėra 
v i sų konservatorių nuostata 
Vilnius, rugsėjo 21 d. 

(BNS) — Centro sąjunga Sei
mo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pareiškimo dėl 
kalinamo parlamentaro Aud
riaus Butkevičiaus įgaliojimų 
frakcijoje atstatymo nelaiko 
oficialia konservatorių pozici
ja. 

Praėjusią savaitę Centro 
frakcija nutarė susitikti su 
konservatorių frakcijos vado
vybe ir paraginti pradėti A. 
Butkevičiaus apkaltos procesą 
Seime. 

Po to Seimo pirmininko V. 
Landsbergio atstovė spaudai 
išplatino pareiškimą, kuriame 
kritikuojami „Centro frakci
joje vykstantys minties proce
sai dėl jos nario frakcinių 
įgaliojimų". Jie, pasak Seimo 
pirmininko, ,.neverti viešų. 
Seimo orumą žeminančių dis
kusijų". 

Pareiškime taip pat kalba
ma apie Centro frakcijos sten-
gimąsi bylą „iš teismo perkelti 
į Seimo kompetenciją, ta pro
ga apipinant klaidinančiais 
komentarais". Kartu V. Lands
bergis duoda patarimą, jog 
„kyšį paėmusiojo draugai" ga
lėtų pačiam A. Butkevičiui pa
tarti, „užuot žeminę Seimą". 

Centro frakcija pranešė, kad 
šis V. Landsbergio pareiš-

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma artimiausiu laiku turėtų persikelti gyventi į valstybės 
vadovo namus prestižiniame Turniškių rajone Vilniaus pakraštyje. Ten pat gyvens ir iš JAV atvykusi A. Adam
kienės motina, 92 metų Ona Nutautienė. Baigus apie 2.4 milijonų litų kainavusį 400 kvadratinių metru gyve
namojo ploto namo remontą, teliko sutvarkyti apšvietimą ir parinkti baldus, kuriuos, kaip ir keletą paveikslą, 
V. Adamkus planuoja atsigabenti iš Čikagos. 

Nuotr.: Prezidento namas Turniškėse. (Elta) 

Lietuvos prezidentas pasirašė 
Klimato konvencijos protokolą 
New Yorkas, rugsėjo 21 d. 2012 metų turi sumažinti vi-

(Elta) — Jungtinių Tautų Ge- dutiniškai 5.2 proc. Lietuva, 
neralinės Asamblėjos 53-ojoje kaip ir Latvija rei Estija, pa-
sesijoje dalyvaujantis Lietuvos g a l gj susįtarimą kenksmingų 
prezidentas Valdas Adamkus dujų išmetimą turi sumažinti 
pirmadienį pasirašė JT Bend- g procentais. 
romios klimato kaitos konven
cijos Kioto protokolą. , 

Taip Lietuva prisijungė 
prie tarptautinės visuomenės 
pastangų sumažinti kenks
mingų dujų išmetimą į aplin
ką. 

V. Adamkui pasirašant Kio
to protokolą dalyvavo JT gene
ralinio sekretoriaus pavaduo
tojas, patarėjas teisiniais 
klausimais Hans Corell. 

Prieš pasirašydamas doku
mentą Lietuvos vadovas daly

ki ma s nebus laikomas oficia
lia konservatorių frakcijos 
nuostata, ir Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas 
dar šią savaitę bandys susitik
ti su konservatoriais dėl A. 
Butkevičiaus apkaltos veiks
mų Seime. 

Jei konservatoriai atsisakys 
pradėti apkaltą, Centro frakci
ja žada atstatyti A. Butke
vičiui jo Seimo nario teises. 

E. Bičkauskas neabejoja, 
kad Seimo pirmininkui žino
mas Seimo statuto skirsnis 
dėl apkaltos procedūros Sei
me. Todėl, jo nuomone, kalbėti 
apie tai, jog Centro frakcija A 
Butkevičiaus bylą nori dirbti
nai perkelti Seimo kompeten
cijai, yra naivu. 

E. Bičkausko nuomone, įver
tindamas dar nenuteistąjį A. 
Butkevičių kaip paėmusį kyšį. 
V. Landsbergis žengė „pakan
kamai drąsų žingsnį, kurį tam 
tikra prasme galima įvertinti 
ir kaip spaudimą teismui". 

Centro frakcijos seniūnas 
priminė, jog Seimo pirmininko 
pareiškimai yra itin svarbūs 
dokumentai, ir išreiškė viltį, 
kad jo atstovė spaudai ateityje 
geriau ir tiksliau konsultuosis 
su pačiu V. Landsbergiu. 

Centristai nori, kad apkal
tos procesu būtų paspartintas 

Kioto protokolas buvo 160- vavo JT Generalinės Asamb-
ties valstybių atstovų pasira- lajos 53-osios sesijos atidary-
šytas pernai gruodžio mėnesį mo ceremonijoje ir klausėsi 
šiame Japonijos mieste vyku- pirmųjų pasisakymų. Rengi-
sios tarptautinės klimato kai- nyje kalbėjo JAV prezidentas 
tos konferencijos metu. Pag- Bill Clinton, Didžiosios Brita-
rindinė joje svarstyta tema nijos 'ministras pirmininkas 
buvo vadinamąjį šiltnamio Tony Blair, Pietų Afrikos Res-
efektą keliančių dujų išmeti- publikos prezidentas Nelson 
mo į aplinką sumažinimas. Mandela, Brazilijos užsienio 

Po ilgų ir sunkių derybų reikalų ministras Luiz Felipe 
priimtame protokole nurody- Lampreia. 
ta, kad pramoninės valstybės " Po Kioto protokolo pasira-
klimato atšilimą sukeliančių šymo V. Adamkui buvo su-
kenksmingų dujų išmetimą iki rengta trumpa ekskursija po 

Buvęs premjeras teisme 
kategoriškai neigė kaltinimus 

Vilnius, rugsėjo 18 d. fElta) 
— Po bankų griūties skanda
lingai išgarsėjęs premjeras 
Adolfas Šleževičius, penkta
dienį kalbėdamas Vilniaus 
apygardos teismo posėdyje, at
metė visus jam pateikiamus 
kaltinimus ir prašė bylą nu
traukti. 

Tačiau, jau nagrinėdamas 
bylą ik esmės, tokio prašymo 
teismas nebesvarstė. 

Buvęs ministras pirminin
kas kaltinamas piktnaudžia
vimu tarnyba ir oficialaus do
kumento klastojimu, nes 1995 
m. pabaigoje iš Lietuvos akci
nio inovacinio banko (LAIB) 
neteisėtai atsiėmė 135,000 li
tų. Be to, pasak Generalinės 
prokuratūros, A. Šleževičius 
dar gavo neteisėtų palūkanų 
iš LAIB. taip pat iš Vilniaus 
banko, kai jame laikytą savo 
65,000 JAV dolerių termi
nuotą indėlį pakeitė 276.000 
litų indeliu su dvigubai dides
nėmis palūkanomis. 

Kaltintojų teigimu, nors ir 

pats A. Butkevičiaus teismo 
procesas. Seimo narys 11 
mėnesių kalinamas be teismo. 
Centristai mano, kad teismo 
procesas vilkinamas, o A. But
kevičiaus rinkėjai neatstovau
jami Seime. 

dideles sumas į LAIB investa
vęs A. Šleževičius negalėjo 
kandidatuoti į padidintas — 
30 proc. — palūkanas, kai ter
minuotus indelius atsiimdavo 
pirma laiko, nes, pagal termi
nuoto indėlio sutarties reika
lavimus, tokiais atvejais ban
kas turėjo mosėti tik dešim
tadalį metinių palūkanų. 

Tačiau dabartinis uždaro
sios akcinės bendrovės „GEA 
PT BALTIC" prezidentas ir 
firmoos „GEA PT" Vokietijos 
susivienijimo konsultantas sa
kė nematąs tame pažeidimo, 
nesidomėjęs, kokia buvusi pa
lūkanų skaičiavimo tvarka ir 
tik per baudžiamąjį procesą 
.,viską išmokęs kaip poterius". 

A. Šleževičių- dar sakė apla
mai nesuprantąs jam patei
kiamų kaltinimų esmės, nes 
Generalinės prokuratūros Or
ganizuotų nusikaltimų ir ko
rupcijos tyrimo skyriaus vy
riausiasis prokuroras Algi
mantas Kliunka juos surašė 
rekordinio ilgumo, iš 250 žo
džių susidedančiais sakiniais. 

Teisme kaltinimą palaikan
tis prokuroras Pranciškus Zai
kauskas paaiškino, kad gali
ma didžiausia bausmė už A. 
Šleževičiui teikiamus nusikal
timus yra 5 metui. 

JT būstinę. 
Vėliau Lietuvos prezidentas 

kartu su kitų valstybių ir vy
riausybių vadovais, atvyku
siais į New Yorką, dalyvavo 
jų garbei JT generalinio sekre
toriaus Kofi Annan sureng
tuose pietuose. 

Popietiniame Generalinės 
Asamblėjos sesijos posėdyje 
kalbėjo Gruzijos, Irano, Japo
nijos ir Norvegijos atstovai, 
taip pat Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis. 

Vakare V. Adamkus dalyva
vo Urugvajaus, šį pusmetį pir
mininkaujančio JT Generali
nės Asamblėjos sesijoje, prezi
dento Julio Maria Sanguinetti 
priėmime valstybių ir vyriau
sybių vadovams bei žiūrėjo 
Broadway miuziklą „Phantom 
ofthe Opera". 

* Reaguodama i grupės 
Vilniaus universiteto stu
dentų skundą, prezidentūra 
prašo Švietimo ir mokslo mi
nisterijos ištirti ir įvertinti 
padėtį šioje aukštojoje mokyk
loje. Praėjusią savaitę penki 
VU Žurnalistikos instituto 
magistrantai laišku kreipėsi į 
prezidentą, Seimo pirmininką, 
premjerą ir švietimo ministrą, 
teigdami, kad universitetas 
„piktnaudžiauja autonomijos 
teikiama laisve ir nevykdo 
Konstitucijos". Studentai ne
patenkinti, kad universitetas 
savavališkai sulaužė sutartis 
ir padidino mokestį už studi
jas. Prezidento patarėjas Da
rius Kuolys sakė, kad prezi
dentūra padėtį universitete 
laiko nenormalia, todėl prašo 
ministerijos įvertinti, kiek 
universiteto statutas dera su 
visais valstybės įsipareigoji
mais studentijai. <EIU> 

* Naujasis Švedijos am-
basadoriua Vilniuje Lars 
Vargo, rugsėjo 16 d. įteikęs ski
riamuosius raštus prezidentui 
Valdui Adamkui, žada gilinti 
Lietuvos istorijos žinias ir 
mokytis lietuvių kalbos. „No
rėčiau mokytis jūsų turtingos 
ir unikalios kalbos, kuri, kaip 
girdėjau, nėra lengva", per ce
remoniją sakė diplomatas. L. 
Vargo, kuriam dabar 51-eri, 
iki paskyrimo į Lietuvą dirbo 
Švedijos ambasadoje Japoni
joje. Jis yra vedęs, turi penkis 
vaikus. 

* Klaipėdoje, Danės upės 
krantinėje, rugsėjo 17 d. sus
tojo Prancūzijos patrulinis ka
ro laivas „Flamant". Prancū
zai į Lietuvą atplukdė techni
nės įrangos siuntą bendrai 

Nenutyla abejonės dėl sutarties 
su ^ i l l i a m s " bendrove 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — Krikščionys demo
kratai bei opozicinės LDDP 
nariai nėra patenkinti Lietu
vos naftos komplekso pertvar
kymo nuostatomis ir siūlo 
pataisas. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį Seimo ekonomikos 
komiteto vadovas, krikščionis 
demokratas Albertas Šimėnas 
teigė, kad galutinėse investi
cijų į naftos įmonių kompleksą 
sutartyse su strateginiu inves
tuotoju JAV bendrove „Wil-
liams International" vyriau
sybė turėtų tvirčiau ginti Lie
tuvos siekius. 

Jis rekomenduoja vyriausy
bei šiose sutartyse numatyti, 
kad visi įstatymai, kurie bus 
priimti po AB „Mažeikių naf
ta" pertvarkymo, Lietuvai de
rinant įstatymus su ES įsta
tymais, Šiai įmonei bus priva
lomi. 

Taip pat siūloma, kad visos 
minimalios socialinės garanti
jos darbuotojams, kurias po 
bendrovės „Mažeikių nafta" 
pertvarkos numatys priimtieji 
įstatymai, bus privalomi šiai 
įmonei. 

A. Šimėnas rekomenduoja 
vyriausybei numatyti susitari
mo sąlygas, kad būtų apginti 
Lietuvos ekonominiai tikslai 
tuo atveju, jei strateginis in
vestuotojas, kol visiškai neat
siskaitė už akcijas, turimas 
reorganizuotos AB „Mažeikių 
nafta" akcijas pirmumo teise 
pasiūlytų vyriausybei. 

A. Šimėno nuomone, Lietu
vos siekius geriau užtikrintų 
ir tai, jog bent viena ES val
stybių įmonių turėtų AB 
„Mažeikių nafta" akcijų, o 
užmokesčio strateginiam in
vestuotojui už pertvarkytos 
AB „Mažeikių nafta" valdymą 
pagrindinė dalis būtų susieta 
su bendrovės veiklos rezultatų 
gerėjimo prieaugiu. 

Kitoje spaudos konferenci
joje LDDP frakcįjos seniūno 
pavaduotoja Sigita Burbienė 
irgi teigė, kad sutartyse su 

Baigta Sausio 
liudytojų 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas baigė liudytojų ap
klausą 1991 metų sausio 13-
tosios perversmininkų byloje 
ir spalio pabaigoje ketina pra
dėti teisminius ginčus. 

Vilniaus apygardos teismo 
pirmininkas Albinas Sirvydis 
sakė, jog praėjusią savaitę bai
gus teisminį tardymą, spalio 
19 dieną valstybės kaltintojai 
turėtų pradėti sakyti kalbas. 

Nuosprendį teismas ketina 
skelbti kitų metų pradžioje. 

Pagal Baudžiamojo proceso 
kodekso įstatymus, teisminiai 
ginčai susideda iš kalbų, ku
rias pasako dalyvaujantys by
loje valstybinis ir visuomeni
nis kaltintojai, nukentėjusysis 
ir jo atstovas, taip pat civilinis 
ieškovas, civilinis atsakovas 
ar jų atstovai, gynėjas, visuo
meninis gynėjas ar pats teisia
masis, jeigu teisiamajame po
sėdyje gynėjas nedalyvauja. 

Sausio 13-tosios bylos tyri-

Baltijoa valstybių karo eskad
rai BALTRON. 40,000 Pran
cūzijos frankų (28,000 litų) 
vertės siuntoje — žiūronai ir 
gesintuvai. Keturias dienas 
uostamiestyje stovėjęs lai
vas buvo atviras lankytojams. 

