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Valdantieji ir opozicija — dar 
kartą apie Europos Sąjungą

JAV Atstovų Rūmų pirmininkas 
galvoja apie atsistatydinimą

Vilnius, lapkričio 9 d.| 
(BNS) — Seimo konservato
rių, Centro ir LDDP frakcijų 
atstovai vieningai tvirtina, 
kad nepalankus Lietuvai Eu
ropos Komisijos įvertinimas 
turėtų paskatinti politikus už
sibrėžti konkrečius uždavinius 
ateičiai.

Spaudos konferencijoje pir
madienį konservatorių frakci
jos seniūnas Arvydas Vidžiū
nas ragino nedramatizuoti Eu
ropos Komisijos rekomenda
cijų, kurios nepriskyrė prie ge
riausiai narystės ES deryboms 
pasiruošusių kandidačių gru
pės.

Jo manymu, Europos Są
jungos valstybės elgiasi kaip 
„kilmingieji, kurie labai griež
tai vertina pretendentų į ba
jorus pastangas protingai 
tvarkytis ir gražiai atrodyti”.

A. Vidžiūnas pastebėjo, kad 
Lietuva pastarosiomis dieno
mis yra labai panaši į „madam 
Baterflai — laukianti ir nesu
laukianti Pinkertono laiško — 
geros žinios iš Briuselio”.

„Skirtumas tas, kad mūsų 
valstybė ir šiandien, ir rytoj, ir 
visus metus nesidarys chara
kiri, jeigu tas laiškas ne toks 
kokio mes laukiame, arba to 
laiško ir kitais metais nebus”, 
pažymėjo jis.

Centro sąjungos vadovas Ro
mualdas Ozolas kitoje spau
dos konferencijoje teigė, kad 
EK sprendimas „mums labai 
nepalankus, bet parankus”.

Jo manymu, kol Lietuva de
rėsis dėl narystės, valstybėje 
turi būti padėti stiprūs pama
tai ekonomikai, o eurointegra-

Lietuvos prezidentas lankėsi 
Suomijoje

Helsinkis, lapkričio 8 d. 
(Elta) — Sekmadienį dviejų 
dienų darbo vizito į Suomiją 
atvykęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus susitikime 
su Suomijos ministru pirmi
ninku Paavo Lipponen kalbėjo 
apie praėjusią savaitę pa
skelbtą Europos Komisijos iš
vadą apie valstybių-kandi- 
dačių pasirengimą pradėti de
rybas dėl narystės Europos 
Sąjungoje.

Kaip žinoma, Komisijos iš
vadose buvo pripažinta, kad 
Lietuva padarė nemažą pa
žangą, tačiau ji nebuvo pa
kviesta pradėti derybas dėl 
narystės ES.

P. Lipponen patikino, kad 
Suomija remia Lietuvos siekį 
integruotis į ES ir yra už ob
jektyvių kriterijų taikymą 
svarstant valstybių-kandida- 
čių pasirengimą derėtis dėl 
narystės.

V. Adamkus pareiškė tikįs, 
kad Suomija, kuri kitų metų 
antroje pusėje pirmininkaus 
ES, padės Lietuvai integruotis 
į šią organizaciją, įgyven
dindama kelis bendrus projek
tus. Suomija padeda Lietuvai 
rengti valstybės tarnautojus. 
Taip pat Suomija finansuoja 
kelių aplinkosauginių projek
tų įgyvendinimą.

Prezidentas taip pat ragino 
intensyvinti suomių verslinin
kų investicijas į Lietuvos eko
nomiką. Per pirmąjį 1998 m. 
pusmetį Lietuva sulaukė dau
giau Suomijos investicijų negu 
kitos Baltijos valstybės.

Pirmadienį Helsinkyje įvy
kusiame V. Adamkaus susiti
kime su Suomijos prezidentu 
Marti Ahtisaari taip pat vyra
vo Europos Sąjungos plėtros

cijos klausimas turi tapti ne 
vien vyriausybės, bet visos 
tautos reikalu.
LDDP vadas Česlovas Jur

šėnas ragino ramiai priimti 
EK sprendimą, savikritiškai 
save įvertinti ir apgalvoti 
būsimus darbus. Jo manymu, 
tam tiktų diskusija Seime, kur 
atsakingi už užsienio politiką 
pareigūnai dar kartą įvertintų 
Lietuvos pasiekimus ir trū
kumus skinantis kelią į Euro
pos Sąjungą.

Socialdemokratų vadovai 
Aloyzas Sakalas ir Vytenis 
Andriukaitis kaltino Lietuvos 
vykdomąją valdžią blogai at
likus Europos Komisijos už
duotus „namų darbus” ir siūlė 
kai kuriems pareigūnams 
įvertinti savo pačių darbo klai
das.

Pasak V. Andriukaičio, apie 
savo tinkamumą toliau eiti 
pareigas derėtų susimąstyti 
ūkio ministrui Vincui Babiliui 
bei Valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministrui 
Kęstučiui Skrebiui. Pirmajam 
— dėl EK kritikos vis nepa
rengiamai Lietuvos energeti
kos strategijai, antrajam — 
dėl nepakankamai sparčiai 
vykdomos viešojo administra
vimo ir savivaldos reformos.

Socialdemokratų išplatinta
me pareiškime taip pat siū
loma Seimo vicepirmininkui 
Andriui Kubiliui atsisakyti 
Europos reikalų komiteto va
dovo pareigų, nes, dirbdamas 
dviejuose postuose, jis „negali 
deramai užtikrinti integra
cijos procesų parlamentinės 
kontrolės”.

tema.
Suomijos prezidentas pažy

mėjo, kad, nepaisant EK 
sprendimo nekviesti Lietuvos 
pradėti derybas dėl narystės 
ES, šios institucijos išvadose 
pažymėta Lietuvos pažanga 
visose srityse, kuri leidžia 
tikėtis gana greito sprendimo 
dėl derybų pradžios.

V. Adamkus ta proga pa
brėžė, kad Lietuva ne
verkšlens dėl galimo sprendi
mo Vienoje įvyksiančiame ES 
viršūnių susitikime nekviesti 
jos derybų, bet ir ateityje dės 
visas pastangas siekti na
rystės. Pasak V. Adamkaus, 
narystės ES siekimas Lietuvai 
padeda įgyvendinti būtinas 
demokratines ir rinkos ekono
mikos reformas bei siekti va
karietiškų standartų įvedimo 
visose gyvenimo srityse.

Lietuvos prezidentas padė
kojo Suomijai už iki šiol teiktą 
paramą Lietuvai įvairiose sri
tyse — sienų kontrolės, kovos 
su nelegalia migracija, viešojo 
administravimo reformos, ap
linkosaugos bei kitose.

V. Adamkus pakvietė M. Ah
tisaari apsilankyti Lietuvoje 
jam patogiu metu.

Vizitą Suomijoje baigiantis 
Valdas Adamkus pabendravo 
su Laplandijoje gyvenančiu 
Kalėdų Seneliu.

Televizijos „tiltą“ tarp Hel
sinkio ir Laplandijos surengė 
Suomijos firma „Sonera 
Group”, kuri yra didžiausias 
Suomijos investuotojas į Lie
tuvos telekomunikacijų rinką. 

„Soneros” ir Švedijos
„Telia” sudarytas susivieniji
mas „Amber Teleholdings” šią 
vasarą nupirko 60 proc. bend
rovės „Lietuvos telekomas”.

Amžinojo poilsio į Tėvynę sugrįžo Lietuvos diplomatijos patriarchas, buvęs užsienio reikalų ministras Stasys Lo- ■
zoraitis ir jo žmona Vincenta Lozoraitienė. Sekmadienį lėktuvu iš Romos į Vilnių buvo atlydėti karstai su jų pa
laikais. Šv. Jonų bažnyčioje, kur buvo leidžiamas palaikų lankymas, sekmadienį gedulingas šv. Mišias aukojo 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Palaikai antradienį bus perlaidojami Kauno Petra
šiūnų kapinėse. Prieš tai Vytauto Didžiojo bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius au
kos gedulingas šv. Mišias.

Nuotr.: Atsisveikinimas su a. a. Stasio Lozoraičio ir Vincentos Lozoraitienės palaikais Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje. (EHa)

Paminėtas Lietuvos diplomatijos 
jubiliejus

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(Elta) — Sveikindamas diplo
matus su garbingu jubiliejumi, 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
daug kalbėjo apie diplomatiją 
okupacijos metais. Pasak jo, 
tuo laikotarpiu „išsaugotas pa
grindinis dalykas ■— diploma
tinės tarnybos tęstinumas”.

Tai ministras pažymėjo šeš
tadienį Nacionaliniame dra
mos teatre Vilniuje surengtose 
iškilmėse, skirtose Lietuvos 
diplomatinės tarnybos 80-me- 
čiui. ,

Sveikinimo žodį tarė ir 
diplomatijos veteranas, pirma
sis Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Anicetas 
Simutis. Jis teigė, kad dauge
liui diplomato darbas atrodo 
viliojantis ir lengvas, nes di
plomatai dažnai keliauja į 
užsienį, dalyvauja priėmi-

NATO naudos lietuviu sukurtą 
karinę techniką

Briuselis, lapkričio 6 d. 
(BNS) — NATO suteikė „ofi
cialiai atrinktų projektų” sta
tusą Lietuvos mokslininkų su
kurtam šaulių lazeriniui tre
niruokliui ir originaliam minų 
ieškikliui.

Sprendimas priimtas ketvir
tadienį NATO būstinėje Briu
selyje vykusiame Euroatlan- 
tinės partnerystės Nacionali
nės ginkluotės direktorių po
sėdyje, pranešė Lietuvos at
stovas NATO ir Vakarų Euro
pos Sąjungoje bei gynybos 
atašė Belgijoje jūrų kapitonas 
Eugenijus Nazelskis.

Kartą per metus šaukia
mame posėdyje aptariami stra
teginiai bendradarbiavimo klau
simai ginkluotės, , mokslo ir

Kalėdų Senelis pakvietė V. 
Adamkų atvykti į Laplandiją, 
tačiau prezidentas sakė atvyk
siąs kitą kartą, nes nuo Hel
sinkio iki Šiaurėje esančios 
Laplandijos yra apie 800 kilo
metrų.

Paklaustas, ko norėtų gauti 
dovanų Kalėdų šventėms, pre
zidentas pageidavo daugiau 
sniego Lietuvoje.

Kalėdų Senelis sakė žinąs, 
kad Lietuvos prezidentas yra 
geras žmogus ir todėl pažadėjo 
Kalėdų vakarą apsilankyti jo 
namuose Vilniuje su dovano
mis.

muose ir jų nuotraukos 
spausdinamos laikraščiuose. 
„Tačiau iš tiesų diplomatas — 
kaip karys fronte”, — sakė 
ambasadorius.

Jis taip pat kalbėjo apie iš
kiliausių dvidešimtojo am
žiaus Lietuvos diplomatų liki
mus. Todėl simboliškai skam
bėjo ir Ludwig van Beethoven 
Penktoji — Likimo — simfoni
ja, kurią minėjime atliko Gin
taro Rinkevičiaus vadovauja
mas Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
bei užsienio diplomatai, pa
reigūnai, visuomenės veikėjai.

Minėjimas ir koncertas su
rengtas lapkričio 7-oji, nes 
būtent šią 1918 metų dieną 
užsienio reikalų ministras Au
gustinas Voldemaras, kuris 
vadovavo ir laikinajai vyriau
sybei, pradėjo eiti savo parei-

pramonės srityse.
Prieš metus NATO pakvietė 

„Bendradarbiavimo vardan tai
kos” programoje dalyvaujan
čias valstybes bendradarbiau
ti ginkluotės kūrimo srityje.

Visos valstybės pasiūlė 20 
projektų, iš kurių buvo atrink
ti 6.

Abu Lietuvos projektus, ku
rie atitiko visus reikalavimus, 
sukūrė Puslaidininkių fizikos 
institutas ir Kauno technoligi- 
jos universitetas.

Tolimesnes teorinio projek
tų rengimo išlaidas padengs 
NATO, o dėl jų gamybos 
vėliau bus deramasi.

Lietuvos mokslininkų su
kurtas minų ieškiklis sprog
menį nustato ne tik pagal 
elektromagnetinius bruožus, 
bet ir analizuodamas kvapus.

Kitas projektas — lazerinė 
šaudymo įranga — skirta 
karių mokymui. Ją naudojant, 
galima šaudyti lazerio šviesos 
impulsais, o specialus taikinys 
parodo šūvio taiklumą. Pa
starąjį projektą Nacionalinės 
ginkluotės direktorių posėdyje 
pristatė vienas jo autorių — 
KTU Teorinės mechanikos ka
tedros vedėjas profesorius Al
gimantas Federaviči.us, taip 
pat aptaręs bendradarbiavimo 
su NATO intensyvinimo gali
mybes.

gas. Todėl lapkričio 7-oji isto
rikų vadinama oficialiu mi
nisterijos gimtadieniu.

Siūloma patobulinti 
aukštojo mokslo

finansavimą
Vilnius, lapkričio 9 d. 

(BNS) — Socialdemokratų va
dovas Aloyzas Sakalas siūlo 
vyriausybei sumažinti jėgos 
struktūrų finansavimą, ir pa
pildomus 42 milijonus litų 
paskirti aukštojo mokslo fi
nansavimui.

Spaudos konferencijoje pir
madienį A. Sakalas teigė, kad 
tokiu žingsniu „vyriausybė 
pademonstruotų formuojanti 
ne represinę, o intelektualinę 
visuomenę”.

Socialdemokratų vadovas 
suskaičiavo, kad už mokslą 
mokantys Lietuvos studentai 
per metus iš viso sumoka 42 
milijonus litų.

Jis ragino panaikinti mo
kėjimo už studijas praktiką, 
nes ji „skatina nesveiką kon
kurenciją, nesutarimus tarp 
universitetų ir Švietimo ir 
mokslo ministerijos”.

Todėl A. Sakalas siūlo po ke
lis procentus krašto apsaugai 
ir viešajai tvarkai palaikyti 
skirtų lėšų pervesti studijų fi
nansavimui, ir taip užtikrinti 
Konstitucijoje garantuotą ne
mokamą mokslą.

* Seimo centro sąjun
gos frakcija pirmadienį pri
ėmė į savo ratą buvusius libe
ralų frakcijos narius Virgilijų 
Martišauską bei Kęstutį Tra- 
piką. Nuo šiol centristų frak
ciją sudarys 18 narių, ir ji bus 
antroji pagal dydį Seime po 
valdančiosios konservatorių 
frakcijos. Trijų narių liberalų 
frakcijai vadovavo Alvydas 
Medalinskas, kuris nesiprašė 
priimamas į centristų frakciją. 
Pranešimą apie jungimąsi su 
centristų frakcija išplatinę V. 
Martišauskas ir K. Trapikas 
išreiškė viltį, kad „šis sprendi
mas paskatins du giminingus 
politinius Lietuvos judėjimus 
— centro ir liberalų sąjungas 
analogiškiems veiksmams”.

(BNS)

* Seimas priėmė nutari
mą, kuripo patvirtino žurna
listų etikos inspektoriaus 
veiklos reglamentą. Pagal šį 
dokumentą, žurnalistų etikos 
inspektorius yra valstybės pa
reigūnas, kurį skiria Seimas 4

Vašingtonas, lapkričio 7-9 
d. (Reuters-BNS) — Penkta
dienį Jungtinių Valstijų At
stovų Rūmų pirmininkas 
Newt Gingrich pareiškė nebe
sieksiąs vėl būti perrinktas į 
užimamą postą.

„Šiandien padariau ne
lengvą asmeninį sprendimą. 
Nekelsiu savo kandidatūros į 
106-ojo Kongreso pirmininko 
postą”, pranešė jis.

N. Gingrich padėjėjas sakė, 
kad kol kas neaišku, ar respu
blikonas iš George valstijos 
liks Kongreso nariu iki kaden
cijos, truksiančios dar 2 me
tus, pabaigos, nes, pasak jo, 
galutinio sprendimo Atstovų 
Rūmų pirmininkas dar ne
priėmė.

55 metų N. Gringrich ir kiti 
Atstovų rūmų respublikonų 
vadovai buvo pradėti aštriai 
kritikuoti, kai paaiškėjo nuvi- 
liantys kadencijos vidurio rin
kimų rezultatai. Penktadienį 
kritikai ėmė atvirai reikšti 
savo ketinimus varžytis dėl 
partijos vadovų postų.

„Newt Gringrich buvo ver
tingas patarėjas, kurio pa
stangomis respublikonai rū
muose iškovojo daugumą, ir 
kartu su manimi įsijungęs į 
valstybinio masto svarstymus 
dėl Amerikos pasirengimo XXI 
amžiui”, teigiama išplatintame 
JAV prezidento Bill Clinton 
pareiškime. Jame prezidentas 
taip pat sakėsi branginąs tuos 
laikus, kai jie galėjo bendrai 
dirbti valstybės labui.

