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V i ln ius , spalio 18 d. (BNS) 
— JAV bendrovė ..VVilliams In
ternational", ketinanti pirkti 
33 proc. susivienijimo „Ma
žeikių nafta" akcijų, jau pa
rengė pasirašymui dvi numa
tomas pasirašyti sutartis. 

„Williams Lietuva" atstovas 
spaudai Darius Šilas pranešė, 
kad paruoštos valdymo ir ak
cininkų sutar tys . Anot jo, su
tarčių tekstai perduoti Lietu
vos atstovams, kurie jas savo 
ruožtu turėtų paruošti pasi
rašyti. 

Premjero atstovas Jonas Če-
kuolis pirmadienio rytą dar 
negalėjo pasakyti , kada sutar
tis paruoš Lietuva. 

Šeštadienį Teisingumo mini
s t ras Gintaras Balčiūnas pra
nešė, kad, teisininkų vertini
mu, dokumentai tinkamai pa
ruošti. 

Pasak D. Šilo, trečiosios — 
Investicijų sutart ies — pa
ruošimo reikės dar palaukti, 
nes Ūkio ministerija, anot jo, 
pagal numatytą tvarkaraštį 
nepateikė vadinamųjų „Ma
žeikių naftos" finansinės pa
dėties atskleidimo dokumen
tų. „Atrodo, kad šių doku
mentų gali tekti laukti iki sa-

būti pateikti dar praėjusią sa
vaitę", sakė D. Šilas. 

Ūkio ministro patarėjas ir 
derybų su „VVilliams" grupės 
narys Saulius Specius teigė, 
kad „Mažeikių nafta", kuri 
rengia atskleidimo dokumen
tus, del labai didelės darbo 
apimties nespėjo laiku jų pa
ruošti. „Tačiau 'Williams Lie
tuva' generalinis direktorius 
Randy Majors oficialiai sutiko, 
kad šių dokumentų pateikimo 
terminas būtų pratęstas dar 
savaitei", sakė S. Specius. 
Anot jo, sutarčių patvirtini
mas yra tik techninis veiks
mas, abiejų, derybų šalių susi
tarimo reikalas. 

Likusios sutartys — bendrų 
terminų ir aiškinimo, „Klai
pėdos naftos" ir „Mažeikių 
naftos" bendradarbiavimo bei 
„Mažeikių naftos'' ir ,J_ietuvos 
geležinkelių" — gali būti ir 
neparuoštos, kadangi dvi pa
starąsias pasirašys tik pačios 
įmonės. 

Visos sutartys įsigalios, jas 
pasirašius ir tik tuo atveju, jei 
iki tol vyriausybei pavyks ras
ti pinigų padengti 1.4 mlrd. 
vertės „Mažeikių naftos" apy-

vaitės pabaigos, nors jie turėjo vartinio kapitalo trūkumą. 

G. Vagnorius atsiriboja nuo 
būsimų konservatorių frakcijų 

Viln ius , spalio 18 d. (BNS) 
— Buvęs premjeras Gedimi
nas Vagnorius pripažįsta kon
servatorių partiją turint vidi
nių problemų, tačiau pats ne
ketina įsitraukti į jokią „disi
dentinę" veiklą partijos viduje. 

G. Vagnorius, pirmadienį 
paklaustas, a r yra susijęs su 
Tėvynės sąjungoje kuriama 
frakcija, apie kurią pranešė 
konservatorė Nijolė Oželytė, 
per savo atstovą spaudai tei
gė, kad „neinicijuos ir neorga
nizuos atskiros frakcijos parti
joje". 

Pasak G. Vagnoriaus, „Tė
vynės sąjunga turi kai kurių 
vidinių organizacinių proble
mų, kurios gali atsiliepti sėk
mingam prisiimtų socialinių 
ekonominių įsipareigojimų 
įgyvendinimui". Jis teigė, kad 
būsimajame konservatorių su
važiavime lapkritį „neketina 
inicijuoti nei įstatų, nei perso
nalijų pakeitimų", pridurda
mas, jod neketina dalyvauti 
„atskirų frakcijų, jeigu tokių 
atsirastų, veikloje". 

Tai, anot buvusiojo premje-

Premjeras 
tesirūpinant 

Vi ln ius , spalio 15-18 d. 
(BNS) — Anoniminiai „Vy
riausybės aparato tarnautojai" 
penktadienio vakarą išplatino 
„Viešą kreipimąsi", kuriame 
apkaltino premjerą Rolandą 
Paksą ir jo artimiausius pa
tarėjus tesirūpinant vyriau
sybės vadovo įvaizdžiu, o ne 
rimtais reikalais. 

Pareiškimas naujienų agen
tūrai BNS faksimiliniu ryšiu 
atsiųstas iš pašto skyriaus. 

Kreipimesi tiesiogiai ar ne
tiesiogiai minimi vyriausybės 
tarnautojai pareiškė nieko 
bendra su juo neturį. 

Kreipimosi pretekstu pasi
tarnavo tai , kad vyriausybė 
šią savaitę nubaudė kelis tar
nautojus, rengusius turga
viečių prekiautojų mėsa ne
pasitenkinimą sukėlusį nuta
rimą. 

Labiausiai kreipimesi užsi-

Baltijos teisingumo ministrai 
suplanavo bendrus darbus 

Nuotr.: Vilniuje susitiko ir tarpvalstybinę bendradarbiavimo sutartį pasirašė Latvijos* Lietuvos ir Estijos tei
singumo ministrai (iš kairės) Valais Birkavas, Gintaras Bafciuaas ir Maitas Raskas. (Eltai 

bių teisingumo ministerijų 
bendradarbiavimo trišalę su
tartį — kaip ji buvo įgyvendi
nama ir ko trūko. 

1995 m. pasirašytos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos Teisin
gumo ministerijų bendradar
biavimo sutart ies galiojimas 
baigsis kitų metų gegužę. Ta
čiau, šalims nepareiškus pa
geidavimo ją nutraukt i , sutar
tis bus pratęsta. 

ro ir partijos valdybos .pirmi
ninko, pakenktų prasmingam 
ir rinkėjams naudingam dar
bui. 

G. Vagnorius pareiškė tikįs, 
kad kitąmet Tėvynės sąjunga 
„iš esmės pajėgs sustiprėti ir 
tapti vieninga, paprastų žmo
nių pasitikėjimą turinčia, teis
ingą ir griežtą tvarką palai
kančia ir būtinas reformas 
vykdančia partija". 

Po liepą įvykusio neeilinio 
konservatorių partijos suva
žiavimo, kai G. Vagnorius at
sistatydino iš partijos valdy
bos pirmininko posto, politikos 
užkulisiuose imta daug kalbė
ti apie buvusiojo premjero po
litinių bendraminčių „tylios 
rezistencijos" grupuotę ir net
gi jos ketinimus atsiskirti nuo 
partijos. 

G. Vagnorius ir keli jį re
miantys Seimo nariai griežtai 
kritikavo konservatorių vado
vybę. Seime svarstant valsty
binės svarbos dalykus, pavyz
džiui, biudžeto mažinimą bei 
valstybinę energetikos strate
gija 

kaltinamas 
savo įvaizdžiu 
puolamas premjeras R. Pak-
sas, jo patarėja Rūta Vana
gaitė, vyriausybės kanclerė 
Dalia Kutraitė. 
• Kreipimasis adresuojamas 

prezidentui Valdui Adamkui, 
Lietuvos teisininkų draugijai, 
Lietuvos žmogaus teisių cen
trui, Seimo Žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų 
komitetui. 

Kompiuteriu surinktas krei
pimosi tekstas nėra itin sklan
dus, tačiau jame yra detalių, 
kurios, pasak BNS šaltinių vy
riausybėje, gali būti žinomos 
tik tam tikram nedideliam vy
riausybės tarnautojų ratui . 

Tuo tarpu pati vyriausybė 
nesiaiškins, kokie anoniminiai 
„Vyriausybės aparato tarnau
tojai" apkaltino premjerą ir jo 
artimiausius patarėjus. 

„Pirma, mes to kreipimosi 
nesame gavę, antra, jis yra 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teisingumo ministrai pirma
dienį Vilniuje pasirašė bend
radarbiavimo planą 2000-ie-
siems metams. Pagal jį, iki ki
tų metų gegužės numatoma 
organizuoti bendrus semina
rus, konsultacijas, apskritojo 
stalo susitikimus. 

Sausį Taline numatomas 
valstybinių nusikalstamumo 
užkardymo tarybos atstovų 
susitikimas, o kovą — Baltijos 
valstybių teisingumo ministrų 
susitikimas. 

Pasak Lietuvos teisingumo 
ministro Gintaro Balčiūno, 
planas taip pat numato kon
sultacijas dėl teisės aktų deri
nimo su E S teise, dėl teisinių 
procedūrų derinimo bei dėl 

nemokamos teisinės pagalbos 
baudžiamosiose, civilinėse ir 
administracinėse bylose. 

„įsitikinome, kad mes turi
me ne tik bendrų tikslų, bet ir 
bendrų klaidų ir problemų. 
Todėl labai svarbu reguliariai 
keistis savo problemomis ir 
nuomonėmis teisėsaugos sfe
roje", sakė spaudcs konferen
cijoje Latvijos teisingumo mi
nistras Valdis Birkavas. Jis 
pažymėjo, kad vii* trijų vals
tybių Teisingumo ministerijų 
veikla dabar nukreipta sėk
mingo įsijungimo į Europos 
Sąjungą linkme. 

Estijos teisingumo minist
ras Martas Raskas teigė, kad 
artimiausioje ateityje reikės 
kritiškai peržiūrėti jau 5 me
tus veikiančią Baltijos valsty-

Buvusi kultūros atašė Amerikoje 
bylinėjasi su ministerija 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) nio jos atlyginimo. Pasak jos, 
— Aukštesnysis administraci
nis teismas pirmadienį išnag
rinėjo buvusios Lietuvos kul
tūros atašė JAV Vidos Pabarš-
kaitės Gražienės administra
cinę bylą dėl gražinimo į anks
tesnį darbą. 

„Tai nereiškia, kad aš noriu 
į Ameriką. Noriu, kad būtų 
teisybė, kad asmeniniai norai 
nebotų aukščiau įstatymo", po 
teismo posėdžio sakė V. Pa-
barškaitė. 

Kadangi V. Pabarškaitė, at
šaukta iŠ atašė, gera valia su
tiko grįžti į ankstesnes parei
gas Kultūros ministerijoje, mi
nisterijos teisininkai mano, 
kad jos reikalavimai yra nepa
grįsti, ir prašymą teismas tu
rėtų atmesti. 

Rugpjūtį iš kultūros atašė 
JAV atleista V. Pabarškaitė 
padavė į teismą Kultūros mi
nisteriją dėl, jos nuomone, ne
teisėto atšaukimo. V. Pabarš
kaitė prašė teismo panaikinti 
kultūros ministro Arūno Bėkš-
tos įsakymą atšaukt i ją iš ata
šė pareigų, grąžinti ją į anks
tesnes pareigas ir priteisti pi
niginę kompensaciją už visą 
priverstinės pravaikštos laiką. 
Pareiškėja nenurodė tikslios 
sumos, kurią turėtų sumokėti 
ministerija. V. Pabarškaitės 
nuomone, tai turėtų būti skir
tumas tarp buvusio ir dabarti-

anoniminis ir ne mums adre
suotas, trečia, mes nesame 
linkę užsiimti kokiais nors re
agavimais į tai", pirmadienį 
sakė premjero atstovas spau
dai Jonas Čekuolis. 

tai būtų nedidelė suma. 
Kaip kultūros atašė jai bu

vo paskirtas daugiau nei 7,000 
litų atlyginimas, o dirbant 
Kultūros ministerijos bendra
darbiavimo skyriaus vadove 
— 2,400 litų, neatskaičius mo
kesčių. 

V. Pabarškaitė iš pareigų 
buvo atšaukta, kadangi neiš
laikė kvalifikacijos egzamino. 
Pareiškėja teigė, kad jai tokia 
galimybė nebuvo suteikta, eg
zaminas nebuvo surengtas. Be 
to, skiriant ją atašė, apie tokį 
egzaminą nebuvo kalbama. 

Kultūros ministerijos atsto
vė, ministerijos teisės sky
riaus viršininkė Sigute Pučie-
nė sakė, kad atašė pareigybė 
yra ypatinga. Ja tapti sutei
kiama teisė tik asmeniui, iš
laikiusiam kvalifikacijos egza
miną. 

Buvusi kultūros atašė teigė, 
kad nors ir trumpai jai dir
bant atašė pareigose, teko pa
tirti daug nemalonumų. 

Kultūros ministras A. 
Bėkšta V. Pabarškaitė iš atašė 
pareigų atšaukė rugpjūtį, pra
ėjus vos trims mėnesiams po 
paskyrimo. Tada ministras 
tvirtino, kad V. Pabarškaitė 
atšaukiama, taupant lėšas. 
Lietuvos kultūros atašė išlai
kymui vyriausybė buvo pasky
rusi pusę milijono litų. V. Pa
barškaite paskyrė buvęs kul
tūros ministras Saulius Šalte
nis, ignoruodama? preziden
tūros ir kai kurių Seimo narių 
pastabas, kad kultūros atašė 
postas JAV Lietuvai kol kas 
per brangus ir nėrn būtinas. 

Bal t a rus i jo s opozicija 
reikalauja n u t r a u k t i s m u r t ą 
Viln ius , spalio 18 d. (BNS* 

— Baltarusijos opozicijos va
das Semion Šareckij teigia, 
kad opozicijos ir oficialiosios 
valdžios dialogas gali būti tę
siamas tik tada, kai bus nu
trauktos bausmės ir opozicija 
gaus tikrą žodžio laisvę. 

„Apie kokias derybas galima 
kalbėti, jei į darbą palei
džiamos lazdos"', sake S. 
Šareckij, pirmadienį suren
gęs spaudos konferenciją. 
skirtą savaitgalį vykusiam jo 
susitikimui su Ukrainos prezi
dentu Leonidu Kučma ir opo
zicijos protesto akcijos Minske 
išvaikymui. 

„Mes neatsisakome tęsti dia
logą, bet iš pradžių reikia nu
traukti fepresijas, išlaisvinti 
kalinius, pasakyti, kur dingo 
Viktor Gončiar (Semion 
Šareckij pavaduotojas - BNS), 
leisti žmonėms laisvai kal

bėti", sake S: Šareckij. 
Sekmadienį maždaug 20,000 

opozicijos šalininkų demon
stracija Minsko gat \ėse pasi
baigė kraujo praliejimu. Bal
tarusijos milicininkai, pri
sidengdami metalo skydais, 
lazdomis puolė talžyti eitynių 
dalyvius. Atsakydama į tai. 
minia ėmė mėtyti akmenis. 
Per muštynes kelios dešimtys 
protestuotoju buvo sužeista, 
taip pat suimta. 

Šeštadienį Kijeve S. Šareckij 
susitiko su Ukrainos prezi
dentu. Sirguliuojantis Leonid' 
Kučma Baltarusijos opozicijos 
vadą priėmė savo vasarna
myje. Pasak S. Šareckij. susi
tikime apsvarstyti dvišaliai 
santykiai, padėtis Baltarusi
joje. Jis pažymėjo, kd Ukraina 
yra sunerimusi del politinių ir 
ekonominių įvykių kaimy
ninėje valstybėje. 