(BNS) 

„Williams" yra daug neaišku
mų. Ji pranešė, kad frakcija 
Seimo ekonomikos komitetui 
pateikė kelis siūlymus, kurie. 
LDDP vertinimu, suteiktų 
Lietuvos valstybei daugiau ga
rantijų. 

Svarbiausi jų — kad valsty
bei priklausančių akcijų dalis 
bent trejus metus po reorga
nizuotos bendrovės „Mažeikių 
naftos" įregistravimo negali 
būti mažesnė kaip 51 proc. 

Kartu siūloma iš įstatymo 
visiškai išbraukti nuostatą, 
kad vyriausybė įsipareigoja 
kompensuoti negauto bendro
vės pelno dalį. 

Jei į šiuos siūlymus nebus 
atsižvelgta, S. Burbienė tvir
tino, kad LDDP frakcija, bal
suojant Seime, nepritars „Wil-
liams" investicijoms į Lietuvą. 

Ūkio ministrui 
prireikė prokuratūros 

pagalbos 

Pirmadienį ūkio ministras 
Vincas Babilius paprašė Ge
neralinės prokuratūros atlikti 
tyrimą, kas yra tikrieji auto
riai viešai platinamų suklasto
tų susitarimų tarp JAV firmos 
„Williams" ir Ūkio ministeri
jos ir „kas tokiu būdu bando 
daryti poveikį Seimo sprendi
mams Lietuvai strategiškai 
svarbiais klausimais". 

Ūkio ministro laiške gene
raliniam prokurorui pažymi
ma, kad „pastaruoju metu 
tarp Seimo deputatų (Seimo 
narys V. P. Andriukaitis) pla
tinami, komentuojami, taip 
pat spaudoje kažkur rasti, 
niekieno nepasirašyti, rusų 
kalba suklastoti tariami susi
tarimai tarp Ūkio ministerijos 
ir JAV firmos 'VVilliams' dėl 
numatomų 'VVilliams' investi
cijų į naftos įmonių komplek-
są". 

Prie savo rašto V. Babilius 
pridėjo suklastotą ketinimo 
laiško projektą, parašytą rusų 
kalba, tarp Ūkio ministerijos 
ir „Williams". 

13-osios bylos 
apklausa 
mas užtruko daugiau nei pen
kerius metus, ir ji Lietuvoje 
neturėjo atitikmens pagal nu
sikaltimų pobūdį, mastą ir su
dėtingumą. 

Bylą dėl sąmokslo, siekiant 
užgrobti valdžią 1991-ųjų sau
sį ir tyčinių nužudymų organi
zavimo, sudaro daugiau kaip 
332 tomai. Teismui liudijo 
tūkstančiai liudininkų ir nu
kentėjusių. 

Parengtinis tardymas by
loje buvo baigtas 1994 m. pa
baigoje, dar po dvejų metu 
byla buvo perduota teismui. 

Prieš teismą stojo 6 iš 51 
kaltinamojo, nes kiti Lietuvos 
teisėsaugos institucijoms yra 
nepasiekiami. 

Buvusiems Lietuvos kom
partijos vadovams Mykolui 
Burokevičiui ir Juozui Jerma-
lavičiui 1994 m. rugsėjį buvo 
paskirtas kardomasis suėmi
mas. Jau ketverius metus teis
mo nuosprendžio jie laukia 
Vilniaus tardymo izoliatoriuje. 

KALENDORIUS " 
Rugsėjo 21 d : Šv Matas 

Apaštalas-evangel.: Mantau-
tas, Geistautas, Vilkintė. 

Rugsėjo 22 d.: Tomas. 
Mauricijus, Digna. Kintautas. 
Virma. Pirmoji rudens diena. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
TIK TRYS ŽINGSNIAI IKI TIKROS 

SVEIKATOS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ>. 

Taip. tik tris žingsnius 
pažengęs gali neštis visišką 
sveikatą ant savo delno. Tada 
tikrąja sveikata — tai yra kū
no, proto ir jausmų darna — 
neatsidžiaugiama. Bet iš ku
rios vietos pradėti tuos tris 
žingsnius, kad mes nė nekrus-
relim ton kryptin, todėl taip 
iabai sergame, vargstame ir 
pirma laiko mirštame. O, kas 
svarbiausia, kad dėl to visai 
nesijaudiname — manome, 
kad taip turi būti. Taip many
ti yra mediciniška netiesa ir 
nuodėmė. Ir štai dėl ko. 

Tie trys žingsniai yra: nor
malus darbavimasis, toks 
gyvenimas ir maitinimasis. 
Mes toli gražu nuo tokio trejo
po normalumo, todėl dabar 
mus slegia trejopa našta, ku
rios mes galime nusikratyti 
šitaip elgdamiesi. 

Darbas yra palaima 

Mes nežengiame pirmo žings
nio sveikaton-nesidarbuojame, 
nejudame, nesimankštiname 
reikiamai: ypač pensininko 
dienoms išaušus, mes darbą 
laikome prakeikimu, kaip ne
teisingai kai kurie pamoksli
ninkai niekus kalba, medicina 
mums pataria net 18-ka būdų 
mankštai. Štai keletas jų. 
Lipk laiptais, nesinaudok kel
tuvu, pasivaikščiok su pažįs
tamu ar pažįstama, šluok ta
ką, pjauk žolę, važiuok neva
žiuojančiu dviračiu, valyk 
Kambarį, pertraukos metu 
energingai pasivaikščiok ir 
daug kitokių darbų nudirbk. O 
mes. lietuviai, imkime darbuo
tis, kaip mūsų tėvai protėviai 
kad darbavosi: pagal gamtą 
gyveno — su saule kėlėsi, su 
saulėleidžiu ilsėjosi. Taip visi 
žemės gyviai elgiasi. 

Štai kas trukdo žengti 
pirmą žingsnį sveikaton 

Tai ilgas TV žiūrėjimas, per-
simiegojimas, kortom, bei bin-
go lošimas (čia parapijos turi 
susitvarkyti), telefono ragelio 
nuo ausų neatitolinimas, sė
dint, nieko nedirbant, muzi
kos klausymas. 

Mes žengsime pirmą žingsnį 
sveikaton. kai darbą palaima, 
ne prakeikimu laikysime, vie
nas kitą pralenkdami, darbuo
simės ir mažiau tinginiau
sime. 

Normalus gyvenimas — 
tikro žmogaus savumas 

Antra žingsnį sveikaton 
žengti mums trukdo nuo ma
žens iškrypęs, nenormalus el
gesys — tai suaugusiųjų ne
sveikas gyvenimo būdas, kurį 
prieauglis pasisavina ir ima 
girtauti, kofeiną, nikotiną var

toti, gerų darbų vengti, persi
valgyti, talkų vengti, BALFui, 
Mercy Lift nugaras atsukti, į 
našlaičių ašaras dėmesio ne
kreipti, o sunegalavus vien iš 
tabletės pagalbos laukti. Su-
imkime save nagan ir pradė
kime normalaus žmogaus gy
venimą: tada šimtametis am
žius bus mūsų džiuginanti sa
vastis. 

Sveika mityba tai ne 
persirijimas 

Visi ir visos ir trečią žingsnį 
sveikaton dar šiandien galime 
žengti: tai tik išalkus svei-
kiausio ir skaniausio kąsnio 
nurijimas. Jis toks yra: vai
siai, daržovės, grūdai, riešu
tai, liesas pienas, kiaušinio 
baltymas, be taukų, o tik su 
sėmenų ir alyvmedžių alieju
mi gyvenimas ir tuomi savo 
atsparą negalėms didinimas. 

Juo greičiau taip trigubai 
sveikaton žingsniuoti imame, 
tuo greičiau susveiksime ir 
daugiau jokių negalių pro sa
vas duris neįsileisime. Sėk
mės. 

SVEIKATOS TEMOMIS 
BESIDOMINČIU 

ŽURNALISTŲ KLUBAS 

Trisdešimt žurnalistų, na
grinėjančių sveikatos proble
mas, įsteigė savo klubą. Visus 
juos, kaip pasakė šio klubo 
iniciatorė, Sveikatos apsaugos 
ministerijoje dirbanti žurna
listė Audronė Rapolevičiūtė, 
vienija noras giliau suvokti 
sveikatos politiką Lietuvoje. J 
klubo susirinkimus bus kvie
čiami žymūs Lietuvos medikai 
— įvairių sričių specialistai, 
galintys suteikti žinių apie 
Lietuvos, taip pat viso pasau
lio medicinos naujoves. Numa
tyta bendradarbiauti su Pa
saulio sveikatos organizacija 
(PSO), gauti iš jos naujausią 
informaciją. 

Susitarta, kad šį žurnalistų 
klubą globos Sveikatos apsau
gos ministerija — padės su
rengti išvykas į įvairias medi
cinos įstaigas, taip pat rengti 
seminarus bei disputus žur
nalistus dominančiomis temo
mis. 

Klubo nariu gali būti kiek
vienas, sveikatos problemomis 
besidomintis, žurnalistas. Kvie
čiami kolegos ir iš kitų miestų 
bei rajonų. Apie ketinimus 
dalyvauti veikloje prašoma pra
nešti faksograma (22-46-01) į 
Sveikatos apsaugos ministe
riją, Audronei Rapolevičiūtei. 

Tai — jau antras panašaus 
profilio klubas Lietuvoje. Pir
masis iš jų — sveikatos temas 
gvildenančių žurnalistų disku
sijų klubas įsikūrė rugsėjo 3 
dieną. Diskusijų klubas bus 

registruojamas kaip visuome
ninė organizacija, be kitų pro
graminių dalykų pasiryžusi 
ginti savo narių interesus, kai 
jiems iškils problemų, vyk
dant profesines žurnalistų už
duotis. (Elta) 

ŽINIOS APIE MITYBA — 
PASAULINIAME 

DUOMENŲ BANKE 

Pirmą kartą žinios apie Lie
tuvos gyventojų mitybą pateks 
į Pasaulinio sveikatos orga
nizacijos (PSO) duomenų ban
ką, —pranešė Eltai Mitybos 
centro direktorė Kamelija Ka-
dziauskienė. Bus galima ma
tyti, pasak direktorės, kaip 
mes atrodome kitų valstybių 
kontekste. Be to, dabar jau ir 
Lietuvos duomenys galės pasi
tarnauti PSO ekspertams, 
rengiant mokslines rekomen
dacijas, tarptautines progra
mas. 

PSO iniciatyva pagal šios 
pasaulinės organizacijos meto
dikas. Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje atliktas specialus tyri
mas — gyventojų apklausa 
apie mitybos įgūdžius, maisto 
suvartojimą, ligas, susijusias 
su mityba, žalingus įpročius 
bei fizinį aktyvumą. Lietuvoje 
apklausta 3,000 gyventojų nuo 
19 iki 64 metų. Šiuo metu, pa
sak K Kadziauskienės, ap
klausos duomenys analizuoja
mi, sisteminami ir bus pa
teikti PSO Europos regiono 
biurui. Atlikti šį tyrimą Mity
bos centrui padėjo mitybos hi
gienos specialistai iš visuo
menės sveikatos centrų. 

Žinios apie žmonių mitybą, 
suvartojamų produktų kiekį ir 
proporcijas, pasak K Ka
dziauskienės, labai svarbios ir 
pačiam Mitybos centrui. Ma
tant realias mitybos klaidas, 
galima imtis priemonių jas 
taisyti. Valdžios suteikta teise 
Mitybos centras derina naujų 
produktų technines sąlygas. 
Tų dokumentų kasmet patei
kiama šimtais. Žinodami, ko
kių produktų, kokių medžiagų 
ypač trūksta Lietuvos gyven
tojų mitybos balanse, Mitybos 
centro specialistai gali siūlyti 
maisto pramonei atitinkamai 
koreguoti naujų gaminių re
ceptūras, pavyzdžiui, mažinti 
riebalų kiekį. 

Nors apie tai, kad Lietuvoje 
yra daug nutukusių žmonių, 
kalbama seniai, tačiau dabar 
jau galima ir visiškai tiksliai 
pasakyti, kad per didelį svorį 
turi 32 procentai 50-64 metų 
amžiaus moterų ir 16 pro
centų to paties amžiaus^vyrų. 
Pasikeitė jaunų žmonių svorio 
situacija: beveik visiškai nebe
pasitaiko nutukusių mokslei
vių ir studentų, sakė Mitybos 
centro direktorė. (Elta) 

• Visame savo gyvenime aš 
tik tenai atradau nesavamei-
liškus žmones, kur radau 
tvirtą religinį gyvenimą, tikė
jimo išpažinimą; čia toksai 
charakteris turėjo nesikei
čiantį pagrindą. 

J. W. Goethe 

Turistai Vilniaus senamiestyje. Nuotr. Viktoro K a p o č i a u s 

BESIRUOŠIANT JAV LB 
TARYBOS ANTRAJAI SESIJAI 

JAV LB XV Tarybos prezidiumo pirmininko 
Donato Skučo 1997-1998 m. veiklos pranešimas Tarybos 

antrai sesijai 

Kybartų internato vaikučiai, kuriuos globoja Daytona Beach, FL, „Saulutės" skyrius. 

Dabartinis prezidiumas bu
vo išrinktas JAV LB XV Tary
bos pirmoje sesijoje, Philadel
phijoje, 1997 m. rugsėjo 27 d. 
Kiti keturi nariai išrinkti į 
prezidiumą yra Laima ir Jo
nas Karosai, Dalia Puškorienė 
ir Aušrelė Sakalaitė. Pirmas 
darbas po sefijos buvo išsiun
tinėti balsavimo anketas ir 
suskaičiuoti balsus už Krašto 
valdybos pirmininkės pateiktą 
Krašto valdybos sąrašą. Sąra
šas patvirtintas, kaip pateik
tas. Antras didelis darbas bu
vo pravesti JAV LB narių rin
kimus į Lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisiją. 

1998 m. sausio 16 d. dalyva
vau Baltųjų rūmų ceremoni
joje, pasirašant JAV-Baltijos 
valstybių chartiją. Po ceremo
nijos dalyvavau „Blair House" 
priėmime, kuriame kalbėjau 
su viceprezidentu Al Gore Lie
tuvos reikalais. Sausio 17 d. 
atstovavau JAV XV Tarybai 
iškilminguose Krašto valdybos 
suruoštuose pietuose Lietuvos 
Respublikos prezidentui. Sau
sio 18 d. JAV LB vardu įtei
kiau padėkos raštą arkivysku
pui Sigitui Tamkevičiui ir su
ruošiau jam priėmimą. Vasa
rio 6 d. susitikau ir pietavau 
su Lietuvos Respublikos Kraš
to apsaugos ministru Česlovu 
Stankevičium. Vasario 9 d. 
dalyvavau Lietuvai svarbiame 
NATO seminare, kuriame kal
bėjo Valstybės sekretorė Ma-
deline Albright. Vasario 11d. 
dalyvavau Valstybės departa
mento ceremonijoje, kurioje 
Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos 
priėmimas į NATO buvo pa
siųstas į Senatą patvirtinti. 