Baltųjų Rūmų atstovas Bar-

Visuomenė bus psichologiškai 
ruošiama mirties bausmės 

panaikinimui
Vilnius, lapkričio 9 d. 

(BNS) — Seimo Žmogaus ir pi
liečio teisių bei tautybių rei
kalų komitetas nutarė pradėti 
psichologiškai ruošti visuome
nę mirties bausmės panaikini
mui.

Pirmadienį posėdžiavę ko
miteto nariai nusprendė pa
ruošti pareiškimą visuomenei, 
kuriame būtų pasisakoma už 
mirties bausmės panaikinimą.

Diskutuoti šiuo klausimu 
paskatino Konstitucinio teis
mo teisėjo Vlado Pavilonio 
raštas komitetui, kuriame 
prašoma išdėstyti savo nuos
tatą mirties bausmės panaiki
nimo klausimu.

„Atsižvelgiant į tendencijas 
ir visus reikalavimus, komite
tas pasisakė, kad mirties 
bausmė būtų panaikinta Lie
tuvoje”, sakė komiteto narys 
Arvydas Akstinavičius.

Pasak jo, mirties bausmės 
panaikinimo klausimas iki 
šiol „stovi vietoje”, nė viena 
institucija nėra oficialiai iš
dėsčiusi savo nuostatos šiuo 
klausimu, todėl komitetas nu
sprendė pirmas žengti tokį 
žingsnį.

Žmogaus ir piliečio teisių 
bei tautybių reikalų komitetą 
apsispręsti paskatino ir tai, 
kad Lietuva atsilieka nuo dau
gelio valstybių, kurios ryžosi 
panaikinti mirties bausmę.

„Jei dabar būtų organizuo
tas referendumas dėl mirties 
bausmės panaikinimo, labai 
didelė tikimybė, kad rezulta-

metams Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisijos teikimu. Tas 
pats asmuo šioms pareigoms 
negali būti skiriamas daugiau
kaip 2 kadencijoms iš eilės.

(Elta)

ry Toiv, lydintis B. Clinton, 
kuris vyko į Arkansas, sakė , 
kad prezidentas buvo labai 
nustebintas dėl N. Gingrich 
sprendimo daugiau nekandi
datuoti į Atstovų Rūmų pirmi
ninko postą.

JAV respublikonai kitais 
metais turės ieškoti kompro
misų su demokratais ir prezi
dentu Bill Clinton, užuot ban
dę diktuoti jiems įstatymus, 
sekmadienį pareiškė pagrindi
nis kandidatas į Atstovų Rū
mų pirmininkus Bob Livings- 
ton, kuris gali pakeisti Newt 
Gingrich.

Pasak jo, respublikonai turi 
pripažinti, kad per praėjusio 
antradienio rinkimus buvo at
mesta didžioji dalis jų konser
vatyvios darbotvarkės. Respu
blikonų dauguma per šiuos 
rinkimus sumažėjo, o demo
kratai gavo penkias papildo
mas vietas.

.Ateinančiame Kongrese li
kus tik 6 balsų skirtumui, aš 
ketinu dirbti su žmonėmis, 
kurie galvoja ne taip, kaip aš”, 
sakė B. Livingston per 
ABC-TV laidą „This Week”.

Atstovų Rūmų respublikonai 
lapkričio 18 dieną rinks savo 
vadovus naujajam Kongersui, 
kuris susirinks kitų metų 
sausį.

Teigiama, kad 55-metį B. Li
vingston remia daugiau kaip 
100 respublikonų. Siekiant 
tapti Atstovų Rūmų pirminin
ku, jam reikės užsitikrinti 112 
iš 223 šių rūmų respublikonų 
paramą.

tai būtų neigiami”, teigė A. 
Akstinavičius.

Jo nuomone, visuomenė 
pati turi psichologiškai pri
bręsti tokiam sprendimui ir 
suprasti, kad šiuo keliu žengia 
visa Europa.

Konstitucinis teismas lapk
ritį ketina paskelbti, ar mir
ties bausmė neprieštarauja 
pagrindiniam valstybės įstaty
mui.

Sausio viduryje grupė Sei
mo narių kreipėsi į teismą, 
prašydami nustatyti, ar Lietu
voje nepanaikinta mirties 
bausmė neprieštarauja Kons
titucijos teiginiams, kad 
„žmogaus teisės ir laisvės yra 
prigimtinės”, „žmogaus teisę į 
gyvybę saugo įstatymas”, ir 
„draudžiama žmogų kankinti, 
žaloti, žeminti jo orumą, žiau
riai su juo elgtis, taip pat nu
statyti tokias bausmes”.

Konstitucinio teismo išva
dos turėtų padėti politikams, 
pasiryžusiems dar šiemet ar 
kitų metų pradžioje apsi
spręsti dėl mirties bausmės 
Lietuvoje likimo.

Dabar Lietuvoje mirties 
bausmės nuosprendis yra pas
kelbtas dešimčiai kalinių, 
tačiau jis nevykdomas nuo 
1995 m. vasaros, kai tuometi
nis prezidentas Algirdas Bra
zauskas dekretu paskelbė mo
ratoriumą mirties bausmės 
vykdymui, iki Lietuva galuti
nai apsispręs dėl jos taikymo.

KALENDORIUS '
Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas Di

dysis; Andriejus, Vigintas, Seigūnė.
Lapkričio 11 d.: Šv. Martynas 

iš Tours; Menas, Astikas, Nauma. 
1918 m. pradėjo darbą pirmasis LR 
ministrų kabinetas, vadovaujamas
Augustino Voldemaro.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KĄ APIE ŽMOGŲ SAKO JO EISENA

Regis, dėliojame kojas, ir 
tiek. Bet pagalvokime: norint 
žengti bent vieną žingsnį, turi 
būti labai gerai koordinuoti 
kojos sąnarių judesiai, labai 
darniai „darbuotis” visi rau
menys.

Eisena labai priklauso nuo 
žmogaus pėdų. Si lanko pavi
dalo kūno dalis yra labai tvir
ta įr elastinga. Jos spyruok
liuojanti sritis išlaiko visą kū
no svorį, o vidinė dalis eisenai 
suteikia grakštumo. Einant 
pirmiausia žemę paliečia kul
nas, o po to kitos pėdos dalys. 
Visą sudėtingą ėjimo procesą 
reguliuoja centrinė nervų sis
tema.

Žmogų pažįstame iš 
eisenos

Šiuolaikiniai psichologų ty
rimai leidžia manyti, kad:

veržli eisena būdinga ener
gingam žmogui;

rami, neskubota eisena — 
pasitikinčiam savimi;

tingi, vangi — silpnavaliui; 
nelygi ir skubotą — nu

trūktgalviui ir karštakošiui. 
Mūsų eisena gali išduoti,

kad esame blogai nusiteikę, 
kad blogai jaučiamės. Kamuo
jami dvasinių kančių ar kai 
esame pavargę, mes sliūkina- 
me susikūprinę, sunkiai mo
juodami rankomis, vargais ne
galais judėdami į priekį.

Savo pėdsakus palieka ir 
profesija: šokėjos ir balerinos 
vaikšto lengvai spyruokliuoda- 
mos, tarytum šokdamos, pa
prastai statydamos pėdas nuo 
pirštų, jūreiviai — krypuoda
mi, siūbuodami, o kariškiai — 
tarytum žygiuodami parade 
kirsto. kerta kiekvieną žingsnį, 
tuo ‘pačiu išsaugodami gražią 
laikyseną.

Unikali ir nepakartojama

Ar eisena paveldima? Ar ją 
galima pakeisti?

Ji unikali ir nepakartojama. 
Kad ir kaip stengėsi moksli
ninkai, jiems taip ir nepavyko 
priversti savo sukurtus robo
tus vaikščioti „žmoniškai”.

Gamta pasirūpino, kad mes 
į savo gimdytojus būtume pa
našūs ne tik išvaizda, kūno 
sudėjimu, akių bei plaukų 
spalva, bet ir eisena. Paveldi
mas žingsnio dydis, laikysena, 
rankų ir pėdų padėtis einant, 
ėjimo tempas (žingsnių skai
čius per minutę). Jeigu jūs 
vaikštote sunkiai, kūprinda
miesi ir vilkdami kojas, galite 
neabejoti, kad lygiai taip pat 
vaikščios ir jūsų mažylis. Ma
ža to, ilgainiui netaisyklinga 
eisena pažeis tuos pačius są
narius, kaip ir jūsų. Ir kada 
nors jį vargins tokie pat 
skausmai, tokios pat nuospau
dos, kokios dabar kamuoja 
jus. Laimei, paveldėtus eise
nos trūkumus galima pašalin
ti, ir ne tik vaikystėje. Terei
kia tik panorėti ir gerokai pa
plušėti!

Stengdamiesi pakeisti eise
ną, atsižvelkite į paveldėtus 
savo organizmo ypatumus (pa
vyzdžiui, pasistenkite, kad 
žingsnio ilgis atitiktų jūsų 
ūgį). Visiškai neverta kopijuo
ti manekenių ir kino žvaigž
džių eiseną stengiantis ištver
ti visus nepatogumus.

Gražios eisenos 
paslaptys, padedančios

išsaugoti sveikatą

1. Atsistokite, ištiesinkite 
nugarą ir pečius, pakelkite 
smakrą, įtempkite pilvą ir tru
putį pražerkite kojas.

2. Rankas laisvai nuleiskite 
žemyn palei šlaunis. Jeigu jos, 
„slysta į priekį”, pečius pasu
kiokite pirmyn, atgal, žemyn. 
Suraskite patogią padėtį, pa

dedančią ištiesinti krūtinės 
ląstą, tuomet einant bus leng
va kvėpuoti.

3. Pasiūbuokite pirmyn ir 
atgal, po to atsistokite šiek 
tiek palinkę į priekį, kad visai 
pėdai, nuo kulno iki pirštų, 
tektų vienodas kūno svoris.

4. Eidami laisvai lenkite ke
lius, padėję pėdą ant žemės, 
juos ištiesinkite. Tuomet jūsų 
eisena bus natūrali ir jaunat
viška.

5. Nekraipykite šlaunų! Te
gu jos į žingsnių taktą vos 
pastebimai juda aukštyn že
myn.

6. Pėdas statykite tiesiai. 
Stenkitės, kad žemę pirmiau 
paliestų kulnas. Po to lengvai 
ir grakščiai atsistokite ant 
pirštų. Patogiau vaikščioti 
pirštus šiek tiek pasukus į 
šalį. Be to, tokia eisena atrodo 
patraukliau. Pėdas statant ly
giagrečiai viena kitai, greičiau 
pavargstama.

7. Vaikščiokite vidutiniu 
tempu: netipenkite, bet ir ne- 
žirgliokite šimtamyliais žings
niais.

Suaugusio žmogaus žingsnis 
turi būti maždaug 3 kartus di
desnis už jo pėdos ilgį. Norma
laus ūgio žmogus paprastai 
žingsniuoja 60 cm ilgio žings
niais.

Kasdien pavaikščiokite po 
kambarį stengdamiesi išsau
goti taisyklingą laikyseną ir 
laikydamiesi anksčiau pateik
tų taisyklių. Ilgainiui įpras
kite visą laiką vaikščioti tai
syklingai. Nuolat tobulindami 
savo eiseną, jūs galėsite daug 
vaikščioti nepavargdami, ilgai 
išsaugosite savo sveikatą ir 
niekada . nesužinosite, kaip 
įkyriai skauda nuospaudas.

Aukštakulniai bateliai

Tinkama avalynė ne tik il
giau tarnauja, bet ir patobuli
na eiseną.

Perkant batus negalima va
dovautis posakiu „Ruošk ratus 
žiemą, o roges — vasarą”. 
Žiemą pirkdami basutes, at
minkite, kad vasarą kojos ne
retai paburksta ir sutinsta.

Avalynė turi atitikti kojos 
dydį: ji neturi būti pernelyg 
laisva, bet neturi ir spausti. 
Ankšta avalynė trukdo pėdai 
spyruokliuoti.

Tinkami bateliai švelniai 
priglunda prie kulno ir tuomet 
nebereikia nuolat riesti pirštų 
bijant pamesti batą.

Kad ir kaip stengiatės ma
dingai rengtis, atminkite, kad 
storapadžiai batai labai nepa
togūs, jie neleidžia pėdai iš
likti lanksčiai.

Patogiausia vaikščioti apsia
vus bateliais, kurių kulniukai 
3-4 cm aukščio. Tuomet toly
giai pasiskirsčius kūno svoriui 
nepertempiami kojų raume
nys.

Apsiavus batukais, kurių 
kulnai 6 cm aukščio, didžioji 
kūno svorio dalis tenka di
džiajam kojos pirštui ir jį de
formuoja. Tokiais bateliais ap
siavusi moteris priversta ti
penti smulkiais žingsneliais, 
visi jos kūno raumenys įsitem
pia, o pėdos sąnariai tarytum 
sustingsta. Jos eisena pasida
ro nestabili, suvaržyta. Aukš
takulniai bateliai verčia kūp
rintis, vargina juosmens sri
ties raumenis.

Kulniukai byloja...

Nušleivoti batai daug pasa
ko apie žmogaus charakterį:

nudilusi vidinė kulniukų pu
sė byloja, kad šiuos batus avi 
silpnavalis, neryžtingas vyras 
arba nuolaidaus būdo moteris;

išorinę kulniukų pusę pa
prastai nudilina drąsūs ir ryž-

Jaunystės draugai LML pokylyje: Vaclovas Jagiella, M.D., iš Georgijos valstijos, Pranė Šlutienė ir Jonas Jagie- 
11a iš Indianos.

JAUNAS ANDRIAUS PASAULIS
Pamatęs Andrių, susidomė

jau: iš kur jis? Pakviestas gry
bauti, neatsisakė kartu va
žiuoti. Ir štai mes su mūsų ne
didele grupe atsidūrėme vie
noje Lachut, esančioje kelias
dešimt kilometrų nuo Mon
trealio, girioje, kur netrūksta 
nei eglių, nei pušų, nei krūmų. 
Tas kanadietiškas miškas be
veik panašus į kokį nors Va
rėnos, Labanoro ar Kazlų Rū
dos mišką, bet lietuviški gojai 
daug jaukesni, grynesnį ir 
mielesni. Miškas visoje plane
toje ošia, bet nevienodai. Čia, 
besilankstant prie ūmėdžių, 
retokai pasitaikančių raudon-

tingi žmonės;
lygiai nudėvėti vyriškų batų 

kulnai išduoda, kad batų šei- 
minkas labai draugiškas, o ly
giai nudėvėti moteriškų bate
lių kulniukai byloja, kad šiuos 
batus avi gera žmona ir moti
na.

Eisena gali pakenkti sveika
tai. Jeigu jūs vaikštote kaip 
šleivakojis meškinas, jūsų kū
nas gerokai palinksta į priekį, 
todėl pradeda skaudėti kulkš
nis, juosmenį, nugarą ir net 
pečius. Tokia eisena dirgina 
nervų galūnes, traumuoja 
kaulus, iškreipia stuburą. 
Daugelis neryžtingų, drovių 
žmonių arba aukštakulnius 
batelius avinčių merginų linkę 
tipenti mažais, nenatūraliais 
žingsneliais. Tokia eisena la
bai nuvargina raumenis ir il
gainiui sutrikdo nervų sis
temą. Kita vertus, ne tik eise
na žaloja mūsų sveikatą, bet 
ir ligos pakeičia eiseną.

Sergantieji juosmens-kryž- 
kaulio srities radikulitu, 
vaikšto labai atsargiai, nes 
kiekvienas žingsnis sukelia 
stiprų skausmą.

Tam tikroms ligoms (pavyz
džiui, ataksijai) sutrikdžius 
judesių koordinaciją, pažeidus 
tam tikrus nervų sistemos 
centrus, žmogus svyrinėja pla
čiai statydamas kojas, tary
tum būtų girtas.

Plokščiapėdiškumo vargina
mi žmonės garsiai „šlepsi”, 
šiek tiek sulenkę kelius ir du
bens sąnarius, plačiai mosuo
dami rankomis.

Išsėtine skleroze sergančių 
ligonių eisena praranda 
grakštumą. Šie žmonės vaikš
to lėtai, beveik nekilnodami 
kojų.

Įvairūs nervų sistemos su
trikimai ir ligos priverčia žmo
gų ne eiti, o klibikštuoti.

Jeigu pastebėjote, kad jūsų 
eisena pakito, kad net neilgai 
pavaikščiojus pradeda skau
dėti juosmenį ir kojas, nedels
dami kreipkitės į ortopedą.

Nepatingėkite kiekvieną ry
tą pavaikščioti pp kambarį 
basomis ir šiek tiek pamankš
tinti pėdas.

„Medicina ir dar kai kas vi
siems”, 1998 m. Nr. 8

tį, priėmiau 
niją. Paskui

viršių, baravykų, dar vos ne 
vos kur ne kur pradėjusių dyg
ti voveruškų leikelių ir kitų 
rudens gėrybių, mudu su An
drium ir įsikalbėjome:

— Sakyk, Andriau, kokio
je šeimoje gimei ir augai?

