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Valstybės vadovas reikalauja 
antikrizinės programos 

Vilnius , spalio 27 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė, kad iš naujosios 
vyriausybės tikisi „realios an
tikrizinės veiklos programos", 
kad Lietuvoje nereiktų rengti 
pirmalaikių Seimo rinkimų. 

„Tinkamai neįvertinę Rusi
jos krizės pasekmių, laiku 
nesiėmę reikalingų spren
dimų, šiandien esame ištikti 
rimtų finansinių sunkumų". 
pareiškė V. Adamkus. 

Nors valdančiosios konser
vatorių partijos vidinis sutari
mas prezidentui V. Adamkui 
„ima kelti vis daugiau abejo
nių", jis tikisi, kad konservato
rių partijos vadovai greitai pa
teiks naujo ministrų kabineto 
sudėtį bei jo konkrečias pro
gramines nuostatas. 

Jei tai nepavyktų, preziden
tas-V. Adamkus viliasi, kad 
„parlamento partijos šiuo ne
lengvu Lietuvai metu bus pa
siruošusios sudaryti plataus 
politinio pasitikėjimo vyriau
sybe". 

„Primenu, kad Konstitucija 
numato ir pirmalaikių rin
kimų galimybę. Ja galima pa
sinaudoti tada, jei Seimas 
neįstengtų sudaryti stabilios, 
pajėgios dirbti vyriausybės", 
sakė prezidentas V. Adamkus 
kalboje, kuri buvo rodoma 
trečiadieninio vakarą per Lie
tuvoje veikiančias televizijos 
stotis. k 

Prezidentas V. Adamkus pa

sakė, kad vyriausybės krizę 
sukėlusi sutarčių su JAV ben
drove „VVilliams Internatio
nal" problema yra grynai vy
riausybes kompetencija. „Mū
sų valstybės tikrai niekas ne
prievartauja vienaip ar kitaip 
apsispręsti. Jeigu Vyriausybė 
ir pasitelkti finansų ekspertai 
manys, kad sutarties su kom
panija 'Williams' našta yra 
per sunki Lietuvai, niekas ne
galės jos priversti tokios su
tarties pasirašyti", sakė V. 
Adamkus, kartu nurodyda
mas, kad „ant savo darbo stalo 
šiandien neturiu jokių alter
natyvių naftos komplekso 
privatizavimo siūlymų". 

„Kreipiuosi į visus Lietuvos 
politikus. Labai jūsų prašau: 
nutraukite visas pradėtas ir 
socialinius neramumus provo
kuojančias akcijas. Šiandien 
neturime teisės žaisti val
stybės stabilumu", ragino pre
zidentas. 

Lietuvos gyventojus prezi
dentas V. Adamkus sunkumų 
akivaizdoje ragino nesitikėti 
vien malonių iš valdžios ir im
tis didesnės iniciatyvos pri
vačiame versle. 

V. Adamkus apgailestavo, 
kad atsistatydino ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas, 
kurį apibūdino kaip „sąži
ningą ir žmonių mylimą", dir
busį nuoširdžiai ir drąsiai, bet 
palikusi kraštą su neišspręs
tomis problemomis. 

Rusų verslovė „LUKoil" 
Lietuvoje žaidžia be taisvkliu 

„Kaip negalima įsivaizduoti Italijos be Romos, taip negali būti Lietuvos be Vilniaus", skelbia 1939 metais Vil
niaus grąžinimo proga Kaune pasirodęs leidinys „Mūsų Vilnius". „Su Vilniaus likimu yra glaudžiai surištas vi
sas mūsų valstybes ir tautos tO'venima.s. Kai Vilnius klesu'jo - klestėjo ir mūsų valstybe Be Vilniaus mūsų 
tauta kaip žmogus be sielos", rašoma leidinyje 

Nuotr.: 1939 m Lietuyos kariuomene žengia i Vilnių. (Eltą) 

Vi ln ius , spalio 28 d. BNS ' 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus leido suprast i 
manąs, kad išorės jėgos nuolat 
trukdo Lietuvai įgyvendinti 
svarbius energetikos projek
tus. 

„Ar tai tik sutapimai , kad 
jau kelintos Lietuvai gyvy
biškai svarbios derybos su 
strateginiais Vakarų inves
tuotojais nu t rūks t a be jokių 
rezultatų?", savo kalboje per 
Lietuvos televizijas trečia
dienio vakarą retoriškai klau
sė V. Adamkus. 

Be kita ko, prezidentas V. 
Adamkus teigia esąs nuste
bęs, kad „nei Lietuvos švie
suomenė, nei budrūs politikai 
nė nemėgina piktintis , kai bu
vęs KGB kar in inkas iš Seimo 
rūmų Rusijos vardu grasina 
sugriauti šalies naftos ūkį". 

BNS žiniomis, V. Adamkus 
galvoje turėjo Rusijos nafti
ninkų sąjungos generalinį at
stovą Vilniuje Michail Maš-
kov. Rugsėjo pabaigoje Seime 
surengtoje spaudos konferen
cijoje M. Maškov perdavė Ru
sijos naftos bendrovės „LUK-
oil" perspėjimą, kad ji pasi
trauksianti iš Lietuvos rinkos, 
o nuostolingą „Mažeikių naf
tos" įmonę pavers „metalo 
laužo krūva". 

Į susitikimą su žurnalistais 
M. Maškov atsivedė Naujajai 
sąjungai atstovaujanti Seimo 
nare Vida Stasiūnaitė. 

Buvęs KGB majoras M. 
Maškov dirbo 5-ajame saugu
mo skyriuje, kuris sekė poli
tinius disidentus. Vėliau šis 
skyrius buvo pervadintas į 
konstitucines apsaugos tar
nybą. Dabar M. Maškov at
stovauja Rusijos naftos ir duji
ninkų sąjungai bei turi kelias 
prekybos bendroves, kuriose 
dirba ir keli buvę KGB dar
buotojai. 

Konservatorių partijos pir
mininko pavaduotoja Rasa 
Juknevičienė pareiškė: ..ma
čiau 'LUKoil' dokumentą apie 
konkrečias propagandos prie
mones, kurios buvo suplanuo
tos šiam karui". Taip konser
vatorė įvardija „LUKoil" ben
drovės pastangas priešpa 
statyti save JAV bendrovei 
„VVilliams International" ren
giamame Lietuvos vyriau
sybės sandoryje dėl „Mažeikių 
naftos" privatizavimo. 

„Vienas vakarietis yra liūd
nai pajuokavęs — VVilliams' 
prisidėjo prie trumpalaikės in
vesticijos į Lietuvą — leido 
uždirbti Lietuvos ziniasklai-
dai". dienraštyje „Lietuvos ai
das" rašo R. Juknevičienė. 

Prezidentas pirmąkart prabilo 
apie pirmalaikius rinkimus 

Vilnius , spalio 28 d. (Elta) jero kandidatūrą, tvirtai pa-

Paminėtos Vilniaus krašto 
grįžimo Lietuvai 60-osios 

metinės 
— „Primenu, kad konstitucija 
numato ir pirmalaikių rin
kimų galimybę. Ja galima pa
sinaudoti tada. jei Seimas 
neįstengtų sudaryti stabi
lios, pajėgios dirbti vyriau
sybės", sakė prezidentas Val
das Adamkus trečiadienio va
karą per televiziją. 

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys tvirtino, jog šiais žo
džiais prezidentas, gerbdamas 
parlamentinę demokratiją, 
reikalauja aiškios politines at
sakomybės iš politinių partijų. 
Jo nuomone, tai pagrindinis 
prezidento kalbos leitmotyvas. 
Aptariant prezidento kalbą 
Lietuvos televizijos laidoje 
„Spaudos klubas", laikinoji 
ministrė pirmininkė Irena De
gutienė patvirtino konservato
rių ryžtą sudaryti vyriausybę 
ir pasiūlyti prezidentui prem-

* Buvusi Europos re i 
ka lų minis t rė , Seimo narė 
Laima Andrikienė ketvirta
dienį paneigė, kad jokia rimta 
Vakarų bendrovė nesidomėjo 
„Mažeikių naftos" privatizavi
mu. Visuotiniame Seimo po
sėdyje ji leido aiškiai suprasti. 
jog tuometinės Europos rei
kalų ministerijos siūlymai 
„Mažeikių naftą" privatizuoti 
tik tarptautinio konkurso bū
du buvo „sunaikinti pasitel
kus visas įmanomas priemo
nes", o buvusio ūkio ministro 
Vinco Babiliaus „VVilliams In
ternatini" padarytos nuolaidos 
ir susitarimai Lietuvos derybi
ninkų padėtį padarė ypač sun
kia. L. Andrikienė siūlo nepa
sirašyti sutarties su ..VVil
liams" dėl Lietuvai nepakelia
mų įsipareigojimų. nustatytu 
sutartimis, ir rengti įmonę 
„civilizuotam" privatizavimui 
— kviečiant jame dalyvauti vi
sas žinomas Vakaru firmas 

A M 

sakant, jog tai yra konservato
rių atsakomybės vyriausybė ir 
premjeras. 

„Manau, kad konservatoriai 
padarė išvadas iš to laikotar
pio, kai formuojant vyriausybę 
buvo ginčijamasi, kieno tai at
sakomybės vyriausybė. Tik 
aiškia partine ir politine valia 
suformuota vyriausybė gali 
būti stabili", sakė laidoje lai
kinasis užsienio reikalų mini
stras Algirdas Saudargas. 

Pasak D. Kuolio, preziden
tas nori aiškesnės konservato
rių atsakomybės nei ji buvo 
iki šiol. Šiuo metu jis laukia 
pasiūlymų dėl ministrų kabi
neto padėties ir programinių 
nuostatų, kaip valstybę išvesti 
iš krizės. 

„Pati didžiausia problema 
tai, kad šiandien laikinojoje 
vyriausybėje laikinasis fi
nansų ministras yra ministras 
S. Kaktys, todėl pradėti žings
nius yra labai sudėtinga", 
sakė laikinoji premjerė I. De
gutienė. Ji pažymėjo, kad kuo 
greičiau turi būti patvirtintas 
vyriausybės vadovas ir fi
nansų ministras. Tik tuomet 
bus galima galvoti apie anti-
krizinę programą. 

* Ketvi r tad ienį aš tuntą 
valandą v a k a r o Lietuvos lai
ku vyriausybės posėdis dėl su
tarčių su „VVilliams" buvo tę
siamas, tačiau iki to laiko de
rybininkai dar nebuvo paruo
šę tvirtinimui paskutiniųjų 
sutarčių del investicijų į Lie
tuvos naftos ūk). Pasak minis
tro Sigito Kakčio, vyriausybės 
nanai svarstys paskutiniuo
sius nesutarimus ir lauks de
rybininkų skambučio. 