Minske buvo sulaikyti Lietuvos 
žurnalistai 

Viln ius , spalio 18 d. (BNS) kaitė maždaug keturias valan-

* I lgametis Lietuvos am
b a s a d o r i u s Venesueloje Vy
tautas Antanas Dambrava 
paskirtas Lietuvos atstovu Is
panijoje. Dekretą dėl V. A. 
Dambravos paskyrimo prezi
dentas Valdas Adamkus pasi
rašė praėjusią savaitę- Ma
dride V. A. Dambrava pakeis 
nuo 1995 metų ten dirbusį 
Giedrių Čekuolį 79-rių metų 
V. A. Dambarava, II pasauli
nio karo metais pasitraukęs iš 
Lietuvos į JAV, kelis de
šimtmečius dirbo Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasa
dose Pietų Amerikos val
stybėse. 

* N a u j a s i s L i e t u v o s ge
ne ra l i n i s k o n s u l a s New Yor-
ke Rimantas Morkvėnas spa
lio 18 dieną atvyko į JAV ir 
pradėjo darbą. Iki šiol buvęs 
generaliniu konsulu Petras 
Anusas sugrįžta į Vilnių, kur 
dirbs Užsienio reikalų minis
terijoje ministro patarėju gar
bės konsulų veiklos klausi
mais. .Elta, 

* Se imo V a l d y b a p r i t a r ė 
parlamento Etikos ir proce
dūrų komisijos išvadoms, jog 
konservatorius Kęstutis Skre
bys rugsėjį be pateisinamos 
priežasties nedalyvavo keliuo
se Seimo visuotiniuose posė
džiuose. Seimo Finansų sky
riui pavesta „vykdyti Seimo 
narių darbo sąlygų įstatymo 
13 straipsnio reikalavimus". 
Pagal minėtąjį įstatymą, atly
ginimas turi būti sumažintas 
trečdaliu — 1,000 litų, jei par
lamentaras be svarbių prie
žasčių praleido daugiau negu 
ketvirtadalį posėdžių, kuriuo
se vyko iŠ anksto numatyti 
balsavimai dėl teisės aktų. Pa
siaiškinti, kodėl nedalyvauja. 
Seimui balsuojant, teko dar 9 
parlamentarams. 

* Rus i ja p a g a l ekspor
t u o t u į L i e tuvą p r e k i ų kie
kį užima trečią vietą po Vo
kietijos ir Latvijos, o pagal im
porto apimtis — pirmąją, skel
bia Statistikos departamen
tas. Šiemet per 8 mėnesius į 
Rusiją eksportuota prekių už 
572 mln. litų, o į Lietuvą iš 
Rusijos importuota — už 
2.506 milijardo litų. 'Eitai 

— Baltarusijos ambasadorius 
Vilniuje Vladimir Garkun pir
madienį buvo pakviestas į Lie
tuvos URM paaiškinti dviejų 
Lietuvos žurnalistų sulaikymo 
Minske aplinkybes. 

Baltarusijos specialiosios 
tarnybos sekmadienį Minske 
buvo sulaikiusios du Lietuvos 
televizijos _kanalo LNK žur
nalistus ir atėmė iš jų vaizdo 
kasetę, kurioje buvo nufilmuo
tos milicijos pajėgos, pasi
ruošusios susirėmimams su 
demokratine opozicija. 

Žurnalistė Irma Janaus-
kaitė ir operatorius Vytautas 
Juknys buvo nuvesdinti į mili
cijos skyrių, kai atsitiktinai 
užtiko ir nufilmavo specialaus 
milicijos būrio OMON pajėgas. 
Pajėgos buvo išrikiuotos gat
vėje, laukiant eitynių, kurias 
surengė opozicija, protestuo
janti prieš autoritarinį prezi
dento Aleksandr Lukašenka 
režimą. 

Pradėjus filmuoti, prie Lie
tuvos žurnalistų priėjo keli 
uniformuoti bei civiliai apsi
rengę asmenys ir nuvedė juos 
į milicijos skyrių. I. Janaus-

das buvo laikoma skyriuje, o 
V. Juknys — lauke prie durų, 
bet jam nebuvo leista nuo sky
riaus pasitraukti. Pasak žur
nalistų, su jais elgtasi manda
giai, tačiau vaizdo kasetė su 
įrašu atimta. 

Žurnalistai buvo paleisti, 
kai nesankcionuota demon
stracija jau buvo pasibaigusi. 
Per demonstrantų ir milicijos 
susirėmimus nukentėjo dau
giau nei pusšimtis žmonių. 

Lietuvos žurnalistai ne
turėjo Baltarusijos t 'RM leidi
mo, kurio baltarusiai papras
tai reikalauja, bet, kaip teigia 
sulaikytieji, niekas jų to leidi
mo nesiteiravo. 

LNK žinių tarnybos vadove 
Rita Miliutė sakė parašiusi 
laišką Lietuvos URM. ku
riame prašo tarpininkauti , 
kad ateityje Lietuvos žur
nalistai galėtų netrukdomi at
likti savo pareigas kaimy
ninėje valstybėje. 

Lietuvos L'RM per amba
sadą Minske aiškinasi Lietu
vos žurnalistų sulaikymo ap
linkybes. 

Vilnius neturėtų užmiršti 
Baltarusijos problemų 

šiurkščia jėga 
kas dalykas". 

Vi ln ius , spalio 18 d. (BNS 
— Lietuva norėtų, kad Balta
rusijoje kitąmet įvyktų ir de
mokratiniai rinkimai, teigia 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius -Kubi
lius. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis teigė, kad sekma
dienį Minske įvykę Baltarusi
jos specialiųjų pajėgų ir 
demokratinio protesto rengi
nio šalininkų susidūrimai 
„rodo. jog mes galime susi
laukti įvairių veiksmų Balta
rusijoje". 

JLietuvos interesas — laisvi 
ir demokratiniai rinkimai, ku
rie turėtų sumažinti tvyrančią 
įtampą", sake A. Kubilius. 

Jo teigimu. „Lietuvos už
sienio politika turi būti kuo 
daugiau internacionalizuota, 
rūpintis ne tik savo interesais. 
bet ir žmogaus teisių ir de
mokratijos reikalais". 

Kitoje spaudos konferenci
joje opozicines LDDP vadas 
Česlovas Juršėnas apgailesta
vo dėl Baltarusijos demon
strantų ir specialiųjų tarny
bų susirėmimu. .Jeigu taiki 
demonstracija sutinkama 

tai nėra svei-
sakė Č. Jur

šėnas. Anot jo ..dar kartą ten
ka pastebėti, kad kaimyninėje 
Baltarusijoje vyksta sudėtingi 
procesai". 

A. Kubilius ir opozicines 
LDDP parlamentarė Irena 
Šiauliene praėjusią savaitę 
dalyvavo Berlyne įvykusioje 
Tarpparlamentines sąjungos 
102-oje konferencijoje, kur 
daug dėmesio buvo skirta Bal
tarusijos reikalams. 

Pasak A. Kubiliaus. Tarp
parlamentinė sąjunga yra vie
na nedaugelio tarptautinių or
ganizacijų, kuri pripažįsta 
1996 metais prezidento Alek
sandr Lukašenka paskirtą 
Valstybini susirinkimą. Ta
čiau konferencijoje Vokietijos 
kvietimu dalyvavo ir paleisto
sios 13-jo šaukimo Aukščiau
siosios Tarybos delegacija. 

KALENDORIUS " 
Spalio 19 d.: Akv.anas. C.esvi-

!.!>. Glite, Izaokas, Jooas, Kantri-
rne, Kleopatra, Laura, Sangela 

Spalio 20 d.: šv Paulius Kry
žiaus; Adclina 'Adelei Artemns. ( „•• 
dainis, Gedas, Gebaiaa, Irena. 
Saule 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

REMIGIJAUS RATUKAI 
ROBERT DL'DA 

Kartais patiriame dalykus. 
kuriuos žodžiai nepajėgia per
duoti. Turėjau tokį patyrimą, 
neseniai apsilankęs Lietuvoje. 

Esu susipažinęs bei dirbęs 
su Lietuvos našlaičius re
miančios „Saulutės" organiza
cijos vadove Indre Tijūnėliene. 
nuo B„"o pirmo apsilankymo 
Lietuvoje orieš keletą metų. 
Todėl nenustebau, kai Indrė 
kreipėsi į mane ir prašė padėti 
su vienu ypatingu projektu — 
įtaisyti Alytuje gyvenančiam 
berniukui elektrinę kėdę su 
ratukais (electric vvheelchair) . 
Indrė aiškino, kad „Saulute" 
ruošėsi tam projektui surasti 
lėšų. Mano ilgamete draugė. 
sąžinė bei partnerė ..Saulutės" 

organizacijoje, Ginger Hough-
ton pasisiūlė padėti. 

Ginger yra medicinos seselė-
anesteziologe, gyvenanti Alba-
ny. NY. J i turi daug nepapras
tai dosnių draugų ir pažįs
tamų medicinos srityje. Tad 
netrukus Ginger man prane
šė, kad susimezgė reikalai dėl 
minėtos kėdes. J i taip pasakė 
— jeigu Dievas nori, kad tai 
įvyktų, vyks. 

Neilgai t rukus susitikome 
su Albany, New Yorko Modern 
Health Concepts įstaigos pa
reigūnu Mike Shannon. Pama
tęs lietuvio jaunuolio nuo
trauką. Mike paklausė, kodėl 
mums rūpi padėti nepažįs
tamam asmeniui, kuris labai 

:?& .] 
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Remigijus Skarbalius ir giobeja Angele Skinkiene džiaugiasi naujais ratu
kais, kuriuos padovanojo Mike Shannon, o į Alytų nuvežė ..Saulutės" 
rėmėjai Ginger Houghton ir Robert Dūda. Nuotr. Rober t D ū d a 

Angelė ir Jonas Skinkiai >a savo dideli- šeimyne..-: kairėje trys vyresnieji yra Skinkių vaikai, kiti (keturio* :e-
sutes ir du berniukui: Skinn.4 globojam; Remigi .-, -trečias iš dešines, ant mamytes kelių. 

Nuotr I n d r ė s T i j ū n e l i e n e s 

toli nuo mūsų gyvena. Ginger 
atsakė — nes jam reikia 
kėdės. Mike tuoj pat sutiko 
padovanoti reikalingą kėdę. 

Jaunuolio vardas — Remigi
jus Skarbalius. Jis gimė be 
kojų ir su tik viena ranka. 
Praėjusį gegužės mėnesį, nu
vykęs į Alytų kitais reikalais, 
turėjau progos susitikti su Re
migijumi ir jo šeima bei gi
minėmis. Jaunuolis yra sulau
kęs 12 metų amžiaus ir 
apsieina be kojų, naudodamas 
savo vieną ranką judesiui, 
pvz. gali užšokti ant sofos, 
išmokęs plaukti. Jis lanko mo
kyklą (penktą skyrių), dirba 
su kompiuteriu, pramokęs 
angliškai. Remigijus tikrai nuos
tabus berniukas, kuris ne
galvoja turįs negalią. Jo 
globėjai. Angelė ir Jonas Skin
kiai, augina savo tris vaikus ir 
globoja dar šešis kitus — jų 
tarpe keturias sesutes, priėmę 
iš trijų skirtingų Alytaus apy
linkės našlaitynų. Angelė 
Skinkiene dirba medicinos se
selės darbą Alytaus ligoninėje; 
Jonas Skinkys serga' epilepsi
ja, kai įmanoma, dirba prie 
statybų. 

Kėdė buvo atsiųsta su Gin
taro Karoso „Viltis" organiza
cijos (Bostone) pagalba. Gale 
birželio mėn. Ginger ir aš iš
vykome aplankyti „Saulutės" 
vaikus Lietuvoje ir Remigijui 
pristatyti kėdę. Birželio 29 d. 
buvo „didžioji diena". Angelė 
atvažiavo su savo autobusiu
ku, o priekyje sėdintis Remigi-

Alytuje sustike Remigijaus globėjai apsimaino dovanomis. 15 kairės: An
gelė Skinkiene, Ginger Houghton, straipsnio autorius Robert Dūda. 

jus mane pasveikino didžiau
sia šypsena! J i s atvyko drauge 
asmeniškai prižiūrėti savo 
kėdės pristatymą. Be nuoty
kių važiavome valandą į 
Alytų. Tačiau, tik spėjome iš
krauti kėdę, ir Remigijus tuoj 
į ją įšoko' Po tik penkių minu
čių nuredymų jis jau smagiai 
važinėjo po automobilių pasta
tymo aikštelę. Tuomet mes 
išmėgineme buto koridoriuje 
šeimos pastatytą nuolaidų 
taką/ ranpą; viskas buvo tvar
koj. Remigijui ir Angelei pali
kome išrašytus nurodymus 
apie kėdės priežiūrą, pa
rodėme Kaip bateriją prikrau
ti, pademonstravome transfor
matoriaus veikimą. Remigijus 
greit visus nurodymus pui
kiausia: šmoko! 

Ruošiantis išvykti, mane su
jaudino, kada atsisveikinda
mas padaviau ranką šiam jau
nuoliui — be kojų, Remigijus 
stovėjo tik kelias pėdas virš 
grindų. J i s padėkojo man ir vi
siems padėjusiems. Aš j am pa
sakiau, kad, nors j is neturi 
kojų, j is dabar turi gan 
šaunius ratukus! 

Šis projektas tikrai buvo 
bendrų pastangų vaisius — 
„Saulu tė" išlaidas padengė, 
„Vilties" agentūra padėjo ap
mokėti kėdės persiuntimo 
išlaidas, o Mike Shannon ypa
t ingai pasireiškė, paaukoda
mas kėdę. Ginger ir aš prista
tėme kėdę ir mums teko sma
giausia dalis — matyti jaunu
olio gyvenimą, besikeičiantį 
prieš mūsų akis! 

SVEIKATA ŽYDES, KAI NORMALIAI 
MAITINSIES (1) 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Nuolatinis nuovargis nėra 
normalus bet kurio amžiaus 
asmeniui. Gausūs moksliniai 
tyrimai, atlikti su žmonėmis ir 
gyvuliais, nurodo, kad nuo
vargi gali sukelti mitybos net
varka — nepilnavertis mais
tas. Štai tą tiesą patvirtiną 
duomenys. 

Tyrimai buvo atlikti Mayo 
klinikose su jaunomis sava
norėmis, kurios tam tyrimui 
atlikti nevalgė šviežių daržo
vių ir baltymų, kaip liesas pie
nas, kiaušinio baltymai ir mė
sos. Jos naudojo tik negyyy-
binius krakmolus, baltą duoną 
ir tokį cukrų, pervirtas daržo
ves ir beverčius pyragus. Tai 
būdingas kai kurių poniučių 
maistas namuose. 

Šios anksčiau energingos ir 
gerabūdes savanores pavirto į 
įtemptas, neramias, neati
džias, nervingas ir irzlias iki 
akiplėšiškumo asmenybes. Jos 
stengėsi daugiau valgyti mi
nėtai negyvastingo maisto, 
idant atgautų pirmykštį savo 
stovį. Bet, juo daugiau taip 
save numaitmo, tuo labiau ne
nustygstančiomis patapo. 

N u o v a r g i s y r a m i r t i n a s 
p r i e š a s 

Savo skubotame gyvenime 
mes turime šalinti tučtuojau 
tą mirtiną priešą n u o v a r g i . 
Jau susekta, kad nuovargis 
nesilanko pas tą žmogų, kuris 
valgo pakankamai gero balty
minio maisto, kaip pupelių, 
ypač sojos baltymai, lietuviška 
rugine duona, liesas pienas. 
Priešingai, kojų nepaneša tie 
asmenys, kurie valgo baltą — 
..vatinę" duoną, nuo vitaminu 
— mineralų nuvalytus javai-
nius. baltą cukrų ir geria Cola 
gėralus ar svaigalus su ciga
rete dantyse. Dėl alkoholio 
štai kas pasakytina: dabar 
baigti tyrimai su 36.250 svei
kais, viduramžio sulaukusiais, 
prancūzais ir susekta, kad. 
kasdien išgeriant alkoholio po 
22-32 gramus kelių taurių vy
no ar a laus pavidalu, suma
žėja mirt ingumas nuo širdies 
kraujagyslių ligos, 40 proc. 
nuo vėžio (tik ne nuo alaus), 
kitų priežasčių 42 proc. ir visų 
priežasčių 32 proc. nes jie 
greičiau miršta nuo persigė-
rimo. negu nuo vėžio ar šir
dies ligų. 