— Mudu su sesute Rūta 
esame Lietuvos Kauno kūno 
kultūros instituto studentai. 
Tiktai ji — .pirmajame turiz
mo ir vadybos kurse, o aš — 
trečiajame pėclagoginės kryp
ties kurse. Kadangi sovietme
čiu mano senelis dirbo atsa
kingą partinį darbą, buvo raj- 
komo sekretorius, apie mu
dviejų katalikišką auklėjimą 
negalėjo būti nė kalbos. Kai 
mūsų šeima arčiau susipažino 
su vilniečiu kunigu Jonu Mor
kūnu, tiktai vienuolikos metų 
buvau pakrikštytas, o mano 
krikšto tėvu tapo iš Kanados į 
svečius atvažiavęs Jonas Ado
monis. Paskui, atlikęs išpažin- 

įPirmąją Komu- 
kiek laiko mano

religinė praktika dažniausiai 
būdavo reta. Tik Montrealyje, 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje, pradėjau tarnauti šv. 
Mišioms ir sekmadieniais pri
imti šv. Komuniją. Mano tė
velis Lietuvoje — onkologas, 
todėl neretai susidurdavau su 
medikais.

— Kokia ppr tuos tavo 21 
gyvenimo pietus patirta 
skaudžiausip nelaimė?

— Tai buvo mano geriausio 
bičiulio, devyniolikmečio ir 
bendravardžio, Andriaus mir
tis. Prieš pustrečių metų jis, 
važiuodamas nauju automobi
liu, žuvo. Tai ' buvo blaiviai 
žvelgiąs į ateitį, protingai jai 
rengęsis, gerai technikume 
mokęsis ir mokėjęs savaran
kiškai verstis vaikinas, kuris 
nuovokiai ir sąžiningai siekė 
užsibrėžto tikslo.

— O koks tavo gyvenimo 
tikslas, Andriau?

— Pastovus ir pelningas 
darbas, geras butas, normali 
šeima ir sava mašina.

— Ar tik tiek? Nieko dau
giau?

— Norėčiau bendrauti su ge
rais žmonėmis, išmokti gra
žios elgsenos, daugiau ir iš 
arčiau pažinti visa, kas susiję 
su Bažnyčia, Kristumi ir tikė
jimu.

— Ko daugiausia gali pa
simokyti iš savo tėvų? Ko
kie jų charakterio bruožai, 
tavo nuomone, yra vertin
giausi, kokius norėtumei ir 
pats išsiugdyti?

— Mano tėtė gerai mokėsi 
medicinos institute. Jis — op
timistiškas, taupus žmogus, 
geras gydytojas, norįs, kad jo 
vaikai būtų savarankiški, 
jaustų atsakomybę už savo 
poelgius ir gyvenimą. Tad aš 
irgi nenorėčiau būti koks nors 
ištižėlis. Stengsiuosi nuo jo 
neatsilikti. Iš motinos norė
čiau pasimokyti nuoširdumo,

rūpinimosi mumis, vaikais, 
švelnaus prieraišumo, ypač 
jautrumo ligoje, nelaimėje. Vi
sus savo šeimos narius labai 
branginu ir gerbiu, ypač da
bar, kai atsidūręs už Atlanto, 
jų labiau pasigendu ir, visiems 
už višką dėkodamas ir atsi
prašydamas, kuo nuoširdžiau
siai sveikinu.

— Kas šiandien tau atro
do jūsų šeimoje, mokyk
loje, mūsų tautoje yra 
šventa, brangintina, dėl ko 
būtų verta net galvą pa
dėti?

— Tai turėtų būti šventas 
Dievas, Jo Įsakymai, Bažny
čia, tautos laisvė, tėvai, moky
tojai ir kito nuosavybė.

— Sakai, esi aplankęs net 
12 Europos kraštų. Ar par
sivežei iš šių šalių bent po 
kokią video~ juostą,' nuot
raukų albumėlį, prisimini
mų ar užrašų pluoštelį, 
kad po 10-20 metų galėtum 
juos pavartyti, papasakoti 
apie juos savo mokiniams, 
jei mokytojausi arba savo 
vaikams, jei jų turėsi? Kuo 
domėjaisi keliaudamas?

— Iš Europos sostinių par- 
siveždavau atvirukų, iš pra
džių rašiau dienoraštį, bet Is
panijoje iš mūsų automobilio jį 
pavogė kartu su kitais daik
tais.

— Kokie, sakyk, tavo tė- 
vų ar bičiulių keliauninkų 
tikslai ir norai užsienyje?

— Tėvai ir su jais važiavę 
mudu su Rūta norėdavome 
pamatyti naujus žmones, ša-

„Reikia pasiimti kibiriukų ir eiti grybų ieškoti”, sako Andrius.
Nuotr. K. J. Ambraso
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lis, gamtą, o mūsų bičiuliai 
daugiausia norėjo kuo dau
giau dolerių įsigyti.

— Rengiesi būti profe
sionalus sportininkas. Ko
dėl tave sudomino tokia 
raumenų ir viso kūno mik- 
linimo mokykla? Ar nieka
dos nepamąstei apie kito
kius mokslus, vidinį žmo
gaus gyvenimą?

— Dabar be aukštojo mokslo 
ne taip paprasta įsidarbinti. 
Taigi reikia kokį nors diplomą 
kišenėje turėti, nors iš moky
tojo atlyginimo šiomis dieno
mis vargu ar gali išgyventi? 
Tad būtinai reikės kitur dairy
tis...

Nežinia, kur ir kaip pasuks 
tolesnis Andriaus gyvenimo 
kelias. Palinkėkime jam ir jo 
bendraamžiams, kad jiems rū
pėtų ne vien tik nauja mašina, 
pelningas darbas, diplomas, 
bet ir vertybės, kurios neišma
tuojamos nei svorio, nei ilgio, 
nei pločio matais, nei kredito 
kortelės daugiaženkliais skai
čiais. Linkėkime mūsų jauni
mui, kad jis, vaikščiodamas 
žeme, kuo dažniau pažvelgtų į 
saulę, kad nebūtų vien plikos 
medžiagos tarnais, kokių ir 
taip pakankamai per pusšimtį 
metų prigamino sovietmetis. 
Kaunas—Montrealis, 
1998.10.23.

Su stud. A. Raškevičium 
kalbėjosi

kun. K. J. Ambrasas, SJ
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SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. 708-742-0255 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą



„NORIME BENDRADARBIAUTI 
SU VISU KRAŠTŲ LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖMIS”...
„Dokumentus sunaikinti 

lengva, o kad juos sukurtume 
ir išsaugotume, reikia dėti 
daug pastangų”, — pradėjo po
kalbį Lietuvos archyvų depar
tamento direktorius Vidas 
Grigoraitis.

Dirbdamas ministerijoje, V. 
Grigoraitis vadovavo Lietuvos 
ministro pirmininko Antano 
Merkio palaikų paieškoms Ru
sijoje (Vladimiro sritis, Me- 
lenkų miestas). Kartu su ki
tais nepriklausomos Lietuvos 
istorijos entuziastais surado 
Kauno radiofono plokšteles. 
1944 m., traukdamasis į Va
karus, jas nuo okupantų pa
slėpė literatas Balys Gražulis.

1992 m. tapo Lietuvos Re
spublikos vyriausybės kancelia
rijos referentu, vėliau — kon
sultantu švietimo ir mokslo 
klausimais.

1998 m. vasario 25 d. pas
kirtas Lietuvos archyvų de
partamento direktoriumi.

V. Grigoraitis juokavo, kad 
jo kabinete yra du, istorinę 
vertę turinys, daiktai: Vil
niaus krašto okupaciją regėjęs 
lenkiškas seifas bei tiesiogine 
ir perkeltine (per metus pasi
keitė du Archyvų departamen
to direktoriai) prasme braš
kanti kėdė.

V. Grigoraičio laisvalaikio 
aistra — senoviniai automobi
liai (pvz., restauruoja savo 
1937 m. laidos BMW firmos 
veteraną), istorinių tyrimų ob
jektas — transporto priemo
nių nacionalizavimas per pir
mąją sovietinę okupaciją Lie
tuvoje.

Vedęs, turi sūnų.
—Sakykite, kokie lobynai 

saugomi Lietuvos archyvų 
fonde?

■ —_■ Lietuvos, archyvų fondas 
—i iė'i dokumentų saugyklose
esantys, kiti juridinių ir fizi
nių asmenų sukaupti Lietuvos 
valstybės bei jos istorinio pa
veldo dokumentai. Nesvarbu, 
koks jų sudar mo šaltinis, in
formacijos fiksavimo būdas, 
saugojimo vieta ir nuosavybės 
forma.

Archyvų fondą sudaro vals
tybinis (jį sudaro visi doku
mentai, esantys Lietuvos val
stybiniuose archyvuose, kitose 
valstybinėse saugyklose, taip 
pat sudaryti ir sukaupti vals
tybės valdžios ir valdymo, vie
tos savivaldos, teisėtvarkos 
institucijose, Lietuvos banke, 
valstybinėse įstaigose ir įmo
nėse) ir nevalstybinis (nevals
tybinių įstaigų, įmonių, orga
nizacijų bei fizinių asmenų 
veiklos dokumentai bei jų su
rinkti, paveldėti, pirkti ar 
jiems dovanoti dokumentai, 
jei jie nepriklauso valstybi

niam archyvų fondui) archyvų 
fondai.

Ypatingąją valstybinių ar
chyvų fondo dalį sudaro buvu
sio SSRS valstybės saugumo 
komiteto (KGB) LTSR padali
nio, kitų Lietuvoje veikusių 
sudaro Archyvų departamen- 
nybų, taip pat buvusios LTSR 
vidaus reikalų ministerijos, 
Lietuvos komunistų partijos 
bei buvusių kitų LTSR institu
cijų pirmųjų skyrių archyvai.

Dokumentai yra nuolatinio, 
ilgo (nuo 10 iki 100 metų) ir 
laikino (iki 10 metų) saugoji
mo. Šiuos terminus, atliekant 
jų vertės ekspertizę pagal Ar
chyvų departamento patvirtin
tus norminius dokumentus, 
nustato fondų sudarytojų ar 
laikytojų ekspertų komisjos.

Turime daugiau nei 10 mili
jonų saugojimo vienetų rašyti
nių dokumentų, apie 26 tūkst. 
kino juostų, apie 180 tūkst. fo
tografinės dokumentikos, dau
giau nei 11 tūkst. garso įrašų 
bei 500 vaizdajuosčių.

Tai neįkainojamas intelek
tualinis turtas.

— Galėtumėte trumpai

apibūdinti Lietuvos archy
vų sistemą, jos funkcijas?

— Lietuvos archyvų sistemą 
sudaro archyvų departamen
tas, 18 archyvų ir viena biblio
teka.

Šių metų birželio 1 d. buvo 
atidarytas Lietuvos archyvų 
restauravimo centras, kuria
me pirmiausiai bus gelbėjami 
Valstybės istorijos ir Ypatin
gojo archyvų dokumentai.

Mūsų sistemoje dirba apie 
600 darbuotojų, nekilnojama
sis turtas vertinamas 32 min. 
litų.

Archyvų departamentas pa
valdus Lietuvos Respublikos 
vyriausybei. Iš valstybės biu
džeto archyvų sistemai šiemet 
ji skyrė daugiau kaip 10.5 
min. litų.

Departamentas formuoja ir 
įgyvendina valstybės politiką 
raštvedybos ir archyvų srity
se, valdo Lietuvos valstybinį 
archyvų fondą ir valstybinius 
archyvus, prižiūri ir kontro
liuoja visą Lietuvos archyvų 
fondą, rengia, tvirtina ir deri
na norminius dokumentus 
Lietuvos archyvų fondo saugo
jimo, tvarkymo, naudojimo ir 
kitais klausimais.

Valstybiniai archyvai kau
pia, saugo, restauruoja ir tiria 
reikšmingus Lietuvos istorijos 
bei kultūros dokumentus, kon
troliuoja, kaip juos tvarko ir 
saugo valstybės institucijcte, 
teikia metodinę pagalbą Lie
tuvos archyvų fondo laikyto
jams.

— Sakykite, kokie buvo

jūsų pirmieji žingsniai, ta
pus Archyvų departamento 
direktoriumi?

— Pirmiausia aplankiau vi
sus Lietuvos archyvus, susi
pažinau su jų fondais, dar
buotojais, pastatų būkle.

— Kaip įvertinote doku
mentų saugojimo sąlygas?

— Jos atitinka saugykloms 
keliamus reikalavimus, todėl 
šioje srityje didesnių proble
mų nėra. Paradoksalu, bet ge
riausiai ir blogiausiai saugomi 
Ypatingojo archyvo dokumen
tai. Trečdalis jų laikoma mo
derniose saugyklose, kur yra 
tarptautinius standartus ati
tinkančios šildymo, kondi
cionavimo, priešgaisri
nės apsaugos ir kitos siste
mos. Ten taip pat yra bėgiais 
judančios lentynos, perpus pa
didinančios naudingą doku
mentų saugojimo plotą. Deja, 
Gedimino prospekte, kur buvo 
sovietinio saugumo rūmai, 
saugomi KGB padalinio Lietu
voje archyvai, dokumentai lai
komi patalpose, kuriose trūkę 
vandentiekio ar šildymo siste
mos vamzdžiai padarytų kur 
kas daugiau žalos nei įsilau
žėliai.

— Ypatingasis, arba liau
dies vadinamas KGB ar
chyvas, sulaukia daugiau
sia visuomenės dėmesio. 
Gal galėtumėte išduoti ko
kių paslapčių?

— Paslapčių nežinau. Per
nai iš Vidaus reikalų ministe
rijos perėmėme šios instituci
jos iki nepriklausomybės at
kūrimo sukauptus archyvus, 
t.y. trečdalį Ypatingojo archy
vo dokumentų.

Šių metų pradžioje, šio ar
chyvo vadovų nurodymu, su
daryta komisija patikrino ir 
inventorizavo 22, jo patalpose 
esančius, nenaudojamus sei
fus, 3 metalines spintas ir 6 
kartotekos spintas. Jose buvo 
keliolikos agentų LSSR KGB 
telefonų sąrašai, baudžiamieji 
kodeksai, rasta šovinių.

Buvusios sovietinės siste
mos paslaptis nagrinėja kitos 
institucijos.

— Ar kiekvienas Lietuvos 
pilietis gali naudotis vals
tybinio archyvų fondo do- 
kumentais?

— Taip, išskyrus Lietuvos 
Respublikos Archyvų įstatyme 
numatytus atvejus (ribojamas 
dokumentų, kuriuose yra vals
tybės arba tarnybinę paslaptį 
sudarančių žinių, naudojimas; 
asmens bylų — 50 metų po jų 
baigimo; medicininio pobūdžio 
informacijos apie asmenis rei
kia laukti 25 metus po jų mir
ties; 75 metus nuo jų sudary
mo — dokumentų, susijusių 
su turtiniais ir teisiniais as
mens interesais bei tokių, ku
rių naudojimas gali pakenkti 
jų fizinei būklei).

Mes stengiamės skatinti su

sidomėjimą Lietuvos istorija 
— kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerija šiais metais Lietu
vos valstybės istorijos archyve 
moksleiviams surengėme at
virų durų dienas. Jie galėjo 
susipažinti su Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės, Ru

suos imperijos įstaigų, Bažny
čios institucijų, atskirų asme
nų ir giminių įdomiausiais 
dokumentais.

— Ar yra apribojimų nau
dotis Ypatingojo archyvo 
dokumentais?

— Taip. Buvusio KGB pir
mojo skyriaus operatyvinio 
agentūrinio darbo užrašais, 
operatyvinės įskaitos doku
mentais, agentų asmens ir 
darbo, LTSR vidaus reikalų 
ministerijos operatyvinio dar
bo bylomis gali naudotis tik 
Valstybės saugumo departa
mento, Vidaus reikalų minis
terijos, prokuratūros, teismų, 
Lietūvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro va
dovų įgalioti asmenys, atlie
kantys jiems pavestus tyri
mus.

Kitais KGB LTSR padalinio 
ir LTSR vidaus reikalų minis
terijos dokumentais gali nau
dotis mokslinį tyrimą atlie
kantys asmenys, pateikę Ar
chyvų departamento, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro, Vidaus rei
kalų ministerijos ar Lietuvos 
mokslo įstaigos vadovo pasi
rašytą tarpininkavimo raštą.

Su savo baudžiamosiomis ir 
trėmimų bylomis gali susi
pažinti buvę politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, o jiems leidus ar 
mirus — jų Šeimos nariai ar 
kiti asmenys, pateikę doku
mentą, liudijantį giminystės 
ryšį su buvusiu politiniu kali
niu ar tremtiniu, rašytinį suti
kimą ar mirties liudijimą.

Buvusios Lietuvos komunis
tų partijos ir LTSR institucijų 
pirmųjų skyrių archyvų doku
mentais žmonės gali naudotisk (Nūkelta į 4 psl.)