Vasario 16 d. proga pasa
kiau kalbą New Haven, Hart
ford ir Waterbury, CT, Juno 
Beach, FL, ir Laisvės puotoje, 
Čikagoje. Taip pat atstovavau 
JAV LB Tarybai pirmose Lie
tuvių dienose, St. Petersburg. 
FL, ir vakarų apygardos suva
žiavime, Los Angeles, CA, kur 
buvau ypač maloniai priimtas. 

„Williams Co. Inc." kvieti
mu susitikau su jų atstovais 
Vašingtone aptarti bendroves 
planus Būtingės terminalo va
dovavimui. 

Per pereitų metų LX PLB 
seimą Vilniuje, Australijos LB 
delegacija buvo labai priešiš
kai nusistačiusi prieš JAV LB 
delegaciją. Nuvykus į Austra

liją atostogų, pašvenčiau ne
mažai dienų susitikimams ir 
išsikalbėjimams su Australijos 
LB vadovais. Pasirodo, jie ne 
tik neturi antipatijų JAV LB, 
bet po mūsų pokalbių yra pa
siruošę dirbti bendrą lietuviš
ką darbą. Atstatymas drau
giškų ir dalykiškų santykių 
tarp Australijos ir JAV LB yra 
vienas maloniausių mano pa
siekimų šiais metais. 

Nuvykau ir padariau prane
šimą Toronte, PLB suruoštoje, 
konferencijoje, Lietuvos įstoji
mo į NATO klausimu. Apie 
konferenciją kalbėjau per 
^Amerikos balsą". 

Iš Lietuvos fondo skirstymo 
komisijos pirmininko gavau 
laišką, išreiškiantį susirūpini
mą dėl JAV LB „lobby" Va
šingtone Lietuvos reikalais. 
Po pasitarimų laiškas buvo at
sakytas, nuraminant susirū
pinimus. 

Po V. Kamanto išrinkimo 
PLB pirmininku Vilniuje ir 
mano išrinkimo prezidiumo 
pirmininku Philadelphijoje su
tarėm dirbti kartu, sušvelni-
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nant ir normalizuojant san
tykius tarp PLB ir JAV LB. 
Buvo padaryta labai gera 
pradžia, bet 1998 m. balandžio 
įžanginis straipsnis „Pasaulio 
lietuvyje" sustabdė tas pastan
gas. Tuo pačiu laiku, V. Ka-
mantui sunkiai susirgus, nete
ko atitinkamai sušvelninti pa
dėties. Tikiu, kad mes toliau 
tęsime pradėtą darbą ir nelei
sime vienam nesusipratimui 
nutraukti tų pastangų. 

Ryšium su JAV LB XV Tary
bos antra sesija Cleveland, 
OH, yra ruošiama konferenci
ja „JAV LB 21-mame šimtme
tyje". Platesnę informaciją 
apie tai paskelbsime netru
kus. 

Metų laikotarpyje buvo du 
prezidiumo akivaizdiniai posė
džiai: per JAV - Baltijos char
tijos pasirašymą ir per Smith-
sonian festivalio atidarymą. 
Abiejuose posėdžiuose dalyva
vo keturi iš penkių prezidiumo 
narių. Nors prezidiumo nariai 
išsisklaidę po keturias valsti
jas, su modernios technikos 
pagalba buvo galima gerai 
veikti. 

* Iki rugsėjo vidurio Lie
tuvoje grūdų derl ius buvę 
nuimtas nuo devynių dešim
tųjų visų grūdinėmis kultū
romis užsėtų plotų, buvo pri
kulta beveik 3 mln. tonų grū
dų. Ūkininkų ir kitų gyvento
jų ūkiuose derlius nuimtas 
nuo 87 proc. grūdinėmis kul
tūromis UŽSėtų plotų. (Elta) 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL .60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTĮ] GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory Hite, IL 
Tel . (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOa4.AU?. 
INDRĖ RUDAITIS* O.D. 

AKIŲ UGOS - CHtRURGUA 
1020 E.Ogdan Ave. Suite 310 

Napannfle, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
382S HkjNand Ava., 
Towar1,Suite3C 

Downers Orova, IL 60515 
TsJ. (630) 436-0120 

DR. ŽIBUTĖZAPAJMCKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166E.Superkx,SuHe402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL60415 

Tel. 708-636-6822 
4149 VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENEC. DECKER, BOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (tetoėti angliškai) 
Tel. 706422-8260 

DR. L PETRBtQS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hilte, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

S DR A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 S I Tel. 706422-0101 
Valandos pagal susitarime, 

Pfcmad. 3v.p.p.-7v v., antr. l2:30-3v.p.p. 
trac. uždaryta, ketvfct 1-3v.p.p. 

iriastad. 9v.r.-12v.p.p 

EDMUNDAS VgfctAS, MD., S.C. 
Specialybe - Vidaus Rgų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tet 773*86-7756 
Vsiandoa pagal susitsitmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

Family Oental Care 
6317Famriev». Ste 6 
VVestmont. IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba i«tuvt»k»i 

Paukščių stebėjimo punktas Rusnėje. Nuotr Alg io Č e p ė n o 

* Europos Sąjungai (ES) 
suteikus leidimą visose 15-
oje bloko valstybių prekiauti 
vyrų potenciją skatinančiu 
vaistu „Viagra", Lietuvos val
stybinė vaistų kontroles tar
nyba tikisi šį vaistą oficialiai 
įregistruoti iki lapkričio mė
nesio. (BNS i 
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GAL JAU NEREIKIA? 
VYTAUTAS VOLERTAS 

\ Lietuvą svečiuotis atvyks
ta Norvegijos karališkoji po
ra. Vilniuje lankosi Europos 
ministrai, diplomatai, Filipinų 
kerėtojai, Azijos apaštalai nu
skustomis galvomis. Vieši sce
nų garsenybes, įpratusios mo
terims glostyti nosytes. Rug
pjūčio viduryje pats mačiau 
oro uoste, esančiame tarp Pa
langos ir Šventosios, gal de
šimtį besiilsinčių JAV karinių 
lėktuvų. 

Lietuva nepriklausoma 
Šiaurės Europos valstybė, ar
tima Norvegijai, Švedįjai, Suo
mijai, Danijai, Islandijai ir 
dviems savo seserims prie 
Baltijos. Bet ji būgštauja dėl 
Rusijos netvarkos, nėra tikra 
dėl tų slavų krašto nenuma
tomų išdaigų, pikto sutarčių ir 
valstybinių užtikrinimų lau
žymo. 

Žmonės Lietuvoje yra kū
rybingi. Jie gyveniman veržia
si lyg traktoriukai, Minske ga
minti, moka su kaimynais 
savo mintis ir pastangas de
rinti. Štai kad ir 3 km ilgio 
požeminis vamzdis Latvijon. Į 
ten ir iš ten gryną spiritėlį 
pumpuoja ne gramais, bet de
šimtimis tonų. Ir pasienio ap
saugos taikingumas... Juk ši 
guminė žarna po žeme įsirau
sė slapta, mažai kam paste
bint, o pastebėjusiems — ty
lint. Sumanus technologijos 
pritaikymas spekuliacijai. 

(Gal šį projektą įvykdė kokie 
tarptautiniai aferistai? Gal 
lietuviai čia niekuo dėti?). 

Klesti didelė pažanga. Ir ne
teisinga, ir teisinga; ir nešva
ri, ir švari. Juk visame pa
saulyje taip yra. Štai prez. V. 
Adamkaus dėmesingumas. Jis 
mus nustebino KGB įstatymo 
vetavimu, bet pradžiugino ne
liečiamų medžiotojų sudraus-

••-mJmmu-Kas girdėjo, kad didi
kais apsiskelbusiems žvėrelių 
naikintojams būtų užlaikomi 
specialus miškų plotai, kur 
buvę priešakinės partijos 
draugai laisvai pyškintų? 
Valdžia tuos miškų plotus 
prižiūri, piliečių (net ir tų pi-
liečių, kurie šautuvo bijo) 
mokesčiais atlieka darbus, o 
didikai, terbomis apsikabinė
ję, paraku atsiduoda, veltui 
pakrūmėmis šliaužioja ir tyko 
vargdienio šerniuko, kuris gal 
dar net bulvyčių pasiknisti 
nespėjo. Čia prezidentas elgia
si kaip doras valstybės šeimi
ninkas. 

Kai Lietuva jau taip toli 
nužygiavo ir net negalvoja po
ilsiui sustoti, gal jau nereikia 
JAV Lietuvių Bendruomenės? 
Gal jau viskas atlikta, padary
ta, tik darbo įrankiai dar 
išmėtyti, į vietas nesurikiuoti? 

Juk ar ne dėl Lietuvos laisvės 
plėšėmės? Ar ne dėl jos prieš 
vaikų nosis pirštus kratėme 
ir barėme — kalbėkite lietu
viškai, nes jūsų Lietuvai rei
kės? Suklydome, net prisipa
žinti nesmagu. Lietuvai nei 
mūsų, nei mūsų vaikų nerei
kia, iš Lietuvos žmonės krin
ka po visą pasaulį, net darbo 
vergija išgarsėjusių JAV ne
aplenkdami. Taigi žmonių ten 
yra su kaupu, ten upeliais 
klega dejonės, kad gyvenimas 
nepakeliamai sunkus. 

Spiritas teka vamzdžiais, 
automobiliai užkemša gatves, 
avarijos trukdo judėjimą 
greitkeliuose, skyrybų gausoje 
neatsekama, kuris vyras yra 
tikras, kuris tik šonui pasišil
dyti; kuris vaikas, kuris po-
vaikis. Ir festivalio skliau
tuose skamba himnai. „Vai 
gaila, gaila Lietuvos", dainuo
ja .Armonikos" ansambliu-
kas. 

Verksmai, dejonės, skundai 
yra įpročio, mados požymiai. 
Ir ta daina „Vai gaila, gai
la..." yra ne skausmo, bet mei
lės išraiška. Atėjo persilauži
mo laikotarpis. Juk tylomis 
dar bruzda gausios komuniz
mo liekanos, į gyventojų akis 
žarstydamos smėlį. Ir buvę 
KGB pirmūnai, apsiginklavę 
geromis pensijomis su neapy
kanta laisvei, kursto patys 
save bei artimą aplinką. Ko
munistų partijos drumzlės ir 
šiandien teršia Lietuvos gyve
nimo srovę. 

Atėjo persilaužimo laikotar
pis, gana ilgas. Reikalingas 
budrumas, o jis iššaukia su
sierzinimą. Kas spiritą pum
puos vamzdžiais ir gerklėmis , 
tie nematys šviesos nei Lietu
voje, nei kitur. Kas darbu sau 
gyvenimą, statys Lietuvoje ar 
laikinu triūsu užsieny, jį pa
sistatys. 

Lietuva eina pirmyn. Jos 
nesulaikys nei raudonoje nd-
menklatūroje išaugę kenkėjai, 
nei požemiais į mūsų kraštą 
įsirausę tarptautiniai bandi
tai. 

Tai kur čia įtelpa Lietuvių 
Bendruomenė? 

Kaip tik čia! Kur reikia lie
tuviškos gyvybės, ten reikia ir 
LB. 

Išauginome vaikus, išmok
slinome. Jie nebuvo blogi! Ka
dangi patys skendėjome virš
valandžiuose, stokojome dė
mesio Laimutei, Vytautui. 
Laimutė ir Vytautas žino, kad 
jie lietuvių kilmės, su tėvais 
jie net lietuviškai susikalba. Ir 
prisimena, kad Lietuva buvo 
okupuota. Šitai girdėjo iš pra-
kalbininkų minėjimuose, kai 
dalyvavo tautiniuose šokiuose 

Aukštaitijos valstybiniame parke prie Ignalinos. 

(buvo smagu) ir užsceny lauk
davo, kada reikės pasirodyti. 

Laimutė ir Vytautas, Eglė ir 
Antanas, Rūta ir Algis — kiek 
vardų, kiek jaunų žmonių! — 
baigė aukštuosius mokslus, 
iškriko gyventi, pasiskleidė vi
sose valstijose. Jie gerbia 
tėvus, gerbia tėvų išgarbintą 
Lietuvą, jie daug žino kasdie
ninių lietuviškų žodžių. Ir 
draugams amerikiečiams iš
didžiai pasisako — I'm Lit-
huanian! 

Bet tai beveik viskas. Jie 
neišmoko lietuviškiems reika
lams atiduoti aukos. Juk 
amerikietis nieko neaukoja, 
išskyrus mokesčius. Tai ar 
leisti šiems gražiems, doriems 
advokatams, inžinieriams, gy
dytojams, finansistams, profe
soriams, kurie didžiuojasi lie
tuvybe ir net moka ištarti 
„Kaip tai einasi?", skęsti ir 
nuskęsti? 

Kalbėjomės apie jaunus, 
JAV išaugusius, lietuviais iš
likusius žmones. Jiems reikia 
ryšio! LB leidžiamas žurnalas 
„Bridges", tai ryšys su lietu
viais, su Lietuva, ryšys su 
nostalgija jaunystei. 

O seneliukai? Našlaičiams, 
nelaimėje pakliuvusiems, mū
sų bėgamiesiems reikalams 
pinigėlius išmetą, jau senat
vės sukrypinti patriotai? Ar 
ne jie sukūrė Lietuvą Ameri
koje, net retkarčiais „susimo-
derninusių intelektualų" pa
juokti, ar ne jie atidavė tūks
tančius ten, nuo kur šykštieji 
ir „gudrieji" sukosi šalin? 

Kaip yra su šiandien ar va
kar uždarbiui atsiradusiais 
dorais žmonėmis'.' Vargsta, 
taupo, nes nori gyventi be 
verkšlenimo. Ar jiems nerei
kia užvėjos? O ligoniai, o įvai
rūs stuburo, širdies, kosmeti
nių operacijų reikalaują vai
kai ir jaunuoliai? 

JAV LB yra tvirtovė. Lai 
Dievo palaima ir mūsų para
ma laiko ją gyvą. 

GANDAI APIE 
BANKROTĄ YRA 
PERDĖTI 

Pastarųjų savaičių Lengvo
sios pramonės įmonių sąjun
gos vadovų pareiškimus, esą 
ši pramones šaka yra ties 
bankroto riba, jai stinga apy
vartinių lėšų ir ji turėtų už 
skolas atsiskaityti turtu, ne
priklausomi ekspertai vertina 
tik kaip politinį vyriausybės 
reketą, rašo .Lietuvos rytas". 

Ekspertų teigimu, lengvo
sios pramonės įmonių bankro
to šmėkla yra tik tariama, o 
sąjungos vadovų tvirtinimai 
tėra norai spausti vyriausybę 
mažinti mokesčius, pasirašyti 
politiškai nenaudingą laisvo
sios prekybos sutartį su Rusi
ja ir dar kartą anuliuoti mili
jonines skolas toms" lengvosios 
pramonės įmonėms, kurios 
nesugeba dirbti. 