* Seimo konserva tor ių 
dauguma n u s p r e n d ė prezi
dentui Valdui Adamkui pa-
-iūNti du kandidatus į minis
trus pirmininkus, abu iš savo 

Vilnius , spalio 28 d. (Elta) 
— „Atvertėme prasmingą ben
dradarbiavimo ir draugystės 
skicsnį naujoje Lietuvos — 
Lenkijos knygoje", pažymėjo 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo kalboje iš
kilmingame Vilniaus ir jo 
krašto dalies grįžimo Lietuvai 
60-mečio minėjime. 

Seimo vadovas pasidžiaugė, 
kad esame kartu bendruose 
tiksluose — Europos Sąjungos 
ir Šiaurės Atlanto sąjungos 
prieangyje. „Duok Dieve, kad 
niekada ir niekam nebetektų 
mokytis iš tautų ir valstybių 
klaidų", linkėjo Seimo vado
vas. 

Jis apžvelgė lietuvių-lenkų 
santykių istorijos vingius. 
„Vilnius nebe Lietuvoj — taip 
turėjo atrodyti išplėšta širdis, 
atimta istorinė sąmonė", ap
gailestavo parlamento pirmi
ninkas. V. Landsbergis pažy
mėjo, kad vienintelius 19 
metų visoje savo istorijoje Vil
nius buvo atkirstas nuo Lietu
vos. „Vilniaus sugrįžimą Lie
tuvai lydėjo ir džiaugsmas, ir 
grėsmių nuojauta, ir naujos 
užduotys, nauji ir vėl ilgai tru
kę likimo smūgiai", sakė jis. 

V. Landsbergio teigimu, 
galų gale laikas viską sustato 
į savo vietas. J is pasidžiaugė 
tuo, kad dabar Vilniuje, nau-

partijos gretų. Neoficialiomis 
BNS žiniomis, konservatoriai 
pasiūlys premjeru skirti Sei
mo pirmininku pirmąjį pava
duotoją Andrių Kubilių arba 
dabartinę laikinąją vyriausy
bes vadovę Ireną Degutiene. 
Konservatorių pasirinkimas 
galutinai paaiškėjo po susiti
kimo su sąjungininkais Seime 
krikščionimis demokratais 
BNS žiniomis, krikščionys de
mokratai labiau linksta link I. 
Degutienės, konservatoriai -
prie A. Kubiliaus «BNS> 

j ame rajone, turime ir Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, ir Jono Pauliaus II 
lenkų gimnaziją. „Tai mūsų 
ateitis", sakė V. Landsbergis. 
J i s pažymėjo, kad dviejų val
stybių geros valios žmonių 
pastangomis buvo pasiektas 
istorinis susitaikymas. Užver
tus skaudžius buvusių kon
fliktų puslapius, V. Landsber
gis paragino prisiminti tai, 
kas malonu prisiminti, — kur 

kas ilgesnę bendrą istoriją, 
kai buvome sąjungininkais ir 
Žalgiryje, ir prie Oršos. 

Seimo minėjime, skirtame 
Vilniaus ir jo krašto dalies 
grįžimo Lietuvai 60-osioms 
metinėms, taip pat kalbėjo 
Lietuvos istorijos instituto vy
riausioji mokslinė bendradar
bė Nastazija Kairiūkštytė, vil
niečių vardu — buvęs Lietu
vių mokslo draugijos bibliote
kos darbuotojas Pranas Raz
mukas, Žygio į Vilnių dalyvis, 
Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos Kauno skyriaus pir
mininkas dimisijos majoras 
Juozas Vainauskas. 

Opozicija aktyviai siekia 
referendumo „Williams" klausimu 

Viln ius , spalio 28 d. (BNS) ims „rekomenduojamojo pobū-
— Opozicija, siūlydama su- džio" nutarimą. 
rengti referendumą dėl „Ma- Pvz., centristas A. Čaplikas 
žeikių naftos" privatizavimo, teigė principingai nepasirašy-
pasinaudojo visomis politinė- siąs dokumento, nes mano, jog 
mis priemonėmis, kad pasta- ekonominiai klausimai neturi 

būti keliami referendumuose. 
J is sakė tikįs, kad „Mažeikių 
naftos" susivienijime turi vy
rauti privatus kapitalas, be to. 
referendumo formuluotė bus 

..manipuliuoti 

Laikinoji premjerė prašo 
pasitikėjimo ministrų kabinetu 

Vilnius , spalio 28 d. (BNS). 
Laikinoji ministrė pirmininkė 
Irena Degutienė paprašė vi
suomenės paramos ir pasiti
kėjimo „formuojant naują 
stiprią vyriausybę, kuri pajėgs 
įveikti krize". 

„Demokratinių valstybių 
ramstis pirmiausiai yra pilie
čiai, o ne politikai, todėl mes 
vieningai prašome žmonių pri
tarimo dirbti, pasitikėti mi
nistrų kompetencija ir nepa
siduoti norintiems dar labiau 
destabilizuoti padėtį šalyje", 
sakė laikinoji premjerė, ket
virtadienio vakarą kalbėdama 
per valstybinę televiziją. 

I. Degutienė kalbėjo praėjus 
keliomis valandoms po demon
stracijos prie Seimo rūmų Vil
niuje. 

Laikinoji premjerė sakė, kad 
„Mažeikių naftos" privatizavi
mas „tikrai nėra vienintelis 
svarbus klausimas, kuris ga
lėtų sutrukdyti pradėtus dar
bus žemės ūkio, pramonės, 
švietimo, mokslo bei kitose 
svarbiose srityse". 

Pasak I. Degutienės, Lietu
vos vyriausybei „pavyko susi
tarti, kad suma. kurią Lietuva 
turi garantuoti, būtų išdėstyta 
per ilgą laiko tarpą". Ji už
tikrino, kad „tai nėra daroma 

nei pensininkų, nei mokslei
vių, studentų ar kitų žmonių 
sąskaita". 

Laikinoji premjerė teigė, 
kad „šiandien turime iš tik
rųjų labai stiprų ir darbingą 
ministrų kabinetą", kuriam 
„prezidento Valdo Adamkaus 
tvirta pozicya ir palaikymas" 
suteikia tvirtybės ir jėgų. 

tytų valdančiąją daugumą į 
„nepatogią padėtį". 

Kaip pranešė Socialdemok
ratų partijos pirmininkas Vy
tenis Andriukaitis, ketvirta
dienį priešpiet buvo surinktas naudojama 
41 parašas iš 48 būtinų refe- žmonėmis". 
rendumui surengti . Šiam požiūriui nepritarė 

Pasak V. Andriukaičio, su- V. Andriukaitis. Jo teigimu, 
žinoję apie nuteistojo parla- referendumo formuluote yra 
mentaro Audriaus Butkevi- juridiškai įpareigojanti, nes 
čiaus norą pasirašyti doku- atitinka Nacionalinio saugu-
mentą, trečiadienį į pataisos mo pagrindų įstatymo reika-
darbų koloniją Vilniuje buvo lavimus. 
nuvykę socialdemokratas Juo- Pasak V. Andriukaičio, refe-
zas Olekas ir dar keli parla- rendumas „skatina tik pozity-
mentarai . 

Referendumui siūlomas 
klausimas skamba taip: „Ar 
pritariate t a m , kad Lietuvos 
Respublikos Seimas ir vyriau
sybė atsisako valstybės valdy
mo kontrolės ir sprendžiamo
sios galios reorganizuotoje ak
cinėje bendrovėje Mažeikiu 
nafta?". 

* Se imo k a n c l e r i s J u r g i s 
Razma kreipėsi į Ūkio minis
teriją, prašydamas pateikti in
formaciją apie valstybės kont
roliuojamų įmonių vadovų at
lyginimus. Gavęs atsakymą, 
vyriausybei išsiuntė laišką, 
kuriame teigia, kad valstybės 
kontroliuojamų įmonių vado
vų atlyginimai nustatomi be 
jokios sistemos ir neretai būna 
nepagrįstai dideli. Laiške pas
tebima, kad kai kuriems vado
vams išmokėta alga du ar net 
tris kar tus viršija nustatytą 
pagrindinį atlyginimą, nes 
jiems išmokami dideli priedai 
ir premijos. Jis siūlo paskirti 
instituciją, su kuria ministrai 
turėtų derinti valstybinių įmo
nių vadovams skiriamų atlygi
nimų dydį. BNS' 

* A t s i s t a t y d i n u s premje
ru i R o l a n d u i P a k s u i . at
šauktas Čekijos ministro pir-

Trečiadienį dėl šios formu
luotės kilę klausimai buvo ap
tarti Centro frakcijos posėdy
je. Kaip sakė frakcijos seniū
nas Egidijus Bičkauskas, frak
cija neįpareigoja visų savo na
rių pasirašyti kreipimąsi, ta
čiau gali būti, kad frakcija pri-

mininko Milošo Zemano vizi
tas į Lietuvą, kuris buvo nu
matytas lapkričio 2-4 dieno
mis. Pasak Lietuvos ministro 
pirmininko protokolo skyriaus 
vadovės Irenos Skardžiuvie-
nės, Čekijos premjero vizitas 
atšauktas „abipusiu sutari
mu". Per vizitą ketinta pasi
rašyti Lietuvos ir Čekijos 
žemės ūkio bei švietimo mini
sterijų žinybinio lx>ndradar-
biavimo sutart is . 

* L i e t u v o s S e i m a s , rody
d a m a s n e i p r a s t ą v i r n y b e . 
ketvirtadienį patvirtino jūros 
sienos su Latvija sutartį . 

• BNS i 

vią nuostatą" — ateiti j balsa
vimą j ir pritarti arba nepri
tarti Seimo daugumos ir vy
riausybes politikai dėl ...Ma
žeikių naftos" pardavimo. 

Pasakiusieji ..taip" parems 
daugumos ir ministrų kabine
to politiką. ,.ne" — pareika
laus valstybės valdymo kont
rolės ir sprendžiamosios galios 
palikimą valstybei, o nedaly
vaujantys referendume pa
rems pasakiusius „ne", aiški
na referendumo organizato
riai. 

..Vytautui Landsbergiui 
reikės surinkti 51 procento 
tautos pritarimą", sake V. An
driukaitis. 