Už tai bet koks girtavimas 

yra pavojus sveikatai, todėl 
tos kelios vyno taurės gali tu
rėti teigiamą poveikį, bet ne
gali būti suprasta, kaip paska
ta girtauti. Todėl ir Amerikoje 
1995 metais išleistos mity
binės gairės nurodo, kad ge
riau visai negirtauti, o jei geri, 
tai tik tiek, kad nesudarytum 
nei sau. nei kitam pavojų. 

T u š č i a s m a i s t a s n e 
l i e t uv i ams i r n e 

m ū s i š k ė m s 

Dabar yra galutinai įrodyta, 
kad minėtas tuščias maistas 
nesuteikia žmogui svarbių B 
vitaminų, ypač BĮ (tiamino), 
kuris būtinas energijai. Gau
sus kiekis įvairių rūšių vita
mino B randamas mielėse, yra 
svarbiausias nuovargio praša-
linimui — energijos įsigijimui. 
Tai lyg degtukas, uždegantis 
krosnyje malkas, yra tas vita
minas B, sukeliantis energija 
iš suvalgyto maisto, ypač iš 
mielių, grūdų, kviečių daigų, 
žemės riešutų, apelsinų, rudų 
ryžių, avižų, ankštinių javų, 
arbūzų. 

Pensininkai labai apsilei
džia mityboje — per mažai 
valgo naudingų baltymų: pu
pelių, ypač sojos (soy bean pro-
tein), lieso pieno (būtinas 4-
rių stiklinių kasdien išgėri
mas), kiaušinio baltymo ir pil
nų grūdų javainių valgymas. 

nuo mėsų susilaikant dėl 
kraujagyslių apsaugos. 

Baltymai turi amino rūgš
čių, kunos reikalingos dauge
liui kūno enzimų. Jiems gerai 
pasitarnauja ir kasdieninis 
cinko sulfato 200 mg. nuriji
mas. 

Dar to negana: baltymai rei
kalingi bet kurio amžiaus 
žmogui, taigi ir pensininkui, 
kūno ciJių suremontavimui. 
Pavalgy linkime baltymais se
nelius ir paliegusius. 

Todėl sustok ir apskaičiuok, 
kiek bdtymų suvalgei per 
paskutines dvi paras. Kvorta 
nugriebto pieno (skim milk) 
turi 34 t a r n u s baltymų, dide
lio kiaušinio baltymas — 8 
gramus jogurto puodelis — 9 
gramus, pusė puodelio nu
griebto pieno miltelių — 20 
gramų, sojos-pupų miltelių 
puodelis — 40 gramų, pupelių 
puse pjodelio — 31 gramą, 
kitų pupelių puse puodelio — 
6 gramai, virtų miežių pusė 
puodelio — 8 gramus, avižų 
puse puodelio — 3 gramus, 
ryžių trys ketvirtadaliai puo
delio ;rudų, baltų) — 3 gra
mus, žemės riešutų sviesto 2 
valgomi šaukštai — 9 gramus, 
žuvies vienas valgis — 21 
gramą. 

Jei baltymų valgai mažiau 
negu 60 gramų, tai turimą 
nuovargi prašalinsi, suvalgy-
damas baltymų kasdien po 80 

a r 100 gramų, kol nuovargis 
p ranyks . 

A n t r a s nuovargio sužadinto-
j a s yra staigus kraujyje cuk
raus kiekio sumažėjimas. Taip 
est i , nevalgant gerų pusryčių. 
Daugelis moterų rytais lekia 
k rau tuvėn apsipirkti, pamir
šusios papusryčiauti. Galima 
krautuvėje pieno išgerti, o na
muose niekada nepamiršti 
pusryčių. Geri pusryčiai — Al-
vudo maistas — yra di
džiausios svarbos dabarti
n iams žmonėms. Vaisiai, dar
žovės, kiaušinio baltymas, 
varškė su medumi, rūgštus a r 
liesas pienas, žuvis, javainiai, 
alaus mielės, prieskoniai ir ac
tas tegul puošia Tamstų šal
dytuvus ir skrandžius. Dar 
priedų: vitaminų — mineralų 
tabletės ir ar kapsulės. Sėk
mės! 

* L i e t u v o s K r a š t o a p s a u 
g o s min i s t e r i j o s Tarptauti
nių ryšiu; departamento direk
tor ius Andrius Krivas ir Len
kijos gynybos ministerijos Ka
rinių užsienio reikalų departa
mento direktorius pulkininkas 
Krzysztof Paszkovvski pasira
šė dvišalę karinio bendradar
biavimo sutartį 2000 metams. 
Bendradarbiavimo programoje 
bus mažiau organizacinio po
būdžio renginių, susitikimų, o 
daugiau praktinių pratybų. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal HoUdays. tbe Tueadays 
following Monday obaervance of legal Holidays as well a* Dec. 26tb and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholk Press Sodely, 4646 W. 63rd Street, Chicago, 
• . M O M t t 
Pehodical claas poatage paid at Chicago, IL and additional mailing officea. 
Subecnptjon Rate*: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster. Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589 
Malindami pašto išlaidai, pakvitavimų uz prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur' (ŪŠ) $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir' kitur ( U i ) ' " " " ' ! ' ? J 6 5 0 0 ^°M * 3 8 0 0 

Užsakant į Lietuva; 
Oro pastų $500.00 $250.00 
Reguliariu pastų .~....„""!.! Z!" *10°.0O $56.00 
Tik šeštadienio laida oro paiku $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

EUGENE C. DECKER DOS. P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl su Northwestem urvto 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą karną. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitanmui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 
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XIII AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 
1999 M. SPALIO 23-24 D. JAUNIMO 

CENTRE ČIKAGOJE 

DARBOTVARKĖ 
1999 m. s p a l i o 22 d., 

p e n k t a d i e n i 
7 vai. vak. — Atstovų- pri

ėmimo pobūvis ALT būstinėje 
Jaunimo centre, rengia Čika
gos Lietuvių Taryba. 

1999 m. spa l io 23 d., šeš
t a d i e n i 

9 - 10 vai. ryto — Registraci
ja (kongreso ir ALT 59-tojo 
suvažiavimo); kongreso atida
rymas — Matilda Marcinkie
nė; Amerikos ir Lietuvos him
nai — gieda solistai Margarita 
ir Vaclovas Momkai; Invokaci-
ja ir mirusiųjų ALT narių pa
gerbimas — vyskupas Balta
kis; Darbo prezidiumo ir 
komisijų sudarymas; Sveikini
mai žodžiu ir raštu; ALT pir
mininko pranešimas — Penk
mečio veiklos apžvalga — 
prof. dr. Jonas Račkauskas. 

P r a n e š i m a i 

a. „Sutartinai dirbkime Lie
tuvai " — L.R. garbės konsu
las Vaclovas Kleiza; 

b. Lietuvos ambasados Va
šingtone pranešimas — L.R. 
konsulas Giedrius Apuokas; 

c. Amerikos pabaltiečių 
(JBANC) veikla — ALT atsto
vas Vašingtone Algirdas Ri
mas. 

1-2 vai. p.p. — pietų per
t rauka 

2-5 vai. p.p. — popietinė se
sija 

Simpoziumas: „Sutartinai 
dirbkime Lietuvai" — modera
torius dr. Jonas Valaitis; kal
bėtojai — Dalia Kuodytė (Lie
tuvos Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro ge
neralinė direktorė), Grožvy-
das Lazauskas, Pilypas Naru

tis, Povilas Žumbakis. Kongre
so dalyvių pasisakymai. 

6 vai. vak. — Pasisvečia
vimas 

7 vai. vak. — Kongreso va
karienė Jaunimo centre. 

1999 m. spalio 24 d., sek
m a d i e n i 

10 vai. ryto — Šv. Mišios 
Tėvų jėzuitų koplyčioje auko
jamos vyskupo P. Baltakio, 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai; kartu su 
Lietuvos Šaulių sąjunga išei
vijoje gėlių padėjimas prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo. 

12 vai . — 59-tasis ALT 
suvaž iav imas (kongreso 
t ą sa ) : suvažiavimo atidary
mas, mandatų komisijos pra
nešimas, pereito suvažiavimo 
protokolo priėmimas, ALT val
dybos pranešimai, ALT iždo 
globėjų pranešimas, ALT sky
rių pranešimai (žodžiu ir raš
tu), pasisakymai dėl praneši
mų ir jų priėmimas, ALT tary
bos ir valdybos sudarymas, 
klausimai ir sumanymai, kon
greso ir ALT suvažiavimo re
zoliucijų priėmimas, suvažia
vimo uždarymas. 

Po suvažiavimo — Pietūs 
Jaunimo centro kavinėje. 

XIII Amerikos Lietuvių kon
greso pirmininkė — Matilda 
Marcinkienė, tel. 708-499-
2172. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir XIII Amerikos Lietuvių 
kongreso adresas — 5600 S. 
Claremont Avenue, Chicago. 
IL 60636-1039, telefonas: 773-
434-2040, fakso numeris: 773-
434-9363. 

http://SL.Oak.Lawn.IL


JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ ŽENGIA Į 

21 ŠIMTMETĮ 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Spalio 6-10 d. Mihvaukee, 
WI, įvyko JAV LB Tarybos 
suvažiavimas, t.y. trečioji ir 
paskutinioji dabartinės tary
bos sesija. Joje dalyvavo bene 
48 nariai, kas sudarė pilną, 
nutarimams pravesti reika
lingą, kvorumą. Iš pradžių ta-

lietuvių kalbą išmokdavo ir 
rodydavo tikro noro įsijungti į 
bendruomenės darbą. Nors 
tokių žmonių pagalba buvo 
priimama, vis dėlto, kai atei
davo laikas daryti sprendi
mus, j ie neturėdavo jokio bal
so. Tuo būdu mūsų bendruo-

. 

rybos prezidiumas buvo kiek menės įstatai tarsi nepripa-
susirūpinęs dėl galimo daly- žindavo mišrių šeimų ir ne 
vių skaičiaus, nes darbotvar- vieną jų atstumdavo nuo sa
kėje buvo svarbių klausimų, vęs. Tokių mišrių šeimų skai-
kurių sprendimui buvo būti
nai reikalingas kvorumas. Vis 
dėlto tarybos nariai ir narės, 
turbūt matydami savo dalyva
vimo svarbą, nepabūgo nei 
ilgų kelionių, nei ilgesnio se
sijai skirto laiko. 

Sesija ėjo gana sklandžiai ir 
planingai. Ja i vadovavo prezi
diumo pirmininkas Donatas 
Skučas. Bet bene svarbiausias 
šioje sesijoje svarstytas klau
simas buvo organizacinės ko
misijos siūlomi kai kurių 
bendruomenės įstatų ir tai
syklių pakeitimai. JAV LB 
įstatai ir taisyklės buvo pas
kutinį kartą revizuoti 1988 

čius, tiek metų gyvenant už
sienyje, yra gana stipriai pa
didėjęs, ir dėl to organizacinė 
komisija šį kartą nutarė pa
siūlyti įstatų praplėtimą, pa
gal kurį JAV LB narystės ba
zė būtų praplėsta ir pritaikyta 
šiandieniniai realybei. Tad, 
sekmadienį spalio 10 d., JAV 
LB Taryba nubalsavo praplės
ti bendruomenės narystės są
voką šitaip: *JAV Lietuvių 
Bendruomenę sudaro JAV gy
veną lietuviai, mišrių nelietu
vių kilmės, sutuoktinėms pu
sėms pageidaujant, suteikia
mos JAV LB nario teisės". 
Taip buvo nuspręsta, kad „nu-

Danutė Bindokienė 

Nepageida u tini 
emigrantai" 

JAV LB Tarybos suvažiavime Mihvaukee. WI, spalio 9 d. Iš kaires: Kristina Volertienė. Reda Pliūi lene. Skaidre 
Pliuraite — kas drįstų teigti, kad LB veikla svarbi tik vyresniesiems? Nu- t r Dalios Badar i enės 

bendrus projektus N. Zanbai-
tė kalbėjosi su gubernatoriaus 

BENDRADARBIAVIMĄ SU JAV 
LIETUVA PLEČIA EKONOMINĮ 

m., o per paskutinius ketve- sipelniusiam Lietuvai ar Lie-
rius metus tarybos sesijose vis tuvių Bendruomenei nelietu-
būdavo daromi pareiškimai, vių kilmės asmeniui prašant, 
kad dabar jau atėjęs laikas suteikiamos LB nario teisės", 
įstatus pertvarkyti bei, kur Taip pat buvo praplėstas lie-
reikia, pakeisti, bet, deja, tai tuvių kalbos naudojimas. Prie 
vis ir likdavo pasisakymais, įstato, sakančio, kad „JAV 
nes paprastai rimtesniam šio Lietuvių Bendruomenės kalba 
klausimo svarstymui pritruk- yra lietuvių kalba: pridėta: 
davo laiko. Bet šioje sesijoje ^Prireikus, susirinkimuose, 

•KJ1 

-. -

• 

organizacinių reikalų komisi
ja, vadovaujama R. Sužiedė
lio, praleido ilgas valandas ir 
paruošė labai rimtus pasiū
lymus įstatų ir taisyklių keiti
mui, 

'...^Daugumas pasiūlymų buvo 
priimta be ilgų svarstymų, 
nes pakeitimai daugiausia bu
vo surišti su jų atnaujinimu ir 
pritaikymu dabarčiai. Tačiau 
ten buvo vienas labai svarbus 
pasiūlymą? kuriame buvo 
duodamas .isai naujas bend
ruomenės narystės aptarimas. 
Ligi šiol JAV LB įstatai sakė, 
kad „JAV Lietuvių Bendruo
menė sudaro JAV gyveną lie
tuviai", t.y. lietuvių kilmės 
žmonės. Niekas kitas, kuris 
nebuvo lietuvių kilmės, nega
lėjo tapti LB nariu. Ir net to
kie asmenys, kaip pvz., švie
sios atminties, visą savo gyve
nimą pašventęs darbui Lietu
vai, prof. Juozas Eretas ne
galėjo būti mūsų bendruo
menės nariu. Tokių pavyzdžių 
būtų galima ir daugiau rasti. 
Neretai mūsų bendruomenės 
nariai ir narės, kurie buvo 
vedę/ištekėję už nelietuvių, 
savo entuziazmu taip sudo
mindavo savo nelietuvį vedy-

posėdžiuose ir susirašinėji
muose galima naudoti ir ang
lų kalbą". 