Oficialūs statistikos skaičiai 
irgi kalba apie kitokią padėtį 
šalies lengvosios pramonės 
įmonėse, nei ją bando pavaiz
duoti sąjungos vadovai. Šie
met per pirmąjį ketvirtį Lietu
va eksportavo lengvosios pra
monės gaminių šeštadaliu 
daugiau nei per praėjusių 
metų I-ąjį ketvirtį. Keletas 
šalies įmonių nespėja gaminti 
produkcijos. Pirmąjį šių metų 
ketvirtį .Utenos trikotažas" 
pagamino penktadaliu dau
giau produkcijos ir gavo 2 kar
tus daugiau grynojo pelno. 
Panašūs pelno ir gamybos ro
dikliai ir kitose didelėse leng
vosios pramonės įmonėse — 
Raseinių Šatrijoje", Alytaus 
JDainavoje". Vilniaus „Sparta" 
šią vasara nespėja siūti triko-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

tažo gaminių. 
Šnekas apie bankrotą Vil

niaus verslo konsultacijų cen
tro direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Darulis sieja su 
pačių bendrovių nesugebėjimu 
dirbti rinkos sąlygomis. Pasak 
jo, įmonės neretai dirba iner
tiškai, per mažai dėmesio skir
damos rinkodarai, rinkotyrai. 
Įmonės iki šiol gamina gana 
prastos kokybės ir sąlygiškai 
brangią produkciją. 

R. Daruliui pritaria ir vienos 
didžiausių Lietuvoje prekybos 
bendrovių „Apranga" generali
nis direktorius Rimantas Pur-
vaneckas. Pasak jo, iki šiol 
sąjungos vadovai daugiau kal
bėjo nei dirbo. Buvo skelbia
mas šūkis „Pirk prekę lietu
višką", tačiau su Lietuvos pre
kybininkais, pirkėjais buvo 
bendradarbiaujama per ma
žai. R. Purvaneckas mano, 
kad lietuviškų gaminių kainų 
formavimo politika nepaslan
ki. Jam atrodo gana keisti ga
mybininkų norai užtvindyti 
prekėmis Rytų rinkas. „Jei 
Lietuvos įmonės nesugeba 
daugiau šiuolaikiškesnės pro
dukcijos parduoti savo šalyje, 
tai kaip jos tai darys, pa
vyzdžiui, Rusijoje?", — klausė 
jis. Kartu R. Purvaneckas pri
pažino, kad šalies lengvoji 
pramonė iš tiesų turi pro
blemų Europoje. Išskyrus 
Didžiąją Britaniją, drabužių 
perkama vis mažiau. Jų kai
nos nedidėja. Europos gamin
tojai veržiasi į Lietuvos rinką. 
Lietuviai bus priversti konku
ruoti dizainu, kokybe, kaino
mis. 

Danutė Bindokienė 

Nelengva atsisakyti 
galios 

• Pasirink pakankamai di
deles kovas, kad jos būtų pras
mingos, bet atitinkamai ma
žas, kad galėtum jas laimėti. 

Jonathan Kozol 

Jeigu naujojo Rusijos mini
stro pirmininko pagrindinis 
receptas, norint ištraukti 
kraštą iš finansinių bėdų, yra 
padaugintas rublių kiekio pa
leidimas į apyvartą, tais pini
gais mokant ir skolas, ir už
delstus atlyginimus, tai grei
to ekonominių problemų 
sprendimo nėra ko tikėtis. 
Šiuo metu Rusijos Centrinio 
banko rezervas yra šiek tiek 
daugiau kaip 12 milijardų do
lerių. Padidinta pinigų emisi
ja reiškia tik viena: jų vertės 
smukimą, o rublis ir taip rie
da žemyn, paskui save temp
damas rusų tautos viltis, kad 
galbūt geresnis rytojus laukia 
visai netoli, tik už kelio 
posūkio. 

Nuo š.m. rugpjūčio mėnesio 
rublis prarado apie 70 pro
centų savo vertės. Žmonės 
ištuštino parduotuvių lenty
nas, mėgindami susidaryti 
šiokių tokių atsargų, nes ru
blio pastovumu jau niekas ne
pasitiki, nepaisant tvirtinimų, 
kad viskas netrukus pasikeis į 
geresnę pusę. Vakariečiai žur
nalistai sako, kad eilės prie 
parduotuvių primena sovie
tinius laikus, kuomet gyvento
jai turėdavo ilgas valandas 
jose išstovėti, kad gautų bū
tiniausių prekių. 

Premjeras Jevgenij Prima-
kov žada laikytis ekonominių 
reformų, kurios taip svarbios 
Vakarams. Jis jau prižadėjo 
nevartoti ginklo Čečėnijoje, 
nors tiki, kad ten „reikėtų 
griežtesnės rankos". Tuoj po 
to, kai Dūma patvirtino jį 
ministro pirmininko parei
goms, Primakov pareiškė, kad 
jis laikysis konstitucijos ir 
suorganizuos rinkimus. 

Tie pareiškimai laikomi 
pliusais, dėl to ir JAV vyriau
sybė atsargiai sveikina jo pa
tvirtinimą. Primakov taip pat 
pabrėžė, kad yra tik pereina
mojo laikotarpio premjeras ir 
dės visas pastangas įvesti 
krašte šiokią tokią tvarką. Ne
turėdamas patirties ekonomi
kos srities vadyboje, jau pasi
naudojo sovietišku receptu: 
jeigu trūksta pinigų, pri
spausdink daugiau. Galbūt 
dėl to jis į savo vyriausybę pa
sikvietė buvusius Gorbačiovo 
eros komunistus. 

O komunistinę sistemą Jev
genij Primakov gerai pažįsta. 
Jis yra buvęs KGB agentas, 
jaučia nemažą antipatiją Va
karams, artimai bendrauja su 
Irako ir Serbijos diktatoriais. 
Nereikia manyti, kad premje
ras grąžins Rusiją į Sovietų 
Sąjungos režimą, bet daugelis 

rusų tiki, kad jis įves griežta 
tvarką ir sugebės paspaust, 
naujuosius turtuolius, pralo 
busius iš netvarkingai atlik
tos privatizacijos, savo pa
reigų panaudojimo neribotai): 
grobimui ir pasipelnymui. 

Pasižymėjęs įžvalgumu žur
nalistas VVilliam Safire š.m. 
rugsėjo 17 d. ,,New York 
Times" dienraštyje aštriai pa
sisako apie naujojo Rusijos 
ministro pirmininko asmenį 
ir dabartinę valstybes situa
ciją. Jis rašo, kad Sovietų Są
jungoje režimų diktavo trys 
centrai: Komunistų partija. 
KGB ir Raudonoji armija. 
Šiandien Rusijoje taip pat yra 
trys jėgos punktai: naujieji 
turtuoliai, prisiplėšę valsty
bės turto, bet savo milijardus 
rublių išsiuntę į užsienio ban
kus; komunistų partijos liku
čiai, sudaryti daugiausia iš 
buvusių įtakingų partijos šu
lų, biurokratų ir pensininkų, 
kurie ilgisi sovietijos rojaus: 
demokratinių reformų šali
ninkai, kuriuos prez. Boris 
Jelcin pradžioje labai uoliai 
susodino į atsakingus vyriau
sybes postus, bet taip pat uo
liai iš jų išravėjo, kai valsty
bės pamatai pradėjo braškėti. 

Safire stebisi, kad Jevgenij 
Primakov kandidatūrą pasiū
lė ne kas kitas, o vienas tų de
mokratinių reformų šalininkų 
— Jabloko partijos vadas 
Grigory Jevlinsky. Pastarasis, 
paklaustas, kodėl taip padarė, 
pasiteisino sakydamas, kad 
Primakov buvo vienintelis, 
kurio kandidatūra buvo pri
imtina ir prez. Jelcin, ir ko
munistų partijos daugumai 
Dūmoje Jevlinsky tiki prem
jero pažadu atsisakyti 
valdžios, jeigu bus išrinktas 
kas kitas. Tačiau tokie pa
žadai nelabai realūs, nes ga
lios atsisakyti yra nelengva ir 
tik retas pakankamai stiprus 
tai padaryti. 

Rūpestį kelia, kad komu
nistų partijos vadas Rusijos 
vardu jau žada laikytis visų 
susitarimų, vykdyti tarptauti
nius įsipareigojimus ir nesi
kišti j kitų valstybių vidaus 
reikalus. Panašius pažadus 
Lietuva girdėjo prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, kai viena puse 
lūpų buvo žadama gerbti Lie
tuvos suverenumą, o kita — 
deramasi su Hitleriu dėl bu
simų įtakų sferų. Užsienio 
lietuviai privalo ypač budėti 
šiuo pavojingu metu ir nedel
siant veikti, jeigu jų tėvų 
žemei kiltų nauja grėsmė iš 
didžiojo kaimyno, pavojingai 
pasukusio vairą į kairę. 
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Buvo tokia kasdieniškai artima, lyg visą gyveni
mą, geri pažįstami būtumėm buvę. 

—Praeitį, — šyptelėjau ir aš. 
— Ar dar ir jai reikia putų? 
— Nereikia, bet kartais taip atsitinka, kad ima ir 

iškyla. Iš putų. Palauksiu. Smagiau bus kartu. 
—Ačiū, — pasakė ir nuėjo. 
Lengvai, kasdieniškai, bet grakščiai, ir man visai 

neatrodė, kad ji karalieniškai mokėtų plaukti. Ir iš 
putų išnyko anoji užsimojusi delnu, o paliko ta su atvi
ru šypsniu, kuri ką tik čia buvo. Jeigu rytoj pakilęs 
nebtrasčiau, tai jai laišką parašyčiau. Nereikėtų nė 
galvoti, jau dabar žodžiai patys į eilę susideda. Bet 
tinau, kad nerašysiu. Ji yra ir bus čia pat. Bet ir žo
dini nieko nepasakysiu. Šnekėsiu apie daug ką, bet ne 
apie tai, ką norėčiau. Gal kai būsiu namie, kai bus pa
prasta parašyti ir apie tai ką mačiau kalnuose ir ką 
mačiau putose. Paprasta. Bet kada ir kas yra papras
ta? 

Man patiko tas jos: .ačiū*, bet negalėjau atspėti, ar 
tai buvo įprastas padavėjos žodis, iškrintąs automa
tiškai, ar turėjo gilesnę- prasmę. Kad valgysime kartu. 

Vakarienė tikrai buvo paruošta gera. Jonas at

kimšo butelį gero konjako. Šnekėjom apie daugelį da
lykų, bet jis neužsiminė Brigitėlės. o aš seržanto. Jo ir 
jie neužsiminė, nors, rodos, buvo labai vietoje pasitei
rauti, ar suradau, kur gyvena. Tik kai baigėm valgyti, 
ji paklausė: 

— Ką' žadi rytoj? 
— Dar negalvojau. 
— Ir puta nieko nepasakė? 
— Putai kas kita buvo galvoj. 
— Įdomu. 
— Puta gęsta ir viskas užgęsta. 
— Viskas. 
— Dažniausiai. 
— O kaip noras užsikarti į kalną? Irgi užgeso. 
— Tas ne. Jeigu bus geras oras, gal ir rytoj oa-

mėginsiu. 
— Ar palydovo nenorėtum? 
Žvilgtelėjau į Joną. Jis gurkšnojo kavą ir valan iėlę 

nebuvo prataręs nė žodžio. Kalbėjome tik mudu su Al
dona. 

— Jeigu tik būtų. Nors čia ir ne Alpės, bet su paly
dovu vis geriau. Užvakar pamačiau. 

— Galėsiu palydėti. 
Nustebau. Galvojau, kad ji Joną vėl paleis. 
— Ar spėsim laiku sugrįžti? 
— Nereikės ir skubėti. 
Kai garsiai suabejojau, ar Jonui vienam nesunku 

bus aprėpti ir barą. ir stalus, ji pasakė, kad kaimy
nystėje turi tokią puikią moterį Kristiną. Vyras pasili
ko Normandijos pajūry, du vaikus viena užaugino r į 
žmones išleido. Gyvena čia pat, ateina padėti apsi

kuopti, o savaitgaliais, ypač vasarą, ir virtuvėje padir
ba. Rytoj ateis, ir Jonui jokio rūpesčio nebus. 

Jonas atrodė prislėgtas. Kai susėdom, buvo pilnas 
gyvybės, o paskum linko, linko kaip šaknis pakirstas 
augalas. Dabar sėdėjo tylus ir žiūrėjo į juodą kavą 
puoduke. Gal skaudėjo, kad tuoj nesiėmiau rašyti 
Brigitėlei, o gal, kad neišėjo į tamsą savo netekimo 
apmąstinėti. Ėmė noras pasakyti, kad einu į kambarį, 
kad sėsiu ir parašysiu, bet negalėjau: žinojau, kad vis 
tiek nerašysiu gerai nepagalvojęs. Man vis labiau 
rodėsi — jeigu rašysiu taip kaip jis sakė, jokio atsaky
mo negausiu nė aš. Tą pasakyti būtų nesunku, bet 
nežinojau, ar viską galiu sakyti prie Aldonos. Ne
galėjau nė spėti,kiek juodu yra vienas kitam atsivėrę. 
Tai pasakiau labanakt ir paprašiau, kad rytoj laiku iš 
lovos išverstų. 

— Kalnų oro prisikvėpavęs galiu net nepajusti, kai 
pietūs ateis, 

— O ledinių varpelių nakčiai nereikia? — priminė 
Aldona. 

Papurčiau galvą. 
— Ne po tokio karališko Jono konjako. 
— Kilsiu ir aš, — prašneko ir Jonas. — Ilga buvo 

diena. 
Pažiūrėjau į stalą. Netrumpesnė ji buvo ir Aldonai, 

o mudu pakylam ir išeinam. Instinktas stūmė padėti 
nukraustyti, suplauti mazginį, bet pritrūko drąsos 
lįsti į kasdieninį jų gyvenimą ir išėjau, nors ir eidamas 
ir guldamas, ir atsigulęs negalėjau atsikratyti jausmo, 
kad tai buvo geriausia proga suartėti. Gal ir ne. Gal 
Aldonai tai sukeltų ir nejaukumo, kad iš kažin kur at

sibastęs praėjūnas mėgina elgtis lyg savas. Negalėjau 
atsikratyti nė Jono akių, kai sakydamas: „Kilsiu ir 
aš", pažiūrėjo taip, lyg imtų ir tiesiai klaustų. jVr jau 
parašei?" 