Jei vyriausybė vis dėito nu
spręs penktadienį pasirašyti 
sutartis su .VVilliams Interna
tional", parašų rinkimas nebe
teks prasmės. Socialdemokra
tai įsitikinę, kad Seimui pa
skelbus referendumą, derybos 
su „VVilliams" turėtu būti su
stabdytos. 

KALENDORIUS " 
Spalio 29 d.: Ermelinda. Gelgau

das. Narcizas. Tolvvde. Violetas, Že
maite 

Spalio 30 d.: M t a n ą Arilda. Do
nata. Edmundas. Skirgaila Skirvy-
dė. Valule. Ze'uhijn 
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Redaktorė Irena Reaienė 

GRAŽIAI BENDRAUJAME SŪ LIETUVOS 
KREPŠININKAIS 

Kasmet, vasarai baigiantis, 
Philadeiphijos Lietuvių namai 
ruošia gegužinę. Šįmet prie 
gegužines rengimo programos 
prisidėjo ir .„Aro"' sporto klu
bas. 

Gegužinės programa buvo 
pritaikyta visiems — jauni
mui, tėveliams, sportininkams 
ir norintiems būti sportinin
kais. Aidėjo muzika, buvo 
daug skanių valgių, vyko viso
kie žaidimai, varžybos ir du 
ypatingi įvykiai. 

Vienas jų buvo tinklinio 
rungtynės tarp VVashington. 
DC. ..Vėjo" ir Philadeiphijos 
„Aro". Rungtynės buvo ener
gingos ir atkakliai kovotos. 
Pradžioje atrodė, kad ,.Vėjas"' 
lengvai nupūs ,.Arą" nuo 
aikštes. Bet po trejų rungty
nių .„Aras" susikaupė ir lai
mėjo kitas trejas rungtynes. 
Po šešių rungtynių pasekme 
buvo 3-3. Atrodė, kad šeimi
ninkams pavyks laimėti pas
kutines rungtynes, deja. „Vė
jas" pakilo dar stipriau ir 4-3 
laimėjo ne tik paskutines 
rungtynes, bet ir gegužines 
taurę. 

Po šių rungtynių vyko visų 
laukiamos krepšinio varžybos 
tarp mūsų vaikų ir Lietuvos 
krepšininkų Alvydo Tenio. ku
ris žaidžia Rutgers universite
to komandoje, ir Kęstučio 
Marčiulionio, žaidžiančio už 
Delavvare universitetą. 

Buvo tikrai įdomu stebėti 
aštuonmetę trejų pėdų ūgio 
Laurą, bandančią prasmukti 
tarp kojų Kęstučio Marčiulio
nio (šių metų Lietuvos krep
šinio rinktinės gynėjo' ir įmes
ti sviedinį į krepšį. O kiek 
buvo šypsenų, kai aštuonerių 
metų trejų ir pusės pėdų ūgio 
Virgus bandė mesti sviedinį į 
krepšį, o milžinas Alvydas 
mušė sviedinį atgal. 

Smagiai praėjo šios varžy
bos — vaikai galėjo žaisti 
prieš puikius krepšininkus, 
visuomenė turėjo progos su 
jais susipažinti, o Kęstutis ir 
Alvydas užmegzti ryšius su vi
suomene. Šių krepšininkų da
lyvavimas daug prisidėjo prie 
gegužinės sėkmės. Susidomė
jimas nepaprastais svečiais 
paskatino gausų dahfravimą 
— jau seniai bematėme tiek 
svečių šioje gegužinėje. 

Alvydo ir Kęstučio dalyvavi
mas nebuvo jų pirmas pasi-

rodymas Philadeiphijos lietu
vių telkinyje. Jie jau anksčiau 
buvo mūsų parapijoje, lankėsi 
mūsų lituanistinėje mokykloje 
ir padėjo treniruoti mūsų jau
nus krepšininkus. Nors abu 
yra labai užsiėmę studijomis 
ir savo krepšinio komandų 
treniruotėmis, jie randa laiko 
apsilankyti lietuvių telkinyje, 
pabendrauti ir pradžiuginti 
mūsų jaunimą. Jų dalyvavi
mas įrodo, kad jiems įdomu 
susipažinti su mūsų veikla, o 
mums proga sužinoti apie jų 
pasiekimus moksle ir krepši-
nyje. 

Netrukus prasidės krepšinio 
sezonas. Linkime jiems sėk
mės studijose ir laimėjimų 
krepšinio aikštėse, keliant sa
vo universitetų ir tėvynės Lie
tuvos garbę. 

Rimas Gedeika 

NHL DARIŲ 
KASPARAITĮ 

DISKVALIFIKAVO 
DVEJOMS 

RUNGTYNĖMS 

Šiaurės Amerikos naciona
linės ledo ritulio lygos (NHL) 
vadovybė dvejoms reguliaraus 
seeono rungtynėms diskvalifi
kavo Pitsburgo „Penguins" 
klubo gynėją Darių Kaspa
raitį. 

Praėjusį savaitgalį Darius 
savo klube žaidė pirmąsias 
reguliariaus sezono rungty
nes, kuriose alkūne nokautavo 
Čikagos „Blackhawks" puolėją 
Jean Pierre Dumont. Čikagos 
ledo ritulininkas, kuriam vė
liau buvo diagnozuotas sme
genų sukrėtimas, iš aikštelės 
buvo išneštas ant neštuvų. 

_D. Kasparaitis smūgiavo 
tyčia, o jo varžovas nebuvo 
pasiruošęs gintis. Tokio pobū
džio smūgiai yra pavojingi ir 
nusipelno drausminių sank
cijų". — Lietuvos ledo rituli
ninko diskvalifikaciją komen
tavo NHL viceprezidentas Co-
lin Campbell. 

D. Kasparaitis, praleidęs 
dvejas rungtynes. neteks 
15.625 JAV dolerių iš savo at
lyginimo. Čikagos klubo trene
ris Bob Murray įsitikinęs, jog 
Darius nukentės ne tik finan
siškai. „Kai ponas Kasparaitis 
su komanda atvyks į Čikagą. 
tikiuosi, jis vyriškai nusimes 
pirštines ir susitiksime akis į 
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LIŪDNA FUTBOLO PIRMENYBIŲ 
PABAIGA 

su savo amžiaus 

Nusivylimo gaida baigėsi 
„Lituanicos" vyrų futbolo ko
mandos pasirodymai rudens 
sezono „Metropolitan" lygos 
pirmenybėse. Kaip dabar be
veik tradicija tapęs pilnos ko
mandos nesukomplektavimas 
buvo akivaizdus ir paskut i 
nėse šių metų pirmenybių 
rungtynėse, žaidžiant prieš 
ukrainiečių „Lions". 

Rungtyniaujant netoli Wis-
consin valstijos sienos esan
čiame Lake Villa miestelyje, 
aikštėje pasirodė tik devyni 
„Lituanicos" uniformą devin
tieji vyrai. Tai j au trečias kar
tas iš eilės, kai mūsiškiai ne
sudaro pilnos komandos. Pora 
sekmadienių mūsiškiai yra 
pradėję rungtynes dešimtyje, 
tačiau po raudonų kortelių 
užsidirbimo, žaidė devyniese. 

Žinoma, žaidžiant be dviejų 
futbolininkų spalio 24 d. vyku
siame susitikime apie pergalę 
nebuvo galima svajoti. Buvo 
galimybė stengtis gauti kuo 
mažiau įvarčių. Tačiau j a „Li
tuanicos" vyrai nepasinaudojo. 
Po 4-0 pasekmės p i rmame kė
linyje, mūsiškiai, tu rbū t , norė
jo išlyginti. Padar ius 4-1, mū
siškiams padidėjo apet i tas ir 
jie vos neįmušė ir antrojo įvar
čio. Tačiau tada j au sekė liūd
nas galas: į mažai g inamus 
vartus, krito da r t rys įvarčiai. 
Rungtynių pasekmė 7-1 
„Lions" naudai buvo logiška, 
nors ir gana žiauri mūsiškių 
atžvilgiu. 

Komandos t rener is Gedimi
nas Bielskus po šios nesėkmės 

akį"'. — cituoja gras inančius 
B. Murray žodžius dienrašt is 
,Chicago Sun-Times". 

„Blackhawks" t rener is įsiti
kinęs, jog ledo r i tul ininkų 
diskvalifikacijos nėra efektin
gos. „Pinigai šiems vaik inams 
nieko nereiškia. Žaidėjai patys 
turi išsiaiškinti tarpusavio 
santykius". — teigė B.Murray. 

(BNS) 

yra l inkės kaltinti futbolinin
kus, kur ie nors sekmadienio 
rytą ir pažadėję žaisti, nepasi
rodė aikštėje. J i s teigia, kad 
tai yra t a m t ikras nesąžinin
gumas ir stoka drausmės. Ta
čiau, a n t r a vertus, kai futboli
ninkams nežadama jokio atly
ginimo, sunku iš jų reikalauti . 
Jo teigimu, beveik visos šios 
lygos komandos bent geres
niems žaidėjams daugiau a r 
mažiau moka. Gedimino Biels-
kaus nuomone ir „Lituanica" 
turėtų panašiai daryti, jei no
rima žaisti vis stiprėjančioje 
lygoje. Apie tai „Lituanicos" 
vadovybė turėtų pagalvoti, 
rengiantis naujam sezonui. 

Beje, „Lituanicos" futboli
ninkai žalion aikštėn išeis tik 
ateinantį pavasarį. Tačiau ir 
šią žiemą jie dalyvaus salės 
futbolo pirmenybėse, kurios 
prasidės sausio pradžioje. Jose 
mūsiškiai dalyvauja net pačio
je aukščiausioje divizijoje. No
rint joje išsilaikyti, reikia j au 
dabar sudaryti pajėgesnę ko
mandą. 

Rudens rate „Lituanicos" vy
rų komanda žaidė B rungty
nes ir surinko 8 taškus: dvi 
pergalės, dvi lygiosios ir 4 pra
laimėjimai. Visi taškai iško
voti per penkias pirmąsias 
rungtynes, o vėliau komanda, 
galima sakyti, sugriuvo. Ta
čiau da r yra proga pasitaisyti 
an t r ame rate ateinantį pava
sarį-

M E T I N I S „LITUANICOS" 
POKYLIS 

Užbaigų.- futbolo pirmeny
bes, klubo vadovybė stipriai 
jungiasi į metinio klubo poky
lio ruošimą. Pokylis rengia
mas lapkričio 20 dieną (šeš
tadienį) Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

Jau anksčiau dalyvavę pa
našiuose klubo pokyliuose, 
žino, kad jie yra vieni geriau
sių ir linksmiausių lietuvių 
tarpe. Čia susirenka ne vien 
jaun imas , bet ir vyresniojo 
amžiaus ž:nonės. Visi čia gali 
pritapti ir visi turi progą pa-

K A L I F O R N I J O S 
LIETUVIŲ G O L F O KLUBO 

P I R M E N Y B Ė S 

Kalifornijos Lietuvių golfo 
Klubo 1999 metų pirmenybės 
vyks š.m. lapkričio 14 d., sek
madienį. Montebello Munici-
pal Golf C >urse. 901 Via San 
Clemente. • Montebello, CA 
90640. To.. 323-725-0892. Re
gistracija :ki pirmadienio, lap-

bendrauti 
žmonėmis. 