Komisijai pirmininkauja Lietuvos Seimo vicepirmininkas Feliksas Palu
binskas ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovė Liūda Ruginienė. Vilniuje 
prasidėjo Lietuvos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisi
jos posėdžiai. Ši komisija įsteigta 1994 metais. Posėdžiauti jos nariai ren
kasi du kartus per metus - pavasarį ir rudenį. Eltos nuotr.

pateikę asmens dokumentą.
Leidimą naudotis Ypatingo

sios valstybinio archyvo fondo 
dalies dokumentais išduoda 
archyvo direktorius, o kilus 
ginčui, sprendimą priima Ar
chyvų departamento direkto
rius.

Asmenys gali teirautis infor
macijos apie save ir savo gimi
naičius bei gauti archyve sau
gomų dokumentų pagrindu 
parengtus pažymėjimus, doku
mentų išrašus, kopijas.

— Ką galėtumėte pasaky
ti apie Lietuvos archyvų 
departamento ryšius su už
sienio lietuvių bendruome
nėmis?

— Bendravimas su išeivija, 
kalbant apie archyvų išsaugo
jimą, kasmet vis gerėja ir tam
pa dalykiškesnis. Šiais metais 
vykusiame Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komi
sijos susitikime buvo priimta 
rezoliucija „Dėl Lietuvos kul
tūros paveldo išsaugojimo ir 
tvarkymo”. Pagal ją bus suda
ryta bendra Seimo, vyriau
sybės ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės darbo grupė, kuri 
spręs JAV esančių archyvų 
klausimus. Savo atstovus į šią 
grupę jau pasiūlėme ir mes.

Tačiau norime bendradar
biauti ne tik su JAV, bet ir su 
visų kraštų lietuvių bendruo
menėmis — neramina grėsmė, 
kad galime prarasti šių bend
ruomenių archyvinę medžia
gą bei asmenų sukauptus fon
dus. Juos saugoję žmonės pa
mažu iškeliauja Anapilin, kar
tu su jais dažnai dingsta ir 
dokumentai. Jų vaikaičiai, de
ja, ne visada įvertina pageltu
sių popierių svarbą.

Nerimauti verčia ir iš užsie
nio gaunamų dokumentų būk
lė: kartais jie būna pažeisti 
laiko ir popierių ardančių mik
roorganizmų.

Danutė Bindokienė

Aukštai šoko, žemai 
tūpė

Newt Gingrich per pasta- Amerikoje vien tik to žodžio
rnosiūs ketverius metus Va
šingtone buvo kaip konkorėžis 
po arklio balnu — nuolatinis 
erziklis, neleidžiantis demok
ratams pamiršti, kad Atstovų 
rūmuose daugumą sudaro res
publikonai.

Kai 1994 m. Newt Gingrich 
pavardė pradėjo vis dažniau 
pasigirsti, bent 65 procentai 
amerikiečių nežinojo, kas jis 
yra ir ko siekia. Vis tik ir tais 
metais 14 proc. apklaustųjų 
pasisakė, kad pritaria Gin
grich pastangoms pastatyti 
Ameriką ant tvirtų principų 
ir siekių, pagrįstų konservaty
via pasaulėžiūra. Kad tos pas
tangos būvo balsnotojams pa
trauklios, parodė tų metų 
rinkimai, kuriuose respubli
konų partija, pirmą kartą po 
40 metų, laimėjo daugumą 
vietų Senate ir Kongrese.

Šiandien Newt Gingrich 
pavardė jau labai gerai pa
žįstama. Per pastaruosius me
tus jis buvo stiprus respubli
konų partijos programų varik
lis, dažnai susilaukęs aštrios 
kritikos ir kaltinimų, bet ne
gailėjęs tuo pačiu atsilyginti 
demokratams ir prezidentui. 
Vis tik, pagal šįmet atliktus 
apklausinėjimus, prieš Gin
grich jau pasisakė 58 proc. 
apklaustųjų.

Į Atstovų rūmų daugumos 
pirmininko vietą 1995 metais 
Gingrich iškėlė jo veržlumas, 
kompromisų nepripažinimas, 
naujos idėjos ir drąsūs pa
siūlymai. Tačiau jis, pasak 
lietuviškos patarlės: „Šoko 
kaip liūtas, nutūpė kaip mu- 
sė”. Š.m. lapkričio 7 d., vos 
kelioms dienoms praslinkus 
po rinkimų, kuriuose respu
blikonai prarado Atstovų 
rūmuose penkias vietas (da
bar jie teturi 12 vietų pers
varą), Gingrich pareiškė, kad 
pasitraukia ne tik iš savo pa-t 
reigų, bet ir iš Kongreso.

Be abejonės, Newt Gingrich 
buvo šviežio sūkurys respubli
konų galvosenoje ir planuose. 
Jo 1994 m. paskelbtoji „Su
tartis su Amerika”, buvo tarsi 
konservatyviųjų amerikiečių 
manifestas, atliepęs jų galvo
seną ir idealus. Net Gingrich 
retorika ir aštri kritika „li
beralams, vedantiems valsty
bę į pražūtį” buvo tarsi naujos 
gyvybės įkvėpimas į susta
barėjusią ir kone vienpartinę 
Vašingtono politiką.

Galbūt apsvaigintas savo 
pasisekimo, Newt Gingrich 
užmiršo, kad valstybės valdy
mui kompromisai nėra pati 
didžiausia blogybė. Be kom
promisų gimsta diktatūra, o

šešėlis pripildo siaubu. Antra 
vertus, Gingrich turbūt apsi
skaičiavo, vertindamas prezi
dento Bill Clinton sugebė
jimus pakreipti ne tik visuo
menę ir net opoziciją Atstovų 
rūmuose sau naudinga krypti
mi: už Newt Gringrich siū
lytus ir priimtus projektus 
kreditai dažnai tekdavo pre
zidentui. Taip buvo su pašal
pos neturtingiesiems reformo
mis, balansuotu valstybės 
biudžetu, „Medicare” progra
mų pertvarkymu ir kt. Prezi
dentas taip pat pasisakė už 
didesnę paramą švietimui, 
prižadėjo griežčiau kontro
liuoti nusikaltimus, įvedant 
daugiau policijos, apsaugoti 
„Sočiai Security” ateitį, nors 
Gingrich siūlė galimą šios sis
temos privatizavimą, išgąs
dinusį vyresniojo amžiaus gy
ventojus. Demokratai netruko 
pasinaudoti Gingrich atkaklu
mu. Jo bekompromisinė veik
la Atstovų rūmuose buvo kal
tinama dėl 1995 metais 
įvykusio „vyriausybės „užda
rymo”, kai išsibaigė biudžete 
skirtos lėšos.

1996 m. Newt Gingrich 
buvo įkliuvęs dėl nusižengimo 
Atstovų rūmų etikos taisyk
lėms, kai skyrė stambią aoką 
kolegijai, kurioje pats dėstė, 
pasinaudodamas atleidimu 
nuo mokesčių. Buvo ne tik ir 
kitų kaltinimų, ir net pa
skirtų bausmių. Ilgainiui Gin
grich įvaizdis apsiblausė. Pa
skutinis šiaudas, įlaužęs ku
pranugario stuburą, buvo ne
sėkmė praėjusiuose rinki
muose. Čia, atrodo, respubli
konai ir vėl apsiriko, tikė
dami, kad kaltinimai prezi
dentui ir pastangos kaip gali
ma greičiau pradėti jo iš pa
reigų pašalinimo procesą, 
užtikrins dar didesnius lai
mėjimus. Deja, balsuotojai, 
kaip parodė rezultatai, per 
daug nesijaudina dėl prez. 
Bill Clinton moralinių nu
sižengimų, kol krašto ekono
mika gerai stovi. Prezidento, 
ir apskritai demokratų parti
jos, stiprybė visuomet buvo ir 
tebėra juodosios rasės ameri
kiečiai, imigrantai, moterys, 
smulkūs verslininkai ir pa
prasti darbininkai. Gyventojai 
įsitikinę, kad respublikonams 
rūpi turtingesnieji visuome
nės sluoksniai, kuriems dau
giau pataikaujama, o „maži 
žmogeliai” lieka nuošalyje. 
Vienaip ar kitaip, Newt Gin
grich era jau pasibaigė. Iš to 
žmogaus daug daugiau ti
kėtasi ir nusivilta. Jam tik 
trūko nuosaikumo ir šiek tiek 
diplomatijos.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.62 (Tęsinys)

Žiūrėjau tiesiai jam į akis ir aš, ir norėjau spėti, ką jis 
darys. O jis iškreipė lūpas. „Lesbijietė”, numetė ir 
dėjo: „Kai tada atėjai prašyti, kad gelbėčiau nuo vo
kiečių, nė į galvą neatėjo, kad tu lesbijietė, kad tau 
manęs reikia ne gyventi, bet užsidengti. O aš buvau 
avinas. Įsimylėjau, kaip paskutinis žioplys. Ir tebemy
liu. Nežinau, koks velnias mane pririšo prie tavęs, bet 
pririšo. Tai žinok, kad neleisiu tavęs darkytis su jo
kiom bobom. Ne aš ėjau pas tave, tu pas mane. 
Priėmiau, ir negalvok, kad kada paleisčiau. To tai ne
sulauksi. Niekada! Ir kad daugiau neišgirsčiau apie 
jokias bobas. Eikim ir gyvenkim kaip kiti gyvena. Ir 
negalvok, kad esi geresnė už šimtus, geresnių už tave. 
Einam!” Paėmė už rankos ir patraukė į baraką. Tokio 
baisaus jo nebuvau mačiusi. Atrodė, kad toks gali 
viską padaryti. Tikra baimė nusmelkė. Pasišiaušiu ir 
pakiš čia pat kur po krūmu. Kad taip būtų galėję atsi
tikti ir šiandien pagalvoju, o jis sykį net prasitarė. Tik 
juokais, bet šiurpas net ligi pirštų galų nuėjo. Pats 
turbūt dar atsimeni, kokia buvau. Niekada tokia ne
buvau buvusi. Pas Gretą neišvažiavau. Norėjo, kad

pasilikčiau — pasilikau, bet ten pat, pušyne ding
telėjo: palauk, aš parodysiu. Pamatysi, kokia aš lesbi
jietė. Ir parodžiau. Anaiptol ne todėl, kad tie peralkę 
bernai būtų man magėję, bet tik pabadyti akis Jonui. 
Ne vien akis, bet ir daug giliau. Sykį, Jonas jau buvo 
išsirūpinęs kambarį tam geležiniam barake prie pir
ties, gulėjau pasivirtinusi ant lovos, Jonas sėdėjo šalia 
ir pirštų galais glostinėjo mano kaklą. „Kiek čia jo 
tėra”, pasakė. „Suimtum, spu'.telėtum, gal net ne- 
trekštelėtų, ir Brigitėlės nebėr”. Taip sau tik juokais, 
net su šypsniu. Ir buvo kaip tik tą dieną, kai Pats 
mane miške taip negražiai pavarei. Ne taip įtūžusi, 
kaip sugėdinta parlėkiau ir atsiguliau. Jis netrukus 
atėjo ir atsisėdo šalia. Gal taip ir nebuvo, bet pagalvo
jau, kad mane sekė, kad viską matė ir tik todėl tokią 
kalbą užvedė. Pagalvojau, kad šypsosi iš mano nepa
sisekimo. Baimė tikrai suspaudė, bet susiėmiau ir pa
sakiau: „Tai aš, o kur tu?” „Aš kartu. Matai aukštai tą 
vamzdį. Jis stiprus. Net abu išlaikytų”. Ramiai, šyp
sodamasis išdėstė ir nenustojo pirštų galais glostyti 
kaklą. Nežinau, kas man buvo užėję, kad neišsigan
dau. Staiga nusmelkė, kad jau liepto galas ir net nepa
jutau kaip paklausiau: „Dabar?” Jonas papurtė galvą 
ir nustojo šypsojęsis. „Kam tuoj dabar? Už laiką 
mokėti nereikia. Jis nepirktas ateina ir nemokėtas 
išeina. Ateina tuščias, o išsineša, ką jam į rankas 
įdedam. Tai nėra ko skubėti. Pagalvok”. Pasilenkė, 
pabučiavo į veidą ir išėjo. Tada vėl suėmė baimė. To
kia beveik siaubas. Laukti, kol ateis noras suspausti 
mano pratįsusį kaklą, kuriuo daug kas yra gėrėjęsis,

ir ne viena draugė atvirai pavydėjo, ar ką nors daryti? 
Bet ką? Viską mesti ir išbėgti, kad jis pasivijęs galėtų 
mane nugniaužti. Ar pasilikti ir mėginti būti tik tokia, 
kokios jis nori. Gera ir klusnutė. Iš tikrųjų, kai par
bėgusi iš pušyno kritau į lovą, buvau jau pamačiusi, 
kad taip nereikia, kad buvo labai kvailas būdas paro
dyti Jonui, kad aš ne lesbijietė. Bet kas padaryta, pa
daryta. Juo ilgiau galvojau, vis labiau ėmiau bijoti, 
kad jis padarys ką sakė. Nesvarbu kokia būsiu, pada
rys vien už tai, kokia tas kelias savaites buvau, už 
tuos kelis bernus, kurių nė vienas nebuvo nei šilta, nei 
šalta. Argi dabar bėgsiu ir kurio nors klausiu patari
mo? Žinojau, kad tik pasijuoktų. Gyva viltis buvo, kad 
pats tai tikrai patartum, gal net pasiimtum ir kur 
nors išsivestum, bet bijojau prašnekinti. Sarmatinaus. 
Gal ir būčiau išdrįsusi. Manau, kad tikrai būčiau, bet 
po kelių dienų išnykai. Niekas nežinojo nei kur, nei 
kodėl. Išnykai, ir viskas. Neturėjau nė su kuo pasitar
ti. Galvojau išeiti pas vokiečius, bet kur tu nuo jo pa
sislėpsi. O jis buvo visada ramus, vis kalbėjo, kad 
myli, kad be manęs gyventi negalėtų. Drebėjau gulda
ma, rytą buvo sunku patikėti, kad gyva tebeesu. Ne 
sykį norėjau paklausti, kodėl tokią nesąmonę man 
įkalbėjo, bet burna nesivėrė. Ką žinai, kada beprotybė 
vėl užeis. Paskiau pasimaišė toks spekuliantėlis. Jo 
padedama ir ištrūkau. Labai negražiai, bet kad kitaip 
neišmaniau, o spekuliantėliui buvo įprasta iš nakties 
dingti ir daugiau į tą pačią vietą nebesugrįžti. Ilgai 
drebėjau, kol pasitaikė proga į Australiją. Ir čia buvo 
baugu. Tik kai sužinojau, kad išvyko į Ameriką, baimė

atsileido. Ne tik atsileido, bet ėmiau net gailėtis. Juk 
jis irgi žmogus, nors ir toks, kad negali savo kelio su 
kitu dalintis. Anais metais, pats rašė, kad sugrįžčiau, 
kad be manęs vis tiek negalįs gyventi, kad visus ne
malonumus seniai užmiršęs. Dabar Pats rašai, kad gy
vena ir savo kalnu džiaugiasi. Perskaičiusi apsidžiau
giau, kad mano vietoje susirado kalną. Kalnas yra kal
nas. Jis visada tik kalnas, tai ne moteris, kuriai Vieš
pats gyvojo sidabro nepagailėjo. Ačiū Dievui, kad apsi
prato būti laimingas su kalnu. Jau, nors ir per Patį, 
net grįžti nebekviečia. Gal sarmatinosi, o gal Pats jo 
kvietimą nutylėjai. O jeigu nutylėjai, tai gerai ir pada
rei. Po ano laiško baiminausi, kad susigalvojęs pats 
neatlėktų. Vis tiek tikėjau, kad tiek sveiko proto ir Jo
nas dar turėtų turėti. Atrodo, neapsirikau.

Apie save galėčiau parašyti ir daug, ir labai ne 
daug. Turiu gerą vietą, gražią šeimą, bet vis prisime
nu ir Patį. Tada man padarei tokį įspūdį, kad ir mir
dama neužmiršiu. Daug sykių krimtau pirštus, kam 
vokiečių išsigandusi nubėgau pas Joną. Kitos nebėgo 
ir nė vienos vokiečiai nesuėdė. Nebūtų suėdę ir manęs, 
bet jeigu būtumėm susitikę abu laisvi, kas žino... Ir 
kas žino ar būtumėm susitikę, bet vis ta kvaila bobos 
vaizduotė. Vis tiek, jeigu gale laiško būčiau radus pa
kvietimą atvykti, labai būčiau pagalvojus. Greičiausiai 
nevykčiau, bet drumbulas dūšioje būtų nežmoniškai 
didelis. O antra vertus, ką žmogus žinai, kada sukvai- 
lėsi ir ką sukvailęs padarysi.