Tenka pastebėti, kad šie is
torinio lygio sprendimai buvo 
priimti be didelių ginčų. Žino
ma, buvo Tiėletas tarybos na
rių, kurie norėjo žūtbūt išlai
kyti „lietuviško kraujo" pa
grindą, bet daugumos šaltas 

LR ambasados Vašingtone 
ekonomikos skyriaus vedėja, 
ministre-patkrėja Nijolė Žam-
baitė spalio 8-9 d. lankėsi Cle-
veland mieste, Ohio valstijoje. 
Cleveland yra tarptautinis 
miestas, ne tik todėl, kad ja
me gyvena ypač daug įvairių 
tautybių atstovų, jų tarpe ir 
apie 20,000 lietuvių, bet ir 
todėl, kad tai yra labai akty
vus tarptautinis uostas, ku
riuo prekės iš viso pasaulio 
keliauja į JAV gilumą. Spalio 
8 diena buvo pasirinkta vizi
tui neatsitiktinai, — miestas 
šventė JAV Cleveiand mui
tinės 200 metų jubiliejų. Vals
tybei, kuri yra ne ką vyresnė. 
tai yra tikrai didelis įvykis. 
Paslaugų uosto direktoriaus 
kvietimu. N. Žambaitė dalyva
vo jubiliejaus iškilmėse, kurių 
metu, viceprezidento Al Gore 
potvarkiu, muitinei ., buvo 
įteiktas Auksinio plaktuko ap-

mys. Taip pat tai yra tam tik
ras pareiškimas, kad lietu
vybė yra ne tik prigimtimi 

galvojimas nulėmė. Šio spren- įgyjama, bet ją galima užsi-
dimo pasekmės yra gana pla- tarnauti ir savo darbu bei lo-
čiai siekiančios ir jos, be abe- jalumu. Ne kartą teko girdėti, 
jo, pasireikš ateityje. Galėda- kad čia gyvenančių lietuvių 

dovanojimas. Lietuvos amba
sados vardu N. Žambaitė pas
veikino visus dalyvavusias 
iškilmėse, perduodama linkė
jimus Clevelandui — prekybos 
„vartams į Ameriką" nuo Lie
tuvos — „vartų į Rytų ir 
Šiaurės Europą". 

Ministrei-patarejai N. Žam-
baitei buvo įteiktas Cleveland 
mero Michael VYhite sveikini
mo laiškas, kuriame džiaugia
masi, kad susitikima; su mies
to verslo visuomene, uosto at
stovais, Pasaulio prekybos 
centru suteiks impulsą glau
desniam abiejų valstybių vers
lininkų darbui. 

Ohio valstijos gubernatorius 
Bob Taft savo sveikinimo laiš
ke N. Žambaitei taip pat iš
reiškė pa>itenkinima vizitu, 
nes, pasak jo. tokių vizitų me
tu užsimezgę ryšiai ..atidaro 
duris versle, prekybos, investi
cijų ir plėtros galimybėms, pa
lengvina būsimus kul tūr in ius 
ir švietimo mainus, gerina tar 
pusavio supratimą apie kiek
vienos tautos turt inga paveldą 
ir tradicijas". Apie gal imus 

tarnybos Tarptautinių ryšių 
departamento direktoriumi 
August B. Pust. 

Apie konkrečias verslo gali
mybes atskiruose Lietuvos 
pramones sektoriuose buvo 
kalbėtasi su Cleveland Pasau
lio Prekybos centro vykdan
čiuoju direktoriumi Russel 
Leach. Pasaulio prekybos 
centras yra pasauline organi
zacija, padedanti verslinin
kams užsiimti verslu įvairiose 
pasaulio šalyse, suteikdama 
jiems informaciją apie verslo 
sąlygas. įmonių, jau dirbančių 
naujose rinkose, patirtį. Buvo 
aptarti galimo bendro darbo i jamos.o daugeliu atvejų — net 
projektai. j žalingos. 

Vizitui ypatingą reikšmę su- j Iš esmės nuo tokių „ne
teikė tai, kad tiek jubiliejaus legalių imigrantų" jokios apsi-
iškilmese. tiek susitikimų su 
įtakingais valdžios ir verslo 
organizacijų atstovais metu, 
N". Žambaitė turėjo galimybę 
pristatyti Lietuvą, parekla
muoti jos prekybos ir investi
cijų galimybes. Vizitą organi
zuoti padėjo Lietuvos garbės 
konsule Clevelande Ingrida 
Bublienė. LR a m b a s a d o s 

in fo rmac i j a 
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Jiems nereikia nei „žalios mečio bėgyje — kas pusantro 
korteles", nei vizų, nei specia- mėnesio. Panaši problema yra 
lių iškvietimų: į Ameriką jie 
gali patekti įvairiais keliais ir 
įvairiomis susisiekimo prie
monėmis, tačiau tai imigran
tai, kurie šiame krašte yra 
labiausiai nepageidaujami ir 
galbūt net labiausiai pavojin
gi. Paprastai apie juos eiliniai 
gyventojai nedaug girdi, nes 
tai paskirų valstybes, gamto
saugos, sveikatos įstaigų rū
pestis. Tik kai problema taip 
išauga, kad jos neįmanoma ig
noruoti, tuomet įsikiša žinia-
sklaida ir informacija pasklin
da daug plačiau. 

Vėliausias toks įvykis buvo 
šios vasaros pabaigoje, kai 
New York mieste uodai už
krėtė žmones pavojingu viru
su (buvo ir mirčių;. Tuomet 
prisiminti kiti atvejai (o jų 
būta jau nemažai;, kai pavo
jingos bakterijos ar virusai į šį 
kraštą patekdavo iš užsienio, 
kur jie galbūt ir nepadarydavo 
tiek daug žalos, nes vietiniai 
gyventojai jau buvo įsigiję 
toms ligoms imunitetą. Ir ne 
tik tie, paprasta akimi nema
tomi, kenkėjai. Su Amerika 
kone visi žemynai, visi kraštai 
dabar „dalinasi" savo flora ir 
fauna, nors tos „dovanos" daž
niausiai visiškai nepageidau-

mi būti bendruomenės na
riais, nelietuvių kilmės asme
nys dabar turės visas nario 
teises, t.y. tie, kurie bus 18 m. 
ar daugiau, galės tapti LB na
riai, turėti visišką teisę bal
suoti, būti renkami į įvairias 
bendruomenės pozicijas ir net 
tapti jos vadovais. Ar ne per 
toli nuėjome? Be abejo, ne. 
Mes neturime jokio pagrindo 
bijoti turėti savo tarpe žmo
nes, kurie norės su mumis 
dirbti, kuriems Lietuvos ir lie
tuviškumo reikalai yra ne 
mažiau svarbūs, negu mums, 
kurie net jaus garbę, galė
dami būti su mumis lygūs. 
Tai nėra mums nusižemini
mas, bet, priešingai, tai yra 

binį partnerį, kad tasai net ir mūsų plataus galvojimo pažy-

jaunimas nutausta, ypač tuo
met, kai yra sukuriamos 
mišrios šeimos. Šis argumen
tas dabar nustoja galios, nes 
dabar mūsų bendruomenė leis 
„nutausti" nelietuvių kilmės 
asmenims, tampant LB na
riais. 

Be abejo, tarybos sesija pri
ėmė daug nutarimų ir rezoliu
cijų; taip pat išreiškė savo pa
geidavimus įvairioms bend
ruomenės taryboms ir jų pa
reigūnams. Bet. mano nuo
mone, svarbiausias nutarimas 
dėl JAV LB narystės yra tik
rai žingsnis į 21-jį šimtmetį. 
Ir šis žingsnis rodo, kad JAV 
LB yra drąsi, gyva, ateičiai 
pasiruošusi grupė, tikrai at
stovaujanti JAV lietuviams. 

saugojimo priemones nevei
kia. Kadangi, besibaigiant 
šiam šimtmečiui, ypač pa
gausėjo ne tik importuojamų 
prekių, bet ir lankytojų ant
plūdis — verslininkų, turistų, 
besilankančių pramoginiais ar 
kitais tikslais. Didieji krovini
niai ir turistiniai laivai at
plaukia ne tik į New Yorico, 
San Francisco, New Orleans, 
Miami bei kitus vandenynų 
pakraščių uostus, bet pasiekia 
ir Didžiuosius ežerus. Na, o 
laivų transportu nuolat pasi
naudoja ir „slapukai" — 
įvairūs jūrų gyviai, kurie ne
sunkiai prisitaiko prie naujų 
sąlygų naujuose vandenyse, o 
kartais taip gerai įsitaiso, kad 
dėl maisto ar gyvenamosios 
vietos nurungia buvusius gy
ventojus ir jie išnyksta. Pvz.. 
jūrų biologai apskaičiuoja, kad 
San Francisko įlankoje nuo šio 
šimtmečio pradžios apsigyve 

ir Michigan ežere, į kurį at
plaukia didieji užsienio laivai. 
Jau ne kartą biologai pareiškė 
rūpestį del vietinių vandens gy
vių ir žuvų likimo, kai neįma
noma kontroliuoti „nepagei
dauti >\ų imigrantų invazijos", 
be to, ji>i sukelia problemų ir 
vandens filtravimo įrengi
mams, esantiems Michigan 
ežere. 

Galbūt tomis ekologinėmis 
problemomis eiliniai Amerikos 
gyventojai ne tiek rūpinasi, 
kaip pasitaikančiais žmonių 
užsikrėtimais del „užsieninių" 
virusų ar bakterijų. O tokie 
jau nėra retas atvejis. Net ir 
pati didžioji modernių laikų 
„žmonijos rykšte" — ŽIV/ 
AIDS iš esmės pradžią gavusi 
Afrikos žemyne. Šiuo metu 
AIDS paplitusi visame pasau
lyje. Kaip ne kartą mūsų dien
raštyje rašė Pranė JŠlutiene, ir 
Lietuva neišvengė susirgimų 
šia, kol kas nepagydoma, liga. 

Ir ne vien AIDS, kaip pa
rodė ir šios vasaros problema 
New Yorke: nepaisant įvairių 
apsaugos priemonių, ligos 
plinta įvairiais, "būdais. Vie
nas, kaip labiausiai nepagei
daujamą suvenyrą, iš kelionių 
užsienyje parsiveža patys 
amerikiečiai, kitas išplatina 
turistai, dar kitos-į ši kraštą 
atkeliauja su legaliai impor
tuojamais vaisiais, daržovė
mis, gėlėmis, į^rfriais auga
lais, gyvūnais. Kol ilgainiui 
apsižiūrima, kad atsirado dar 
vienas nepageidaujamas „im
portas", dažnai jis j au būna gi-
lokai įleidęs šaknis. 

Kaip šįmet New Yorko svei
katos apsaugos įstaigos ir sa
vivaldybės darbuotojai prisi
pažino, Amerika iš tikrųjų ne
turi veiksmingo plano kovai 
su bakteriniais ar virusiniais 
pavojais. Be to, nėra net prie
monių tiems pavojams susek
ti, kol jie plačiai neišsikeroja. 
Tad ir kyla klausimas: o jeigu 
valstybė susidurtų ne su na
tūraliai pasitaikančiais bakte
riniais bei virusiniais užkrė
timais, bet su nedraugiškos 
valstybės teroristiniais veiks
mais, panaudojant šio po
būdžio ginklus? Galimybe vis 
dėlto yra. Net ir šios vasaros 
susirgimų New Yorke atveju. 

no ir patogiai įsikūrė apie 212 J a u pasigirdo užuominų, kad, 
tokių „nepageidaujamų, nele- B"** š a l t a i I r a n o - l r a k o a r 

Lietuvos KespuMikos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas kalba 
Dariaus u Girėno paminklo atnaujinimo iškilmėse 1999 m. rugsėjo 19 d 
Čikagos Y ;rquette Parke 

galių imigrantų", atkeliavusių 
kone iš viso pasaulio su iš ten 
atplaukiančiais laivais. Ir ta 
invazija didėja: nuo maždaug 
1970 m. naujas atvykėlis pasi
rodydavo maždaug kas trys 

kurios kitos, į terorizmą linku
sios ir Amerikai neapykanta 
degančios valstybes darbas... 
Žinoma, dabar j au šios ligos 
platintojai išaiškinti. Bet nie
kas negali užtikrinti, kad vel 

' mėnesiai, o pastarojo dešimt- kažkas panašaus neatsitiks. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsiny, ZIGMAS ZINKEVIČIUS ^ 

Nuo pirmųjų dienų įsitikinau, kad reikia stiprinti 
Mokslo ir studijų departamentą, kuriam vadovavo 
viceministras Jonas Puodžius. Tas departamentas ne
pajėgė atlikti savo uždavinių, tuo pačiu ir vykdyti re
formą. Praeityje buvo nepagrįstai sumažinti jo etatai. 
J ame dirbo tik trys mokslų daktarai (įskaitant ir va
dovą), iš jų nė vienas nebuvo habilituotas, o turėjo 
vadovauti visoms aukštosioms mokykloms, mokslo ti
riamiesiems institutams, tūkstančiams mokslo dak
tarų, habilituotų daktarų, profesorių, akademikų! Dėl 
mažų atlyginimų geri specialistai nėjo į Departamentą 
dirbti. Būtinai reikėjo išsirūpinti, kad būtų padidintas 
finansavimas. 1997 m. biudžete to nebuvo numatyta. 
Nepavyko esminio padidinimo pasiekti ir formuojant 
1998 m. biudžetą. Vyriausybės sudarytos komisijos (jų 
buvo ne viena) siūlė Departamentą padaryti savaran
kiška institucija prie Ministerijos. Tokiam siūlymui 
neprieštaravau. Svarbu buvo ne tai, ar Departamen
tas bus Ministerijos sudėtyje, ar prie Ministerijos, o 
tai, koks bus jo finansavimas. 1997.12.31 Vyriausybė 
pagaliau priėmė nutarimą nuo 1998.04.01 steigti ats
kirą Departamentą prie Ministerijos, suprantama, da
bar esančio Ministerijos sudėtyje pagrindu. Svarbiau
sias uždavinys buvo surasti papildomų lėšų 1998 me
tams. Nepritariau siūlymui didinti finansavimą kitų 
Ministerijos padalinių sąskaita, nes tuomet būtu 

griaunamas visos Ministerijos darbas. 
Siekdamas dar geriaus susipažinti su esama p% 

dėtimi ėmiau lankyti svarbiausias Lietuvos mok-lo 
įstaigas. Užmezgiau kontaktus su universitetų rekto
riais, kurių daugumą iš seniau pažinojau. Vilniaus 
universitetas — čia pat. po ranka. Dar arčiau — Dai
lės akademija. Su Pedagoginio universiteto padėt ni 
susipažinau 1997.01.17, o vėliau (10.08) dalyvavau :n 
vykusioje PV tarptautinėje konferencijoje „Švietimo re
forma ir mokytojų rengimas", skaičiau paska tą 
J^ietuvos mokykla: problemos ir perspektytyvos". Vy
tauto Didžiojo universitetą lankiau ir kaip šios aukš
tosios mokyklos Senato narys: atvažiuodavau į p< -ė-
džius, dalyvavau rektoriaus rinkimuose (1996.12.12), 
inauguracijoje (1907.06.20), Kauno universiteto įk'..ri
mo 75 metų jubiliejaus iškilmėse (02.14). tarpta; ta
niame kompiuterinės lingvistikos seminare (sveikii iu 
svečius Premjero ir savo vardu, 04.17). Su Kauno te h-
nologijos universitetu susipažinau tris sykius U9"7. 
02.06, 02.14 ir 1998.02.06): dalyvavau mokslinėse k n-
ferencijose, 75-mečio jubiliejuje. 1997.09.18 aplank tu 
Kauno kūno kultūros institutą. Ne kartą lankia si 
Vilniaus Gedimino technikos universitete (Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo minėjime. Architektūros 
katedros 75 m. jubiliejuje ir kt.) ir Teisės akadomij >įe 
(Vasario 16-osios minėjime, Lietuvos studentų atsti »ų 
konferencijoje ir kt.). Toliausiai nuo Vilniaus esaiu a-
me Klaipėdos universitete apsilankiau net keturis -y-
kius (1997.02.14, 04.04, 08.23 ir 1998.03.20): daly a-
vau garbės daktarų inauguracijos iškilmėse, senato 

posėdžiuose ir kt. Ne kartą lankiausi tuomet kuria
mame Šiaulių universitete. 1997.05.06 pirmininkavau 
įkuriamojo senato posėdžiui, kuris patvirtino universi
teto s tatutą. 