J šį smagų pobūvį registruo
tis reikia dabar, skambinant 
Laimai Glavinskienei (tel. 
630-323-6302) arba Leonui Ju-
raičiui (tel. 708-532-7526). 
Reikia priminti, jog klubo 
iždininkas Leonas Jurai t is na
riams yra išsiuntinėjęs lai
mėjimų bilietus, kuriuos pra
šoma neatidėliojant grąžinti, 
ypač jei nesirengiama daly
vauti pokylyje. Būtų gerai, 
kad tas bilietų knygutes na
riai paplatintų ir pažįstamųjų 
tarpe. 

E.Š. 

SUNKIAI SUSIRGO 
PRANAS MICKEVIČIUS 

Mūsų sporto veteranas, o 
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aiškėjo padėties rimtumas. 
Ligą pavyko stabilizuoti ir 
sveikatos būklė po truputį ge
rėja, bet teigiama, kad praeis 
nemaža laiko, kol visiškai pa
sveiks. 

P. Mickevičius, kuris eina 
77-sius savo amžiaus metus, 
dar gyvendamas Vokietijoje, 
karo pabėgėlių stovyklose, 
reiškėsi lietuvių sportinėje 
spaudoje. Atvykęs į Ameriką, 
savo darbą dar labiau sustip
rino. Yra buvęs nuolatiniu 
„Draugo" bendradarbiu sporto 
klausimais. Buvo ir vienu 

taip pat sporto darbuotojas bei knygos „Išeivijos lietuvių spor-
žurnalistas Pranas Micke- tas" redaktorių. Dar visai ne-
vičius, gyvenantis Wausau, seniai paruošė nemaža straip-
VVisconsin, sunkokai susirgo ir snių Lietuvoje ruošiamai Lie-
guli ligoninėje. J i s arti 10 die- tuvos Sporto enciklopedijai, 
nų skundėsi gripu, kuris vė- Jis yra ŠALFAS-gos garbės 
liau "išsivystė į plaučių užde- narys nuo 1991 metų. 

.girną. Nuvežus ligoninėn, pa- EJŠ. 

LIETUVOS FUTBOLO VETERANŲ 
KLUBAS „MEISTRAI" 

Lietuvoje 1997 m. rugsėjo 21 klubai, ypač futbolo federaci-
d. įvyko futbolo veteranų su- ja. Valstybė. Gaila, bet pas 
važiavimas, kuriame dalyvavo mus to nėra! 

Registracijos mo-
dol. asmeniui (po 
registruojantis bus 
idėtinio mokesčio). 
m mokestis dengs 
vežimėlį ir trofėjų 
Čekiai rašomi: 

r siunčiami turnyro 
Larry K. Kaveckas 
1210 N. Orange 
. VVest Hollvvvood, 

160 atstovų. Jo metu. buvo 
įkurtas Lietuvos futbolo vete
ranų klubas „Meistrai". Pirmi
ninku išrinktas buvęs geras 
futbolininkas, dabar versli
ninkas Raimondas Karka-
vičius, jo pavaduotoju — Al
girdas Kulikauskas, žaidęs 

Kaip nekeista, bet toks mū
sų klubas vienos sporto šakos 
ir visos respublikos yra vie
nintelis Europoje, o gal ir už 
jos ribų. 

Mūsų klubo iniciatyva yra 
išrinkti visų laikų geriausių 
žaidėjų, trenerių, teisėjų 11-

Lietuvos rinktinėje 15 metų, o kai. Geriausiu visų laikų fut-

CA 90O-U) fel. 32.'-!-656-4843 

sekretoriais išrinkti žinomi 
futbolininkai: Henrikas Mar
kevičius ir Vytautas Jančiaus
kas. 

Klubo tikslas padėti nusi
pelniusiems Lietuvos futbolui 
žmonėms, kuriems reikalinga 
pagalba. Tai gali būti buvę 
futbolininkai, treneriai , teisė
jai , futbolo darbuotojai, šiuo 
metu man labai gerai žinoma 
visų Lietuvos veteranų padė
tis: daugelis da r jauno am
žiaus miršta, nemaža ligotų, 
yra invalidų ir nemaža dalis 
gyvena labai skurdžiai. 

Mūsų klubas savo turimo
mis galimybėmis padeda 
šiems veteranams: remia fi
nansiškai, perkami vaistai, 
daromos nemokamai operaci
jos, sudaromos sąlygos nemo
kamai pasigydyti sanatorijoje. 
Sveikiname veteranus jų jubi
liejų progomis arba švenčių 
progomis. Jau daugeliui esa
me padėję. Turiu pripažinti, 
kad šie garbingi žmonės, Lie
tuvos futbolui nusipelnę žmo
nės, buvo užmiršti, niekas jais 
nesirūpino, net neprisiminda
vo. 

Iš dabartinės kartos lau
kiame dar liūdnesnės padė
ties, nes klubuose nevedamas 
auklėjamasis darbas, nesirū
pinama, kad žaidėjai baigtų 
mokslus. Todėl mūsų klubo 
laukia dideli darbai . Be abe
jonės, tokia susidariusi pa
dėtimi turėtų rūpintis patys 

bolininku yra išrinktas Vytau
tas Saunoris. 

Turime dvi būstines Vilniu
je, Kaune, kur gali futbolinin
kai susirinkti ir pasikalbėti. 

Mūsų planai ir tikslai yra 
dideli ir garbingi, tačiau turiu 
pripažinti, kad ne viską ga
lime padaryti, nes neturime 
pakankamai lėšų. Todėl, nors 
ir labai nepatogu, tačiau aš 
kreipiuosi į Jus , ir į visus 
Šiaurės Amerikoje gyvenan
čius futbolo gerbėjus, jeigu 
rastumėte galimybių mūsų 
klubui padėti. 

Aš labai atsiprašau, kad drį
sau parašyti tokį laišką, ta
čiau mane taip padaryti ver
čia tikrai sunki mūsų futbolo 
veteranų padėtis. 

Su draugiškais linkėjimais. 
A lg i rdas Kul ikauskas 

Kanto g. 3, 5800 Klaipėda, 
Lietuva 

TRUMPAI 
A P I E CHOMIČIŲ 

Dabar bent trumpai apie pa
tį V. Chomičių. Jis yra gimęs 
1959 m. gegužės 4 d. Kaune. 
Šį pavasarį jam suėjo 40 metų 
amžiaus. 1983 m. baigė Lietu
vos Kūno kultūros institutą 
(dabar akademiją) ir įsigijo 
fizinio lavinimo dėstytojo spe
cialybę. 1978-1989 m. žaidė 
Kauno „Atleto" ir „Žalgirio" 
komandose. Yra buvęs Lietu
vos ir TSRS vyru krepšinio 

EUGBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
(Sptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tai. 706-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Av*., Hfctory Hsss, IL 
Tei. (708) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREHOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robests Rd, HioHory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

ED*MDASVQNAS,M.D.,SC. 
Specialybe - Vidaus Rgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

čempionas. Su „Žalgirio" ko
manda laimėjo V. Džonso 
tarpkontinentinę taurę. (1986 
m.). 

Nuo 1979 iki 1995 metų bu
vo Lietuvos krepšinio rinkti
nės žaidėju. Barcelonoje vyku
sioje olimpiadoje laimėjo bron
zos medalį. 1996 m. Europos 
čempionate iškovojo sidabro 
medalį. Iš viso Lietuvos rink
tinėje sužaidė 77 rungtynes, 
pelnė 695 taškus. 

Dešimtį metų atstovavo ir 
TSRS rinktinei (nuo 1979 iki 
1989 m.). Žaisdamas joje tapo 
Europos čempionu (du kartus) 
ir po vieną kartą sugriebė si
dabro bei bronzos medalius. 
TSRS rinktinės eilėse pasi
rodė 233 rungtynėse, pelnė 
2,263 taškus. 

1989-1996 metų laikotarpyje 
žaidė užsienyje: Ispanijoje, 
Italijoje, Belgijoje, atstovauda
mas tų šalių komandoms. Nuo 
1996 metų treniruoja Lietuvos 
krepšinio klubų krepšininkus. 
Yra apdovanotas Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino IV laips
nio ordinu. Kartu su žmona 
Diana augina tris dukras (Ais
tę, Rasą, Mariją) ir sūnų — 
Liną. 

Ed. Šulai t ig 

* Praeitis, kaip ištirpusi 
druska: vietos neužima, bet 
skonis jaučiamas. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO VALDO 
ADAMKAUS KALBA 

VISUOMENEI 
Dėl paaštrėjusių įtampų Lie

tuvos Vyriausybėje šiandien 
nutraukiau savo vizitą Kana
doje. Suprantu, kad politikų 
kreipimaisi į visuomenę pas
taruoju laiku gerokai nupigo. 
Vis dėlto jaučiu pareigą tiesio
giai kartu su jumis, Lietuvos 
piliečiai, aptarti mūsų valsty
bėje susidariusią padėtį. 

Šiandien priėmiau Rolando 
Pakso Vyriausybes atsistaty
dinimą ir paskyriau laikinai 
eiti ministrės pirmininkės pa
reigas Ireną Degutienę, kurios 
ryžtą įvertins Lietuvos žmo
nės. 

Apgailestauju, kad daug vil
čių teikęs Konservatorių parti
jos valdybos pirmininko Pakso 
vadovautas ministrų kabine
tas taip netikėtai baigė savo 
darbą. 

Esu dėkingas ir ministrui 
pirmininkui, ir ypač visiems 
neatsistatydinusiems Vyriau
sybės nariams, kurie turėjo ir 
turi savo nuomonę bei jos lai
kosi, ieškodami Lietuvai nau
dingiausių sprendimų. 

Noriu padėkoti Rolandui 
Paskui už šiandien man išsa
kytą sutikimą dirbti drauge 
krašto labui. Rolandas Paksas 
buvo sąžiningas ir žmonių my
limas Vyriausybės vadovas. 