Tai mane vėl sugrąžino į mūsų pašnekesį miestelio 
pakraščio užeigoj. Jis man, atrodė, buvo visiškai atvi
ras, bet aš negalėjau. Negalėjau ir suprasti, kaip Bri-
gitėlė galėjo jam taip giliai įsmigti, kad ir po tiek 
metų, ir dar po to, kaip ji su juo pasielgė, negali jos at
sikratyti. O gal tik todėl, kad nenori. Pajutau net 
priekaištą sau pačiam, kodėl iš savo pusės neatsivė-
riau. Tada galvojau, kad jį tik dar labiau įskaudinsiu. 
o atsigulęs ėmiau versti viską kitaip. Gal teisybę 
sužinojęs, būtų nusispjovęs ant savo tiek metų nešioto 
skaudulio. Bet ir vėl — ar gali žmogus nusispjauti ant 
savo paties skausmo? Ir tik todėl, kad tą skausmą kas 
nors iš pašalies dar labiau padilgina. Kuo ilgiau var
čiau tą negerumą?tuo labiau tikėjau, kad gerai pada
riau neprasižiojęs, nors jo atsivėrimo metu daugely 
vietų liežuvis dilgsėte dilgsėjo. 

Sunku suprasti, kodėl tada visus buvo taip apsė
dęs rūkymas. Dabar neberūkau ir Jonas neberūko 
Kitų nežinau, nebesutinku, bet tada ne vienas už ei 
garetę utėlę iš Telšių į Kauną būtumėm varę. Ne sar
mata buvo rankioti kareivių numestas nuorūkas ir iš 
jų suktis suktines. Ligi ko žmogus nusmunki ir pats 
negalėtum pasakyti kodėl. Dabar ne nuorūkų, bet ci
garečių galėtų būti nuberti šaligatviai. Neliestum. Ne
bent paėmęs šluotą sušluotum ir į šiukšliadėžę suber 
tum, o tada... 

(Bus daugiau* 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

JKURTA PAL. J . 
MATULAIČIO 

KOLPINGO ŠEIMA 

Birželio 7 d. mons. K. Sen
kaus ir pal. Jurgio Matulaičio 
parapijiečių iniciatyva Pal. 
Jurgio Matulaičio namuose 
buvo įkurta Pal. J . Matulaičio 
Kolpingo šeima. Šia proga Pal. 
J . Matulaičio namų koplyčioje 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė mons. K. Senkus, jis 
akino veikloje vadovautis Die
vo ir artimo meiles dvasia, 
padėti vienas kitam, visur ir 
visada būti tikrais krikščio
nimis. Po šv. Mišių vykusiame 
steigiamajame susirinkime 
buvo aptarti ir priimti įstatai, 
išrinkta valdyba: jos pirminin
ku tapo A. Čiurlys, dvasios 
tėvu — mons. K. Senkus, na
riais — R. Lagūnienė, V. 
Miklyčienė, A. Leskauskienė, 
revizorė D. Šlapšinskienė. Su
sirinkime buvo aptartos Kol
pingo šeimos pagrindinės 
veiklos kryptys, akcentuota 
dvasingumo svarba. 
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PAŠVENTINTA 
KRISTAUS KARALIAUS 

SKULPTŪRA 

Birželio 13 d., per šv. Anta
no atlaidus, arkivyskupas S. 
Tamkevičius Viduklės bažny
čioje teikė Sutvirtinimo sakra
mentą ir pašventino Viduklės 
klebono V. Aukštakalnio, Že
maičių bendrijos narių Z. Žu
kausko ir A. Pociaus, archi
tektės M. Purvinienės inicia
tyva aikštėje prie bažnyčios 
pastatytą Kristaus Karaliaus 
skulptorę 4 skulptorius — klai
pėdietis G. Jonkus), atstaty
tus pokario metais nugriautus 
du kryžius bei Dievo Motinos 
Marijos statulą. Šv. Mišias 
koncelebravęs ir pamokslą sa
kęs arkivyskupas S. Tamke
vičius paragino tikinčiuosius 
sekant šv. Antano ir kitų 
šventųjų pavyzdžiu siekti tik
ro gyvenimo, kurį teikia Jėzus 
— Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, 
rūpintis savo sąžine. Po šv. 
Mišių arkivyskupas su Vi
duklės klebonu V. Aukšta
kalniu aplankė Blinstrubiškių 

pensionatą. Ganytojas, palai
minęs jo darbuotojus ir gyven
tojus, pabrėžė, jog kenčiantys 
žmonės Bažnyčiai yra patys 
brangiausi, nes savo vargais ir 
kentėjimais jie prisideda prie 
Kristaus kančios. Pensionato 
darbuotojus arkivyskupas S. 
Tamkevičius akino dirbti su 
meile ir priminė jiems Kris
taus žodžius: JHą padarėte 
vienam iš šių mažiausių bro
lių, man padarėte". 
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ANONIMINIU 
ALKOHOLIKU 

D R A U G I J A 

Birželio 29 d., minint Anoni
minių alkoholikų draugijos 
Lietuvoje 10-ąsias metines, 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio namuose Kaune dvasinin
kai, medikai, teisėtvarkos ir 
socialinės sferos darbuotojai 
susitiko su Anoniminių alko
holikų pasaulinės tarnybos 
sekretoriumi Richard Bush. Ši 
draugija vienija per 2 mln. 
narių 144-iose pasaulio šalyse. 
Prelegento teigimu, šios d rau
gijos veikla susijusi su Baž
nyčia. Anoniminiai alkoholi
kai vadovaujasi 12 žingsnių 
programa. Svarbiausia jų 
veikloje meilė, tarpusavio su
pratimas ir pagalba vieni ki
tiems. Lietuvoje Anoniminių 
alkoholikų draugijos grupės 
buriasi prie parapijų, šeimos 
centrų, jų veiklą remia para
pijų klebonai. 
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VIEŠNAGĖ S A K S O N I J O S 
Ž E M Ė J E 

Birželio 22-26 d. Drezdene 
viešėjo Kauno vyskupas aug
ziliaras R. Norvilą, Kėdainių 
dekanas kun. S. Bi tkauskas , 
Jurbarko dekanas kun. K. 
Gražulis ir Kauno arkikated
ros administratorius kun. K. 
Grabauskas, Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centro ats to
vai, Jonavos ir Kėdainių para
pijų jaunimo vadovai. Pasak 
Kauno jaunimo centro refe
rentės R. Gečaitės, birželio 23 
d. svečiai iš Lietuvos susitiko 
su Drezdeno - Meiseno vysku
pu Joachimu Reineltu. Sakso-

CLASSIFIED GUIDE 

jų šaulių stovyklos atidarymas. 

JAUNŲJŲ ŠAULIŲ STOVYKLA 

Kk-k.ir'-; i pn<' Vilniau* j ' zuity nan.ų. nrtoli Šventojo Kazimiero 
• , / ! : . ( • • : - p .k . ' l inut i vienuolijų kul tūr ines veiklus pėdsaka i s kvietę 
.'.Savaites Vilniaus vienuolynuose", nuo rugpjūčio 3 d rengiamos pagal 

.•••;.• • ir\!Mis K..Ituru* :-'>i:r ima. organizatoriai Nuotr E l t o s 

Vykdant 1998 m. veiklos 
programoje numatytas užduo
tis , liepos 7-11 d. Lietuvos Tei
sės akademijos bazėje (Kauno 
raj . , Jūrėje) buvo organizuota 
Kauno apskrities Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės jau
nųjų šaulių kar inė — spor
t inė stovykla. 

Ankstų liepos 7 d. rytą prie 
LŠS Centro būstinės rinkosi 
jaunieji šauliai iš Kauno, Kė
dainių, Domeikavos ir Pažėrų. 
Stovyklauti išsiruošė 30 jau
nųjų šaulių, nors norinčių bu
vo keliskart daugiau, tačiau 
dėl ribotų rinktinės finansinių 
galimybių, teko apsiriboti tuo, 
kad stovykla surengta geriau
siems. 

Atvykę į stovyklavietę, jau
nieji šauliai iškėlė stovyklos 
vėliavą, pasistatė palapines, 
išstatė postus ir pasiruošė 
vykdyti numatytas užduotis. 
Stovyklos viršininkas šaulys, 
vyr. seržantas V. Griganavi-
čius, kuriam stovykloje tal
kininkavo Kauno apskrities 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės vado pirmasis pavaduo
tojas viršila K. Žilinskas, Do
meikavos mokyklos mokytojas 
V. Karmonas, Pažėrų šaulių 
būrio vadė, Pažėrų devynme
tės mokyklos mokytoja L. 
Šiaulienė ir jaunųjų šaulių bū-

nijos katalikiškojo "iunimo 
darbo sąjungoje buvo aptartas 
šios sąjungos darbo pobūdis ir 
funkcijos, apžvelgta vyskupi
jos ir dekanatų jaunimo sielo
vados koncepcija. Su Saksoni
jos socialinių, sveikatos ir 
šeimos reikalų ministerijos 
sekretoriumi dr. Neės kalbėta 
apie būtinybę remti jaunimo 
veiklą. Birželio 24 d. Zwickau 
dekanate su jaunimo referen
tais, kunigais, miesto jaunimo 
skyrių bendradarbiais buvo 
dalijamasi praktinio darbo su 
jaunimu patirtimi, lankytasi 
pas kun. Franką Richterį, bu
vusį ilgametį vyskupijos jauni
mo sielovadininką, dabar Sak
sonijos vaikų ir jaunimo tary
bos pirmininką. Birželio 25 d. 
Schmiedebergo jaunimo na
muose jaunimo sielovadinin
kas iš Kelno Michaelu Haens-
chu svečiams pristatė darbo 
su jaunimu dekanate kūrimo 
be; tobulinimo koncepciją. Jis 
pabrėžė, kad labai svarbu iš
tirti realią situaciją bei gali
mybes ir į ta i atsižvelgti, tu
rėti konkrečius tikslus, kad 
butų išvengta klaidų įgyvendi
nant kitus planus. Viešnagės 
metu kalbėtasi ir su Saksoni
jos parlamento įvairių partijų 
deputatais. Pasak R. Gečaitės, 
su Drezdeno - Meiseno vysku
pija bendradarbiaujama apie 
penkerius metus. Kasmet į vo
kiečių organizuojamas stovyk
las iš Lietuvos vyksta jaunimo 
grupės, keičiamasi darbo pa
tirtimi. Šie ryšiai bus plėtoja
mi ir ateityje. Vyskupas R. 
Norvilą pakvietė vysk. Joachi
mą Roineltą apsilankyti Kau
ne. 
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rio vadas K. Kilinskas, su
pažindino stovyklautojus su 
stovyklos programa. 

Keturias dienas jaunieji 
šauliai užsiiminėjo rikiuote, 
karine topografija, taktika, 
jiems buvo pavestos šaudymo 
pratybos, vakarais vykdavo 
sporto varžybos, skaitomos 
Lietuvos ir Šaulių sąjungos is
torijos paskaitos. 

Prisimenant Lietuvos rezis
tencijos kovas, jiems buvo or
ganizuotas žygis į prie Veive
rių esančio Skausmo kalnelį. 
Čia juos sutiko Veiverių kle
bonas K. Skučas, kuris papa
sakojo Skausmo kalnelio įkū
rimo istoriją, vė.'iau buvo pa-' 
dėtos gėlės prie paminklo Žu
vusiems už Lietuvos laisvę, 
pastatyto LŠS išeivijoje R. 
Kalantos kuopos. S. Peters-
burge vado A. Gudonio ir šau
lių iniciatyva, ir pagerbti lais
vės kovotojai. Pas jaunuosius 
šaulius stovykloje lankėsi 
LŠS Garbės šaulys, dimisijos 
majoras, politinis kalinys J . 
Armonaitis, kuris jaunuo
liams papasakojo apie parti
zanines kovas. 0 papasakoti 
senasis partizanas turėjo 
daug, nes pats su ginklu ran
kose su okupantais kovojo 
šiose apylinkėse ir buvo su
žeistas, pateko į enkavedistų 
rankas, buvo amputuota ko
ja, ilgi ir sunkūs metai stali
niniame mirties lageryje. 

Po stovyklos uždarymo vai
kinai jautėsi gerai ir norėjo, 
kad stovykla būtų ilgesnio lai
ko, tačiau ne viskas priklauso 
nuo rinktinės vadovybės. 
Šios stovyklos išvis galėjo ir 
nebūti. Tik rinktinės vado 
ats . vyr. leitenanto R. Du-
nausko ir pavaduotojo L. 
Trumpulio užsispyrimo dėka 
ji ir buvo organizuota, pasky
rus lėšas iš skurdoko rink
tinės iždo. Galima sakyti, kad 
jauniesiems šauliams stovyk
lai pinigus uždirbo vyresnieji, 
dirbdami rinktines apsaugos 
įmonėje „Skirvytėje" ir budė
dami objektuose. 

Praeitų metų gruodžio mė
nesį rinktinės vadovybė patei
kė projektus kariniu-sporti
nių stovyklų organizavimui, 
tačiau tiek šaulių, tiek Kauno 
gen. S. Raštikio Puskarinin
kių mokyklos pateikti projek
tai buvo atmesti. Pastaruoju 
metu aukšti valstybės pa
reigūnai kalba apie jaunuolių 
karinį-patriotinį auklėjimą, 
tačiau apsiribojama tik gra
žiomis kalbomis, o realių 

veiksmų nematome. Juk da
bar nemažai jaunuolių įvai
riais bodais stengiasi išsisukti 
nuo privalomosios karinės tar
nybos, o šie jaunuoliai mielai 
ir noriai užsiiminėja karyba ir 
j ie bus patikimi mūsų tė
vynės gynėjai. Tad suteikime 
galimybes jiems tokiais tapti. 

Rinktinės vadovybės vardu 
norėtųsi padėkoti už pagalbą 
organizuojant stovyklą ir jau
nojo tėvynės gynėjo ugdymą 
Lietuvos Teisės akademijos 
Kauno fakulteto dekanui pik. 

Nuotr V. Kreivio 

A. Butavičiui, VRM I Vidaus 
tarnybos pulkui (vadas pik. S. 
Madalovas), Kauno gen. S. 
Raštikio Puskarininkių mo
kyklai (viršininkas pik. B. Viz
baras), KASP 22-jam batalio
nui (vadas vyr. ltn. V. Važ-
nevičius), o už stovyklos pra
vestą karinės dainos konkursą 
—Pažėrų devynmetės mokyk
los mokytojams. 

S. I g n a t a v i č i u s 
LŠS Garbės šaulys 

SEZONĄ PRADEDA 
P R E M J E R A 

Lietuvos nacionalinis operos 
ir baleto teatras naująjį, jau 
79-ąjį, sezoną šį rugsėjį pirmą
kar t pradeda premjera. Žiūro
vai pamatys ir išgirs naują 
Charles Gounod operos „Faus
tas" pastatymą. Premjeriniai 
spektakliai vyks rugsėjo 18, 
20 ir 27 d. 

Viena dažniausiai Lietuvoje 
statomų operų — „Faustas" — 
scenoje jau aštuntąjį kartą. 
Šis spektaklis ypatingas tuo, 
kad jį kartu kuria visi teatro 
artistai — ir dainininkai, ir 
baleto šokėjai. 