Vienas iš sunkiausiu darbų būdavo kasmet iš biu
džeto gaunamu lėšų skirstymas universitetams. Vice
ministras Puodžius, derindamas su Mokslo taryba ir 
rektoriais, tikslindavo lėšų skirstymo principus, ir pa
gal juos Departamento specialistai sudarydavo finan
savimo projektą. Tačiau tuo projektu nebūdavo įmano
ma patenkinti vi.sų poreikių. Kiekvienas rektorius fi
nansų .paklode" tempdavo į savo pusę it šuo jaučio 
odą ' teatleidžia rektoriai už šį palyginimą, bet jis taik
lus), s tengdamasis atkasti kuo didesnį kąsnj. Vicemi
nistras, nežiūrint jo dideles patirties ir diplomatinių 
sugebėjimų, tomis savaitėmis beveik nemiegodavo: 
ruošdavo ne vieną projekto variantą, juos perdirbi
nėdavo, koi galų gale vieną iš jų pateikdavo tvirtinti. 
Bet ir po to likdavo nepatenkintų, tekdavo dar kartą iš 
naujo svarstyti , skaičiuoti, įrodinėti ir t.t. Visiems 
įtikti nebuvo įmanoma: net padidinus biudžeto lėšas 
dalybos nepalengvetu. Stengdavomės būti kuo objekty
vesni, žiūrėjome visos Lietuvos mokslo, o ne vieno ku
rio universiteto interesų. Sukome galvas, kaip tą skir
stymą pagerinti . 

1997 m. nemažai papildomo darbo atsirado ryšium 
su mokslo darbuotojų atlyginimų padidinimu. Buvo 
sudarytas ne vienas projektas, daug svarstyta, 
ginčytasi, kol pagaliau vieną iš projektu Vyriausybe 
oa t virti no 

Rūpesčių kėlė neveikianti studentų kreditavimo sis
tema. Reikėjo nuostatų pataisos, kad kreditai butų su
teikiami ne tik užstatant tėvų turtą. Valstybes para
ma šioje srityje (steigti kreditavimo fondą ar pan.' 
buvo būtina, bet tai priklausė ne vien nuo Ministerijos 
gerų norų. Studentai skųsdavosi del didelių papildo
mų mokesčių (už stojamuosius egzaminus, egzaminų 
perlaikymą, bendrabučius ir t.t.). kurie atskirose 
aukštosiose mokyklose iabai skyrėsi 'didžiausi buvo 
Vilniaus universitete). Bet tai, kaip ir daugelį kitų 
esamų universitetuose nevienodumų, sąlygojo labai 
plati aukštųjų mokyklų autonomija. Ministerija ne
daug tegalėjo įtakoti. 

Dėl įstatymo apibrėžtų atonomijos ribų nebuvimo 
kildavo visokių nesusipratimų. Bene daugiausia jų 
būdavo organizuojant stojamuosius egzaminus, ku
riuos atskirose aukštosiose mokyklose siekta realizuo
ti remiantis skirtingomis nuostatomis. Kai kurių uni
versitetų vadovai atkakliai laikydavosi savo principu, 
o patyrę nesėkmę, kaltę suversdavo Ministerijai, nors 
ji tiems principams nepritarė. Būta nemažai ambicijų, 
nesveiko savo universiteto ..patriotizmo", tarytum jis 
būtų svarbesnis už visos Lietuvos mokslą. Tuo ypač 
pasižymėjo didžiųjų universitetu vadovaujantys as
menys i ne tik rektoriai), bene labiausiai — mano 
..gimtasis" Vilniaus universitetas. Del tų priežasčių 
įstrigo reikalingų pasenusio aukštojo mokslo įstatymo 
pataisų priėmimas, naujo, tobulesnio įstatymo kūri
mas. 

'Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PARODA „IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS — Į 
VISAS TAUTAS" 

Rugsėjo 10 d. M. Žilinsko tas. bet konkretus faktas, 
paveikslų galerijoje Kaune kviečia iš naujo išgyventi su-
atidaryta fotodokumentinė ar- sitikimą su įsikūnijusiu Die

vu. Paroda „Iš Šventosios že
mes — į visas tautas" veiks iki 
spalio 10 d. Parodos lankytojai 
taip pat galės pasižiūrėti mo
komąjį filmą, supažindinantį 
su krikščionybės istorija. 

BŽ. 1999 m.. N'r. 18 

cheologinė paroda „Iš Šven
tosios žemos — į visas tautas". 
P:\rodos atidary: yvavo 
arkivyskupas -: kevicius, 
vysk R. Norvilą, • ^etuvos 
V>.<kupų Konfercr.c: s 2000 
metų jubiliejaus komiteto at
sakingasis sekretorius kun. R. 
Makrickas. latalikiškojo judė
jimo ^.Comunione e libera-
zione" atst '\e Lietuvoje Maria 
Dolores Me ida, kunigai, vice
meras A. A. Balutis ir kiti sa
vivaldybes bei visuomenės at
stovai. 

M. K. Čiurlionio muziejaus 
direktorius O. Daugelis per 
atidarymą pasidžiaugė, kad ši 
paroda buvo papildyta trimis 
originaliais eksponatais iš M. 
K Čiurlionio muziejaus fondų. 
„Muziejui didelė garbė prista
tyti visuomenei panxią apie 
krikščionybės plitimą pirmai
siais mūsų eros amžiais", — 
sake- muziejaus direktorius. 

Kauno arkivyskllpa^ S. 
Tamkevičius linkėjo parodos 
lankytojams užsikrėsti pirmų
jų krikščionių, kurie buvo at
viri Dievo kvietimui, dvasia. 

• Kun. R. Makrickas. pristaty
damas viešnią iš Italijos Ma
ria Dolores Medda. kvietė vi
sus apmąstyti kataliku tikeji-
mąv atsirandanti, augantį ir 
bręstantį istorijoje. Pasak Ma
ria Doiores Medda. ši ekspozi
cija — tai didžiulės archeolo
ginės parodos, surengtos Ri
mini susirinkimo iniciatyva ir 
veikusios Rimini mieste ^lta\i-
ja7."'didaktinis variantas. Ri
mini parodą per šešis mėne
sius aplanke apie 100.000 
žmonių. Didaktinis variantas 
išverstas į kelias dešimtis kal
bų ir eksponuotas visuose pa
saulio žemynuose. Parodą su
daro keturi skyriai: Palestinos 
žemė Kristaus laikais. Evan
gelizacijos keliai, kultūrinis ir 
religinis kontekstas. Rašto pa
minklai. Anot Maria Dolores 
Medda. si ekspozicija, liudyda-
na, kad krikščionybė ne mi-

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 

AUTOMOBUO. NAMU. SV0KATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Oft. Mgr Aukse 
S Kana kaba lietuviukai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 W«*t 95th Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773)561-6654 

• H RESULTS 
REALT0RS 

offc (773) S86 5959 
home (708) «25 7160 
paųer (708)886-49!/ 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vettui 
• Perkame ir pardbodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KARDINOLUI NELEISTA 
ĮVAŽIUOTI I 
JUGOSLAVIJĄ 

Kroatijos kardinolui Franj 
Kuharič nebuvo išduota Ju
goslavijos įvažiavimo viza, kai 
jis rugsėjo pradžioje su trum
pu pastoraciniu vizitu norėjo 
aplankyti katalikus šiaurinia
me Vojvodinos regione. Baž
nyčios šaltiniai teigė, kad ne
buvo nurodyta jokių priežas
čių, kodėl viza nebuvo išduota, 
tačiau manoma, kad tai susiję 
su kardinolo F. Kuharič pa
lankumu Kroatijos nepriklau
somybei, kuri buvo paskelbta 
1991 metais. 

Kardinolas F. Kuharič. ku
ris 1997 metais dėl senatvės 
atsistatydino iš Kroatijos sos
tinės Zagrebo arkivyskupo pa
reigų, norėjo atvykti į Vojvodi
nos administracinio centro 
Subotinos dieceziją ir aukoti 
šv. Mišias netoli Suboticos 
esančioje Bunaričio Dievo Mo
tinos šventovėje. Tačiau prieš 
kelione Kroatijos ambasado
rius Belgrade Zvonimir Mar-
kovič 80-mečiui kardinolui 
pranešė, kad Jugoslavija ne
suteikė vizos, nors kardinolo 
vairuotojui ir padėjėjui tos vi
zos išduotos. 

* Kauno a rk ivyskup i jos 
„Car i tas" darbuotojai nenu
ilstamai dirbo visą vasarą. 
Apie 800 žmonių kasdien buvo 
maitinami sriuba, vaikams 
buvo organizuojamos stovyk
los: Senamiesčio dienos centro 
vaikai atostogavo Pažaislio 
vienuolyne. Šančių parapijos 
vaikai — Palangoje. Kitose 
parapijose vaikai būdavo mai
tinami savaitgaliais. Prieš 
rugsėjo pirmąją nemažam 
skaičiui nepasiturinčių šeimų, 
ypač auginančių kelis mokyk
linio amžiaus vaikus, papra
šius paramos, X a n t a s " nupir
ko vaikams mokymo priemo
nių už 3.000 Lt. Mokymo prie
monėmis buvo aprūpinti ir 
dienos centrus lankantys vai
kai. 

Lietuvos Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIU 
CENTRO VALDYBOS 

SUVAŽIAVIMAS 

1999 metų vasara. Prie Pažaislio bažnyčios. Sesuo Vi.a Pirmajai komunijai paruošė šešiasdešimt vaikų. Pasi
ruošimas truko tris savaites. Jo metu seselė Virginija vaikus išmokė giesmelių, kurias jie giedojo per šv. Mi
šias. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sake daug metų S iro tremtyje išbuvęs kunigas jėzuitas Kastytis Matulio
nis. 

ap ibūd in t i ton Universal viešbutyje, Los 
Angeles. California. Jį globos 
Los Angeles 133 kuopa, vado
vaujama Marytės Šepikaitės. 

Komitetų pirmininkai atliko 
savo pranešimus. Iždininkas 
Richard N'iedvares pranešė iž
do stovį. Kultūros/lietuvių kal
bos komiteto pirmininkas gar
bės narys muz. Faustas Stro-
lia anglų kalbon išvertė Lietu
vos Vyčių ketvirtojo laipsnio 
žymenio apibudinimą. Garbės 
narystes pirmininkė Loretta 
Stukiene aptarė 2000 m. gar
bės narystės kandidatus. Vyko 
diskusijų apie ateities užsi
mojimus ir metinį suvažiavi
mą. 

Ateinantis centro valdybos 
posėdis numatytas šaukti 
2000 m. balandžio 8 d.. Phila-
delphijoje: jį globos 3 kuopa, 
veikianti Šv. Jurgio parapi
joje, Philadelphija, PA. 

R e g i n a J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

CARITO VEIKLA 

ntcjehs PaMtes USIHJCNS 
uijf Skulptūra išdrožta i-

vieno medžio gabaio 
N'uotr K. Ambro/aičio 

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis š.m. spalio 2 d. vy
ko Los Angeles, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Dalyvavo 
centro valdybos nariai iš Illi
nois. Maryland. Michigan. 
Ohio. Pennsylvania. New Jer-
sey ir Nevv York valstijų. Su
važiavimą globojo Los Angeles 
vyčių 133 kuopa, veikianti 
prie Šv. Kazimiero parapijos. 

Susirinkimo pradžioje proto
kolų sekretorė sesele vienuolė 
Johanna Marie Shainiauskas 
sukalbėjo maldą. Lietuvos Vy
čių 133 kuopos vardu pasvei
kino kuopos pirmininke Ma
ryte Šepikaitė. Posėdžiui va
dovavo pirmininkas Jonas 
M.mkus. Jis pasveikino naujai 
išrinktus C.V. narius, komi
tetų pirmininkus ir svečius. 

87-asis metinis Lietuvos Vy
čių suvažiavimas/seimas vyks 
2000 m. liepos 27-30 d.,'Shera-

Kai Lietuvos Vyčių padali
nio, „Pagalba Lietuvai" rėmė
jai ir valdybos nariai lankėsi 
Lietuvoje š.m. rugpjūčio 12-22 
d., turėjome gerą progą pasi
kalbėti su Vilniaus arkivysku
pijos Carito direktorium deka
nu Baliu Stankum. Teikiame 
ištrauką iš pasišnekučiavimo. 

— K a d a į s i k ū r ė C a r i t a s i r 
kokią veiklą a t l i e k a ? 

— 1989 m. įsikūrė Vilniaus 
arkivyskupijos Cari tas, kuris 
įvairių organizacijų ir privačių 
asmenų paramos dėka ir da
bar sėkmingai sprendžia dau
gelį socialinių ir dvasinių 
problemų kilusių daugelyje 
Rytų Europos šalių, tame tar
pe ir Lietuvoje. Sunki sociali
nė ir dvasinė nemažos dalies 
gyventojų būklė kelia nemažą 
susirūpinimą, ypač ateities 
karta. Valkataujantys gatvėse 
na/komanų tėvų vaikai, dau
gelį žmonių paliečianti bedar
bystės problema, girtuoklystė 
ir narkomanija lydi daugelį 
kriminalinių nusikaltimų. Tad 
Vilniaus arkivyskupijos Cari
tas rūpinasi, kad kuo daugiau 
žmonių, o ypač vaikų, pajustų 
tikrą krikščioniškos meilės ši
lumą. 

— Kada „Betanijos" sriubos 
v i r tuvė į s i k ū r ė i r k i e k 
žmonių m a i t i n a k a s d i e n ą ? 

— Jau ketveri metai veikia 
Vilniaus arkivyskupijos Cari
tas labdaringa valgykla, JBe-
tanija. kurioje kasdien valgo 
apie 120 vaikų ir 500 suaugu
siųjų iš viso Vilniaus miesto. 
Tai beglobiai, asocialūs, vaikai 
iš daugiavaikių šeimų. Dauge
lyje tų šeimų padėtis yra to
kia, kad vaikai negali ne tik 
normaliai maitintis, bet ir 
naktį jiems-būti namuose yra 
labai sudėtinga, vyksta tėvų 
pokyliai ir panašiai. Tai ir 
benamiai, ir pensininkai, ir 
seneliai bei žmonės su nega
lia. Šių žmonių niekada nepa
miršta Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Bačkis. 
Jis visada rūpinasi savo varg
šais, ne tik materialiai, bet ir 
dvasiškai. 

— Prašome 
nauja i įsteigtą i r a t ida ry tą 
Vilniaus Vaikų d ienos 
centrą . 

— Šiuo metu mūsų organi
zacijos tokiems vaikams ir pa
augliams atidarytas dienos 
centras, didesnioji jo dalis jau 
gerai veikia. Jame galima 
ruošti pamokas, dalyvauti 
įvairių būrelių veikloje, telpa 
daugiau kaip 120 žmonių. Yra 
labai džiugu, kad nuolat jau
čiame didžiulę paramą iš Lie
tuvos Vyčių padalinio, .Pagal
ba Lietuvai". Ji? parūpino lėšų 
šio centro išlaikymui, būti
niausiai įrangai ir baldams 
nupirkti. Tikirr.es ir ateityje, 
kad „Pagalba Lietuvai" mus 
rems ir vaistais, kurie taip rei
kalingi mūsų žmonėms. 

— Kiek padeda Car i to 
vais t inė e i l in iams žmo
nėms? 

— Vilniaus Caritas vaistinė 
kasdien aptarnauja daugiau 
negu kaip 80 sunkiai gyve
nančių ligonių, kurie džiau
gėsi, kad gaii gauti būti
niausių vaistų nemokamai. 