Prieš pusmetį jis ėmėsi at
sakomybės ir išvedė valdan
čiąją Konservatorių partiją, 
kartu ir Lietuvos Respublikos 
Seimą, iš rimtos krizės. Dirbo 

. nuoširdžiai, darė tai, ką ga
lėjo, drąsiai gynė savo princi
pus. Bet deja, paliko kraštą su 
neišspręstomis problemomis. 
O jos iš tikrųjų sudėtingos. 
Tinkamai neįvertinę Rusijos 
tafeės""paiĮekmių, laiku nesi-

l»£jnę reikalingų sprendimų, 
šiandien esame ištikti rimtų 
finansinių sunkumų. Jiems 
įveikti mums būtina nauja 
ryžtinga Vyriausybė, turinti 
tvirtą ir m .seklią Seimo pa
ramą. 

Šiandien atvirai klausiu jū
sų, Lietuvos piliečiai: ar su
gebėsime tokią Vyriausybę su
burti, esant dabartiniam poli
tinės atsakomybės ir politinės 
valios stygiui, kurį atskleidė 
paskutinių mėnesių įvykiai? 

Nepaisant partijos pirminin
ko Vytauto Landsbergio bei 
kitų partijos vadovų garbingos 
laikysenos, Tėvynės sąjungos 
vidinė konsolidacija ima kelti 
vis daugiau abejonių. Būtų 
per didelė rizika kurti dar vie
ną ministrų kabinetą, kuris 
tik tęstų buvusių vyriausybių 
klaidas. 

Gerbdamas parlamentinę 
demokratiją ir laikydamasis 
jos nuostatų, tokios valios ir 
atsakomybės laukiu iš Seime 

daugumą turinčios Konserva
torių partijos. Išties būtų ge
rai, jei kartu su konservato
riais artimiausiu metu galėtu
me sudaryti naują ministrų 
kabinetą. 

Aš paremsiu Konservatorių 
partijos siekį imtis atsako
mybės už būsimos Vyriau
sybės darbą. Tikiuosi, kad šis 
siekis bus aiškiai išreikštas ir 
pagrįstas realia antikrizine 
veiklos programa. Todėl šian
dien kreipiausi į šios partijos 
vadovus ir paprašiau arti
miausiu laiku pateikti man 
norimą naujojo ministrų kabi
neto sudėtį bei jo konkrečias 
programines nuostatas. Ma
nau, jog tokia išeitis šiandien 
Lietuvai būtų pati geriausia. 
Jei jos atrasti nepavyktų, tu
riu vilties, kad parlamentinės 
partijos šiuo nelengvu Lietu
vai metu bus pasiruošusios su
daryti plataus politinio pasi
tikėjimo Vyriausybę. 

Primenu, kad Konstitucija 
numato ir pirmalaikių rin
kimų galimybę. Ja galima pa
sinaudoti tada, jei Seimas 
neįstengtų sudaryti pastovios, 
pajėgios dirbti Vyriausybės. 
Kraštutiniu atveju išanksti
nius Seimo rinkimus būtų ga
lima surengti kartu su savi
valdybių rinkimais. 

Tokį matyčiau artimiausią 
politinį Lietuvos kelią. Juo ei
dami, įgytume daugiau poli
tinės valios, būtinos šalies 
ūkinėms, finansinėms ir socia
linėms problemoms spręsti. 

Manau, kad triukšminga 
„Mažeikių naftos" istorija per 
kelias pastarąsias dienas 
mums skaudžiai atvėrė dabar
tinę Lietuvos tikrovę., apnuogi
no mūsų valstybės bėdas. To
dėl būtina šią istoriją itin kri
tiškai įvertinti, kad ateityje 
galėtume išvengti panašių 
klaidų. 

Aš ir šiandien esu įsitikinęs, 
jog premjeras Rolandas Pak
sas nebuvo įvarytas į kampą. 
Dar būta galimybių tartis ir 
kartu ieškoti palankiausių 
sprendimų. 

Mūsų valstybės tikrai nie
kas neprievartauja vienaip ar 
kitaip apsispręsti. Jeigu Vy
riausybė ir pasitelkti finansų 
ekspertai manys, kad sutartis 
su bendrove „Williams" našta 
yra per sunki Lietuvai, niekas 
negalės jos priversti tokios su
tarties pasirašyti. 

Antra vertus, susidariusi 
padėtis, privatizuojant „Ma
žeikių naftą", verčia rimtai su
abejoti Lietuvos derybininkų 
profesionalumu, kurie iki šiol 
dėl nesuprantamų priežasčių 
nepasitelkė teisės, nei techno
logijų, ekspertų. Vieni mūsų 

Lietuvos Respublikos prez Valdas Adamkus kalba į tautą. (Elta) 

derybininkai nusileido ten, 
kur privalėjo nusileisti. O kiti, 
analizuodami praeities klai
das, prarado laiką ką nors pa
keisti iš esmės. 

Šiandien akivaizdu, kad Lie
tuvai bus sunku moderniai 
sutvarkyti savo energetikos 
ūkį. Tam reikalingi Vakarų 
partneriai, Vakarų investici
jos. Tik naujomis technologijo
mis atnaujinta, efektyviai val
doma, Europoje rinkų turinti, 
Mažeikių nafta" gali užtikrin
ti mūsų gerovę ateityje. To
kiam naftos komplekso per
tvarkymo darbui nematau al
ternatyvų. 

Beje, an t savo darbo stalo 
šiandien neturiu jokių alter
natyvių naftos komplekso pri
vatizavimo pasiūlymų. Apie 
galimus kitų Vakarų bendro
vių ketinimus teko išgirsti tik 
iš žinių agentūrų. Argi vienin
telė alternatyva — ieškoti naf
tos Irane? 

Todėl man labai apmaudu, 
kad dvejus metus užsitęsusias 
derybas dėl „Mažeikių naftos" 
privatizavimo Lietuva vaini
kuoja tik opozicinių partijų ir 
mitinguotojų sukurstyta anti-
vakarietiška isterija. Filoso
fas, stovintis ant bibliotekos 
laiptų su plyta rankoje bei 
grūmojantis anglams, ameri
kiečiams ir žydams. Kas tai? 
Būsimos, dvidešimt pirmojo 
amžiaus Lietuvos simbolis? 

Aš kreipiuosi į visus Lietu
vos politikus. Labai jūsų pra
šau: nutraukite visas pradėtas 
ir socialinius neramumus pro
vokuojančias akcijas. Šiandien 
netur ime teisės žaisti vals
tybės pastovumu. 

Esu ne mažiau nustebęs, 
matydamas, kad nei mūsų 
šviesuomene, nei budrūs poli
tikai nė nemėgina piktintis, 
kai buvęs KGB karininkas iš 
Lietuvos Seimo rūmų Rusijos 
vardu grasina sugriauti mūsų 
naftos ūkį. 

Atrodo, kad patikliai visuo

menė žiūn i tuos Lietuvos 
veikėjus, kurie, pasisavinę mi
lijonus iš valstybės ūkio, šian
dien siūlosi jį gelbėti. 

Ar tai tik sutapimai, kad jau 
kelintos Lietuvai gyvybiškai 
svarbios derybos su strategi
niais Vakarų investuotojais 
nutrūksta be jokių rezultatų? 
Dėl nevykusio Maišiagalos 
memorandumo į Pabaltijo naf
tos gavybą neatėjo vakarie
tiška AMOCO bendrovė. Opo-
zicjos šešėliu pažymėtos 
konkurso sąlygos užkirto kelią 
į Lietuvos energetikos ūkį Va
karų įmonei „Enron". Dėl to 
lig šiolei esame atskirti nuo 
Vakarų energetikos paramos. 

J tuos faktus negalime nu
moti ranka, atsakingai galvo
dami apie tolesnį Lietuvos li
kimą. Nėra abejonės, kad šios 
strateginės mūsų nesėkmės 
taip pat prisidėjo prie sunkios 
dabart inės Lietuvos ūkio ir fi
nansų būklės. 

Laiku n^peržiūrėję šių metų 
valstybės biudžeto, nesiėmę 
antikrizinių veiksmų plano, 
šiuo metu susidūrėme su 
skaudžiu lėšų stygiumi. Šį sty
gių jau pajuto policininkai, 
pensininkai, mokyktojai ir ka
riškiai. 

Manau, kad šiandien tur ime 
sėstis už stalo su tarptauti
nėmis finansų institucijomis ir 
ieškoti Lietuvai priimtinų išei
čių. Buvusios populistinės po
litikos pasekmės neturėtų pri
slėgti krašto žmonių nepake
liama našta. 

Antra vertus, dabarties sun
kumų akivaizdoje negalime 
pasiduoti vien valdžios malo
nei. Valdžia, nors ir galėtų 
gelbėti mus iš bėdos, bet tik 
trumpam laikui. Turime imtis 
didesnės iniciatyvos ir patys. 
Ilgalaikis mūsų sėkmės garan
tas tėra vienas — sėkminga 
privataus verslo plėtotė. Atro
do, kad šiandien atsistatydi
nusi Vyriausybė šią tiesą ge
rai suprato. Tikiuosi, kad bū

simas ministrų kabinetas 
stengsis realiai išlaisvinti pri
vačią Lietuvos verslininkų ini
ciatyva. Turime atsakingai 
kurti savo, savo šeimų ir savo 
šalies gyvenimą. Gerai su
prantu, kad šiandien nebus 
lengva. Bet tikrai žinau, kad 
šie sunkumai laikini. Jaučiu, 
kad ir jūs tai suprantate. 

Pasitikėkime savo jėgomis. 
Kurkime šalies likimą savo 
rankomis ir protu. Tuomet ir 
Dievas mums padės. 

DĖVĖTI DRABUŽIAI 
STUMIA IŠ RINKOS 

NAUJUS 

Kaip rašo „Lietuvos rytas". 
nuo Rusijos krizės pradžios 
skudurynų apyvarta išaugo 
du kartus. Naudotų drabužių 
parduotuvės kuriamos ne tik 
provincijos, bet ir didžiųjų 
miestų centrinėse gatvėse. Tuo 
pat metu naujais darbužiais 
prekiaujančių parduotuvių 
apyvarta per metus katastro
fiškai sumažėjo. 

Lietuvos lengvosios pra
monės įmonių asociacijos duo
menimis, per 1998 m. Lietu
voje parduota dėvėtu drabužių 
už 600 mln. litų. Pasak są
jungos generalinio direkto
riaus Vidmanto Vikšraičio, šis 
skaičius rodo, kad lengvo
ji pramonė praranda apie 
14.000 darbo vietų, nes tiek 
darbuotojų per metus paga
mintų produkcijos už 600 mln 
litų. 