(Bus daugiau)
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ŠV. TOMO
AKVINIEČIO VASAROS 

MOKYKLA

Liepos 1-10 d. Birštono pa
rapijos namuose vyko penktoji 
šv. Tomo Akviniečio vasaros 
mokykla. Unikaliomis tomisti
nėmis studijomis turėjo gali
mybę pasidžiaugti nemažai ti
kybos mokytojų, filosofijos, 
teologijos, psichologijos stu
dentų, tarnautojų. Be šios mo
kyklos prezidento dr. Stanislo
vo Zarausko, OP, čia darbavo
si devyni dėstytojai iš užsie
nio: prof. dr. John F.X. Knas 
(Hiustonas, JAV), prof. dr. 
Battista Mondin, SX (Urbono 
universitetas, Italija), prof. dr. 
Francesca Rivetti-Barbo (Ro
ma, Italija), prof. dr. Horst 
Seidl (Laterano universitetas, 
Italija), prof. dr. Abelardo Lo- 
bato, OP (Lugano universite
tas, Šveicarija), prof. dr. John 
J. Murphy (JAV), prof. dr. 
William J. Hoye (Vokietija), 
mgr. Tereza Saxlova (Čekija), 
dr Francisco T. Baciero Ruiz 
(Ispanija). Dauguma jų daly
vavo prieš tai Vilniuje vyku
sioje tarptautinėje konferenci
joje „Tomizmas: praeitis ir da
bartis”.

Prof. dr. B. Mondin dėmesio 
centre buvo filosofinė antro
pologija. Savo paskaitoje 
„Žmogus kaip asmuo ir kul
tūros atstovas” profesorius 
apibrėžė antropologinę kultū
ros, kaip dvasinės visuomenės 
formos, sampratą. Jo nuomo
ne, filosofija ir teologija turi 
absoliučios liesos ir gėrio kri
terijus kultūros atžvilgiu, to
dėl gali nustatyti moralinę 
kultūros vertę. Kitoje savo pa
skaitoje prof. B. Mondin kal
bėjo apie krikščioniškąją filo
sofiją kaip tokios filosofijos pa
vyzdį, akcentuodamas Tomo 
Akviniečio metafiziką. Prof.
H. Seidl nagrinėjo Tomo Akvi
niečio Dievo buvimo įrodymus. 
Jis pateikė visų penkių „kelių” 
į Dievą struktūrą ir jų kritiką. 
Prof. A. Lobato, OP, pratęsė 
antropologijos temą, nagrinėda
mas žmogaus orumo pagrindą 
šv. Tomo Akviniečio doktrinoje. 
Jauna filosofijos magistrė iš 
Čekijos T. Saxlova puikiai iš
analizavo sudėtingiausius To
mo Akviniečio tekstus. Di
džiausio klausytojų susidomė
jimo susilaukė dr. J. Murphy 
paskaitos apie mistinę patirtį 
ir mistinę kalbą. Profesorius 
tvirtino, kad mistinė patirtis 
reikšminga tik konkrečiame 
tikinčiųjų bendruomenės gy
venime. Negana to, tai nėra 
neišreiškiama patirtis; prie
šingai, mistinė kalba yra svar
bus šios patirties elementas. 
Prof. dr. Fr. Rivetti-Barbo na
grinėjo tomistinę laisvės sam
pratą. Tėvo St. Zarausko pas
kaitų tema buvo šv. Tomo Ak
viniečio moralinių dorybių teo
rija. Pasak jo, tomistinį mo
ralės mokymą galima pava
dinti „apreikštąja” etika: tai 
teologija, kuri naudojasi filoso
fija apreikštosioms tiesoms at
skleisti, paaiškinti ir apginti. 
Tėvas St. Zarauskas taip pat 
atkreipė dėmesį į psichologinį 
tomistinės teologijos aspektą. 
Prof. dr. John Knas pratęsė 
tomistinės metafizikos apmąs
tymus, jo pradėtus pernai, 
ketvirtosios šv. Tomo Akvi
niečio mokyklos darbo metu. 
Kaip ir prof. Mondin, jis yra 
įsitikinęs šv. Tomo metafizi
kos teisingumu. Dr. Fr. Bacie
ro Ruiz pristatė tomistinės 
politinės minties plėtotę vėly
vųjų scholastikų de Vitoria ir 
Suarezo darbuose. Prof. dr. W. 
J. Hoye kalbėjo apie meilės 
esmę pagal šv. Tomo mokymą, 
meilės ir pažinimo santykį, 
amžinosios laimės siekimą.

TARPTAUTINE
MAŽŲJŲ KATECHEZĖS 

SESIJA

Liepos 7-11 d. Vengrijoje, 
Zsambeke, vyko tarptautinė 
mažųjų katechezės pagal 
Noelle le Duc sesija. Tai buvo 
savotiška praėjusią vasarą 
Kaune, Pažaislio vienuolyne, 
vykusios tarptautinės sesijos 
tąsa. Vengrijoje seminarui va
dovavo Prancūzijos Notre Da
me de Vie bendruomenės na
riai, Paryžiaus vyskupas aug
ziliaras Pierre d’Ornellas. Į 
seminarą buvo pakviesti ir 26 
tikybos mokytojai iš Lietuvos.

Mažųjų katechezės semina
ruose siekiama ne tik mokyti, 
kaip vaikams pateikti gyvojo 
Dievo slėpinį, bet ir skatinti 
katechetus dvasiškai augti. 
Seminare stengtasi atskleisti, 
kas yra katechetas. Vyskupas 
Pierre į šį klausimą atsako 
žvelgdamas į Jėzų. Jėzus skel
bia Tėvo žodį, kuris perduotas 
Bažnyčiai, o Bažnyčios žodis 
tampa katecheto žodžiu. Kate
chetas nėra pajėgus kalbėti be 
Dievo šviesos. Tėvas Chare 
apžvelgė katechezės direkty
vas. Anot jo, katechezė turi 
perduoti Dievo paslaptį per 
Jėzaus veiksmus ir žodžius. 
Katechezės esmė — parodyti, 
kas yra Jėzus. Atskleisdami 
Dievo slėpinį, vaikai giliau su
voks, kas jie yra patys.

JAUNIMO VASAROS 
STOVYKLOS

Berčiūnuose esančioje ateiti
ninkų poilsiavietėje stovykla
vo katalikiškas jaunimas iš vi
sos Lietuvos. Kasmet Ateiti
ninkų federacijos rengiamoje 
stovykloje jaunučiams čia ap- 

, silanko per 500 vaikų. Šiemet 
jų tikimasi sulaukti daugiau 
negu 700. Stovyklose siekiama 
giliau supažindinti su krikš
čioniškuoju gyvenimu, jo ver
tybėmis, skatinti jaunimo
bendravimą ir bendradarbia
vimą. Jau septinti metai JAV 
organizacija „Youth Service 
International” Lietuvoje ren
gia berniukams anglų kalbos 
ir amerikietiškosios kultūros 
pažinimo stovyklas. Šiais me
tais 12-14 metų ir 15-18 metų 
vaikinams vyko dvi stovyklos. 
Pasak stovyklos direktoriaus 
ekonomisto Bryan Bradley, 
stovyklautojų dvasiniais rei
kalais rūpinasi „Opus Dei” ku
nigai. Šias stovyklas remia 
„The Roman Catholic federa
tion of Lithuania”, esanti Či
kagoje.

Liepos 17 d. „Šilelyje” baigė
si stovykla socialiai remti
niems vaikams, kurių čia iš 
įvairių parapijų atvyko per 
120. Stovyklautojus anglų kal
bos mokė trys seminaristai iš 
JAV, kas antrą trečią dieną 
vykdavo šv. Mišios, dvasiniai 
susikaupimai. Šiai stovyklai 
vadovavo Lipniūno jaunimo 
kultūros centro darbuotojai.

Nuo liepos 18 d. „Šilelio” sto
vyklavietėje apie 40 jaunuolių 
dalyvavo Lipniūno centro ren
giamoje anglų kalbos ir katali
kiško mokymo stovykloje, o 
nuo rugpjūčio 1 d. septynias 
dienas lipniūniečiai keliavo 
dviračiais ir pėsčiomis po An
talieptės ir Vencavų apylin
kes.

Naujamiestyje liepos antro
joje pusėje vyko tarptautinė 
jaunimo stovykla, kurioje da
lyvavo per 15 moksleiviško 
amžiaus skaučių iš Belgijos ir 
apie 20 moksleivių iš Lietu
vos. Belgės mokė lietuvius 
prancūzų ir anglų kalbų. Jau
nimas Naujamiesčio parapi
joje dirbo įvairius darbus, lan
kėsi Panevėžyje, Vilniuje, Tra
kuose, Šiauliuose ir kituose 
Lietuvos miestuose. Pasak

Vaikų mišių metu Lemonte vaikučiams dalijama šventa Dievo duonelė.

šios stovyklos organizatoriaus 
kun. Algirdo Dauknio, kartu 
dirbant, keliaujant ir bend
raujant yra puiki proga gyvai 
mokytis kalbų.
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ŠEŠTOKAI: „MAŽAS 

MIESTELIS — DIDELĖ
ISTORIJA”

Rugpjūčio 2-ąją šventiniai 
Šeštokų renginiai „Mažas 
miestelis — didelė istorija” 
prasidėjo Švč. Mergelės Mari
jos Nuolatinės Gelbėtojos baž
nyčioje. Šį kartą Šeštokų 
miestelio 100 metų jubiliejaus 
ir kunigo Antano Miluko 55- 
ųjų mirties metinių minėjimas 
sutapo su vadinamaisiais Por- 
ciunkulės atlaidais, kurie šioje 
parapijoje yra bene didžiausi. 
Parapijos klebonas kunigas 
Kęstutis Bekasovas pasveiki
no iškilmių dalyvius ir per
skaitė Vilkaviškio vyskupo 
Juozo Žemaičio, MIC, atsiųstą 
telegramą. Šv. Mišiose, kurias 
aukojo kanauninkas Juozas 
Gražulis, dalyvavo šventės 
garbės svečiai: Seimo narys 
prof. Juozas Galdikas, habil. 
dr. prof., LKMA narys Algi
mantas Vincentas Bujauskas, 
habil. dr prof. Chackelis Ki- 
barskis, habil. dr. prof. Juozas 
Vytautas Uzdila, Lietuvos ra
šytojų sąjungos valdybos pir
mininkas Valentinas Sven- 
tickas, poetė Dalia Milukaitė- 
Gadeikienė, svečiai iš užsie
nio. Po šv. Mišių bažnyčioje 
susirinkusiems miestelio ir 
parapijos istoriją pasakojo 
prof. Juozas Vytautas Uzdila. 
Po to miestelio gyventojai ir 
svečiai rinkosi Šeštokų vidu
rinės mokyklos kieme, kur 
vyko iškilmingas minėjimas, 
šventė baigėsi puikiu koncer
tu.

PAMINĖTOS 
PIRMOSIOS 

KUN. PRANO
RAČIŪNO MIRTIES 

METINĖS

Rugpjūčio 25 d. Kauno Šv. 
Gertrūdos bažnyčioje arkivys
kupas S. Tamkevičius ir 10 
kunigų aukojo šv. Mišias ku
nigo Prano Račiūno pirmųjų 
mirties metinių proga. Per pa
mokslą kun. V. Aliulis pri
minė, kad šioje bažnyčioje 
kun. P. Račiūnas šv. Mišias 
aukojo 1938, 1943-1944 ir
1947-1948 metais prieš suėmi
mą. Tai buvo tvirto tikėjimo 
žmogus. Kun. P. Račiūno rū
pinimąsi Bažnyčia liudija ir 
paskutinę prieš mirtį naktį 
kunigo pradėtas sakyti pa
mokslas. Prie jo budėjusios 
seserys prisimena jo žodžius: 
„Bažnyčia mūsų tėvynėje buvo 
skaudžiai persekiojama ir 
kentėjo. Mes turime daug 
dirbti, kad ji sustiprėtų...”. 
Kun. V. Aliulis taip pat paci
tavo ištrauką iš kun. P. Ra
čiūno dvasinio testamento: 
„Dėkoju Viešpačiui, kad leido 
sugrįžti į Tėvynę. Kaip mokė
jau, stengiausi mylėti man pa
vestas sielas dėl Kristaus. Tos 
meilės nepajėgs suardyti nė 
pati mirtis. Ir, mano širdžiai 
nustojus plakti, mano kapas, 
mano raštų žodžiai, mano 
skelbtos mintys tegul Jums

primena visa, ko jus mokiau: 
mylėti Dievą, Tėvynę, Lietu
vą, savo šeimas, vieni kitus, 
saugoti savo tikėjimą kaip 
žemiškosios ir amžinosios 
meilės užtikrinimą”. Dirbda
mas po 16 valandų per parą, 
jis slapta rengė kunigus, rūpi
nosi seselėmis vienuolėmis, 
daug rašė. Vilniaus rankraš
tyne yra apie 100 dėžių jo 
raštų bei laiškų. Pasak kun. 
V. Aliulio, tvirtas tikėjimas ir 
reikli meilė padėjo kun. Pra
nui Račiūnui gyventi viltimi 
iki paskutinio atodūsio. Po šv. 
Mišių buvo aplankytas jo ka
pas.

„Bažnyčios žinios” 
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JĖZAUS DRAUGIJOS 
SVEČIAS

Rugsėjo 12 d.' Jėzaus drau
gijos generolo asistentas Vi
durio Europos asistencijai 
Wendelinas Koesteris, SJ, Vil
niuje ir Kaune aplankė Jė
zaus draugijos namus bei 
gimnazijas, susitiko su arki
vyskupais A. J. Bačkiu ir S. 
Tamkevičiumi, dvi dienas su 
Lietuvos jėzuitų namų vyres
niaisiais praleido Nidoje. Rug
sėjo 18 d. jis pašventino nau
ją Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
koplyčią. Svečias džiaugėsi 
matydamas, kad Lietuvos 
provincijoje, nepaisant įvairių 
problemų, jaučiama viltis, ku
rios kartais pritrūksta labiau 
„stabilioms” provincijoms. Tė
vas W. Koesteris, SJ, pasidali
jo mintimis apie artėjantį ju
biliejų. Rugsėjo 25 d. garbus 
svečias Panevėžyje su žurnalo 
„Sandora” klubo nariais kal
bėjo apie ekumenizmą. Šiame 
susitikime taip pat dalyvavo 
tėvas Antanas Saulaitis, SJ, 
„Sandoros” žurnalo bendra
darbis A. Peškaitis, vyriausio
ji redaktorė E. Kučinskienė.

SVEČIO IŠ VOKIETIJOS 
SEMINARAS

MOKSLEIVIAMS

Spalio 5 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre semi
narą Lietuvos katalikiškųjų 
mokyklų moksleivių tarybos 
nariams vedė U. Dreismicken- 
beckeris iš Liudwigshafeno 
krikščioniškųjų visuomeninių 
švietimo namų (Vokietija). Ja
me dalyvavo 26 katalikiškųjų 
mokyklų moksleivių tarybos 
atstovai iš Kauno, Vilniaus, 
Telšių, Panevėžio, Rietavo ir 
Klaipėdos. Per seminarą mo
kiniai kėlė tokias problemas 
kaip moksleivių pasyvumą, 
tarpusavio bendravimo bei 
kultūros įgūdžių diskutuoti 
stoką, per mažai rodomą ini
ciatyvą. Dalyviai mokėsi, kaip 
realiai spręsti iškilusias pro
blemas. Svečias iš Vokietijos 
U. Dreismickenbeckeris supa
žindino su Vokietijos mokyklų 
moksleivių tarybos struktūra. 
Seminaro metu aptarti konk
retūs abiejų šalių bendradar
biavimo ateities planai.

BUVO PAŠVENTINTI 
10 PRANCIŠKONŲ

Spalio 3-4 d. kretingiškiai 
rinkosi į vieną svarbiausių

miestelio renginių — Šv. 
Pranciškaus žaizdų paminėji
mo šventė. Spalio 3 d. šv. Mi
šių metu 10 jaunų pranciško
nų priėmė lektoriaus šventi
mus. Šv. Mišias aukojo ir 
šventimus suteikė pranciško
nų Lietuvos provincijos pro
vincijolas t. Benediktas, OFM. 
Šv. Mišiose taip pat dalyvavo 
Kretingos konvento gvardijo- 
nas t. Gediminas, OFM ir kiti 
pranciškonai. Per šv Mišias 
giedojo gausus jaunimo cho
ras, pranciškonų gimnazijos 
moksleiviai organizavo atnašų 
procesiją.
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NORIME
BENDRADARBIAUTI SU 

VISŲ KRAŠTŲ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖMIS 

Atkelta iš 3 psl.

Tokius „svečius” tenka „nu
kenksminti” (bet visada juos 
išsaugome). Šie veiksmai bū
tini, kad neužkrėstume kitų. 
saugyklose laikomų doku
mentų.