— Ką a t l i t k a social inė ir 
l igonių t a ryba? 

— Vilniaus Carito socialinė 
tarnyba kascien priima arti 
100 žmonių, grįžusių iš įka
linimo įstaigų, benamių ir ki
tokios kategorijos nelaimingų 
žmonių. Jiems suteikiama 
dvasinė parama, aprūpiname 
rūbais, maistu ir padedame 
sutvarkyti dokumentus. 

Šalia šios tarnybos veikia li
gonių tarnyba, kuri rūpinasi 
visais, niekkno neaprūpina
mais, ligoniais, kurie yra ligo
ninėse. Šį darbą dirba apie 25 
moterys savanorės. 

— P r a š o m e apibūdint i 
Motinos i r va iko globos na
mus . 

— 19% m. rugsėjo mėn. at
sidarė Vilniaus arkivyskupijos 

Šeimos centras. Šiuose na
muose gali gyventi apie 17 
vienišų motinų ir apie 30 vai
kų. Vienišoms motinoms su
teikiama dvasine ir psicholo
ginė pagalba. Visos motinos 
turi savo (atskirus parinktus 
kasdieninius darbus, kuriuos 
turi atlikti. Tos, kurios nemo
ka, išmokomos gaminti mais
tą, siūti ir kitus darbelius, kad 
vėliau būtų kvalifikuotos gauti 
geresnius darbus. 

— Šiais m e t a i s M o t i n o s 
Teresės v ienuo lės a t i d a r ė 
Dievo Mot inos ga i l e s t ingu
mo n a m u s . Kiek v i enuo l i ų 
a p t a r n a u j a n a m u s ; i š k u r 
jos k i lus ios ir k o k i u s d a r 
bus a t l i eka? 

— Motinos Teresės seserys 
vienuolės šiais metais atidarė 
Dievo Motinos gailestingumo 
namus. į kuriuos gali kreiptis 
visi benamiai, ligoniai, ir ap
leisti žmonės. Šį mėnesį atsi
darys vienuolių aprūpinama 
valgykla. Žiemą šie žmonės 
nebešals. Jie galės surasti 
prieglobstį pas vienuoles ir 
peržiemoti. Šiuo laiku namus 
aptarnauja šešios vienuolės: 
dvi iš Lenkijos, dvi iš Indijos, 
viena iš Afrikos ir viena iš 
Vengrijos. 

Ačiū už pasikalbėjimą. Lin
kime Jums daug ištvermės ir 
sėkmės ateityje tarnaut i Die
vui ir tėvynei! 

Kalbėjosi R e g i n a J u š k a i t ė 
Švobienė 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Išnuomojamas 1 mieg. 
butas su šiluma, šaldytuvu ir 

virykla; $545 į mėn. 
Skambinti po 4 vai. p.p., 

tel. 708-423-2364. 

HEI.PVVANTED 
Banquet Waitress and Kitchen 

help. English not necessary. We 
speak Lithuanian -t- some Polish. 

Flexible Days + Hours 
Apply in Person at: 

Hkkory Hilb Country Club 
8201 W. 95th S t 

Hkkory Hills, Illinois. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

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

Skambinti Phil, 
teL 414-743-2615. 

Prie 66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 3 kamb. butas 

su šildymu ir oro vėsinimu; 
$390 į mėn. 

Tel. 708 425-7160. 

Parduodamas S kamb. 
mūrinis namas, Įrengtas 

rūsys; 2 auto garažas. 
72 St. & Kedzie Ave. apyl. 

Tel. 630-243-8346. 

Ieškau automechaniko 
da rbo . Turiu 8 m. patirtį. 
Tel. 773-434-7398 arba 

773-471-2001, Rolandas . 
1 t 

KANADOS LIETUVIU] JAUNIMO SĄJUNGA 

kviečia apylinkės j aun imą dalyvauti 
Ha lkmeen šokiuose ir 

K a n a d o s L J S metiniame suvažiavime 

H a l k m e e n šokiai 

Kur? 

Kada? 
įėjimas? 

Latvių Namuose 
491 College St. Toronto 
1999 m. spalio 30 d. 9 v. v. 
$7.00 su kostiumu 
$9.00 be kostiumo 

i i y> m 

Taip pat įvyks 
Metinis suvažiavimas: 
Kur? Lietuvių namuose 

1573 Bloor St. W. Toronto 
Kada? 1999 m. lapkričio 6 d 1:30 vai. p.p. 

Visuomenė kviečiama finan
siškai paremti Caritą ir tęsti 
jo labai reikalingą veiklą Lie
tuvoje. Visos aukos — didelės 
ir nedidelės, mielai priima
mos. Aukas galima siųsti: Aid 
to Lithuania, Inc. c/o Regina 
Juska-Svoba, 1594 Beaupre 
Ave., Madison Heights, MI 
48071-2622; tel.: (248) 547-
2859. Iš anksto dėkojame! 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XL2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuota malda nukrypsta \ tuos, kurie iš šio pasaulio at
siskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo"), pradedant Vėlinių 
dieną, per 8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais 
giedami gedulingi mišparai už bendradarbius, geradarius ir 
visus mūsų maldom pavedamus mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo 
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite: 
Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave^ Chjcago, IL 60829 

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

1999 m . s p a l i o 24 d., 9 v a i . r y t o Tėvų Mar i jonų 
kop lyč io je , p r i e „ D r a u g o " , b u s a tna šau j amos šv. Miš ios 

u ž L ie tuv iu . A g r o n o m ų są jungos Čikagoje 
m i r u s i u s n a r i u s : 

A t A . 
Jul ius Grinkevičius 1952 prof. Pranas Jucaitis 1986 
Balys Špokevičius 1956 prof. Jonas Paltarokas 1987 
Matas Serepka 1957 Kazimieras Brencius 1987 
Motiejus Rutka 1958 Salomėja Janulaitienė 1987 
Petras Laužikas 1959 Natalija Šantarienė 1987 
Kazimieras Jecevičiusl961 Izabelė Sinkevičiūtė 1988 
prof. Vitas Manelis 1965 Jurgis Sklerys 1988 
prof. Vincas Katelė 1967 prof. Balys Vitkus 1988 
Juozas Dauparas 1970 Stasė Tallat-Kelpšienė 1989 

1971 Salomėja Šagamogienė 1990 Povilas Šalčius 
Juozas Klevaitis 
P ranas Čečergis 
Jonas Pročkys 

1971 Juozas Briedis 
1972 Ignas Šimkus 
1973 Julija Skirmantienė 

Elena Vaičeliūnienėl973 Antanas Šošė 
Alfonsas Pu tna 
Juozas Sadunas 
Jonas Bertašius 
Alfonsas Indreika 
Alfonsas Mūrelis 
Juozas Beliūnas 

1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1993 
1993 

1973 Elena Jokubkienė 
1974 Juozas Lekas 
1975 Ignas Andrašiunas 
1976 Faust ina Mackevičienė 1994 
1977 Bronius Gaižauskas 1994 
1977 Antanas Kuras 1996 

Sąjungos geradėja Constance Rushis 1994 
Aleksandras Gaška 1977 Rachelė Memėnienė 1994 
Bronius Barcevičiusl979 Jan ina Vasiukevičienė 1994 

Mano vardas ir pavardė 
Adresas 

Pridedu auką bendr ?v Mišioms $ 

Aleksandras Šeštokas 1979 Jonas Šumskis 
Algirdas Rimavičiusl979 Juozas Mockaitis 
Vytautas Aglinskas 1980 Viktoras Bačinskas 
prof. Kazys Alminasl980 Juozas Galinis 
Vilius Žirgulevičius 1981 Juozas Stasiulis 
Vaclovas Tallat-Kelpša 
Jonas Dagys 1985 Juozas Lapinskas 
Balys Karazija 1985 Povilas Žumbakis 
Aldona Petravičienėl986 Juozas Karazija 
V. Vel ia 1999 S. Briedis 

ir visus kitus agronomus, mirusius Sibire, Lietuvoje ir 
laisvame pasaulyje. Kviečiame visus kolegas ir seimas 
dalyvauti. 

Lietuvių Agronomu sąjunga Čikagoje 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1983 
1996 
1997 
1998 
1999 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PAMIRŠTA KNYGA 

Knyga „Lietuvos Laikinosios 
vyriausybės įstatymai, nutari
mai ir potvarkiai" nėra fabri-
katas, kaip prasi tar ta „Drau
go", 162 nr. straipsnyje JPom-
pėjos žlugimas". Ją išspaus
dino Teisingumo vadyba ir 
1943 metais išsiuntinėjo teisi
nio darbo ištaigoms, advoka
tus (skaitytinai. Viskas toj 
knygoj, įskai tant ministrų 
vardus ir pavardes bei eina
mas pareigas, yra mašinėle 
parašyta, nes spausdinta rota
torium. Knyga didelė, bet ne
stora. Popierius, kaip tada 
sakydavo, „prašyminio" forma
to (legal size). 

Kazys Januta 
Los Angeles, C A 

DEIMANČIUKAI" 

Ne vienam teko skaityti 
Broniaus Nainio rašinius 
„Draugo" dienraštyje. Jis gvil
dena klausimus, kurie kiek
vienam lietuviui yra labai rū
pimi. Tai „deimančiukai", į ku
riuos turėtų atkreipti dėmesį 
Lietuvos ministerijų vadovai 
ir taip pat išeivijos organiza
cijų atstovai. 
• Lanko mus įvairūs Lietuvos 
valdininkai, ir „gieda" gražias 
giesmeles, bet kartu kažko vi
liasi gauti. Į mūsų prašymus 
ir patar imus nekreipia jokio 
dėmesio. 

Bronius Nainys iškėlė savo 
rašinyje įvykį, kur prieš kelis 
metus buvęs Kultūros vice
ministras išsireiškė kad: „išei
vijai nebereikia redaguoti bei 
leisti savo laikraščių, nes Lie
tuva viskuo pasirūpins". Iš ki
tos pusės, kvieskite Lietuvoje 
esančius chorus, ansamblius 
bei menininkus, bet nepa
mirškite apmokėti keliones, 
honorarus ir jų išlaikymą. 
Bronius Nainys savo rašiniuo
se iškelia išeivijos lietuviams 
rūpestį, a r dabartinį Lietuvos 
gyvenimą vairuojantys vado
vai ir joje gyvenantieji supran
ta išeivijos rūpesčius. Įsidė
mėtinas jo (B.N.) rašinys 
„Kultūra — tik duoti ar ir 
gauti". Ar Lietuvai mes svar
būs tik tiek, kiek galim duoti 
materialinės naudos? 

Išeivijos lietuviai mielai lan
kys iš Lietuvos atvažiavusius 
menininkus ir mokės įėjimo 
mokestį ne tam, kad ką nors 
padaryti turtingesnių, bet kad 

galėtų pasisemti lietuviško 
meno. Mes taip pat nenorim 
pamiršti išeivijos lietuvių me
nininkų ir savos spaudos. Ačiū 
B. Nainiui. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

NEREIKIA STEBĖTIS 

Atsimenu, kai dar buvau 
gimnazistas, su draugais už
traukdavau tyliai pagal „In
ternacionalo" melodiją: 

Geltona, žalia ir raudona 
Tai mūs tautos vėliava 
Sugrįš iš užsienio Smetona 
Ir vėl bus laisva Lietuva... 
Prezidentui Smetonai nesu-

grįžus, o atėjus vokiečiams, 
niūniuodavom 

Deutschland, Deutschland 
ueber alles 

Zwei Kartoffelu 
Das ist alles... 
Nesistebiu todėl ir nesmer

kiu, kad dalis Lietuvos pi
liečių, patirdami kasdieninius 
žiaurumus ir atitverti nuo 
kitų spygliuotomis vielomis, 
pakeitė himno žodžius. 

Neglostykime dabar savęs 
su protestais, o pažiūrėkime 
istorijai į akis. 

Kazys Kas t i l i u s 
New Stanton, PA 

LIETUVOS SPAUDA — 
VISUOMENĖS 

ATŠVAITAS 

Lietuvių spauda, kol pasiekė 
dabartinį lygį, turėjo pereiti 
skausmingas kalvarijas. Mūsų 
„gerieji" kaimynai lenkai slo
pino tautinį atgimimą, o rusai 
elgėsi barbariškai — įsakė 
priimti jų abėcėlę — kirilicą. 
Ir tai tęsėsi per 40 metų! To
dėl mūsų laikraščiai buvo 
spausdinami Rytprūsiuose 
(Vokietijoj) i r 's laptai gabena
mi, kaip kontrabandinė pre
kė, kurią knygnešiai, rizikuo
dami gyvybe, išplatindavo tė
vynėj. 

Atstačius nepriklausomybę, 
spauda (kartu su švietimu) 
t ikrai suklestėjo. Atsirado 
įvairių pakraipų (katalikiškų, 
socialistinių) laikraščių. Tarp 
jų net keli dienraščiai, o savai-
tinukų — beveik kiekvienoj 
apskrity. Žydai ir lenkai taip 
pat turėjo savo spaudą. Lietu
vos spauda pripažino, kaip 
normą, padorumą ir nuosai
kumą, ir pornografijos nebuvo. 

Tiražo atžvilgiu beveik visi 

turėjo pakankamai skaitytojų 
ir galėjo išsilaikyti. Bet visus, 
pagal prenumeratų skaičių, 
viršijo populiarus savaitraštis 
„Mūsų rytojus" 'jame ir aš su
kau maža ratelį; turėjo 
100,000 pašte registruotų 
ėmėjų. Mūsų spaudos istori
joje — tai retas įvykis. Spau
dai finansiškai padėdavo ko
merciniai skelbimai. Lietuvos 
svarbiausi laikraščiai pateko į 
tarptautinių agentūrų tpvz., 
Rudolf Mosse, ALA-Anzeigen) 
katalogus. 

Didžiausią žalą mūsų spau
dai ir visam kraštui padare so
vietine okupacija. Buvo ne tik 
likviduota tautine spauda, 
suimti darbuotojai, bet buvo 
paversta rusiškojo komunizmo 
tarnaite. Su savo sėbrų pagal
ba komunistai leido tik savo 
spaudą — ir taip buvo beveik 
per 50 metų! Laikraščiai 
liaupsino komuną, ir jų pusla
piuose būdavo skelbiamos pa
dėkos komunistų vadams, 
ypač Stalinui, už gerą ir lai
mingą gyvenimą... Tuo tarpu 
buvo slepiamas realusis gy
venimas: nekaltų žmonių 
areštai, trėmimai Sibiran. Žo
džiu, visas komunistinis tero
ras buvo gražiai pridengtas 
melais per spaudą ir radiją. 

Dievo valia žlugus komunai, 
atsirado ir laisva spauda. 
Techniškai (spausdinimo ko
kybe^ ji tobulesnė už prieš
karinę. Bet reikia atsiminti. 
kad per visą eilę metų spau
dos technika padarė didelę 
pažangą. Kiek dabar laikraš
čių- Lietuvoj, sunku pasakyti 
— turbūt kaip grybų po lie
taus! Laikraščius leidžia ir 
nedidelės vietoves (lokaline 
spauda). Tam padeda, atrodo. 
gerai paruošti žurnalistai. O 
didieji dienraščiai tikrai įspū
dingi. Jų darbo apimtis labai 
plati, ir jie tai • profesionaliai 
atlieka. Ten rasite ir pasau
linės, ir vietinės politikos ži
nių, ir komentarų; ypač plati 
kriminalinė kronika — nusi
kaltėlių gaujos siaubia po visą 
kraštą. Nusikaltimai — gana 
rafinuoti! 