Specialistų nuomone, dėvėtu 
drabužių paklausą didina ir 
kai kurių gamintojų rinkoda-
ros politika, kai sandeliuose 
metų metus guli neparduotos 
prekės. Pasak V. Vikšraičio, 
fabrikai galėtų dalyti sandė
liuose saugomą senesnę pro
dukciją kaip labdarą arba par
duoti už mažesne kainą. 

R. J . 

Danute Bindokienė 

Neilgai ir šį kartą 
teko džiaugtis 

Internetas stambiomis ant
raštėmis anglų kalba skelbia: 
Lietuvoje politine krize! Nu
versta Vyriausybė! Ir tuo lie
tuvių tauta panardinama į 
dar vieną purvo vonią. Nega
na, kad mums nuolat stengia
si patį neigiamiausią ir šlykš
čiausią įvaizdį prikergti kai 
kurių kitų tautybių asmenys 
(net nežinia, kokių priežasčių 
stumiami), patys lietuviai ne
blogai tą griaunamąjį darbą 
atlieka. Spalio 27 d. ..The \ e w 
York Times" dienraštis taip 
pat komentuoja ministro pir
mininko iš pareigų pasitrau
kimą dėl jam nepriimtinos su
tarties su JAV bendrove „Wil-
lianis International", turėju
sia ilgainiui perimti ..Mažei
kių naftą". Dienraštis teigia. 
kad prez. Adamkus skubiai 
premjero vieton paskyrė I. De
gutienę, kad būtų išvengta 
dar didesnės Vyriausybes kri
zes. Taip pat išreiškiama nuo
monė, kad galbūt Degutienė 
bus palikta tas pareigas eiti il
gesnį laiką... 

Kaip užsienis gali pasiti
kėti valstybe, kuri per trumpą 
palyginti laika nuo nepriklau
somybes atkūrimo, vis mėgina 
žengti mažą žingsnį pirmyn, 
visuomet žirgtelėdama bent 
tris didelius atgal? Ar ne me
tas Lietuvai padėti į šalį vi
daus politikos trynimas:, vie
ni kitų kiršinimą. įtarinėjimą, 
tautoje nepasitenkinimo ir 
priešiško nusistatymo Vaka
rams kurstymą? 

Respublikos prezidentas vėl 
turėjo kreiptis į tautą 'jo kal
ba spausdinama šiame pačia
me puslapyje) ir tarti: „Šian
dien atvirai klausiu jūsų, Lie
tuvos piliečiai: ar sugebėsime 
tokią Vyriausybe suburti , 
esant dabartiniam politines 
atsakomybes ir politinės va
lios stygiui, kurį atskleidė pa
skutinių mėnesių įvykiai?" 

Šiandien nei vieno užsienio 
lietuvio, bent kiek besido
minčio Lietuvos politiniu — 
tiek vidaus, tiek užsienio — 
gyvenimu, nereikia klausti, 
apie ką prezidentas Adamkus 
kalba? Žinome, kad Vyriausy
bę ištiko ta pati beda. kuri 
buvo labai gražia1! ' a rba taip 
daugelis galvojo; išspręsta 
prieš maždaug pusmetį. Anuo
met visi į ateitį, bent laiko 
tarpa, likusį iki rinkimų, žiū
rėjo viltingai, nes naujasis 
ministras pirmininkas teikt 
vilčių, kad savo naujose parei
gose nemažiau sėkmingai 
tvarkysis, kaip būdamas Vil
niaus mie. to meru. Deja, per 
anksti apsidžiaugėme. Jeigu 
galėtume šiandien toje visoje 
situacijoje dar atrasti šypse

nos blykstelėjimą, tai būtų 
Irenos Degutienės atvejis šį 
kartą atsitiko taip. 
Gediminui Vagnoriui pasi
traukus iš premjero pareigu 
— I. Degutiene buvo pakvies
ta laikinai jas perimti. Atrodo 

' ai vyrai „priteršta virtu-
• ims visuomet tenka 

, •• • iti..." 
iačiau šiuo meta Lietuvoje 

padėtis — nejuokinga. N\ 
del to. kad premjera-, pirmą 
kartą susidūręs su- didesne 
kliūtimi, pasirinko lengviau
sią, tiesiog nesubrendėli-ką 
išeitį: vos tik reikalai nesi
klostė, kaip norima, 
traukti viską pametus, i 
sant pasekmių ir atsakom 
savo valstybe: Kažkodėl iš 
Rolando Pakso to nesitikėjo 
nei užsienio, nei tėvynėje gy
venantys lietuviai, o juo la
biau prezidentas. J i - ' . 
..A- ir šiandien esu įsitikinęs, 
jog premjeras Rolandas Fak
sas nebuvo įvarytas i kampą. 
Dar butą galimybių tartis ir 
kartu ieškoti palankiausių 
sprendimų". Juo labiau, kad 
derybos su ,,\Viiliams Interna
tiona!" tęsiasi jau apie 18 
mene.-ių ir R. Paksas tikrai 
turėjo netoli pusmetį laiko su 
sutarties sąlygomis sus 
žinti, galbūt jas išlyginti pa
lankesni Lietuva; linkme ir 
pagaliau visą reikalą užbaigti. 
Juk tos ilgos derybos ir gry
nai, kaip prezidentas sako. 
..opozicinių partijų ir mitin
guotojų sukurstyta antivaka-
rietiška isterija", galėjo kur 
kas naudingiau ir kultū
ringiau užsibaigti. Nejaugi 
Lietuva dar vis negali atsikra
tyti Vakarų baime, nejaugi 
mano, kad tik rusiškosios naf
tos bendroves kra.-tui ..neša 
išganymą"? 

Tad ir kyla klausimas: kas 
iš tikrųjų paskatino ministrą 
pirmininką žengti tok; lem
tingą žingsnį? Kode! jis. savo 
kalbėję per Lietuvos televiziją 
(čia tai jau ..kaltas" preziden
tas, pirmasis įvedės paprotį 
visas kortas prieš gyventojų 
akis — arba ausis — pakloti 
iš žydriojo ekrano) pakartojo 
tuos pačius išsireiškimus apie 
..sąžines diktuojamus sprendi
mus", kuriuos dar neseniai 
kartojo ir buvęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas? Argi 
abiem jiem tuo pačiu metu 
..pabudo sąžine" gelbėti Lie
tuvą nuo kapitalistų vaka
riečiu išnaudojimo? 

Prezidento kalba verta dė
mesio. Tai nuoširdus kreipi
masis į tautą ir rūpestis jos 
ateitimi. Tikėkime, kad tie žo
džiai bus išgirsti 

TAI BUVO PRIEŠ 80 METŲ 
Tęsinys 

Nr.2 
Apie tą visą įvykį Šiaulių 

gimnazijoj, ginant ją nuo oku
pantų Mokytojų Tarybos man 
buvo pavesta parašyti smulkų 
pranešimą, kuris ir buvo įam
žintas mokytojų tarybos posė
dyje 1919 m. rugsėjo 30 d., 
tuoj po kruvino susirėmimo su 
šiais kryžiuočių palikuonimis. 

Aš pranešiau, kad rugsėjo 
29 dieną lietuvių komendan
tas gavo nuo vokiečių generolo 
Dibičo įsakymą iki 4 valandos 
(popiet) palikti buvusią vyrų 
gimnaziją, kame nuo pavasa
rio stovėjo lietuvių kariuo
menės komendantūros kuopa. 
Lietuvių komendantas davė 
vokiečiams atsakymą, kad pa
talpų jis neatiduosiąs. Buvo 
laukiama kraujo praliejimo, 
bet tą pat dieną, 2 valandą po
piet, lietuvių komendantūroje 
buvo gautas iš vokiečių raštas. 
kad, kraujo praliejimo išvengi

mui, jie atsisaką lietuvių ko
mendantūros kuopos patalpų 
užėmimo ir vieton to užimsią 
lietuvių gimnaziją. 

Apie 4 valandą popiet 30 vo
kiečių žandarų ir apie 30 be
laisvių bolševikų, vokiečių ka
rininko vedami, įsigriovė lie
tuvių gimnazijon, sunešė vi
sus suolus salėn, spintas gi ir 
rakandus — knygynam Jie tai 
padarė, nepaisant direkto
riaus protestų. Prie durų ir 
vartų buvo pastatyta karinė 
sargyba. Kuomet miesto val
dybos pirmininkas J. Orlaus-
kis kreipėsi į vietinį vokiečių 
konsulą Knepfelį su protestu, 
tai jis (konsulas) atsakė, nieko 
negalįs padaryti, kadangi ge
nerolas Džbičas veikiąs savo 
atsakomybe. 

Rytojaus dieną mokytojai ir 
mokiniai su knygomis susirin
ko gimnazijoj. Po to greit atėjo 
gimnazijon vokiečių ritmeiste-
ris fon Platten su keliais gink

luotais kareiviais, ėmė stum
dyti, mušti ir mėtyti iš gimna
zijos mokinius. Mušami vaikai 
spietėsi antrojo aukšto kori
doriaus gale ir giedojo tautos 
himną. Mokiniai nesijudino iš 
vietos. Tuokart įsi"tęs rit-
meisteris fon Platten emė gra
sinti mokiniams, atvesiąs bol
ševikus belaisvius su lazdomis 
ir visus išginsiąs iš gimnazi
jos. Greit iš tikrųjų jis at
sivedė tuos belaisvius ir įsakė 
j iems varyti mokinius, bet 
bolševikai, matyt, žmonišku
mo jausmų apimti, nedrįso 
prisiart int i prie verkiančių ir 
sujaudintų vaikų, ir stovėjo 
rankas nuleidę. Vaikai be pa
liovos giedojo himną. 

Dabar, įtūžęs, apsiputojęs ir 
žmogaus paveikslo nustojęs, 
ritmeisteris fon Platten puolė 
prie mokinių ir ėmė juos 
mušti veidan, sukti rankas ir 
smaugti. Tą pat darė ir su juo 
buvęs unteroficieris. Kilo dide
lis klyksmas ir šaukimas. rV* 
kl. mokinį J. Teišerskį rit

meisteris fon Platten. pasivy
damas smarkiai mušė kumš
čiu į galvą. Mokytojas J. Rim
kus, užstojęs tą mokinį ir 
ėmęs kaltinti ritmeisterj, buvo 
nustumtas nuo laiptų. Taip 
pat buvo ritmeisterio fon Plat-
teno nustumta nuo laiptų 
mokytoja M. Rakickaitė, mo
kytojos gi E. Čepulytė, Z. Or-
vidaitė ir O. Bugailiškienė, 
buvo to paties ritmeisterio fon 
Platteno apstumdytos ir muš
tos. Mokytojas J. Orlauskis, 
kuris stengėsi užsistoti vai
kus, to paties ritmeisterio fon 
Platteno buvo kelis sykius ap
stumdytas ir apmuštas. 