Norėtume išeivijos doku
mentiką inventorizuoti. Iš 
pradžių dokumentus galėtų 
aprašyti užsienio lietuvių 
bendruomenių atstovai, prieš 
tai susipažinę su jų tvarkymo 
atmintine. Šiuose darbuose 
aktyviau galėtų dalyvauti išei
vijos pasitikėjimą turintys 
naujosios emigracijos žmonės. 
Galbūt dokumentus, kuriuos 
reikia skubiai gelbėti, sutin
kant savininkams ar jų gimi
naičiams, pargabentume į Lie
tuvą. Čia mes juos saugotume, 
aprašytume, o istorikai — tir
tų. Tačiau be užsienio lietuvių 
bendruomenių paramos šio 
darbo atlikti nepajėgsime. O 
be šių dokumentų XX amžiaus 
Lietuvos ir išeivijos istorijoje 
liks daug tuščių lapų.

— Iš kur ir kur grįžta 
daugiausia dokumentų?

— Daugiausia — iš gausiau
sios JAV Lietuvių Bendruo
menės. Archyvinė medžiaga 
dažniausiai sugrįžta į tris — 
Lietuvos centrinį valstybės, 
Literatūros ir meno bei Vaizdo 
ir garso — archyvus. Apie pas
tarąjį ir ten sugrįžusius doku
mentus esame sukūrę filmą.

Iki 1990 m. Literatūros ir 
meno archyve buvo kompozi
torių V. Bacevičiaus, B. Jonu
šo, dailininko A. Varno fondai, 
nemažai užsienyje gyvenančių 
lietuvių menininkų laiškų, do
vanotų Lietuvoje gyvenančių 
jų korespondentų. Vėliau ga
vome dokumentų apie daili
ninkų V. K. Jonyno, Z. Mikšio, 
rašytojų K. Jurgelionio, B. 
Gražulio, Č. Grincevičiaus, J. 
Mikšto, kompozitoriaus F. 
Strolios gyvenimą ir kūrybą.

Po Nepriklausomybės atkū
rimo Vaizdo ir garso archyvai 
pasipildė šešiais brolių Mo
tuzų filmais („Ten, kur Nemu
nas banguoja”, „Kodėl mes 
bėgome” ir kt.). A. Mikala
jūnas atidavė 20 filmų, tarp jų 
— „Vilniaus išvadavimas”, 
„Ištraukos iš kino kronikų”.

Buvęs Archyvų departamen
to direktorius Gediminas Ilgu-

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1Z2 VVest 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalingi vyrai 
gerai apmokamam

parduotuvių valymo darbui 
(kitose valstijose).

Tel. 773-847-5992.

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Aiex, tel. 202- 
244-2373.

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2-5 dienas (statė licensed).
Knygos siunčiamos su didele nuolaida. 
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio ,,Draugas” pastate. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL.

Tel. (773) 838-1050.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

nas iš JAV parvežė Lietuvos 
prezidento Kazio Griniaus 292 
fotodokumentų fondą. Kino 
dokumentų tyrinėtojas R. La
pas atsiuntė 63 nuotraukas 
apie aktorių H. Kačinską. Lie
tuvių visuomenės veikėjas V. 
Beleckas dovanojo nuotraukų 
apie lietuviško kino pradinin
kus .brolius Motuzus.

Iš Australijos gavome 722 
Adelaidės lietuvių radijo laidų 
įrašus, 45 vaizdajuostes, ku
riose užfiksuotas Brisbane gy
venančių lietuvių gyvenimas: 
dainų ir šokių šventės, ves
tuvės ir pan. Istorikas V. Tini- 
nis dovanojo JAV gyvenančio 
kolegos V. Nako garso juostoje 
užfiksuotas A. Štromo mintis 
apie Lietuvos CK pirmąjį sek
retorių A. Sniečkų.

Ypač džiaugiamės spalio 27 
d. gauta Kauno radiofono 
plokštelių siunta. Pasitrauk
dami į Vakarus šį archyvą 
išsivežė Jonas ir Galina Sto
niai. 35 metus plokšteles sau
gojo „Tėvynės garsų” radijo ar
chyvo direktorius Juozas 
Stempužis bei jo žmona Aldo
na. Prie jų perdavimo saugoti 
į Lietuvos archyvus taip pat 
prisidėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, 
šios bendruomenės atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkal
nis, JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
Clevelando LB apylinkės pir
mininkas dr. Viktoras Stan
kus, PLB valdybos Švietimo 
komisijos pirmininkė Regina 
Kučienė bei jos vyras Viktoras 
Kučas.

Tai tik keli pavyzdžiai, tad 
prašau nesupykti tų, kurie

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

į- REZMAX 
REALTORS

(773) 586-5959 
(708)425-7160

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

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.

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900.

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

praturtino archyvų fondus, 
bet nebuvo paminėti. Mes ža
dame parengti leidinį, kuria
me bus išvardyti visi Lietuvai 
perdavę saugoti archyvinę me
džiagą tautiečiai.

— Kokių garantijų su
teikiate piliečiui, jei jis, 
atidavęs dokumentus, pa
geidauja apriboti naudoji
mąsi jais (pavyzdžiui, jeigu 
šiuose dokumentuose už
fiksuotos artimo žmogaus 
privataus gyvenimo aki
mirkos)?

— Tokį norą besąlygiškai 
vykdome — tik su jo ar jo įga
lioto asmens leidimu tyrinė
tojas galės susipažinti su šiais 
dokumentais. Tai aptariama 
sutartyje, atiduodant doku
mentus į saugyklą.

Galiu pažymėti, kad mes ar
chyvuose turime dienoraščių, 
kurių per 10 metų nėra atver
tę ne tik tyrinėtojai, bet ir ar
chyvo darbuotojai — tokia 
buvo juos dovanojusio žmogaus 
valia.

— Pagal Lietuvos Respu
blikos Archyvų įstatymą 
departamentas ir jam pa
valdžios įstaigos gali teikti 
paslaugas ir už jas gauti 
nebiudžetinių lėšų. Gal ga
lėtumėte pasakyti kokios 
tai paslaugos?

— Populiariausios archyvų 
paslaugos — genealoginiai ty
rimai, metrikinių, turtinių, so
cialinių dokumentų paieška. 
Teisa, negalėsime pasakyti, ar 
jūsų proproseneliai dalyvavo 
Žalgirio mūšyje, bet galime ge
rokai atsekti jūsų giminės 
pėdsakus į amžių tolumas.

Kalbėjosi 
Giedrius Šniukas



LIETUVOS VYČIU VEIKLA
LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO 

SUVAŽIAVIMAS IR MALDOS KELIONĖ
Lietuvos Vyčių 19 kuopa, 

veikianti Pittsburgh, Pennsyl
vania, š.m. spalio 9-11 d. glo
bojo Lietuvos Vyčių Vidurio 
centro apygardos suvažiavimą 
ir maldos kelionę. Suvažiavi
me dalyvavo 29 vyčiai, atsto
vavę 6 kuopoms iš Michigano, 
Ohio ir Pennsylvanijos vals
tijų.

Penktadienį, spalio 9 d., 
Hampton Inn viešbutyje pri
ėmimo kambaryje vyko susi
pažinimo vakaras. Priėmime 
dalyvavo būrelis svečių ir vie
tinių vyčių. Visi gražiai pa
bendravo vaišindamiesi ska
niu maistu ir gėrimu, linksmi
nosi ir atnaujino pažintis.

Šeštadienį, spalio 10 d. rytą 
vyčiai vyko į seselių pranciš- 
kiečių vienuolyną. Seselė vie
nuolė Rūta Ratkevičius sveiki
no visus atsilankiusius ir pa
dėkojo Vyčių organizacijai už 
nuolatinę paramą praeityje, 
prašė, kad ir toliau remtume 
seseles pranciškietes ir jų vie
nuolyną.

19-tos kuopos pirmininkas 
pranešė, kad į pirmą laipsnį 
pakeltos kuopos narės Aldona 
Sabo ir Helen Dimperio. Į ant
rąjį laipsnį pakelti kuopos na
riai: Ruth Buby, Helen ir Nel
son Graham.

Kun. Joseph Markalonis bu
vo pakviestas pravesti religi
nes apeigas. Prieš maldas 
kun. Markalonis papasakojo 
įspūdžius iš jo kelionės pirmą
kart lankantis tėvynėje Lietu
voje ir susitikimo su gimi
nėmis.

Kuopos pirmininkas John 
Baltrus padėkojo kun. Marka- 
loniui už įdomią kalbą ir mal
dų pravedimą.

Po maldų grįžome į viešbutį 
posėdžiauti.

Susirinkimui vadovavo Vi
durio centro apygardos pirmi
ninkė Pranciška Petkuvienė. 
Maldą prieš posėdį sukalbėjo 
Jurgis Mikalauskas, apygar
dos specialių apdovanojimų 
pirmininkas. 19 kuopos pirmi
ninkas John Baltrus sveikino 
visus atvykusius ir linkėjo ge
ros viešnagės. Vyko valdybos 
narių ir kuopų pranešimai bei 
ateities veiklos planų svarsty
mai. Atstovai pranešė apie 
š.m. rugpjūčio 8-11 d. Water- 
bury, CT, vykusį 85-ąjį metinį 
seimą/suvažiavimą.

Buvo nutarta, kad 1999 m. 
pavasario seimas/kėgliavimo 
turnyras birželio 11-13 d. vyks 
Dayton, Ohio. Jį globos 96-toji 
kuopa veikianti Dayton, OH. 
86-tasis Vyčių suvažiavimas/ 
metinis seimas liepos 29 - rug
pjūčio 1 d. Philadelphia, PA. 
Jį globos 3 kuopa. Rudens sei- 
mas/maldos kelionė vyks Cle
veland, Ohio. Jį globos 25-ta 
kuopa. Šio suvažiavimo data 
bus pranešta vėliau.

Buvo paskelbta, kad šie vy
čiai bus pakelti į ketvirtąjį 
laipsnį: Margaret Dapkus, 79 
kuopa, Southfield, MI; Joseph 
Gurierro ir Meri Hoffner, 102 
kuopa, Detroit, MI.

Garbės narė Elinor Šiužąs 
pravedė Vidurio centro apy
gardos valdybos rinkimus. 
Naujos 1998-99 m. valdybos 
sudėtis: Dvasios vadas — kun. 
Gediminas Kijauskas, Cleve
land 25 kuopa: pirmininkė — 
Pranciška Petkuvienė, Dayton 
96 kuopa; I vicepirm. — Brian 
Johnson, Pittsburgh 19 kūpa; 
II vicepirm. — Regina Juškai- 
tė-Švobienė, Detroit 102 kuo
pa; III vicepirm. — Annama- 
rie Berger, Dayton 96 kuopa. 
Iždininkė — Elena Mikalaus
kas, Dayton 96 kuopa; sekre
torius — Bill Zager, Detroit, 
102 kuopa; tvarkdariai — 
Robert Pant, Dayton 96 kuo
pa, Paul Moore, Dubois 86 
kuopa ir Nelson Graham,

Pittsburgh 19 kuopa; Kultūros 
komitetas — Theresa Medo- 
nis, Detroit 102 kuopa; Lietu
vos reikalų komitetas — John
Baltrus, Pittsburgh 19 kuopa; 
Ritualų komitetas — Lauretta 
Pant, Dayton 96 kuopa ir Lee 
Moore, Pittsburgh 19 kuopa; 
Patikėtiniai — Richard 
Marks, Cleveland 25 kuopa ir 
Michael Petkus, Dayton 96 
kuopa; Ryšininkė su visuo
mene ir „Vytis” žurnalu — 
Andrea Baltrus, Pittsburgh 19 
kuopa; „Pagalba Lietuvai” at
stovai — pirmininkas Robert 
S. Boris, Detroit, 102 kuopa ir 
garbės narė Elinor Sluzas, 
Dayton, 96 kuopa; Vidurio 
centro apygardos ypatingi ap
dovanojimai — George Mika
lauskas, Dayton 96 kuopa.

Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai.

Posėdis baigtas malda ir Vy
čių himnu.

Vakare vyko vakarienė su 
muzika Lietuvių klube. Pro
gramą atliko Pittsburgh šokė
jų grupė „Neris”, gražiai pašo
kusi keturius šokius.

Sekmadienį, spalio 11 d., vy
ko suvažiavimo užbaigimo šv. 
Mišios, kurios buvo aukoja
mos seselių pranciškiečių vie
nuolyno koplyčioje. Mišias už 
mirusius ir gyvus Lietuvos 
Vyčius aukojo kapelionas kun. 
Thomas Crom.

Prieš šv. Mišias į trečiąjį Vy
čių laipsnį buvo pakelti ir ap
dovanoti: Paul Moore, Dubois 
86 kuopa ir Jim Geiger, Day
ton 96 kuopa. Nauja 199»8- 
1999 m. valdyba davė priesai
ką.

Po Mišių mirusiųjų vyčių 
prisiminfrną pravedė Pranciš
ka Petkuvienė. Išvardinus mi
rusius narius buvo uždegtos 
žvakutės, sukalbėtos maldos. 
Vyko ypatingas apdovanoji
mas Neldai Machutas, Cleve
land 25 kuopos narės, už jos 
nuopelnus Vyčių organizacijai. 
Medalį įteikė Jurgis Mika
lauskas.

Po šv. Mišių priešpiečiai vy
ko vienuolyno salėje. Seselėms 
vienuolėms Alverna ir Fran- 
cesca Walls reiškiant padėką 
už abiejų ilgų metų dalyva
vimą ir rėmimą Lietuvos Vy
čių veiklas, buvo įteikta gra
žūs mediniai kryžiai specialiai 
sukurti Jurgio Mikalausko. 
Sveikinome seseles pyragu su 
užrašu „Su meile ir dėkingu
mu, Vidurio Centro rąjono vy
čiai”. Abiejų seselių sveikatos 
nebeleidžia daugiau dalyvauti 
vyčių renginiuose ir suvažiavi
muose. Norėjome, kad seselės 
žinotų, kad jos neužmirštos, 
kad mes jas mylime. Po gar
džių užkandžių, visi atsisvei
kinom, palinkėjom vieni ki
tiem saugios kelionės grįžtant 
į namus, ir iki kito suvažia
vimo!

LIETUVOS VYČIU 
CENTRO VALDYBOS

SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis š.m. spalio 24 d. 
vyko Philadelpijoje, Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Dalyvavo 
centro valdybos nariai iš Illi
nois, Maryland, Michigan, 
Ohio, Pennsylvania, Nevv Jer
sey ir Nevv York valstijų. Su
važiavimą globojo Philadelphi
jos vyčių 3 kuopa, veikianti 
prie Sv. Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje dva
sios vadas prelatas Juozas An- 
derlonis sukalbėjo maldą, pas
veikino dalyvius ir palinkėjo 
sėkmingo posėdžio. Lietuvos 
Vyčių kuopos vardu pasveiki
no kuopos vicepirmininkė Ire- 
ne Ožalis. Posėdžiui vadovavo 
pirmininkas Jonas Mankus.

Jis pasveikino naujai išrink
tus C.V. narius ir komitetų 
pirmininkus.

Iždininkas John Baltrus iš
samiai apibūdino C.V. 1998- 
1999 m. biudžetą.

86- tasis metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas/seimas 
vyks 1999 m. liepos 29- - 
rugpjūčio 1 d. Sheraton Socie
ty Hill viešbutyje, Philadel
phia, Pennsylvania; jį globos 
Philadelphijos 3 kuopa. Suva
žiavimo komiteto pirmininkai 
yra Agutė ir Jonas Mickūnai.

87- tasis metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas/seimas 
vyks 2000 m. liepos ar rug
pjūčio mėn., Sheraton Univer- 
sal viešbutyje, Los Angeles, 
Califomia. Jį globos Los An
geles 133 kuopa, vadovaujama 
pirmininkės Marytės Šepikai- 
tės. Tiksli suvažiavimo data 
bus pranešta.

Komitetų pirmininkai atliko 
savo pranešimus. Ritualų ko
miteto pirmininkė ir garbės 
narė Clemencine Miller pra
nešė, kad šis komitetas deta
liai paruoš nariams tikslias 
kvalifikacijas, apdovanotų 
pakeltų į ketvirtąjį Vyčių 
laipsnį. Dabartinė procedūra 
reikalauja, kad narys šiuo 
laipsniu būtų apdovanojamas 
per metinio suvažiavimo/sei- 
mo užbaigimo šv. Mišias. Me
dalį įteikia ir religines apeigas 
atlieka Centro valdybos dva
sios vadas. Jei yra rimtų prie
žasčių, kad narys negali daly
vauti seime, būtina pranešti 
kuopos ritualo komiteto pirmi
ninkui. Pranešimas tada per
duodamas Centro valdybos ri
tualų komiteto pirmininkui ir 
L.V. organizacijos pirminin
kui. Tada, C.V. pirmininkas 
savo ruožtu informuoja narį ar 
jis/ji galės būti pakeltas į ket
virtąjį laipsnį artimiausiame 
rajono suvažiavime ar turės 
laukti iki metinio suvažiavi- 
mo/seimo.