Atsirado ir gražių spalvotų 
žurnalų — jų išorė pasigė
rėtina. Turinys labai įvairus. 
Tačiau, reikia pasakyti, kad 
Lietuvos spaudoj nemažai ir 
pornografijos — ne tik viso
kios „riebios" istorijos, meilės 
paiekšų — pasiūlų nedvipras
miški skelbimai, net ir užsie
nio skelbėjai ieško .biznio" 
Lietuvoje. Tai gal ir pateisina
ma laisvoj visuomenėj, jeigu. 

£ STA»»UJAMC« 

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

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, v»e 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gwes you a rdaed mom-
ing amval for business or pleasure. 
When you're ready to return. yot/ll 
enjoy samc-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 
sure our service will be workJ-class, 

and w»ll allow you to arnve rested and 
refreshed - all for a reasonable fare 
Find out what a wor!d of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more mfor-
mation and special offers, vsit 
our website at www.flysas com. 
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mano nuomone, nenueitų į 
kraštutinumus. 

Štai prestižinis' žurnalas 
,,Veidas" su puikiomis iliustra
cijomis ir skaitymais net dvie
juose numeriuose — virše
liuose, pasipuošė nuogybėmis 
(žiūr. 1999 m. Nr. 31 ir tų pat 
metų nr. 32). Žurnalo pusla
piuose ryšium su nuogybėmis, 
įdėti ir ..komentarai" — jie 
gana rimtai parašyti. Žinoma, 
meno specialistai ir mėgėjai 
gali juose rasti gražias kūno 
proporcijas ir kitokių „grožy
bių", bet eiliniam skaitytojui 
— tai pornografija. Bet pak
lauskime: kam visa tai brukti 
skaitytojui? Manau, kad tokį 
prestižini žurnalą skaito ne 
gatvinė, o rimta publika (ats
kiro Nr. kaina 3.00 Lt). Bet 
jeigu kas „kenčia"' nuogybių 
badą, gali tai rasti arba grynai 
pornografinėje spaudoje, arba 
įsigyti vaizdajuosčių. Lietuvo
je jų galima nusipirkti. 

Aš neturiu teises, nei noro 
nurodinėti redaktoriams, kaip 
ilrustruoti laikraštį, bet civili
zuotoj visuomenėj yra padoru
mo s tandarta i : palikime gat
vei — kas gatves, padoriems 
piliečiams — kas padoru. 

Buvę knygnešiai, pamate 
dabar t inę Lietuvos spaudą, 
tu rbū t atgal grįžtų į kapus. 
Ne dėl tokios spaudos aukojo-
S1 V y t a u t a s Valys 

Detroit. MI 

* S e i m o v a l d y b a p r a š o 
t a r p t a u t i n ę n e v y r i a u s y b i 
n ę korupcijos užkardymo or
ganizaciją „Transparency In
ternational" įsteigti savo sky
rių Lietuvoje. Pasak Seimo 
spaudos tarnybos, skyrių, ku
ris rūpintųsi valdžios veiklos 
skaidrumu, turėtų įkurti ne 
Lietuvos valdžios struktūros, 
bet pirmiausia sudomintos ne
vyriausybines organizacijos, 
aktyvūs piliečiai. ;BNS. 

DRAUGAS. 1999 m. spalio 19 d., antradienis 

A. t A. 
AKVILINAI ODINIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, nuoširdžiai užjaučiame jos 
dukrą, mūsų ilgalaikę veikėją ir buvusią valdybos narę 
IRENĄ MORKŪNIENĘ, žentą GEDI, anūkes DANĄ, 
AUDRĄ ir LIDIJA, 

Lietuvos Dukterys, Seattle skyrius 

Mielam visuomenininkui, sporto darbuotojui 

A. f A. 
VYTAUTUI JOKŪBAIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ONAI, 
dukroms M I L D A I S A N D A R G I E N E I ir R Ū T A I 
K U N E V I Č I E N E I , s ū n u į . L I N U I , g i m i n ė m s ir 
artimiesiems. 

SALFAS centro valdvba 

Toli nuo tėvynės, toli nuo mylimos Baltijos jūros 

A. t A. jūrų kapitonui 
BRONIUI KRIŠTOPAIČIUI 

mirus, guodžiame žmoną, dantų gydytoją MARIJĄ, 
dukterį GRAŽINĄ, sūnų dr. RAMŪNĄ ir j o žmoną 
RAMUNĘ; anūkus DANIELIŲ, KRISTINĄ, MARIJĄ 
su vyru BRUCE ir jų va ikus , myl imus proanūkus 
JUOZUKĄ ir ALICIJĄ Jūsų gi l iausiame skausme 
nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga 

VILNIUS 
y r 

Žiemos kainos pirmyn ir atgal 
Spalio 1 d. - kovo 31 d., 

i š s k y r u s k a l ė d i n į l a i k o t a r p į . 

New York $406 
Chicago $450 
Srattle $560 
pli s m o k e s č i a i . 

Nuol lidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
Wt.B. SITE: VYTIS TOURS.COM 

A. t A. sesuo 
ANN BARBARA WILIM, SSC 

Mūsų mylima sesele mirė 1999 m. spalio 15 d. Šv 
Kazimiero seselių vienuolyne. Čikagoje, IL. 

I vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Švenčiausiosios, Čikaga, IL, parapijos Vienuolyno 
įžaduose išgyveno 53 metus. 

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 
svaine Sophie VVihm, gyvenanti Čikagoje, IL. svaine 
Millie Casimir, gyvenanti Deltona, FL, dukterėčios Flor-
ence Wenskus ir Cristine Wilim, gyvenančios Čikagoje, 
IL, jų šeimos bei kiti gimines ir pažįstami. 

Velionė pašarvota spalio 20 d., trečiadienį, 1:00 vai. 
p.p. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Road 
Chicago, IL. laidotuvių šv Mišios spalio 20 d . trečiadienį 
7:00 vai. vakaro Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje. Velione bus išlydėta spalio 21 d., ketvirtadieni. 
10:00 vai. ryto ir palaidota Šv Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Nul iūdę: Šv. K a z i m i e r o seserys ir še ima. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas Tei. 708-974-4410. 

A. t A. 
MAGDALENA SNARSKIENĖ 

Gyveno Čikagoje Mirė 1999 m. spalio 15 d., sulaukusi 
90 metu. 

Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Velione buvo žmona a. a. Leono. 
Nuliūdę liko: sūnus Alfonsas ir marti Palmyra su 

šeima, sūnus Juozas, duktė Irena ir žentas Vytautas 
Juškai, duktė Izolda: 8 anūkai: Loreta Augaitis su šeima, 
Silvija Egan su šeima. Viktoras Juškus su šeima, Petras 
Snarskis su šeima, Stasys Snarskis su šeima, Nijolė ir 
šeima, Viktoras Snarskis. Edis Snarskis ir šeima; 13 
proanūkų, dvi seserys ir jų šeimos Lietuvoje bei kiti 
giminės. 

Velionė pašarvota pirmadienį, spalio 18 d. Palos Gaidas 
laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy., Palos Hills. 
Lankymas p i r m a d i e n į nuo 3 iki 9 va i . v a k a r o . 
Atsisveikinimas antradienį, spalio 19 d., 11 vai. ryto. Po 
apeigų Velionė bus išlydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: d u k t e r y s , s ū n ū s , anūkai , p r o a n ū k a i 
i r k i t i g iminės . 

Laidotuvių direkt. David Gaidas. 
Tel. 708-974-4410. 

A . t A 
PAULINA SKVIRBLIENĖ 

TAMAŠAUSKAITĖ 
Mirė. sulaukusi 70 metų. Gyveno Čikagoje, Bnghton 

Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 metus. 
Nuliūdę liko: sūnūs - Benediktas su žmona Rasa. 

Pranas, gyvenantis Vokietijoje. Zigmas su žmona Sandy 
of Largo, FL. duktė Aldona su vyru Joseph Loveshe. 7 
anūkai, Lietuvoje brolis Stanislovas su žmona Petronėle 
ir šeima, sesuo Ona Misiūnas su šeima bei svainis Jonas 
ir Birutė Skvvirblies. 

Velionė pašarvota trečiadieni, spalio 20 d nuo 3 iki 
9 vai. vakaro Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Cali-
fornia Ave. Šv. Mišios už Velionės sielą bus 
atnašaujamos spalio 21 d., ketvirtadieni. 10 vai. ryto 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nul iūdę: sūnūs , d u k t ė , anūkai , brol is , sesuo 
i r k i t i g iminės. 

Laidotuvių direkt Jerals F. Daimid Te!. 773-523-0440 

Giliai už jaučiame brangia draugę IRENĄ 
MORKŪNIENĘ, jos Mamytei. 

A. t A. 
AKVILINAI ODINIENEI 

iškeliavus Į Amžinybę Taip pat nuoširdi užuojauta 
Veliones žentui Gedžiui. jos anūkėms DANUTEI. 
AUDRAI ir LIDIJAI m šeimomis bei k i t i ems 
artimiesiems. 

Zita ir Juozas Petkai 

Scattle. WA J 

http://www.flysas
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

5>į sekmadien į , spal io 24 
d., po 10:30 vai.r. lietuviškų 
Mišių Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje Brigh-
ton Parko apylinkes LB valdy
ba rengia pietus. Nuo 8:30 iki 
12:30 vai.r. bus galima pasi
vaišinti kava ir pyragais. Pel
nas skiriamas JAV LB fondui 
..Dovana bendruomenei". Val
dyba prašo visų rėmėjų palai
kyti ir remti JAV LB* sumany
mus. 

J u o z a s Kojelis a t v y k s t a 
iš Los Angeles dalyvauti 
svarstybose apie 1941 m. suki
limo ir laikinosios vyriausybes 
laikotarpi, vaizdžiai nušviestą 
dr. A. Damušio paskutinoje 
knygoje. Dr. Kazys Ambrozai-
tis vadovaus toms svarsty-
boms. vyksiančioms Ateities 
savaitgalio vakaronėje penk
tadienį, spalio 22 d. 7:30 vai. 
vak.. Jaunimo centro kavinėje. 
Čikagoje. 

Prel. dr, Juozas Prunskis. 

P re l . d r . J u o z a s P r u n s 
kis , bebaigiantis 92-ruosius 
amžiaus metus, gerokai nusil
po ir buvo gydomas Loyola bei 
Elmhurst ligoninėse. Paskuti
niu metu jis perkeltas į Villa 
Scąįabrini. Čikagos arkidiece-
zijos senelių slaugymo namus. 
Čią esančios 9 seselės vienuo
lės rūpinasi globotiniais, .kas
dien atneša šv. Komuniją. 
Prelatui visuose senatvės rū
pesčiuose daug padeda jo se
suo dr. Ona Garūniene. Villa 
Scalabrini adresas yra: 480 
North Wolf Rd, North Lake. 
IL 60104. Galbūt prelatui J. 
Prunskiui kas nors norėtų 
nusiųsti atvirutę ir sveikatos 
palinkėjimus? Tai būtų įver
tinta, tačiau lankyti prelato 
šiuo metu turbūt nederėtų. 

J u r o s s k a u t u ir skauč ių 
t r a d i c i n ė „ P u o t a j ū r o s 
d u g n e " ruošiama šeštadienį, 
spalio 23 d. Pasaulio lietuvių 
centro. Lietuvių fondo salėje. 
Lemonte. Puota pradedama 
6:30 vai. vak. draugišku pa
bendravimu ir pasisvečiavi
mu: 7:30 v.v. bus patiekta 
karšta vakarienė; 9 v.v. — šo
kiai. Visi kviečiami. Prašoma 
•užsitikrinti vietas apie dalyva
vimą pranešant tel. 630-964-
Q190 

Kviečiame, l a u k i a m e ir 
p r i m e n a m e , kad pietūs-vajus 
Lietuvių televizijai paremti 
vyks spalio 24 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Turime tik vieną lie
tuvišką televizijos laidą! Joje 
matome įvykius iš savo lietu
viško gyvenimo, girdime žinias 
iš Lietuvos, pokalbius, dainas 
ir gražiai paruoštus lietuviškų 
renginių skelbimus. Turime 
išsamų vaizdą apie tai, kas 
vyksta mūsų lietuviškame gy
venime. Vaišinsime skaniu, 
lietuvišku, šeimininkių namuo
se pagamintu maistu, vyks 
įdomi ..Antro kaimo" progra
ma. Labai norėtume sužinoti 
dalyvių skaičių, kad pagamin
tume pakankamai maisto. 
Skambinkite Aldonai Palekie-
nei tel. 708-448-7436 ir užsisa
kykite vietas. Savo dalyvavi
mu paremsite Amerikos lietu
vių televiziją. Pietus ruošia 
LTV ir PLC renginių komite : 
tas. 

Šeš tad ien ine i Č i k a g o s li
t u a n i s t i n e i mokyk la i reikia 
jaunesniųjų klasių mokytojų 
ir akompaniatoriaus. Skam
binkite mokyklos vedėjai Jū
ratei Dovilienei tel. 630-832-
6331. 

L a p k r i č i o 4-10 d. Čikagoje 
viešes Valstybinis Vilniaus 
styginių kvartetas. Lietuvių 
klasikinės muzikos mylėtojai 
šį visą pasaulį apkeliavusį, 
vieną žymiausią Lietuvos mu
zikos ansamblį galės išgirsti 
lapkričio 5 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Jaunimo centre ir 
Lapkričio 7 d., sekmadienį, 1 
vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje. Lemonte. 

Čikagos mies t a s yra susi
giminiavęs net su 22 pasaulio 
miestais, tarp jų ir su Vilniu
mi. Įdomius renginius, atsk
leidžiančius norą bendrauti su 
įvairiausiais miestais ir šali
mis, organizuoja ,,Chicago Sis-
ter Cities International Pro-
granv, įsikūrusi Čikagos Cul-
tural Center. Vienas tokių įdo
mių renginių vyks spalio 24 d. 
Tai - LaSalle banko Čikagos 
tarptautinis maratonas. De
šimtoji šio maratono mylia, 
kurią bėgikai iš viso pasaulio 
bėgs Wells gatve (nuo Maple 
iki Grand Avej, skirta susigi
miniavusiems miestams. Visi 
šiems miestams atstovaujan
tys sirgaliai, apsivilkę marato
no marškinėliais, sveikins bė
gikus, mojuodami savo šalių 
vėliavėlėmis. Lietuviai kvie
čiami aKtyviai dalyvauti šia
me renginyje. Jį filmuos 32 
Čikagos televizijos kanalas ir 
kabeline televizija. Informaci
ja tel. 773-582-6500. K. V. 

Lemon to L ie tuv ių Ben
d r u o m e n ė s iškilmingi meti
niai pietūs įvyks lapkričio 7 d. 
tuoj po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre. Pietų 
metu bus traukiama didžioji 
loterija. Atvykite! 

Linksmai nusiteikusios Genė Sabaliauskienė ir Maryte Čemiūtė pakuoja 
..Saulutes", Lietuvos Vaikų globos 
Lietuvą. 

L i e t u v i ų fondo m e t i n i s 
p o k y l i s ir stipendijų įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
6 d.. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kokteiliai - 6:30 
val.v., vakarienė - 7:30 val.v. 
Šokiams gros „Nemuno" or
kestras. Paaukojus 100 dole
rių arba tapus naujuoju LF 
nariu, bilietas į pokylį - nemo
kamai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame nuotaikinga
me pokylyje dalyvauti ir taip 
prisidėti prie Lietuvių fondo 
paramos lietuviškam švieti
mui, kultūrai ir jaunimui. No
rėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite tel.708-257-1616. 