„Faustą" režisuoja Eligijus 
Domarkas, j au s ta tės šią ope
rą 1974 metais, spektaklio 
dailininkas — Henrikas Ci-
paris, choreografas — Elegijus 
Bukaitis, operą diriguoja Mar
tynas Staškus. 

Margaritos vaidmeniu tea
tro scenoje debiutuos jauna 
danininkė Liubovė Chuchro-
va. Šį vaidmenį ta ip pat ren
gia Alma Buzaitė ir Sigutė 
Stonytė. Valentino partiją re
petuoja Vytautas Juozapaitis 
ir Arūnas Malikėnas, Fausto 
partiją dainuos Bronius Ta
mašauskas ir Audrius Ru-
bežius, Mefistofelio —Vytau
tas Bakula ir Vladimiras 
Prudnikovas. Spektaklyje dai
nuos daug kitų teatro solistų, 
choreografinę siuitą „Valpur-
gijos naktis" šoks beveik visi 
teatro baleto trupės šokėjai. 

(Elta) 

ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AJTOM0eiJO1NAMLLSVBKATOŠ! 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapols ir Off. Mgr. Auksė 

S. Karte kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West95th Street 
TeJ. (706) 4244654 

(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

tt. 
Realty Group Ine 

Realmart 
6602S.PulasldRd. 
Cbicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-58541M Pat** 312-308-0307 
F«xT73-5«5-39»7 

Skambinantiems i Lietuvą ir 
kitas šalis $0.39 už minutėm 

Pokalbiai iš visur ir bet kada, 
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisijungimo, jokių są
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna"! BŪNA!!! 

GLOBAL KEY telefono korte
lės $5, $10 $20 ir $60 vertes 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!! 
Teiraukitės teL (773) 230-0138; 
(773) 251-5822; (773) 419-3595 

Home Health Care Inu. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 fld $120 j dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, teL 414-763-2615. 

DĖMESIO! 
1-800-SPARNAI — 

tai BALTIA ESPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
(Stringantis į atmintį. 

Jūsų patogumui dirbame: 
ketvd. 3 v.p.p. • 10 v.v., 

šešta. 9 v.r. • 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7289 S. Harlem, 
Bridfjeview, IL 60455 

T0WNBOME 
BT OWNER PALOS H n X 8 

Mother in-Lm amnfHDent. 2 BR. 2 BA and 
full studio mpartmmt. Afl ne* appliancm & car-
prtinf Movė in condltion Walk to Monunr Vai
ky Colfefe. S tan Hith Schnol i Sacnd Heart 
Chur-fa. t l4MM.1>L 70S.t74.W14 

Moteris ieško darbo . 
Gali slaugyt ligonius, prižiūrėt 

senelius.Gali gyventi kartu 
arba dirbti savaitgaliais. 

Tel. 708-749-1922 

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MJU 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7180 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASK1RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Shibui's finest first fl. 
1 bdrm. condo totally redeco-
rated, new carpeting, newer 

appliances, extra storage. 
A+elevator bldg. Immediate 

oceupancy. Call: 
Century 21/Dabs 

Lori Wabick 
TeL 708-952-3616 

Baby sitter vranted 
S days a wk. 8:30 a.m 5:30 p.m. in Hyde 

Pk neighbornood for newbora and 3 year 
old. Some English. references. driven li-
cense and own transportation reųuired. Sal-
ary negobabie. based oa experie«ce. Ca* 
Julie 773-534-4371. 

N e r ū k a n t i s p e n s i n i n k a s 
ieško kambario prie šeimos 

Tel . 773-472-2149. 
S k a m b i n t i 9 v.v. 

Parduodu baltą 
Chevrolet Corsica "93 m. 
auto, 4 durų, 501, mylių. 

Kaina $4,900. 
Kreiptis dienos metu, 

teL 312-346-5280 

Lietuvoje ga lėč iau rūp in t i s 
1 ar 2 asmenimis norinčiais 
gyventi kaip šeima. Jie gali 

būti žmonės su negalia. 
Kreipt is 1-708-499-2909 

P i g i a i p a r d u o d u 
4 d u r ų a u t o 

Bu ick , '84 m . K r e i p t i s : 
t e l . ( 7 7 3 ) 8 3 8 - 1 5 2 2 

R e i k a l i n g i d a r b i n i n k a i 
s t a t y b o s d a r b a m s — 

„s id ing* 
T e L 7 0 8 - 7 2 8 4 ) 2 0 8 

Jaunieji šauliai užsiėmimuose. Nuotr L. Trumpulio 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PADĖKA UŽ AKIES 

OPERACIJA 

Nuo trišakio nervo uždegi
mo netekau kairiosios akies 
regėjimo. Lietuvoje vieni gydy
tojai patarė daryti operaciją, 
kiti — ne. 

1997 m. su Lietuvos kunigų 
būreliu meldžiausi Liurdo 
Dievo Motinos šventovėje, o 
šiais metais balandžio mėn. — 
Fatimoje. 

Visą gyvenimą labai aiškiai 
jutau Marijos globą. Viltis, 
kad ji išmelš Dievą palaimos 
mano sveikatai ruseno širdyje,-
ypač lankant jos šventoves. 

Netikėtai, Mykolui Yakai-
čiui Švč. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonui padedant, at
vykau į Čikagą. Ateitininkų 
studijų savaitgalio metu Dai
navos stovykloje teko eiti ka
peliono pareigas. Ten esant, 
dr. Linas Sidrys priėjo prie 
manęs, pažiūrėjo į ligotą akį ir 
tarė: „Reikia operuoti". Viskas 
nuostabiai susiklostė: per Ši
linės Dievo Motinos atlaidus 
— rugsėjo 12 d. operacija buvo 
sėkmingai padaryta. 

Nerandu žodžių išreikšti dė
kingumą dr. Linui Sidriui lab
darai padariusiam operaciją, 
ses. Juline Rėvas ir Mark 
Clement leidusiems pas'inau-
doti veltui Šv. Kryžiaus ligo
ninės operacine, kitiems var
gusiems dr. Lino Sidrio kabi
neto ir Šv. Kryžiaus ligoninės 
darbuotojams. 

Mons. Jonas Juodelis 
Panevėžio vysk. kancleris 

' DŽIUGIAI NUTEIKĘS 
STRAIPSNIS 

• . 

Sunku būtų besuskaičiuoti 
Lietuvoje apsilankančius. Visi 
iš ten sugrįždami parsiveža 

L. nemažą glėbį įspūdžių, ku-
fcuos" neretai skaitome ir 
spaudoje. Vienų įspūdžiai 
šviesūs ir džiuginantys, bet 
(kažkodėl) nereta dalis tų 
įspūdžių būna nuspalvinti 
tamsesne spalva. 

Su malonumu teko skaityti 
Stasės E. Semėnienės straips
nį „Lietuva turisto akimis" 
CJDraugas", Nr. 175). Ten 
tamsesnės spalvos nerasi nei 
su žiburiu. Straipsnio autorė, 
apsilankiusi Vilniuje matė: 
Vilniaus senamiesčio grožį, 
Švarias jo gatves, restoranuo
se skaniai, švariai ir įvairiai 
pagamintą maistą, mandagų 
patarnavimą, minutės tikslu
mu punktualius taksi, visur 
gėles, elegantiškai išsipuošu
sias gražuoles lietuvaites... 

Ačifi S Semėnienei už pa
bertus deimančiukus 

Petras Palys 
New York, NY 

• 
NE JIE VIENI 

Bronius Juodelis „Draugo" 
laiškų skyriuje š.m. rugpjūčio 
21 d. aprašo savo ir Vytauto 
Kutkaus labirintinius kelius 
tarp Čikagos ir Vilniaus „krū
melių" dėL knygos „JAV lietu
viai* I tomo gavimo. Panašiai 

ir man tenka tuo keliu eiti, 
nes mano prenumerata pake
lyje kažkur užkliuvo. 

1991 m. rudenį, man lan
kantis Čikagoje lietuvių gydy
tojų suvažiavime • Jaunimo 
centre, prof. J. Račkauskas in
formavo mane apie Enciklope
dijų leidybos instituto Vilniu
je rengiamą enciklopediją 
„Lietuva XX amžiuje" ir reko
mendavo ją' užsiprenumeruo
ti. 

„Jei norite, kad ši encikloDe-
dija būtų jums tikrai išsiųsta 
1993 m. pradžioje, užsisaky
kite ją dabar. Užmokėkite 35 
dol. ir be rūpesčių laukite 
knygos", rašo būsimos encik
lopedijos leidybos direktorius 
dr. M. Mikalajūnas savo ap
linkraštyje. 

Grįžęs namo, išsiunčiau as
meninį 35 dol. čekį, datuotą 
1991.10.08, su užpildyta anke
ta Lituanistikos ir studijų 
centro adresu, kaip buvo nu
rodyta leidybos aplinkraštyje. 
Čekis buvo deponuotas Oak 
Lawn Natl. Bank Acc. #017-
139-5 Čikagoje. 

Maždaug dviejų metų laiko
tarpyje apie šį leidinį nieko 
nemačiau lietuviškoj spaudoj, 
negirdėjau iš Studijų centro. 
1993 metų rudenį skambinau 
į Studijų centrą ir kalbėjau su 
Rita Račkauskaite, kuri man 
pasakė, kad leidybos direkto
rius yra pakeistas ir knygos 
išleidimas pavėluotas. Mano 
įmokėti 35 dol. būsią pervesti 
Enciklopedijų leidyklai Vil
niuje. 

1994 m. sausio mėn. gavau 
prof. Račkausko pasirašytą 
laišką, kuriame sakoma, kad 
Enciklopedijų leidykla Vilniu
je ir Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras Čikagoje sku
biai rengia Amerikos lietuvių 
biografijų žinyną (enciklope
diją). Po to vyko mano susi
rašinėjimas su redaktorėmis 
J. Liandzbergiene ir Rimšie-
ne. Knygos pavadinimas da
bar buvo pakeistas į „JAV lei-
tuviai". 

1998 m. „Draugo" gegužės 
27 d. laidoje skaičiau praneši
mą, kad biografijos žinyno 
pirmas tomas jau pradedamas 
platinti. Besilankydamas Vil
niuje birželio mėn., nutariau 
nuvažiuoti į Enciklopedijos 
leidyklos institutą ir atsiimti 
užsiprenumeruotą knygą. Ten 
J. Liandzbergiene mane nus
tebino, sakydama, kad mano 
pavardės nėra prenumerato
rių sąraše. Aš jai parodžiau 
čekio kopiją, adresuotą „Li-
thuanian Encyklopedia" ir pa
sakiau, kad aš jau prieš septy
nerius metus už šią knygą su
mokėjau. „Šį reikalą turit iš
siaiškinti su J. Račkausku Či
kagoj, nes jis nepersiuntė 
mums visų prenumeratos pi
nigų". 

Knygą „JAV lietuviai" ten 
pat nupirkau ir užmokėau 92 
litus. Grįžęs iš Vilniaus na
mo, 07.16 d. skambinau į Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrą Čikagoj ir kalbėjau su 
prof. Račkausku, norėdamas 

išsiaiškinti susidariusią padė
tį. Deja, jo nenoras aiškintis, 
tvirtinant, kad „mano laikas 
yra brangesnis už 35 dol.", ir 
jo staigus telefono ryšio nu
traukimas pabaigė mūsų pasi
kalbėjimą be rezultatų. Liepos 
21 d. parašiau jam registruotą 
laišką, bet. atsakymo iki šios 
dienos (98.09.14) negavau. 

Galbūt yra ir daugiau tokių 
„žuvusių" prenumeratorių? 

Arnoldas Grušnys, M.D. 
Wichita, Kansas 

TIKRAI GRAUDU 

Žurnalistės Aurelijos M. Ba-
lašaitienės rašinys „Kodėl 
taip graudu?" tikrai kelia 
graudulį. Jeigu autorė būtų 
atsiskleidusi LE V tomo 68 
puslapį, ten būtų radusi savo 
kraštietės dr. Agotos Šidlaus
kaitės straipsnį, paaiškinantį 
„Disciplinos" prasmę ir, bū
tent, kad tai bet kurios moks
lo šakos atskira sritis ir kad 
atskiros filosofijos sritys scho
lastinėje terminologijoje „Dis
ciplina" vadinamos, o kasdie
ninėje vartosenoje Discipli
na) yra drausmės sinonimas. 

Publikacija taip, kaip, pa
vyzdžiui, „Respublika" yra jau 
taip stipriai įsipilietinęs tarp
tautinis žodis, tad iš vis ar be
verta dėl jo sielotis. 

Al. A Simons 
Chicago, IL 

MIAMI LIETUVIŲ 
KLUBAS NEDALLNAMAS 

1998 metų rugpjūčio 6-tos 
dienos „Draugo" Nr. 152 kun. 
K J. Ambrasas rašė:Lietuvių 
pėdsakai pasaulyje „Nauji lai
kai, kiti rūpesčiai". 

Šio straipsnio pradžioje kun. 
K. J. Ambrasas gražiai apibū
dina, kaip Miami, FL, ir apy
linkėse gyvenantys lietuviai, 
susibūrė ir bendrom jėgom su
organizavo klubą. Sunkiai, bet 
geraširdžių lietuvių aukomis 
ir nenuilstamu darbu, įsigijo 
nuosavą namą. Tai buvo pa
sididžiavimas ir tvirtas lietu
vių kultūros židinys. Visa klu
bo veikla yra užregistruota 
knygose ir susirinkimų proto
koluose per 50 metų klubo 
veiklos. Keitėsi klubo direkto
riai, valdybos ir nariai. Bet 
kad ir dr. Birutė Pautienytė 
1991 metais svetimtaučių pa
rapijoje surinko 15,000 dolerių 
aukų šiam klubui, pirmą kar
tą sužinojom. Kodėl dr. Pau
tienytė neįteikė iki šios dienos 
tų pinigų? Jeigu klubui suau
kota, turi klubui ir grąžinti. 
Esu klubo narė nuo 1984 me
tų, 1990-tais buvau išrinkta 
klubo kasininke ir šiose pa
reigose dirbau keletą metų. 
Tvarkiau klubo pajamas ir 
išlaidas. Visos aukos yra užra
šytos knygose ir patvirtintos 
dokumentais. 

Dabar esu klubo direktorių 
tarybos sekretorė ir revizijos 
komisijos pirmininkė. 

Toliau kunigas rašė: „O da
bar, atėjus naujai Miami lietu
vių klubo direktorių valdybai 
ir priėmus naujų narių (nes 
senieji kone visi išmirė), kurie 
vien tik savo dalyvavimu, bet 
nei darbu, nei lėšomis nėra 

tikri šio klubo dalyviai, ketina 
parduoti Miami lietuvių klubo 
patalpas, o pinigus pasidalin-
tr. 