Kultūros/lietuvių kalbos ko
miteto pirmininkas ir garbės 
narys muz. Faustas Strolia 
pranešė, kad prieš keletą sa
vaičių, jis ir Lietuvos Vyčių 
choras buvo centro valdybos 
antras pirmininko pavaduoto
jas ir 133 kuopos pirmininkės 
Marytės Šepikaitės pakviesti 
dalyvauti ir atlikti muziki
nę dalį Lietuvių dienose, vy
kusiose Los Angeles, Kalifor
nijoje, Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Los Angeles 133 
kuopa šventė savo kuopos 50 
metų gyvavimo šventę. Muz. 
Strolia ir sol. Algirdas Brazis 
buvo pakviesti vesti šventės 
eiseną. Dėl nesveikatos, sol. 
Brazis negalėjo dalyvauti. Tuo 
pačiu laiku vyko ir L.V. Vidu
rio Amerikos rajono rudeninis 
suvažiavimas. Muz. Strolia 
vadovavo naujai išrinktai ra
jono valdybos priesaikai. Taip 
pat muz. Strolia pranešė, kad 
atstovavo L.V. organizacijai 
susitikime su prezidentu Val
du Adamkum, jam lankantis 
Čikagoje. L.V. choras gyvuoja 
jau 85 metus.

Stipendijos fondo komiteto 
pirmininkė Irena Gečaitė-Mc-
Carthy pranešė, kad stipendi
jos teikiamos vyčiams, kurie 
organizacijos veikloje reiškiasi 
bent dvejus metus ir yra veik
lūs organizacijos nariai. Per 
paskutinius kelius metus, sti
pendijom susidomėjusių narių 
skaičius mažėja. Komitetas 
svarstys aplinkybes pritraukti 
daugiau stipendijų prašančių.

Finansų sekretorė Rita 
Sussko pranešė, kad mirusių
jų narių pranešimai bus siun
čiami Longinui Švelniui, ar
chyvų komiteto pirmininkui, 
Putnam, Connecticut.

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
buvo aptarti einamieji reika
lai, vyko diskusijos, svarsty
mai ir nutarimai. Posėdis 
baigtas malda, sukalbėta C.V. 
pirmininko Jono Mankaus.

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažny
čioje 5 vai. vak. aukojo prela
tas Juozas Anderlonis. Giedo-

LAIŠKAI ir nuomonės DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 10 d., antradienis______________ 5

PAŠTO ŽENKLAI 
NEDINGS

Juozas Masilionis, rašyda
mas apie beartėjančią filateli
jos parodą („Draugas” Nr. 
203), išreiškė savo nerimą dėl 
pašto ženklų ateities. Nuo
gąstauja, kad komercinės ir 
didesnės organizacijos vietoj 
pašto ženklų naudoja savo 
anspaudus. Ant didesnių siun
tų pašto ženklai irgi nebekli- 
juojami. Be to, faksas, elek
troninis paštas, kompiuteriai, 
internetas, tai vis esą gražūs 
pašto ženklų priešai.

Sutinkant su J. Masilioniu, 
kad visa tai yra pašto ženklų 
priešai, tačiau tenka suabejo
ti, ar tiems „priešams” pavyks 
pašto ženklus nugalėti. Nepai
sant tų „priešų”, visos valsty
bės pašto ženklus spausdina 
milijoniniais tiražais, nes jie 
puikiai pasitarnauja valstybės 
reprezentacijai, o ir pelno at
neša.

JAV šiais metais išleido, ir 
dar išleis 69 skirtingus pašto 
ženklus. Lietuva irgi neatsilie
ka. Ten iki metų galo pasiro
dys 25, įvairias gyvenimo sri
tis — mokslą, meną, istoriją, 
gamtą, vaizduojantieji pašto 
ženklai. Ypač puošnūs trys 
suvenyriniai ženklai: „Lietu
vos nepriklausomybės 80 
metų sukaktis”, „100 metų 
Tautiškai giesmei” ir „80 me
tų Lietuvos paštui” ženklai.

Manyčiau, jog baimintis, 
kad pašto ženklai išnyks, dar 
nereikėtų. Žmonės laiškus 
rašė, rašo ir rašys, o ženklus 
ant vokų irgi klijuos.

Petras Palys 
Rięhmond Hill, NY

KAIP TUOS TIKSLUS 
PASIEKS?

JAV LB 21-mame šimtme
tyje pranešime pasigedau ra
ginimo prenumeruoti lietuviš
ką spaudą, o „Pasaulio lietu
vis”, vienintelis Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas 
žurnalas visiškai nėra mini
mas.

Pirmoje konferencijos die
noje, nagrinėjant LB tikslus, 
buvo daug pareiškimų, pra
džioje net 14. Malonu skaityti, 
pajusti konferencijos gerus 
norus, užmojus. LB gyvuoja 
jau daug metų. Dalyvavau ir 
aš, nors dabar esu tik eilinė 
narė. Praeityje daug tų klau
simų buvo svarstyta, daug 
pastangų dėta, bet ne visos 
pastangos siekė to, ko LB sie
kė. Nesismulkinsiu, bet jauni
mą pritraukti buvo stengia
masi metų metais, gerinti ry
šius tarp apylinkių taip pat, 
našlaičiams globoti turime 
„Saulutę”, „Vaikų viltį” ir dau
giau. Rimas Česonis daug dir
bo, būdamas PLB valdyboje, 
plėtodamas „sister city” sąvo
ką, deja, be pritarimo.

Būtų įdomu ir naudinga su
žinoti, kaip JAV LB tuos tik
slus pasieks, kokiu keliu eida
mi, o mes mielai prisidėsime 
darbu.

Baniutė Kronienė
Lemont, IL 

VĖLINĖS

Vėlinės, tai mirusiųjų die
na. Tą dieną mes lankome ka
pus. Uždegame ant kapo žva
kutę, kaip ženklą, kad mes jų 
nepamirštame. O uždegta 
žvakutė mus jungia kartu su 
mirusiais. Vėlinės, tai sielos,

jo parapijos choras. Po Mišių 
visi susirinko parapijos salėje, 
kur Szczepanski šeima pa
ruošė gardžią vakarienę.

Ateinantį centro valdybos 
posėdį numatyta šaukti 
1999 m. balandžio 24 d., Čika
goje. Jį globos 112 kuopa.

Regina Juškaitė 
Švobienė

kurios tą dieną bendrauja su 
mumis.

Ir kokie gražūs mūsų pa
pročiai! Atsimenu, Lietuvoje 
su pasidarytais liktorėliais 
eidavome į kapus ir nepalįk- 
davome nei vieno kapo be 
švieselės. Jeigu atrasdavome 
apleistą kapą, tai jį pataisyda
vome ir su žvakute ir malda 
pasveikindavome mirusį.

Sakome, kad tą dieną miru
siųjų vėlės aplanko savo na
mus.

Taigi, tai yra liūdna kapų 
tyla, taip tylu ir ramu. Tai 
miestas mirusiųjų, toks šven
tas ir ramus. Čia nėra ašarų, 
kančių. Čia niekas nedrums
čia ramybės. Tik vėjas, rudens 
vėjas, lengvai pučia ir blaško 
medžių lapus. O žvakutė už
degta ant kapo, tarytum tau 
sako — ačiū, kad nepamiršai 
savo tėvų kapų.

Man baisu, kai tą dieną eina 
apsirengę — tai (yra prieš tą 
Vėlinių dieną) baisiausiomis 
kaukėmis. Vieni eina saldai
nių prašydami, o kiti vagysčių 
tikslais. Tuo papročiu jau spė
jo apsikrėsti mūsų tautiečių 
vaikai.

Aš išgyvenau šiame krašte, 
ačiū Dievui (kaip tik tą dieną) 
48-nius metus, bet mane tokie 
papročiai nesuviliojo. Aš pasi
likau prie savo senų tėvų pa
pročių.

Stasė Viščiuvienė
Chicago, IL

KODĖL NEPASINAUDOJA 
MEDICINOS

PASLAUGOMIS?

Spalio 31 d. „Drauge” buvo 
pranešta, kad premjeras Gedi
minas Vagnorius įteikė 500 
litų pašalpą III grupės invali
dui Nikalajui Subotinui, „ser
gančiam rimta skrandžio pa- 
talogija bei abiejų akių kata
rakta”. <

Sveikiname premjerą Vag
norių su dosniu nutarimu at
sisakyti pusės savo atlyginimo 
ir išdalinti nepasiturintiems!

Katarakta yra pagydoma pa- 
talogija. Įdomu, kodėl invali
das Subotinas serga abiejų 
akių katarakta ir nepasinau
doja nemokamomis Lietuvos
medicinos paslaugomis?

Linas Sidrys, MD
Chikago, IL

AR NE KEISTAS TAS 
LAISVAS PASAULIS?

Ačiū Dievui, kad Jūs jau 
pastebėjote UN ir NATO 
„teatrą” Kosovo srityje ir pui
kiai parašėte apie tai („Drau
go” vedamasis, 10.02). Pana
šiai buvo ir su Bosnija, po 
kelių dienų didžiausios propa
gandos, kad bombarduos ser
bus. Taip ir buvo — bombar
davo tūkstančiais skrydžių, 
bet panaudojus aukščiausią 
karo aviacijos techniką ir ne
paprastą tikslumą, serbų kari
niai įrengimai, ginklų sandė
liai buvo nepaliesti,tik vie
nam pilotui nepavyko, bomba 
nukrito ant pakilimo tako ir 
išmušė didelę duobę, kurią 
serbai per 24 vai. užtaisė. To
kios istorijos buvo ir Viet
name. Lakūnai, kurie pradėjo 
klausti klausimus, tuojau bu
vo perkelti į žemės tarnybą (iš 
žurnalo „Aviation and Space 
technology).

Dabar Čilės gen. Pinochet 
bėdoje dėl Žmogaus teisių pa
žeidimų ir t.t. Jis sugebėjo ap
siginti nuo komunizmo. Sa
vaime aišku, turėjo žūti tam 
tikras skaičius „sovietų apa- 
ratčikų”. Pinochet yra vertas 
didelės pagarbos ir padėkos. 
Jei ne jis, Čilė būtų atsidūrusi 
ten, kur Pabaltijos valstybės. 
Kuba ir Rytų Europa at
sidūrė. Charley Reese, to ne
išgyvenęs kaip mes, žino apie 
tai ir nebijo parašyti apie tą 
„sovietų rojų”.

AJA.
Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ 

Pundytė
Gyveno Indian Head Park, anksčiau Čikagoje, Mar

ąuette Parko apylinkėje.
Po sunkios, ilgos ligos mirė 1998 m. lapkričio 7 d., 

12:30 vai. p.p., sulaukusi 77 metų.
Gimė Lietuvoje, Ignalinos apskrityje, Tverečiaus 

valsčiuje, Kalveliškių kaime. Amerikoje išgyveno 49 m.
Nuliūdę liko: duktė adv. Marija Prunskis, anūkė 

Alina Ramunė; sūnus dr. Jonas, marti dr. Terry; anū
kai Vytukas ir Kristina; duktė dr. Teresė Kazlaus
kienė, žentas inž. Algis, jų vaikai: Vida, Daina, Audra, 
Giedrė, Raimundas ir Asta Čiuplinskienė, jos vyras Vy
tas; proanūkė Nerija.

Velionė buvo dr. Vlado žmona.
Priklausė: Ateitininkų sąjungai, Korp! Gaja, Lietu

vių Gydytojų sąjungai, Šv. Kryžiaus ligoninės štabui; 
buvo tos ligoninės Šeimos gydymo skyriaus vedėja; taip 
pat priklausė Lietuvos Dukterų draugijai; buvo stei
gėja ir pirmininkė Lietuvos Našlaičių globos komiteto; 
apdovanota LDK Gedimino ordinu už labdarą Lietuvai 
ir Lietuvos našlaiačių globą.

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 10 d. ir tre
čiadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Lemont 
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby 
Rd.). Atsisveikinimas trečiadienį, 7 v.v.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 12 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią Marąuette Parke, kurioje 

' 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, sūnus, anūkai, proanūkė ir 
kiti giminės.

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

AJA.
ONA KINDURIENĖ 

IVANAUSKAITĖ
Gyveno Gulfport, FL.
Mirė 1998 m. lapkričio 8 d., sulaukusi 94 metų.
Gimė Lietuvoje, Šėtos valsčiuje,Gaižiūnų kaime. Amerikoje

išgyveno 49 metus. i.

Nuliūdę liko: sūnus su šeima bei artimi giminės Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 11 d. Iš Gulfport

Memorial laidojimo namų velionė bus atlydėta į Holy Name 
bažnyčią, Gulfport, FL, kurioje 11:3 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po mišių velionė bus palaidota Memo
rial park kapinėse, St. Petersburg, FL:

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičiams arba
Lietuvos Partizanų globos fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus su šeima ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Robert Easter,
Gulfport Memorial Funeral Home, tel.727-347-5521

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

AJA.
STASYS VIRPŠA

Mirė 1997 m. lapkričio 20 d.
Jau praėjo vieneri metai, liūdesio ir ilgesio, nuo mylimo 

Tėčio, Brolio ir Draugo mirties.
Lapkričio 14 d. 3 vai. po pietų šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse bus pašventintas paminklas.
Jo brangiam atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos 

lapkričio 14 d. 5 vai. po pietų Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Taip pat bus aukojamos šv. Mišios lapkričio 20 
d. Rumšiškių bažnyčioje, Lietuvoje. •

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
paminklo pašventinime, šv. Mišiose ir prisiminti a.a. 
Stasiuką maldose.

Nuliūdę: duktė Liucija, žentas Vilius, brolis ir seserys 
su šeimomis Lietuvoj.

Jau seniai pastebėjau, kad 
daugumas mūsų tautiečių la
bai mažai orientuojasi toje sri
tyje. Esu tikras, jog vien dėl 
to, kad yra didelė stoka infor
macijos.

Donald Stukas
Daytona Beach, FL

• Jei laimė tikrai susidarytų 
iš fizinių patogumų ir laisvės 
nuo rūpesčių, tai laimingiau
sias individas nebūtų nei vy
ras, nei moteris, o, manau, 
karvė Amerikos ūkyje.

William Lyon Phelps
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
SU LIETUVOS DUKTERIMIS — 

KAIP NAMIE!

lapkričio 7 d., sulaukusi 77 metų 
amžiaus. Daugiau informacijų apie 
laidotuves galima rasti šios dienos 
„Draugo” 5 puslapyje.

Artimesnis susipažini
mas ir pabendravimas su 
prel. Ignu Urbonu ruošia
mas sekmadienį, lapkričio 22 
d., 12 vai., Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Bus 
trumpa programa, pietūs. Su
sipažinimą rengia Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijos ir 
PLC renginių komitetas. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

Tilžės Akto paskelbimo 
80 metų sukaktis bus iš
kilmingai minima sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, Čikago
je.

Pastatykime paminklą 
Sibiro tremtiniams ir parti
zanams Lemonto Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje! šio pro
jekto vykdytojas PLC renginių 
komitetas yra labai sujaudin
tas, gaudamas aukų net iš 
Floridos. Štai ką mums rašo 
Edvardas Lapas: „Labai
džiaugiuosi, kad ėmėtės šio 
projekto. Sveikinu ir linkiu jį 
kuo greičiau įvykdyti”. Alfon
są ir Vacys Laniauskai rašo: 
„Didi pagarba Jums, pasi- 
ryžusiems įamžinti partizanų, 
žuvusių už Lietuvos laisvę, at
minimą”. Ačiū visiems, kurie 
jau atsiuntė savo aukas. Pa
minklo statymo vajų tikimės 
užbaigti gruodžio 31 d., nes 
norėtume, kad paminklas 
stovėtų jau 1999 m. pavasarį. 
Labai prašome visų prisidėti 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Čekius rašyti Lithuanian 
World Center vardu ir siųsti 
ižd. Vytautui Čepėnui 3181 
Grandvievv PI. Darien, IL 
60561. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

„Saulutės “, Lietuvos vaikų globos būrelio koncerte „Aukso gija” dainavo 
sopranas Audronė Gaižiūnienė ir tenoras Virgilijus Noreika.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Dar galite užsiprenume
ruoti „Draugą” visiems me
tams tik už 60 dolerių! Kaip 
žinote, paprastai dienraščio 
prenumerata metams yra 95 
dol., tačiau ribotą laiką ir tik 
visiškai naujiems skaityto
jams JAV-se taikoma didelė 
nuolaida, tad pasinaudokite 
proga. Tokią nuolaidą galė
jome padaryti su Lietuvių fon
do dosnia parama ir JAV LB 
Kultūros tarybos talka.

Žemaitės dviejų veiksmų 
komedijoje „Piršlybos” vai
dina Telšių Žemaitės dramos 
teatro aktoriai, 1993 m. apdo
vanoti B. Dauguviečio premi
ja. Lapkričio 29 d. 3 vai. p.p. šį 
spektaklį galėsite pamatyti ir 
Čikagos Jaunimo centre. Bilie
tus įsigykite „Seklyčioje”.