Š a u l i ų są jungos c e n t r o 
v a l d y b a išeivijoje spalio 23 d. 
6 val.v. Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės namuose (2417 
W. 43 St., Chicago) ruošia 45-
erių metų sukakties pokylį. 
Svečiai bus vaišinami šaltais 
užkandžiais, šilta vakariene, 
šokiams gros Kosto Rama
nausko orkestras. Kviečiame 
ramovėnus, šaulius ir visuo
menę dalyvauti šioje šventėje. 
Bilietus dar galite įsigyti iki 
spalio 20 d., skambindami tel. 
773-434-3713. 

J A V K o n g r e s o n a r y s 
J o h n . M. S h i m k u s i r j o 
ž m o n a K a r e n laimingi susi
laukę trečiojo sūnaus Daniai 
Martin, gimusio š.m. spalio 8 
d. Naujuoju broliuku džiau
giasi du vyresnieji broliai. 
Sveikiname laimingus tėvus, o 
naujagimiui linkim sveikam 
ir tvir tam augti sekant pė
domis savo tėvo, nuoširdaus 
kovotojo už savo protėvių ša
lies reikalus ir teises. 

R e g i n a N a r u š i e n ė , JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
ke, šiandien su vyru išvyksta į 
Šventąją Žemę švęsti savo ve
dybų 40-mečio. Narušiai ten 
viešės iki šio mėnesio pabai
gos. Bendruomenės nariai pra
šomi šias dvi savaites veiklia
jai visuomenininkei neskam
binti, o ieškoti jos kitą mėne
sį. 

Šv. K a z i m i e r o sesel ių rė 
mėjų p o k y l i s vyks sekmadie
nį, spalio 24 d., 1:30 vai.p.p. 
Oak Lawn ,,Hilton" viešbutyje 
(Cicero ir 94 Str.). Ruošiami 
skanūs valgiai, įdomi progra
ma, laimėjimai. 

P U T N A M O S E S E L I Ų R Ė M Ė J Ų V A K A R I E N Ė J E 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos posėdžiui pasibaigus Iš kairės: dr Gediminas Balukas, dr Renata Sta-
niškiene, dr \rvydas Vanagūnas pirmininkas:, dr Daiva Variakojytė ir dr Vacys Šaulys. 

būrelio, surinktus rūbus kelionei į 
Nuotr Ramintos Marchertienės 

XIII KONGRESUI 
ARTĖJANT 

Amerikos Lie.uvių XIII kon
gresas ir 59-as:s ALTo suva
žiavimas vyks ,-palio 23-24 d. 
Čikagoje, Jaunimo centre. 
Kongreso išvakarėse, t.y. spa
lio 22 d., penktadienį, 7 val.v. 
ALTo patalpose vyks atstovų 
priėmimas, kur: rengia ALTo 
Čikagos skyrių.-. J priėmimą 
kviečiami ALTo skyriaus val
dybos nariai. Šeštadienį, spa
lio 23 d. nuo 9 iki 10 val.r. -
registracija. 10 val.r. - kongre
so atidarymas, komisijų suda
rymas ir 1.1. Po :o pranešimus 
skaitys: LR garoes konsulas 
Vaclovas Kleiza. LR konsulas 
Giedrius Apuokas, ALTo at
stovas Vašingtone Algirdas Ri
mas. Nuo 1 iki 2 vai.p.p. - pie
tų pertrauka. Nuo 2 iki 5 vai. 
p.p. - popietinė sesija-simpo-
ziumas „Sutart;nai dirbkime 
Lietuvai". Simpoziumui vado
vaus Jonas Vaiaitis. Kalbės: 
Dalia Kuodytė, Gražvydas La
zauskas, Pilypas Narutis, Po
vilas Žumbakis Vyks kongre
so narių pasisakymai. 6 val.v. 
— kuklus passvečiavimas. 7 
val.v. - iškilminga kongreso 
vakarienė Jaunimo centro di
džiojoje salėje Per vakarienę 
gros Algimantas Barniškis, 
bus traukiam: loterijos bilie
tai. Šiuo pokyliu kongresas 
bus baigtas. 

Kitą dieną, sekmadienį, 
vyks ALTo suvažiavimas. Su
važiavimas bus pradėtas 10 
vai. r. šv. Mišiomis, kurias au
kos vyskupas Paulius Balta
kis kartu su prel. Ignu Urbonu 
ir Šaulių sąjungos kapelionu 
kun. A. Babonu. Pamaldų me
tu giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Gėles prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę padės: ALTo pirmi
ninkas ir Lietuvos Šaulių išei
vijoje vadas Mykolas Abarius. 
Po gėlių padėjimo - pusryčiai. 
12 vai. vyks 59-asis ALTo su
važiavimas. Atlikus suvažiavi
mo dienotvarkes užduotis, su
važiavimas bus baigtas kuklio
mis vaišėmis. Kongreso rengi
mo reikalais rūpinasi kongre
so pirmininkė Matilda Marcin
kienė. 

Visa lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama dalyvauti šia
me dideliame ir svarbiame 
renginyje. Visi žinome ALTą ir 
jo atliktus milžiniškus darbus 
Lietuvos laisvinimo srityje. 
Dabar Lietuva laisva, bet 
ALTo pagalba dar reikalinga. 
Kongrese ir suvažiavime pa
gerbsime ALTą už jo nuveik
tus darbus ir pasidžiaugsime 
Lietuvos laisve. Visuomenė 
mūsų pastangų niekada neap
vylė, tikime, kad neapvils ir 
dabar. Iš anksto tariame šir
dingą lietuvišką ..Ačiū"! 

Antanina Repš ienė 

Arvydas ir Nelė Pa l t i na i 
bei Eugenijus Ivanauskas , 
neseniai surengę didelę kon
certinę kelionę po Lietuvą, at
vyksta į Čikagą. Jų atliekamų 
estradinių dainų koncertas 
rengiamas lapkričio 7 d 3 
vai.p.p. Jaunimo centre. Ren
gia ir kviečia Amerikos lietu
vių radijas. 

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų (Putnamo) rėmėjos 
toliau tęsia savo labdaros dar
bą ir kasmet suruošia vakarie
nę Putnamo seselėms parem
ti. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
vakarienė prasidėjo šv. Mišio
mis tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukojo kun. Juozas 
Vaišnys. Baigdamas sakyti 
pamokslą evangelijos tema, 
kunigas dar priminė, kad 
šiandien šv. Mišios yra auko
jamos seselių rėmėjų intenci
ja. Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seselės dar yra vadinamos 
vargdienių seselių kongregaci
ja. Kun. J. Vaišnys sakė, kad 
tai nereiškia, kad jos pačios 
yra vargdienės, bet kad jos pa
deda ir tarnauja suvargu
siems žmonėms. 

Per šv. Mišias giedojo solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, vargonais pritarė 
muzikas Ričardas Šokas. 

Po šv. Mišių Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vyko metine 
seselių rėmėjų vakarienė. 
Nors tą pačią dieną vyko dar 
keli renginiai, tačiau svečių 
užteko ir seselėms. Rėmėjų 
valdybos pirmininkė Juzė Iva-
šauskienė pasveikino susirin

kusius svečius ir padėkojo už 
atvykimą. Seselė Margarita 
sake, kad seselės dėkoja ir 
meldžiasi už rėmėjų krikš
čionišką darbą. Nors seselių 
nėra daug. bet jos veda Nerin
gos stovyklą, į kurią vasaroti 
susirenka apie 120 vaikučių. 
Kaip seselė Margarita sakė, 
nors rankų nedaug, bet darbo 
labai daug. Jį nudirbti padeda 
šešios seselės iš Lietuvos. Da
bar ruošiamasi 2000 metams. 
Popiežius ragina, kad šie me
tai būtų krikščioniški metai, 
nes jie yra Kristaus gimimo 
metai. Kristus, atėjęs į žemę, 
padalino laiką, jo skaičiavimą. 
Nesvarbu, ai* tikintis krikš
čionis, ar netikintis žmogus, 
ar kitos religijos atstovas, visi 
skaičiuoja laiką nuo Kristaus 
gimimo. Krikščionybė yra tas 
pamatas, kuris sujungia visus 
žmones. Asyžiuje, šv. Diamia-
no bažnyčioje yra užrašas, ku
ris sako, kad ne žodžiai, bet 
geri darbai įprasmina gyve
nimą. 

Po seselės žodžio girdėjome 
Dariaus Polikaičio paruošto 
vaikučių chorelio programėlę. 
Vaikučiai savo vaikiškais bal-
siukais maloniai nuteikė klau
sytojus, sugiedodami tris gies-

Kalba seselė Margarita. 
Nuotr. Reginos Jautokaitės 

meles. Klausytojai mielai būtų 
išgirdę dar tiek pat. 

Po programėlės kun. R. Gu
deliui sukalbėjus maldą, sve
čiai vaišinosi nepavargstan-
čios šeimininkes Onos Norvi
lienės ir jos padėjėjų paruošta 
vakariene bei Ankų „Baltic" 
kepyklos dosnumu. 

Kiekvienas šioje Putnamo 
rėmėjų vakarienėje apsilankęs 
svečias dar kartą atliko krikš
čionišką pareigą ir prisidėjo 
prie seselių veiklos, kad jos ir 
toliau galėtų tęsti savo gerus 
darbus kiekvienam mūsų arti
mui. Sau l ė J a u t o k a i t ė 

Dariaus Polikaičio vadovaujamas vaiku chorelis ..Vyturys" Nuotr Reginos Jautokaitės 

S U S V E Č I A I S I Š L I E T U V O S 
Spalio 6 d. vyresniųjų lietu

vių popietėje „Seklyčioje" sve
čių, renginių vadovės E. Siru
tienės žodžiais tariant, susi
rinko „iš arti ir toli". Su 
svečiais iš arti esame beveik 
susigiminiavę kas savaitę su
sitikdami. Svečius iš toli 
mums pristatė JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė. Tai: Edvardas 
Šiugžda, „XXI amžiaus" re
daktorius, dalyvavęs „Draugo" 
jubiliejinėje šventėje, docentė 
iš Lietuvos dr. Irena Slavins
kaitė, Jaunimo centre skai
čiusi paskaitą apie Lietuvos 
himno autorių V. Kudirką, ir 
Kauno dramos teatro aktorė ir 
skaitovė Virginija Kochans-
kytė. 

Pirmiausiai žodį tarti buvo 
pakviestas JOCĮ amžiaus" vyr. 
redaktorius. Jis pasidžiaugė, 
kad mes. išeivijoje gyvendami, 
taip šiltai tarpusavyje bend
raujame. Tokio artimo bendra
vimo Lietuvoje, jo manymu, 
gana mažoka. E. Šiugžda pa
sakojo apie spaudą. Šiuo metu 
Lietuvoje yra leidžiama 17 
katalikiškos pakraipos leidi
nių ir JOCĮ amžius" yra vie
nintelis katalikiškas laikraš
tis. Jis išeina 2 kartus per sa
vaitę: trečiadieniais ir penkta
dieniais. Trečiadienio numeris 
skiriamas kultūros reikalams, 
penktadienio numeryje rašo
ma apie religiją ir parapijas 
bei jų reikalus. „XXI amžiui" 
2000 metais sukaks 10 metų. 
Jam ypač reikia paramos. Ir 
labai keista, kad, E. Šiugždos 
nuomone, kuo leidinys katali-
kiškesnis. tuo jis labiau pati
ria finansinių sunkumų. Atro
do, kad užmirštama apie tai. 
kad Lietuvos atgimimas ir pri
sikėlimas atėjo per Katalikų 
Bažnyčią, kad Bažnyčia sun
kinusiomis sąlygomis leido ir 
platino ..Kronikas". Iš valdžios 
„XXI amžius" finansinės para

mos, negauna. Vyriausiasis 
redaktorius susisiekė su 
krikščionimis demokratais, 
kurie irgi stengiasi „XXI am
žiui" padėti, bet šiuo metu 
katalikiškos temos, E. Šiugž
dos manymu, žmonių (ypač 
jaunimo) nedomina. Redakto
rius teigė, kad šių laikų žmo
gui rūpi pragmatiški dalykai. 
Per šį nepriklausomybės 10-
metį atsirado bulvarinė mies
čioniško skonio ir vadinamoji 
„erotinė" spauda. Dienraščiai 
pilni sensacijų ir klesti, nes 
turi daug skaitytojų ir gauna 
paramą iš valdžios. Tas sensa
cijų gaudymas apie žudymus 
ir panašias istorijas pamažu 
pradeda praeiti. Žmonės ima 
orientuotis į rimtesnę spaudą. 
Tautos išlikimo temos tampa 
svarbiausiomis. Taigi JOCĮ 
amžiuje" trečiadieniais rašo
ma apie kultūrinius reikalus, 
penktadieniais rašoma reli
ginėmis temomis. Laikraštis 
yra 16 puslapių, tai — vienin
telis tautinis, katalikiškas 
laikraštis, kuriame rašo ir 
išeivijos autoriai. Jaunimui 
leidžiama „Kregždutė" — ją 
mėgsta seni ir jauni. Abu laik
raščius Amerikos lietuviai gali 
užsiprenumeruoti per kunigą 
Algirdą Palioką, SJ. JOCĮ am
žius" metams kainuoja 60 dol., 
o JCregždutė" — 15 dol. 

Po įdomios ir daug apmąs
tymų sukėlusios E. Šiugždos 
kalbos renginių vadovė E. Si
rutienė pristatė Virginiją Ko-
chanskytę. sakydama, kad 
spaudoje jau buvo rašyta apie 
iškiliosios aktorės triūsą, sie
kiant savo tikslo tapti aktore. 
Mes juk žinome, o tai dar 
kartą buvo įrodyta, kad akto
riais netampama — jais gims
tama. Kai prie mikrofono 
atėjusi nuostabioji žodžio 
meistrė pradėjo kalbėti apie 
mūsų talentingąjį himno kū
rėją, kuris buvo begaliniai 

liūdnas ir vienišas žmogus — 
visa tai pajutome jo nuosta
biose dainose „Karvelėli m ė l y 
nasis" ir JCregždelė" abiems 
dainoms V. Kudirka sukūrė ir 
žodžius, ir muziką). Po to 
klausėmės lietuviškos satyros 
perlo JLietuvos tilto atsimi
nimų". Ir tiltas tapo gyvas, ir 
pajutome, kokie pranašingi 
buvo daugiau kaip prieš šimt
metį parašyti Vinco Kudirkos 
žodžiai. Vėliau visi buvom su
žavėti Ievos Simonaitytės isto
rija, kaip Buše Karmelikė ir 
Pikčiurna „suėjo į porą". Taip 
pat išgirdome ir po vieną B. 
Brazdžionio bei H. Radausko 
eilėraštį. Šią nuostabią žodžio 
šventę sukūrusi talentinga ak
torė buvo apdovanota gėlėmis, 
ir renginių vadovė pasakė, 
kad „Seklyčioje" taip gražiai 
dar nebuvo pagerbtas lietu
viškas žodis. 

Emili ja J . Va lan t in i enė 

Skelbimai 
•28-osios kasmetinės pa

rodos atidarymas bus spalio 
22 d., 7:30 v . v. Čiurlionio 
galerijoje, J a u n i m o cen t re . 
Parodos tema - . .Kūdikystė, 
jaunystė, pavasaris ir rytas". 
Dalyvauja daugiau nei 80 meni
ninkų. Parodą rengia Budrio 
l ie tuvių fotoarchyvas. Visi 
kviečiami. am» 

Marija Ročkuvienė, Chi
cago, IL, Laima Vaičiūnienė, 
Chicago, IL, Elena Jasaitiene, 
St. Petersburg, FL, visi globoja 
po našlaitį Lietuvoje. Pratęs
dami globą kitiems metams, 
visi a ts iuntė po $150 Dėko
jame! „Lie tuvos N a š l a i č i ų 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str . , Chicago , IL 
60629. 
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