Nesąmonė! Mes neturime 
minties nei planų pasidalinti 
pinigus. Parduodamas yra tik 
pastatas, nes yra neįmanoma 
išlaikyti. Metams išlaikymas 
kainuoja 10,000 iki 12,000 do
lerių, o narių turime vos 50 ir 
šie dauguma yra bejėgiai. Klu
bas pasilieka, ir toliau veiks. 
Nuomosim patalpas, kviesim 
naujus narius ir tęsime lietu
višką kultūringą veiklą. Labai 
daug sušelpėme visokeriopai 
nualintą mūsų tėvynę ir toliau 
dirbsime, kol jėgos leis. 

šiuo straipsniu autorius 
įžeidė Miami Lietuvių klubo 
direktorių tarybą, klubo val
dybą bei narius, kad neprisi-

dėjome darbu ir lėšomis: kiek 
mes dirbom, taisydami, dažy
dami ir valydami, paruošiant 
pardavimui. Uždėjome naują 
stogą ir visą darbą daugiausia 
atliko moterys. Ypač dabar
tinė klubo pirmininkė Berna
deta Paulaitienė. Tik jos dėka, 
sumanumu ir energija tik
riausiai pasiseks parduoti. 

Miami Lietuvių klubas už
registruotas 1945 metais. „By 
Laws Organized and Incorpo-
rated" — užregistruotuose do
kumentuose „Article DC" aiš
kiai pasakyta, kaip ir kada 
reikės klubo turtą sutvarkyti. 

Linda Bendoraitis-Taylor 
Miamia Lietuvių Amerikos 

Piliečių klubo Direktorių 
tarybos sekretorė 

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 22 d., antradienis 

mirus 
mūsų 
tėvus 

A.TA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, brolius ir 
bičiulius, ilgalaikius Beverly Shores kaimynus, 
ANELE ir KLEMENSĄ. 

Zota Mickevičienė 
Petras ir Meilutė Ruliai 1 
Antanina ir Jaunutis Dagiai i 

A.TA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai IRE
NAI, sūnums TOMUI ir LINUI, tėvams, broliams bei 
jų šeimoms. Kartu liūdime. 

Ramunė, Rolandas, Aušra, George, 
Michelle, Robertas, Sofija, Juozas Cibai 

Mylimam Vyrui, Broliui, mūsų Mielam Bičiuliui 

A.TA. 
MYKOLUI JAGUČIUI 

baigus skausmingą tremties žemiškąją kelionę, gilia
me skausme ir liūdesyje likusius — Jo mylimą žmo
ną AMALIJA brolį JONĄ ir seserį MARIĄ Vokieti
joje bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
dalinamės šios netekties išgyvenimais. 

O Tau, Garbingas Tėvynės Sūnau, a.a. MYKOLAI, 
tešviečia amžinoji laimė Aukščiausiojo globoje. 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Juozas ir Jadvyga Bartkai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Pranas Damijonaitis 
Vacys ir Birutė Dzenkauskai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Dana Kurauskienė 
Irena Kapčienė 
Antanas ir Aldona Kalvaitis 
Narcizas ir Olga Kreivėnai 
Viktorija Karaitienė 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos 
Birutė Preikštienė 
Mečys ir Janina Rumbaičiai 
Aldona Sandargienė 
Marija Šarauskienė 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Natalija Subačienė 
Antanas Sprindys 
Valerija Šileikienė 
Jonas ir Eglė Vilučiai 
Kostas ir Ona Žolynai 

Daytona Beach, FL 

A.tA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

per anksti apleidus 
džiausią užuojautą jo 

šį pasaulį, reiškiame nuošir-
žmonai IRENAI, visai šeimai ir 

mūsų mieliems draugams REGINAI ir NAPOLEO
NUI SABALIŪNAMS netekus brangaus žento. Liū
dime kartu su visais. 

A. J. Antanaičiai 
E. V. Artmonai 
J. A. Bertuliui 
VI. Bielinis 
P. Dimgailienė 
R. V. Jučai 
V. J. Kiburai 
A. Kriaučeliūnienė 
Z. Kriščiukaitienė 

Hot Springs, Arkansas 

O. A. Lee 
L. J. Miežinskai 
V. Mazuraitis 
M. Pr. Badžiai 
J. G. Rudaitis 
K. Rožėnienė 
Ir. Sirutienė 
J. Pr. Švilpai 
O. Tamašauskienė 
L. Tamošaitienė 

Nuotr. Viktoro Kučo 

A.tA. 
URŠULEI VITIENEI 

mirus, jos dukrą DANUTĘ PETRAUSKIENĘ su šei
ma užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šv. Antano Lietuvių parapijos 
choras ir vadovas 

Detroit, MI 

Brangiai Sesutei 
A.tA. 

VACLAVAI DIEDINIENEI 
mirus, sesutę ELENĄ KUNDROTIENĘ, jos dukrą 
RITĄ BLEKIENĘ su vyru BRONIUM bei anūkus 
LINĄ ir AUŠRĄ su šeimomis, skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Alex Žakas 
Povilas Peškaitis 
Regina Petrauskienė 
Kazimieras Rožanskas 
Rima ir Jonas Krumpliai 
Jean ir Albinas Baniai 
Dolores ir Alfonsas Ceceliai 
Cery ir Alex Navardauskai 
Petras Blekys 
Teresė ir Justinas Glambai 
Anelė ir Kostas Ramanauskai 

A.TA. 
GENEI DOMEIKAITEI 

ŠUKIENEI 
mirus, jos vyrą dr. KAZĮ ir šeimą, seserį JANINĄ 
ŠALNIENĘ, skausmo valandose širdingai užjaučia 

Šakių „Žiburio" gimnazijos auklėtiniai: 
Juozas Baltrušaitis 
Antanas Gudaitis 
Algima Kazlauskaitė-Dautartienė 
Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė 
Aldona Stanaitytė-Sandargienė 
Genė Stanaitytė-Vasiliauskienė 

Garbingam Tėvynės Sūnui 
AJA. 

BRONIUI RUMBAIČIUI 
žemiškąją kelionę užbaigus Tėvų Žemėje — Lietu
voje, skausme ir liūdesyje likusius Jo mylimuosius 
brolius: MEČĮ Floridoje, ALGĮ Lietuvoje, jų šeimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge išgy
vename šią netektį. 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Juozas ir Jadvyga Bartkai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Vacys ir Birutė Dzenkauskai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Narcizas ir Olga Kreivėnai 
Antanas ir Aldona Kalvaitis 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Serafiną Sukarevičienė 
Antanas Sprindys 
Aldona Sandargienė 
Marija Šarauskienė 
Valerija Šileikienė 
Jonas ir Eglė Vilučiai 
Kostas ir Ona Žolynai 

Daytona Beach, Fl. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Vilija (Račiūnaitė) ir 
Ralph Johnson penktadienį, 
rugsėjo 18 d., susilaukė pirm-
gimių vaikučių — dukrytės ir 
sūnelio. Džiaugiasi pirmai
siais vaikaičiais, seneliais ta
pę Vilijos tėvai Vida ir Ro
mualdas Račiūnai, taip pat 
Walter ir Eleonor Johnson. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų choro nariai 
savo gražiais balsais ir gera 
nuotaika šiais metais taip pat 
praturtins kas mėnesį vyk
stančias vaikų Mišias. Vaikų 
choro registracija ir pirmoji re
peticija bus šį sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., 10 vai. r., Pa
saulio lietuvių centro patal
pose. Kviečiami vaikai nuo an
trojo skyriaus. Daugiau in
formacijos gausite, paskambi
nę choro vadovui muz. Dariui 
Polikaičiui tel. 630-241-0074. 

Pasaulio lietuviu centro 
dešimties metų gyvavimo 
šventė - pokylis įvyks rugsėjo 
26 d. 6 vai. vak. Pokylį pra
dėsime naujai įrengtoje že
mutinėje salėje. Ją apžiūrėsi
me, užkąsime, susipažinsime. 
7 vai. persikelsime į viršutinę, 
didžiąją salę ir tęsime tolimes
nę programą: sveikinimai, 
trumpa, linksma meninė da
lis, kurią atliks dr. Vilija Ke-
relytė ir Algimantas Bar-
niškis. Po to - skani vakarie
nė, kurią paruoš Aldona Šo-
liūnienė. Po vakarienės, or
kestrui grojant, linksminsi-
mės toliau. Kitą dieną, sekma
dienį, rugsėjo 27 d. 12 vai. p.p. 
„Šypsenų popietė", jos vadovė 
Stasė Jagminienė. Atvykite į 

šiuos renginius, pažvelkite į 
mūsų gyvenimą ir linksmai 
nusišypsokite. Popietę rengia 
PLC renginių komitetas. 

Kun. Algirdo Palioko 25 -
rių metų kunigystės jubiliejus 
įvyks spalio 11 d. Šventė pra
sidės šv. Mišiomis misijos baž
nyčioje, o 12:30 vai. p.p. PLC 
didžiojoje salėje kapeliono pa
gerbimas ir pietūs. Jubiliejų -
paminėjimą rengia Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos renginių 
komitetas, pirmininkė Irena 
Kazlauskienė. Vietas užsisa
kyti galite iš anksto tel. 630-
257-6675 arba 630-257-8346. 

Didžiulė paroda „Meilės 
vizijos: šiuolaikiniai lietuvių 
gobelenai* jau atkeliavo į Či-
kagą.Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus darbuotojai ir 
dailininkė iš Vilniaus Liucija 
Kryževičienė ją ruošiasi atida
ryti šį penktadienį, rugsėjo 25 
d. Chicago Cultural Center 

. (78 E. VVashington st.). Atida
rymo iškilmės vyks nuo 6 iki 8 
vai vak. Įėjimas nemokamas . 
Parodoje - 50 gobelenų, išaus
tų žymiausių Lietuvos tek
stiles menininkų. 

Kviečiami savanoriai tal
kos savaitgaliui Dainavoje. 
Spalio 4-5 d. užsimota per
dažyti kai kuriuos stovyklos 
pastatus, atgaivinti gamtos 
takelį, paruošti stovyklavietę 
žiemai ir kt. Kviečiami visi 
prisidėti prie talkos ir kartu 
pasidžiaugti Dainavos spal
vinga rudens gamta. Talkinin
kai prašomi apie dalyvavimą 
pranešti Audriui Polikaičiui. 
tel. 630-257-2022, Mariui La-
niauskui — 216-731-7464, 
arba Vitui Underiui — 734-
261-4069. 

Skubėkite užsisakyti 
„Draugą" - pirmasis 100 nau-
jų prenumeratorių, gyvenan
čių JAV. „Draugą" įsigyti gali 
tik už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata metams - 95 dol.). 
Šis pasiūlymas atsirado JAV 
LB Kultūros tarybos, Lietuvių 
fondo ir „Draugo" administra
cijos dėka. Atsiliepkite, nes 
pasiūlymas galioja tik ribotą 
laiką: 

TRANSLIUOS 
PASIKALBĖJIMĄ SU 
PREZ. V. ADAMKUM 

Šiandien (antradienį, rug
sėjo 22 d.) New Yorke su dar
bo vizitu besilankantis Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus duos pasi
kalbėjimą per CNN televizijos 
žinių kanalą. Pasikalbėjimo 
tema: ekonominiai klausimai 
(jis bus transliuojamas CNN 
finansinių naujienų laidoje), o 
pradžia — 10:45 vai. ryte New 
Yorko laiku. 

Darbo vizito į New Yorką 
metu prez. Adamkus nemažai 
dėmesio skirs ekonomikai. An
tradienį ir trečiadienį prezi
dentas susitiks su stambių 
JAV bendrovių ir įmonių at
stovais, o trečiadienį popiet 
lankysis New Yorko vertybi
nių popierių biržoje, uždarys 
jos prekybos sesiją. Paprastai 
tokios sesijos uždarymas New 
Yorko biržoje (ypač kai jį atlie
ka svarbus asmuo) yra taip 
pat transliuojamas per CNN. 

„Draugo" pokylis, įvykęs 
sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
Martiniąue salėje, buvo labai 
šaunus, juo labiau, kad atvyko 
netoli 500 labai mielų ir lau
kiamų svečių. Buvo malonu 
matyti, atvykusius iš Čikagos, 
Lemonto ir kitų artimesnių 
bei tolimesnių apylinkių: taip 
pat iš Indianos. Michigan... 
Svečių tarpe buvo vienas ir iš 
labai toli — iš New Yorko. Tai 
rašytojas, poetas, dailininkas, 
redaktorius Paulius Jurkus, 
šeštadienio vakare dalyvavęs 
dr. Antano Lipskio parodos 
atidaryme ir naujos poezijos 
knygos „Rausvas dagio žie
das" sutiktuvėse (beje, „Drau
go" pokylyje buvo ir dr. Anta
nas Lipskis su žmona Aldona;. 
Programai gražiai vadovavo 
Jolita Kriaučeliūnaitė Azback-
er, maloniai sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Giedrius Apuo
kas, gražiai dainavo dr. Vilija 
Kerelytė ir Algimantas Bar-
niškis, buvo traukiami laimin
gieji bilietai, o viskuo rūpinosi 
Marija Remienė. Verta prisi
minti, kad kitais metais 
„Draugo" pokylis bus sukak
tuvinis — mūsų dienraštis 
švęs 90-tąjį gimtadienį] Jau iš 
anksto visus kviečiame į puo
tą. 

Dr. Antano Lipskio dailės 
darbų parodos atidarymas ir 
jo naujosios poezijos knygos 
„Rausvo dagio žiedas" sutik
tuvės šeštadienio, rugsėjo 19 
d., vakare Lietuvių dailės mu
ziejuje sutraukė kone pusan
tro šimto meno ir poezijos 
mėgėjų. Vakaras publikos 
nenuvylė, nes programa buvo 
neilga, įvairi ir turininga. JAV 
LB Kultūros taryba, pirminin
kaujama Marijos Remienės, 
įdėjo nemažai darbo bei 
rūpesčio, kad rudens sezono 
pirmasis šio pobūdžio rengi
nys, ypač pasižymėjęs elegan
tiškumu ir pakilia nuotaika, 
paliktų publikai malonią nuo
taiką. To tikslo pasiekta. . 

Prof. Arvydas Žygas 'kairėje) ir dr. Petras Kisielius Šv. Antano parapijos 
salėje Cicero lietuvių ruoštame Tautos šventės minėjime. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

BALFO ŠALPOS RATAS PLEČIASI 
J 55-tuosius veiklos metus 

žengiantis BALFas, žvelgda
mas į artėjantį jubiliejų, plečia 
šalpos darbą. Nuo pirmosios 
veiklos dienos, visa Amerikos 
Lietuva su pilnomis rankomis, 
meilės širdimi ėmėsi darbo 
gelbėti savo artimą brolį ir 
seserį su šūkiu: „Daug rankų 
didžią naštą pakelia". Juk ne
atsitiktinai ir BALFo garbės 
ženklelis su rate ištiestomis ir 
suglaustomis rankomis. Su
tartinas darbas daug laimėjo, 
nugalėjęs net komunistų gele
žinę uždangą. Kur tik šalpa 
buvo reikalinga, ten ji nelai
mingąjį pasiekė. Gal buvo pir
mas pieno gurkšnis kūdikiui, 
gal šaltame Sibire badaujan
čiam maistas, išgelbėjęs gyvy
bę. 