„Rudens simfonija” ma
loniai skambės, ausis ir 
akis pakutens, Pasaulio lie
tuvių centre jau šį sekmadie
nį, lapkričio 15 d., 12 vai. 
Naujos mados, savi, pažįstami 
modeliuotojai (bus ir moterų, 
ir vyrų, ir berniukų), vaišės... 
Visa tai — tikra šeimos 
šventė. Vietas užsisakykite 
tel. 630-257-0153 arba 630- 
852-3204.

Vyresniųjų lietuvių cen
tras Čikagoje organizuoja 
dienos išvyką į United Center, 
kur galima pamatyti cirke 
vykstančią naujausią ir įdo
miausią šių metų programą. 
Išvyka ruošiama lapkričio 19 
d., ketvirtadienį. Išvyksime iš 
„Seklyčios” autobusu 9:30 vai. 
ryte, sugrįšime 1:30 vai. p.p. 
Norinčius vykti su grupe, 
kviečiame registruotis iš ank
sto asmeniškai ar telefonu 
773-476-2655.

Kęstutis Šalavėjus, istori
jos magistras ir Lietuvos Isto
rijos instituto darbuotojas, yra 
atvykęs iš Vilniaus į Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą 
rinkti duomenų Pasaulio lie
tuvių archyve savo moksli
niam darbui apie JAV lietuvių 
politinę veiklą, siekiant Lietu
vai laisvės. Jis norėtų pasi
kalbėti su JAV lietuviais, ku
rie galėtų su juo pasidalinti 
savo prisiminimais. Šalavėjus 
į LTSC atvyko rekomenduotas 
jau čia buvusio dr. Juozo Ski- 
riaus, Vilniaus Pedagoginio 
universiteto visuotinės istori
jos katedros vedėjo, ir iškvies
tas prof. dr. Jono Račkausko, 
LTSC pirmininko. Jaunasis is
torikas taipgi ruošia PLA rin
kiniuose randamų dokumentų 
aprašą mokslininkų naudoji
mui Lietuvos Istorijos insti
tute. Šalavėjus pasiekiamas 
LTSC tel. 773-434-4545.

Nepaisant, iš kurios miesto 
dalies ar priemiesčio atvažiuo
ji, Jaunimo centre jautiesi, 
kaip namie. Tačiau, jei ten 
vyksta Lietuvos Dukterų 
draugijos pobūvis — jautiesi 
„dvigubai namie”. Tos pagal
bios Dukterų rankos, kurių 
švelnumą nelaimėje ir dos
numą varge pajuto šimtai tau
tiečių per ilgą metų eilę, moka 
surengt jaukius, šviesius, šei
myniškus pobūvius, kuriuose 
dalyvaut linksma ir malonu.

Šįmet Lietuvos Dukterys jau 
skaičiuoja 39 savo prasmingos 
veiklos metus, ir jau pusšimtį 
kartų jų tradiciniai pokyliai 
sutraukia būrį svečių — dos
nių rėmėjų ir gerbėjų.

Š.m. spalio 10 d. vėl susirin
kome Jaunimo centro salėje 
prie rudeniškom puokštėm iš
puoštų stalų pabuvot su gerai 
pažįstamomis draugijos narė
mis ir paremt jų tyliai atlieka
mus, bet didelius darbus arti
mui.

Vakarą pradėjo draugijos 
pirmininkė Joana Krutulienė 
trumpa, bet išsamia kalba. 
Jos žodžiais tariant, „nors Lie
tuvos Dukterų draugija yra 
viena iš didžiausių ir seniau
sių lietuviškų labdaros orga
nizacijų Amerikoje, tačiau ar
timo meilė ir gerieji darbai — 
ne vien organizacijų reikalas. 
Tai kiekvieno kilnaus žmo
gaus pareiga. Daliname duoną 
ir širdį, šelpiame, guodžiame, 
globojame ir palydime į Amži
nybę. Bet nuopelnų nepriski- 
riam tik sau. Kiekvieną drau
gijos žingsnį lydėjo rėmėjų pa
sitikėjimas, pritarimas ir gau
sios aukos. Todėl visi esame 
lygūs šių darbų dalininkai”.

Pirmininkės mintys primi
nė, kad ir šioje „aukso šalyje” 
yra daug vargstančių lietuvių, 
kurie alksta, ir „duonos ir šir
dies”; kad šis vakaras, tai ne 
vien malonus pobūvis, bet bū
tinų lėšų sutelkimas tai „duo
nai” pirkti, o širdį turime pri
dėt prie jos kiekvienas.

Vakaro programą atliko vis 
dažniau čikagiečius gražiu 
balsu džiuginanti dr. Vilija 
Kerelytė ir muz. Algimantas 
Barniškis. Jie sudaro ir au
siai, ir akiai malonų estrados 
duetą. Jų daina ir muzika 
ypač nuotaikinga, uždeganti 
visus dainuot ir džiaugtis kar
tu.

Kun. Juozui Vaišniui, SJ, 
sukalbėjus maldą, svečiai vai
šinosi Onos Norvilienės pa
ruošta skania ir gausia vaka
riene. Bevalgant ir besišne
kučiuojant su draugais ir pa
žįstamais, pobūvio vakaras 
tirpte tirpo. Ypač, kad jis buvo 
paįvairintas net dviem loteri
jomis. Todėl visų akys lipte 
prilipo prie bilietėlių, kai 
draugijos renginių vadovė Re
gina Smolinskienė ėmė skelbti 
laiminguosius skaičius. O lai
mikių loterijose buvo vertingų 
ir gražių: paveikslų, krištoli
nių taurių, taurių gėrimų, net 
ir didžiulis tortas laimingam 
smaližiui, net ir šiltas mezgi
nys — „afganas” apsikloti su
šalusiam.

Bet niekas šiame pobūvyje 
nesušalo, nes ne tik šiltai, bet 
karštai grojo Ąžuolo Stelmoko 
muzikantai! Ąžuolas gerai ži
no, kokius šokius šoka jaunos 
širdies žilagalviai — jo valsai, 
tango, swing ir cha-cha nepali
ko nė vieno sėdinčio.

Svečių tarpe buvo ypač ma
lonu matyt „Girių aido” daini
ninkus — partizanus. Jų va
dovas Antanas Paulavičius 
jautriai pasveikino Lietuvos 
Dukteris, paskaitydamas sa
vo, sunkiaisiais jaunystės lai
kais, sukurtą eilėraštį. Skaitė 
su giliu įsijautimu, perpinda- 
mas posmus „Gražių dainelių 
daug girdėjau” daina. Šis mo
mentas, tartum dovana Lietu
vos Dukterims ir jų svečiams, 
buvo gražiausias. Namolei

niekas neskubėjo, nes pas Lie
tuvos Dukteris — kaip namie!

Dar daug gražių dainelių 
pobūviams ir daug gerų darbe
lių vargstantiems!

Viešnia

N. TALLAT-KELPŠAITĖS
DAINOS — PIRMOJOJE 

KOMPAKTINĖJE 
PLOKŠTELĖJE

Artėjant estrados daininin
kės Nijolės Tallat-Kelpšaitės 
35-erių metų sceninio darbo 
jubiliejui, Kauno koncertinė 
organizacija „Litart” išleido 
pirmąją šios dainininkės kom
paktinę plokštelę „Mano auk
sinės dainos 1”.

Plokštelėje įrašyta 19 dainų, 
plačiai skambėjusių nuo 1966 
metų, populiarių ir šiandien: 
„Ne, nereikia ašarų”, „Bobų 
vasara”, „Lituanica skrenda”, 
„Alyvos žydės” ir kt. Žodžius 
nemažai daliai dainų sukūrė 
pati atlikėja. Visos N. Tallat- 
Kelpšaitės dainos netilpo į pir
mąją plokštelę, todėl ketina
ma išleisti ir antrąją — „Mano 
auksinės dainos 2”. (Elta)

Nijolė Tallat-Kelpšaitė.

Dainininkė Nijolė Tallat- 
Kelpšaitė, gyvenanti Kaune, 
atvyksta į Čikagą. Jos pirma
sis koncertas, kuriame ji dai
nuos kartu su Arvydu ir Nele 
Paltinais, vyks Jaunimo cen
tre lapkričio 22 d. Koncertą 
rengia Amerikos lietuvių radi
jas._______________________

Linas Saldukas, Vytauto 
Didžiojo universiteto istorijos 
doktorantas ir jo išeivijos stu
dijų centro mokslinis bendra
darbis, spalio 22 atvyko iš 
Kauno ir Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre kruopščiai 
renka medžiagą savo diserta
cijai, tema: „Lietuvių DP kul
tūrinė veikla 1944-1950 m. 
Vakarų Europoje”. Saldukas 
ne tik susiieško sau reikalingų 
duomenų, bet pasitarnaus ir 
kitiems Lietuvos mokslinin
kams ir studentams, parvež
damas į VDU studijų centrą 
istorinės reikšmės dokumentų 
kopijų, kad šie šaltiniai būtų 
prieinami platesniam akade
minių tyrinėtojų ratui. Jis Či
kagoje bus iki Kalėdų.

Spalio 18 d. JAV LB Krašto valdyba vyresniųjų lietuvių centre „Seklyčioje” lietuvių organizacijų atstovams su
ruošė bendrus pusryčius su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi. Pusryčiuose dalyvavo ir Ameri
kos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) nariai, su kuriais Lietuvos prezidentas maloniai sutiko 
nusifotografuoti. Nuotraukoje iš kairės: Tadas Buchaveckas, Aurelija Dobrovolskienė, Albertas Kerelis, Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Vytautas Peseckas.

Filatelijos ir numizmatikos parodos LITHPEX XXVII atidarymas Balzeko lietovių kūltūros muziejuje 1998 m. 
spalio 24 d. Kaspiną kerpa Stanley Balzekas, vyresnysis. Toliau matosi parodos atidarymo dalyviai.

Nuotr. Z. Degučio
Jonas Kasčiukas, Chicago, 

IL, kartu su siunčiama 
„Draugo” prenumerata, at
siuntė 105 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū!

Čikagiškiai referendu
muose balsavo uždrausti 
alkoholiniu gėrimų parda
vimą 42-ose įstaigose. Šiuo 
metu iš Čikagos 2,450 rajo
nų, 468 iš dalies arba visiškai 
draudžia svaigalų pardavimą.

TRADICINIS
KONCERTAS

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos choras darbo metus pra
dėjo rugsėjo 10 d. Chorą suda
ro 40 asmenų, kuriems vado
vauja Vilniaus konservatoriją 
baigusi, Birutė Mockienė ir 
chormeisterė Rasa Poskoči- 
mienė. Choro valdybą sudaro: 
Romanas Stropus — pirm., Al
dona Jankauskienė — sekre
torė, Vanda Aleknienė — iždi
ninkė, Vytautas Jasinevičius 
— fotografas, Birutė A. Vin
dašienė — korespondentė, Al
girdas Putrius ir Kleopatra 
Buinevičienė— nariai.

Šiuo metu choras intensy
viai ruošiasi tradiciniam Ka
lėdų koncertui, kuris įvyks 
gruodžio 13 d., sekmadienį, po 
pamaldų. Ta proga misijos 
choras ruošia svečiams pietus 
Pasaulio lietuvių centro didž. 
salėje nuo 12 iki 1:30 vai. p.p., 
o koncertas įvyks 1:30 vai. 
p.p. misijos koplyčioje.

Programoje išgirsime \ Šv. 
Liudviko lotyniškas Mišių 
giesmes, o paskui Šukio, Reid- 
ner, Gruber, J. Naujalio, V. 
Mozarto, V. Juozapaičio, M. K. 
Čiurlionio, J. Siniaus, Rache, 
A. Vanagaičio bei Adams kūri
nius. Jų tarpe bus mums ne
girdėtų ir visų mėgstamų gies
mių. Programą papildys ir 
vaikų choras, vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio.

Visuomenę maloniai prašo
me paskirti gruodžio 13 d., 
sekmadienį, šiam koncertui ir 
pabendravimui prie pietų sta

lo. Visus nuoširdžiai kviečia 
Pal. Jurgio Matulaičio choro 
vadovybė. Kadangi visuomet 
reikia žinoti, kiek asmenų 
valgys pietus, tai labai pra
šome apie savo dalyvavimą 
pranešti choro vadovybei iki 
gruodžio 6 d. tel. (815) 836- 
1845 per dieną arba (630) 257- 
3071 vakarais po 7 vai.

Koncerto bilietus bus galima 
įsigyti sekmadieniais: lapkri

čio 15 d., 22 d., 29 d., gruodžio 
6 d., ir 13 d., koplyčios prie
angyje. Laukiame visų su ka
lėdine šiluma širdyse.

Birutė A. Vindašienė

PASKUTINIS RENGIMO
KOMITETO POSĖDIS

Rengtų kun. Rimanto Gude
lio susitikimo su parapijie
čiais pietų rengimo komitetas 
paskutinį kartą posėdžiavo 
rugsėjo 29 d. „Seklyčioje”. 
Posėdžio iniciatorius buvo 
kun. Rimantas Gudelis ir trys 
svečiai. Posėdį atidarė k-to 
pirmininkė Antanina Repšie
nė. Pirmiausia ji perskaitė 
rengtų pietų pąjamų ir išlai
dų apyskaitą. Po to perskaitė 
gražų įrašą, dėkojantį kun. 
Rimantui Gudeliui už atvy
kimą darbuotis į lietuviškąją 
Švč. M. Marijos šventovę ir už 
bendravimą su lietuviais pa
rapijiečiais jų gimtąja kalba. 
Buvo perskaityta, kas sudarė 
rengimo komitetą: Antanina 
Repšienė — pirmininkė, Juo
zas Bagdžius — vicepirminin
kas, Vida Sakevičiūtė — sek
retorė, Eva Paulauskienė — 
vaišių vadovė, Emilija Kan- 
tienė — vaišių vadovės padė
jėja , Regina Vaitkevičienė ir 
Elena Juozapavičienė — prii
minėjo svečius. Pirmininkė 
padėkojo visiems komiteto 
nariams už glaudų bendra
darbiavimą, todėl ir renginys 
pasisekė. Po padėkos komite
to nariams kortelę su čekiu ji 
tučtuojau įteikė kun. Riman
tui Gudeliui.

Kun. Gudelis tarė nuoširdų

padėkos žodį už surengtą tokį 
malonų jo priėmimą ir apdo
vanojo kiekvieną komiteto 
narį dovanėlėmis.

Kunigas sukalbėjo maldą ir 
kvietė visus užsisakyti, kas 
ko pageidaus vakarienei. Be
sivaišinant ir besišnekučiuo
jant praleidome porą gražių 
valandų. Dar buvo padarytos 
kelios nuotraukos, kurios pri
mins tą mūsų nepaprastą ren
ginį. Kun. Rimanto Gudelio 
suruoštos vaišės buvo padėka 
mums už gražų pasidarba
vimą, ruošiant šį renginį.

Taupėme, kiek tik galėjome, 
todėl pačios dirbome, pvz., 
maistą nešiojo komiteto narės 
ir dar kelios moterys: Zita 
Bagdžiuvienė, Aldona Underie- 
nė, Evos Paulauskienės mar
ti ir anūkas. Dėkingi esame ir 
parapijos chorui, kuris padai
navo keletą dainelių, o taip 
pat visiems sveikintojams ir 
aukotojams, visiems svečiams 
— parapijiečiams dalyvavu
siems šiuose pietuose, kurie 
taip visus suartino, kad pali
kome kaip viena didelė lietu
viška šeima. Dar kartą taria
me ačiū visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio rengi
nio. Jis ilgai nebus pamirštas.

Ant. Repšienė

S KE LB I M Af
• Reikalingas asmuo dirb

ti nepilną laiką advokato įs
taigoje. Turi gerai susikalbėti 
lietuviškai ir angliškai ir mo
kėti naudotis kompiuteriu 
(WordPerfect programa). Skam
binti 773-284-0100.

(sk.)
• A.a. Mary atminimą 

pagerbdami, Victoras ir Mary 
Jane Williamitis, Dayton, OH, 
atsiuntė Lietuvos našlaičiams 
auką — $50. Reiškiame užuo
jautą artimiesiems, o už auką 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629.

(sk.)
• Vytautas ir Izabelė 

Zmuidzinai, Rochester, NY, 
Ann Marie Zmith, West 
Chester PA, Jurgis ir Irene 
Suboczewski, Bethesda, MD. 
Mildred C. Helt, Aston, PA, 
Richardas Kunstmanas, 
Dyer, IN, yra visi Lietuvos 
vaikų — našlaičių globėjai. Pra
tęsdami globą kitiems metams, 
visi atsiuntė po $150. Už globą 
Lietuvos vaikams dėkoja-me! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629.

(sk.)
• Lietuvių miškininkų 

intencijomis Šv. Mišios bus 
atnašaujamos T. Jėzuitų ko
plyčioje š.m. lapkričio 13 d., 
penk-tadienį, 8 vai. ryto. 
Kviečiame visus miškininkus, 
gimines ir bičiulius dalyvauti 
pasimeldžiant už tremtyje 
mirusius ir dar gyvus miš
kininkus ir mūsų mielas 
Lietuvos girias. LMSJ v.p. 
Jonas Žebrauskas

(sk.)