Ritmeisteris fon Platten su
ko rankas minėtam IV kl. mo
kiniui J. Teišerskiui. o VII kl. 
mokinį Gaidamavičių smaugė 
ir spardė kojomis. Ritmeiste
ris. matydamas, kad panašiu 
būdu neįveiksiąs vaikų, drau
ge su kareiviais ir belaisviais 
pasišalino iš gimnazijos. 

Tuomet mokiniai greit su
nešė į klases suolus ir rakan

dus, ir susirinko drauge su 
mokytojais ir tėvais salėje pa
sitarti apie tolimesnį veikimą. 
Vieno tėvo buvo prašyta, kad 
mokiniai užsilaikytų ramiai ir 
nieko nebijotų, nes vokiečiai 
vis tiek nešaudysią ir gal ge
ruoju pavyksią su jais susitar
ti. Bet vos buvo ištarti šie 
žodžiai, kaip salėn įsiveržė 
apie 20 kitų. lyg tam tyčia pa
rinktų, žiaurių vokiečių karei
vių, leitenanto ir tų dviejų 
pačių — ritmeisterio fon Plat
teno ir unteroficieriaus — ve
damų. Vokiečiai, ištraukę iš 
makštų savo peilius (tesakus). 
puolė susirinkusius ir ėmė vi
sus mušti peiliais, ju geležinė
mis makštimis, diržų sagti
mis, nagaikomis ir kumščiais. 

Vaikai, pamate blizgant pei
lius, eme bėgti. Pasidarė di
džiausia suirute. Leitenantas 
trenkė žemėn vieną vaiku mo
tiną — O. Čepulienę ir ėmė ją 
spardyti. 

(Bus daugiau) 
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TAI BUVO PRIEŠ 50 METŲ 
Su 100,000-ju DP į Amer iką 

EDVARDAS ŠLLAITIS 

Šiemet daugumos mūsų. ku
rie gyvenome vargingose pa
bėgėlių — DP stovyklose Vo
kietijoje ir turėjome DP vardą, 
švenčiame 50 metų sukakti 
nuo atvykimo į Dėdes Šamo 
žeme. Žinoma, didelė į Ame
riką atvykusiųjų dali*, ypač 
tie tautiečiai, kurie iwrvc vy
resnio amžiaus . ; . a iškelia
vusi amžinybėn ir jai negali 
sukakties paminėti. 

Čia noriu pasidalinti minti
mis iš anų dienų — prieš pusę 
amžiaus — kuomet buvo pro
ga pakelti sparnus į išsvajotąjį 
kraštą Ameriką. Apie tai butų 
galima prirašyti puslapių pus
lapius. Daug kas yra palietęs 
šia temą. visai nelaukiant šios 
apvalios .sukakties. Yra išleis
ta ir knygų, kuriose aprašomi 
praleisti metai tremtinių sto
vyklų barakuose, keliones į 
Šiaurės Amerikos žemyną, 
įsikūrimai naujame krašte ir 
pan. 

Aš čia tik trumpai pažymė
siu pačią kelionę į laisves 
kraštą, kuris kiek anksčiau 
atrodė toks tolimas ir nepasie
kiamas. 

Ilgiausią laiką pokario me
tais išgyvenus Kasselio-Mat-
tenbergo pabėgėlių stovykloje, 
ją likvidavus, trumpai teko 
pabuvoti Schw. Gmuend buvu
siose kareivinėje, laukiant ke
liones- per Atlantą Atlikus pa
tikrinimą Butzbacho pereina
moje stovykloje, buvome nu
vežti į Bremenhaveną, kur 
lauke „Gen. Howze"' vardu 
JAV karinių pajėgų perveži
mui naudotas laivas. J i s sutal
pino daugiau negu tūkstan
tinę panašaus likimo žmonių. 
kūnu.t,ąxpe buvo įvairių tau
tybių pabėgėlių, iš jų apie 100 
lietuvių. 

Sulipus į laivą, buvo praneš
ta, kad mūsų kelionė nėra pa
prasta — mūsų laivu plaukia į 
Ameriką 100.000-sis DP. Tai 
estas Eduards Kisks su savo 
žmona ir trimis sūnumis. Prie 
laivo ta proga buvo iškilmės, 
pasakyta trumpų kalbų. 

I Xew Yorko uostą iš Bre-
menhaveno pajudėjome 1949 
m. spalio 18 d. Kelionė buvo 
varginga ir nelabai maloni — 
buvo dienu, kuomet bangos 
laivą gerokai siūbavo ir apie 
maistą visai nesinorėjo girdė
ti. Pagrindinis noras — gali
mai greičiau pasiekti Ameri
kos krantus ir pamatyti, jau 
nuo šimtmečio pradžios vilio
jusią Laisvės Statulą. 

Gerai yra dabartiniams ke
liautojams, kurie a ts tumą iš 
įvairių Europos miestų lėktu
vu Atlanta įveikia per 7-8 va
landas. Tačiau tuomet tokių 

galimybių nebuvo ir ,.Gen. 
Hovvze" laivas mus nešė 10 
dienų. Tačiau kelionės tikslas 
vis tiek buvo laimingai pasiek
tas. 

Su šiuo neeiliniu laivu plau
kė daug tautiečių, kurių dalis 
jau buvo plačiau žinomi mūsų 
visuomenėje, o kiti — tik atvy
kę į Ameriką plačiau išskleidė 
savo sugebėjimus. Keleivių 
tarpe buvo gen. K. Tallat-
Kelpša. Jurgis ir Sofija Kiau
nės. Rozalija Šomkaitė, Jonas 
ir Adolfas Mickai. Vytautas 
Kavolis, Adolfas Andriulis, 
Valerijonas ir Natalija Sodei
kos, dr. Petras Kisielius ir 
kiti. 

Apie daugumą šių žmonių 
mes esame nemažai girdėję 
praėjusių 50 metų laikotar
pyje. Kai kurių jau neturime 
gyvųjų tarpe, dar visai nese
niai amžinybėn iškeliavo dr. 
V. Kavolis, kuris savo profe
sinėje ir lietuviškoje veikloje 
buvo pasiekęs aukštumų. 

Čia reikia išskirtinai pa
minėti ir Joną Meką, kuris, 
nors ir būdamas tarptautinio 
garso kinematografas, nenu
traukė ryšių su Lietuva ir lie
tuviais. Su juo ilgą laiką yra 
tekę kartu gyventi Kasselio-
Mattenbergo stovykloje. 

Tačiau man arčiausiai prie 
širdies yra dr. P. Kisielius, ku
ris visą laiką liko ištikimas Ci
cero lietuvių telkiniui. J is dar 
ir dabar yra vienas iš nedau
gelio čia išlikusiųjų nuo anų 
atmintinų dienų. J is profesi
ne, visuomenine, lietuviška 
veikla yra įrašęs savo vardą 
visiems laikams. 

Taip pat nofisi pasakyti, 
kad su dr. P. Kisieliumi teko 
susitikti, prieš pat važiuojant 
į Ameriką paskutinėje ateiti
ninkų stovykloje Europoje, 
kuri vyko 1949 m. rugpjūčio 
20-29 d. prie Boden ežero 
esančiame Kressbronno mies
telyje. 

I tą stovyklą buvau nuvykęs 
kaip Schw. Gmuend stovyklos 
moksleivių ateitininkų kuopos 
pirmininkas, o dr. P. Kisielius 
tuo metu jau buvo Studentų 
ateitininkų sąjungos centro 
valdybos pirmininkas. Atsime
nu — 194i m. rugpjūčio 28 d. 
įvykusį suvažiavimo užbaigia
mąjį posėdį, kurį at idarė kaip 
tik dr. P. Kisielius, o jame 
kalbėjo vysk. V. Brizgys. prof. 
J. Brazaitis, dr. J . Pikūnas, 
kun. P. Cukuras, Ateitininkų 
federacijos vadas prof. A. Ma
ceina ir kt. 

Beje. apie tą stovyklą tada 
parašiau piatų reportažą, kurį 
išspausdino Memmingene ėjęs 
laikraštis „Lietuvis" (jis atsi-

S K E L B I M A I 

Pabėgėlių stovykloje Kassetyje, Vokietijoje, prieš daugiau negu 50 metų praleistas die: 
pirmasis šio rašinio autorius Edvardas Šulaitis. 

. prUinu-nant l£ kaires 

JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS PRANEŠIMAS 

Ses. Margarita Bareikaite 

Pakeliui Į Ameriką. 
Eun>] .-

Būrys lietuvių, pasiruošusių 1949 m išplaukti iš 

Tautos moralės ugdymas be 
religijos yra neįmanomas. Be 
to, religija turi didelę reikšmę 
šalies kultūrai. Tad ir sten
giamės, kad lietuvių šešta
dieninės mokyklos būtų au-

rado po „Minties" ir „Mūsų ke
lio" susijungimo). Kuomet at
vykau į Čikagos našonėje 
esantį Cicero miest••• ir pra
dėjau skaityti „Draugą" (o net
rukus ir j ame bendradarbiau
ti) mačiau, kad tas mano 
aprašymas buvo persispaus
dintas ir šiame dienraštyje. 

Daug vandens nuplaukė per 
tuos 50 metų. daug kas pasi
keitė: šiame krašte išaugo net 
dvi daugumos tomis dienomis 
į šį kraštą atvykusiųjų prie
auglio kartos. Svarbiausia — 
Lietuva atgavo nepriklauso
mybę ir išsipildė mūsų, i Ame
riką vykusiųjų, svajone matyti 
savo kraštą laisvą ir neprik
lausomą. O tai juk buvo dar 
didesnis „stebuklas" negu mū
sų patekimas Dėdės Šamo že
mėn. 

Tai tokios, pasakyčiau, pa
drikos mintys šios gana svar
bios sukakties proga. Kiekvie
nas tų. kurie į šį kraštą atvy
kome prieš 50 metų. ėjome gal 
skirtingais keliais, bet daugu
mas norėjome atiduoti bent 
mažą duoklę mūsų tėvynei 
Lietuvai, vienaip ar kitaip 
dirbdami jos naudai be jokio 
atlyginimo. 