I BALFo centrą srautu plau
kia laiškai iš Lietuvos ar Su
valkų trikampio, rašyti tik 
raides pažinusio našlaitėlio, 
ar drebančiomis rankomis pa
rašyti senelio, ligonio, buvusio 
partizano, tremtinio, kalinio. 
Laiškuose skausmingi žodžiai 
išsiskleidžia ašaromis, žmo
gaus ėjusio kančios, kraujo la
šais vedančiu keliu. Juos glo
boja angelai sargai — baltinin
kai, gausybė lietuvaičių, šir
dimis šaukiančių neužmiršti 
vargstančių, tamsiose naktyse 

nykstančių. Ir aukoja visi, 
džiaugdamiesi saulės šviesa, 
lyg ja pasidalindami. Idealistų 
ant stiprių vienybės pamatų 
pastatyti BALFo rūmai auga 
aukštyn, plečiasi platyn. 

Koks nuostabus pasiaukoji
mas tų, kurie kas savaitę, di
deliu būriu susirinkę į BALFo 
drabužių sandėlį, paruošia 
siuntinius į Lietuvą! Arba vi
sų tų, kurie įvairiopai aukoja 
Lietuvai per BALFą, ir tų, ku
rie savo testamentais įamžina 
gyvenime puoselėtą artimo 
meilę. 

Čia pat ir BALFo didysis ru
dens vajus, pasidalinamas su 
tėvynėje vargstančiu pamesti
nuku ar našlaitėliu, kuris ne
gali lankyti mokyklos, nes ne
turi drabužių ar batų, su ser
gančiu, neturinčiu pinigų vais
tams. 

Lapkričio 14 d. Detroite 
įvyks BALFo seimas, 54-rių 
veiklos metų sukaktis, bus pa
žvelgta į praeitį ir naujus pla
nus, sumanymus ateičiai. 

Džiaugiamės, kad BALFui 
vadovauja Maria Rudienė, ku
ri su vyru Antanu dėjo kerti
nius akmenis statomam BAL
Fo rūmui. Jų idealizmas mus 
vis jungia didžiajam labdaros 
darbui. 

Vyt. Kasniūnas 

Rašyt Paulius Jurkus dr. A. Lips
kio parodos atidaryme. 

Prel. Vytautas Balčiūnas, 
Putnam, CT. apdovanojo mū
sų dienraštį 100 dol. Kiekvie
na auka stiprina vienintelį 
užsienio lietuvių dienraštį ir 
žadina mūsų nuostabą skaity
tojų gerumu. Dėkojame! 

APIE DATNU ŠVENTĘ 
IR AŠARAS 

Kaip smagu, kad šį trečia
dienį (rugp. 26 d."> iš labai už
sitarnautų atostogų ^Sekly
čią" grįžusi E. Sirutienė sakė, 
kad: JDar ne visos dainelės 
išdainuotos ir ne visi įspūdžiai 
papasakoti". Ir teisybė! Šio 
trečiadienio labai įdomiu pa
sakotoju buvo muz. Faustas 
Strolia, kuris su Lietuvos Vy
čių choru (yra to choro diri
gentas) dalyvavo šaunioje Dai
nų ir šokių šventėje Vilniuje. 
Apie tą šventę skaitėme daug 
straipsnių spaudoje, matėme 
daug nuotraukų bei grožėjo
mės vaizdajuostėmis, bet su 
dideliu dėmesiu klausiausi F. 
Strolios šventės įspūdžių pa
sakojimo, nes jis yra muzikas, 
kompozitorius, dirigentas, lie
tuviškos dainos mylėtojas bei 
puoselėtojas. 

Dainų šventė F. Stroliai pa
tiko. Sakė, kad buvo įspūdin
gesne už 1994 metų. Labai 
patiko dūdų orkestras, nes 
dūdas pūtė seni ir jauni. Ypa

tingą įspūdį padarė mišrių 
chorų daina „Neturėk kitos 
žemės", žodžiai J. Marcinke
vičiaus, muzika Laimio Vil-
končiaus, aranžuota Leonido 
Abario. Buvę neapsakomai 
graudu, kai vaikų choras už
traukė „Lietuva — Dievo aša
ra. Ašara Dievo aky — Lietu
va, ką tu veiki?" Žmonės, tos 
dainos klausydami, verkė. Iš 
tikro ašara ir yra Dievo dova
na žmogui, nes, pagal F. Stro
lia, verkia tik žmonės. Gyvu
liai, nors ir labai kentėdami, 
negali verkti... Ir taip apie 
ašaras bekalbant, išgirdom 
nuostabią istoriją apie dainą 
„Ašarėlė". 

Eilėraštį „Ašarėlė" kadaise 
Dainavos stovykloje parašė 
septyniolikametė Taura Za
rankaitė (dabar Underienė), o 
muziką — F. Strolia. Tai tote 
gražus atsisveikinimas su 
Dainavos stovykla. Ir kaip 
įdomu, kad po daugelio metų 
F. Strolios sūnus su žmona 
nuvyko į Švediją ir ten tą 
„Ašarėlę" padainavo. Daina 
švedams taip patiko, kad vie
nas jų ansamblių įtraukė ją į 
savo programą ir, viešėdami 
Čikagoj, ją dainavo. Beje, 
„Ašarėlę" lietuviškai, švedų 
pavyzdžiu, dainuoja jau ir nor
vegai. Jdomių aiškinimų ir pa
sakojimų beklausant „į tar
pus" vis padainuodavom. Ir 
kaip ramu sieloj pasidaro, tas 

Tautos šventes paminėjimo dalyviai Šv Antano parapijos salėje, Cicero, IL. 

VERTINGOS MINTYS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIME CICEROJE 

Dr. Arvydas Žygas Tautos gyv0 ^ ^ s u tėvyne, taatiš-
šventės minėjime, įvykusiame 
rugsėjo 12 d. Šv. Antano pa
rapijos salėje, bandė padisku
tuoti dvigubą klausimą, saky
damas: „Leiskite šiandien pa
mąstyti apie dabarties užsie
nio lietuvių uždavinius ir san
tykius su tėvyne, atsižvelgiant 
į praeities pamokas". 

Šis, Ciceroje gimęs ir augęs, 
plačiai užsienyje ir Lietuvoje 
žinomas, vyras teigė, jog mūsų 
svarbiausieji uždaviniai, kaip 
ir anksčiau, tebėra lietuvybės 
išsaugojimas užsienio lietuvių 
bendruomenėse bei lygiagre
tus rūpestis Lietuvos gyveni
mo atnaujinimu ir pagerini
mu. 

„Drąsiai teigiame, kad verta 
daryti tai, ką darė mūsų tėvų 
karta, atsiradusi svetimuose 
kraštuose, nes laikas parodė 
lietuviško gyvenimo neįkaino
jamą vertę, — kalbėjo dr. A. 
Žygas, pridėdamas: — Pripa
žįstame tikrovę, kad nerealu 
ir netikslinga galvoti, kad bū
tina gyvent lietuvišką gyve
nimą vien tik geografinėje Lie
tuvoje. 

Kadaise mums lietuvybė ga
lėjo atrodyti kaip kažkokia 
primesta našta. Klausdavom 
— kodėl mums būtina kalbėti 
lietuviškai, jeigu gyvename 
Amerikoje ir kokia nauda iš 
lietuvybės šalia saldžių nos
talgijos jausmų. Šiandien su-
vokiam, kaip lietuviškoji pa
saulėžiūra, papročiai, kalba ir 
visuotinis identitetas buvo la
bai didelės gyvenimo dovanos, 
kurios neįkainojamai praturti
no „mūsų žmogiškąjį asmeny
bės išsivystymą. 

Dr. A. Žygas blaiviai pa
žvelgė į ankstesniais metais 
vyravusias dvi skirtingas nuo
mones dėl ryšių su pavergta 
Lietuva palaikymo. Jis pažy
mėjo, jog buvo teisingesni tie, 
kurie teigė, kad, jeigu nebus 

mūsų nuostabias liaudies dai
nas dainuojant. Ir kokie pa
prasti, bet meniški, žodeliai su 
giliai paslėpta mintimi. 

Sudainavom net 13 dainų. 
Buvo malonu ausiai, klausan-

• tis kaip gražiai skambėjo sty
giniam ansambliui F. Strolios 
parašyta muzika pagal dainos 
„Ko, mergyte, liūdi?" melodiją. 

E. Sirutienė, dėkodama mie
lam F. Stroliai už tokią gražią 
ir įdomią programą, padova
nojo jam Dzūkijos partizanų 
knygą „Sušaudytos dainos" 
(išleista 1990 m.). Tos dainos 
tikrai sukurtos miško brolių, 
jų klausėsi tik medžiai ir 
paukščiai. Ta knyga yra lyg 
kraičio skrynia — jos pusla
piai pilni dainų, kurias mūsų 
kompozitorius F. Strolia išleis 
į platų pasaulį ir kurios bus 
dainuojamos miško brolių pri
siminimui. 

Po to pasivaišinome ska
niais pietumis ir bandėm ką 
nors „ištraukti" iš laimės šuli
nio. Ir kokia laimė, kad tu
rime „Seklyčią"! 

Emilija J . Valantinienė 

kūmo samprata ir tėvynės I 
meilė niekuomet negalės būti ! 

pilnavertiškai perteikiama 
naujoms kartoms. 

„Jeigu šiandieną pažvelgiam 
į išeivijos lietuvių jaunesnės ir 
vidurinės kartos sąmoningų, 
įsipareigojusių ir pasišven
tusių asmenų gretas, matome, 
kad vis dėlto daugumą sudaro 
asmenys, kurie savo studenti
jos metais pažino ir pamilo 
Lietuvą akivaizdžiai", — teigė 
kalbėtojas. 

Ilgoką laiką Lietuvoje moks
linėje srityje dirbęs ir su jau
nimu ten daug bendravęs, dr. 
A. Žygas savo įdomią paskaitą 
baigė šiais sakiniais: 

„Aš tikiu, kad šiandien yra 
didelė privilegija dalyvauti 
tautos gyvenimo atstatyme ir 
atnaujinime. Dirbdami Lietu
voje dažnai stengiamės pri
minti sau, moksleiviams ir 
studentams, kokia yra privile
gija būti naujojo pasaulio kū
rybos dalimi, kaip naujieji 
Adomo ir Ievos vaikai. Šioje 
Tautos šventės dienoje linkiu 
mums visiems atpažinti tau
tiškumo vertybės dovaną ir 
privilegiją savo gyvenimuose". 

Prieš paskaitą gausiai susi
rinkusiems klausytojams (jų 
buvo apie 150),'kalbėtoją pri
statė kun. dr. Kęstutis Trima
kas, o po jos dr. A. Žygu pasi
džiaugė visuomenės veikėjas 
dr. Petras Kisielius. Jie supa
žindino su Cicero lietuvių tel
kinyje gimusia ir augusią as
menybe, kuri dabar ruošiasi 
kunigystės luomui. 

Šį pasisekusį minėjimą su
rengė LB Cicero apylinkės ir 
Cicero ALTo skyriaus valdy
bos, tad J° pradžioje trumpai 
kalbėjo jų atstovai — Mindau
gas Baukus ir Stasys Dubaus
kas. 

Pagiedojus JAV ir Lietuvos 
himną, prasmingą invokaciją 
paskaitė kun. dr. K Trima
kas. Po dr. A. Žygo paskaitos 

buvo trumpa meninė dalis, 
kurioje su deklamacijomis pa
sirodė Janutė Pėstininkienė, 
vaizdžiai perdavusi lietuvių 
poetų mintis. 

Minėjimo pabaigoje vėl pra
bilo LB Cicero LB apyl. valdy
bos vicepirm. M. Baukus, ku
ris dėkojo visiems prisidėju
siems prie jo surengimo ir 
pravedimo. Jis įvertino prieš 
akademinį minėjimą bažnyčio
je įvykusių šv. Mišių aukotoją 
kun. dr. K. Trimaką, jų metu 
giedojusio choro vadovus Jsnė 
Bobinienę ir Marių Prapuole
nį bei solistę Genutę Bigenytę. 

Jis tarė padėkos žodį progra
mos dalyviams salėje, dar pri
dėdamas ir vaišių vadovėms: 
Janinai Skamienei ir Michalinai 
Bikulčienei bei Jūros šaulių 
kuopos „Klaipėda" atstovams. 

Prieš akademinę minėjimo 
dalį ir po jos, salėje susirinku
sieji gėrė kavą, vaišinosi už
kandžiais ir dėkojo minėjimo 
rengėjams už įdomią, ir ne-
prailgusią (viskas užtruko 
apie pusantros valandos) pro

gramą. Smagu, kad rengėjai šį 
kartą atsisakė laiką gaišinan
čių trafaretinių programos 
punktų. 

E.Š. 
SPECIALI LIETUVOS 

KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PARTIJOS 

TARYBOS SESIJA 

Šeštadienį, rugsėjo 19 d., 
Vilniuje buvo specialiai su
šaukta Lietuvos Krikščionių 
demokratų tarybos sesija, ku
riai labai sėkmingai vadovavo 
Algirdas Saudargas. į valdybą 
pririnkti trys nauji nariai, nes 
anksčiau buvo atsistatydinę 
du (P. Gražulis ir L Uždavi
nys), o sesijoje iškrito J. Ši
mėnas. Naujai išrinkti yra: 
Zigmas Zinkevičius, Ignas Už
davinys ir Marija Šerienė. Ta
rybos sesijoje dalyvavo ir 
čikagietis Pranas Povilaitis. 

JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė atidaro dr. A. Lips
kio kūrybai skirtą vakarą Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 

SKELBIMĄ/ 
• Bar i tonas VYTAUTAS 

JUOZAPATTIS i r pianistė 
NIJOLĖ RALYTĖ atliks 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, labdaros kon
certo programą sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., 3:00 val.-p.p. 
J a u n i m o centre . Bilietus iš 
anksto galima įsigyti „Sekly
čioje". „Saulutė" kviečia visus 
nepraleisti progos išgirsti Lie
tuvos Operos jauną solistą ir 
savo auka paremti „Ratukai 
Remigijui" vajų, įtaisyti de
šimties metų berniukui, netu
rinčiam nei kairės rankos, nei 
kojų, jo poreikiams pritaikytą 
„wheelchair". Iki pasimatymo! 

• ASS metinė šventė įvyks 
s.m. spalio 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jolan-
dai Kerelienei, tel. 630-257-
2558. Laukiame visų! 

(sk) 
• Vanda Prunskienė pa

aukojo $1,000 Ateitininkų Na
mams, Lemont, IL ir $1,000 
Ateitininkų Namų Lietuvoje 
pataisymui. 

(sk) 
ARAS FIOOFING 