Todėl man būdavo keista, 
kuomet, besikalbant su Lietu
vos radijo ar spaudos bendra
darbiais, aš išgirsdavau nusi
stebėjimą, kad. užjūryje ilgus 
metus gyvenant, dar gerai 
kalbu ir rašau lietuviškai bei 
nuolat reiškiuos lietuviškoje 
veikloje. Dažnai į klausimą — 
kada aš apleidau Lietuvą — 
atsakydavau: „Sors iš tikrųjų 
aš išjos išvažiavau jau seniai, 
tačiau savo mintyse nuo jos 
niekada nebuvau atsiskyręs..." 
Nežinau, ar mano pokalbius 
radijo programose bei spau
doje tuomet Lietuvoje gyve
nantieji tautiečiai suprasdavo. 

klėjamoji bendruomenė, ku
riai priklauso mokiniai, moky
tojai ir tėvai. Religinių rei
kalų taryba ateina mūsų lie
tuvių moklykloms į pagalbą 
religinio turinio paruoštais 
sąsiuviniais, knygelėmis, nes 
jaunimui reikia duoti gerų pa
vyzdžių, į kuriuos jie gali 
remtis. Esame pastebėję, kad 
paauglių priešiškumas Baž
nyčiai ir religijai nėra tik lie
tuvių problema. Tolcia tenden
cija pastebima visame Vakarų 
pasaulyje. 

Formuojant asmenybę, daug 
įtakos turi tikyoos pamokos. 
Pastebima, ka; į bažnyčia 
ateina visa šeima drauge, tai 
jaunimas įsitraukia į vaikų. 
jaunimo chorus bei lietuviš
kas organizacijas. Vytautas 
Mačernis pastebėjo, kad ,,ti
kėjimo lobis vertas kruvinų 
pastangų". Tad tėvai, mokyk
la, mokytojai karta turi rū
pintis vaikų dvasine bei fizine 
sveikata. Tėvų užduotis yra 
sunki: įdiegti jaunimui pa
grindinius gyvenimo princi
pus, protingos mąstysenos ir 
pageidautinų dorybių — tam 
uždaviniui įgyvendinti ir atei
na į pagalbą religinis švieti
mas. 

,.National Institute for He
althcare Research" 1998 lap
kričio mėn. paskelbė straips
nį, tvirtinanti. Kad religijoje 
yra stiprus veiksnys, pade
dantis jaunuoliams išvengti 
nusikaltimų. Juo daugiau jau
nuolis susipažį.-ta su religija 
ir kuo geriau ja praktikuoja, 
tuo mažiau galimybių, kad jis 
pasuks į gyvenimo klystke
lius. 

Mūsų visuomenė yra televi
zijos įtakoje ir joje brutalumas 
gausėja. Tokios -elevizijos ža
lingas poveikis visuomenei, o 
ypač jaunimui, akivaizdus. 
Tuo tarpu dvasinti vertybes 
yra sunkiai prieinamos jau
niems žmonėmv todėl religi
nis Švietimas yra; būtinas mū
sų liet. mokyklose. 

Religinio švietimo neįma

noma ;.:.-'-,;;-: i :ILH; kultūrinio 
tautos pamato, nes nuo to, 
kokį žmogų ugdysime, prik
lausys mūsų tautos ateitis. 
Religinio švietimo tikslas yra 
ugdyti kritiškai mąstantį 
žmogų, gebantį savarankiškai 
spręsti ir prisiimti atsakomy
bę už savo veiksmus, ugdyti 
meilę Dievui ir žmogui. 

Matome bendra reikalą, 
bendros informacijos apie reli
ginį švietimą stoką. Todėl 
šiais metais Lietuvių fondo 
dėka ..Draugo" spaustuvėje 
buvo išleistos trys knygelės 
— spalvavimo sąsiuviniai ir 
juos išsiuntinėjome visoms 
lietuviškoms mokykloms. To
ronto ,,Maironio" mokykla ir 
įsigijo savo mokyklai visus 
mūsų leidžiamus religinius 
ieidinius. Be to, šiais metais 
pateikiame devynis straips
nius į ..Bridges", septynis į 
„Draugą^Jie iur is į „Pasaulio 
lietuvį" ir kelis j „Laiškai lie
tuviams", o mūsų mokytojos 
dėsto ne tik religiją, bet ir pa
rašo į ..Eglutę". Bendraujame 
įvairiuose kultūros renginiuo
se su religiniais pokalbiais, 
paskaitomis, įskaitant ir 
...Margutį II". 

Religinių reikalų tarybos 
sekretorė, ses. Onutė Mikai-
laitė suredagavo keturias reli
ginio turinio knygutes, jau 
vartojamas liet. mokyklose. 
Religijos dėstytojos jas naudo
ja, vaikai džiaugiasi jomis, 
nes jiems suprantama kalba 
pristatoma religija - tikėjimo 
pagrindai. Tiesa, jas naudoja 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALnQM0etX>.NMMSvO(AT0C 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas FrankZapoa* ir Ofl.Mgr. Auka* 
S. Kana kata UatiMakai. 

FRANKZAPOU8 
3206 1/2 Waat9StnStnMt 

Tai (708) 424-6054 
(773)561-6664 

Dar neauspreadetc, kur sutikti 
2000-uoaius? 

Virginijui ir Elmit Švabai 
kviečia i linksmą naujametinę puotu 

Hickory Hills Country Club! 
Informacija teL.: 70S-267-1MS, 

70S-974-3919. 

P a r d u o d a m a delikatesų 
krau tuvė Archer Ave ir 

Central Ave apyl. 
Kreipt is tel. 773-582-7557. 

m 
Moteris ieško darbo: gali 

slaugyti senelius ar prižiūrėti 
vaikus (gali juos mokyti ir 

muzikos). Gali gyvenu kartu. 
TeL 773-436-8426. 

SKAMBINKITE PIGIAI f 

PASIRINKITE 

ir lietuvių jaunimo-vaikų va
saros stovyklos. 

Ketvirtoji knygelė, „Jėzus 
mūsų tarpe", skirta jaunimui 
(14-16 m.). Ją galės naudoti 
ne tik mokyklos, bet ir jauni
mo stovyklos . Šiuo metu dir
bame prie liturginių švenčių 
kalendorių pagal metų ciklą. 
Planuojame paruošti ir apie 
sakramentus, ir šv. Mišias. 

Nuoširdi padėka visoms 
JAV šešt. lietuvių mokykloms, 
mokytojams, kurie rūpinasi 
religiniu švietimu. 

Ses . M a r g a r i t a 
Ba re ika i t ė 

Religinių reikalų tarybos 
pirmininkė 

TARP MŪSŲ KALBANT 
TEISYBĖS BEIEŠKANT 

Pasak Vytauto Bieliausko, 
'-.Draugas". 1999 m. spalio 19 
d.) š.m. spalio 6-10 d. Mihvau-
kee, WI, įvykusiame JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
suvažiavime buvo nutarta 
praplėsti JAV Lietuvių Bend
ruomenės sąvoką šitaip: „JAV 
Lietuvių Bendruomenę sudaro 
JAV gyveną lietuviai, miš
rioms nelietuvių kilmės, su
tuoktinėms pusėms pageidau
jant, suteikiamos JAV LB na
rio teisės". 

Skaitant spaudoje paskelbtą 
LB nutarimą, prisiminė anks
tyvesnieji laikai. Čia rašan
čiajam kadaise teko reikštis 
ir. atvirai kalbant, mėgautis 
lietuvių sportine veikla. Pa
menu. 1957 m. pavasrį Čika
goje vyko JAV Vidurio vakarų 
apygardos krepšinio ir tinkli
nio pirmenybės. Pirmose krep
šinio rungtynėse buvo lemta 
susitikti dviem Čikagos sporto 
klubu komandoms. Vienos ko
mandos vadovas, prieš prade
dant rungtynes, laikydamasis 
ŠALFAS nuostatų. įteikė pini
giniu užstatu (5 dol.) padengtą 
raStišką protestą. Protestą 
įteikęs asmuo žodžiu ir raštu 
pareiškė, jog priešininkų ko-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RCSULTS 
REALTOM 

o«c. (77i) SJ6-S9S9 
home (TOS) 425-7160 
pager (708) M6-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas variui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nootakJa 

FOR SALE VILNIUS AREA 
A beautiful modern 5 bedroom 300 
square metei home on Antakalnio St. 
at the end of Saulėtekio Ave., situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot. 
10 rain. drive to the centre of Vilnius. 
Every modern convenience, indudtng 
bath house. Gym. basketball and bed-
rninton courts and a spectaculat 
barbeque area. This home comes fur-
nished and with modern appliances. 
TV. w/d, d/w, microwave. etc. The ask-
mg price is just $295,000. Pleaae call 
617-844-6914 for further details. (Troly 
aoneof a kind properry.) *m 

Oak Lawo, I L, išnuomojami 2 
tatai: vienas 2 mieg.. 1 vonia, su 
šiluma, virykla, šaldytuvu, 
skalbykla. $665 į mėn.; antras: 1 
mieg., vonia, $500 į mėn. Kieme 
maudymosi baseinas ir teniso 
aikštė. Taip pat išn. 2 miegamųjų 
naujai įrengtas butas pusrūsyje 
(garden apt), Pulaski Rd. ir 67 St 
apylinkėje. Kreiptis: First Rate 
R.E„ Aušra, teL 773-767-2400. 

HELPWANTED 
"Banquet Waitress aad Kitcben 

belp. Englisb not necessary. We 
speak Lithuanian -t- some Poliso. 

Flexible Days + Hours. 
Apply in Person at: 

Hickory HBls Coootry Clob 
8201 W. 95th S t 

Hkkory HBb, IHinote. 

mandoje žaidžiąs kitatautis 
neturi teisės atstovauti lietu
vių sporto klubui savitarpio 
pirmenybėse. 

Rungtynes laimėjo koman
da, kurioje žaidė kitatautišku-
mu įtartas'krepšininkas. Pra
laimėjusios komandos vadovas 
pareikalavo nustatyti laimėju
sios komandos krepšininko 
tikrąją tapatybę ir jo lietu
viškumą. Susidarė nemaloni 
padėtis. Iškilo klausimas, ką 
daryti, kokiu būdu surasti tei
sybę. 

Kitatautiškumu įtartas 
krepšininkas, nors ir nemo
kėdamas lietuvių kalbos, aiš
kino, jog jis yra lankęs lietu
vių parapijinę mokyklą ir save 
laikąs „luganu". Protestuojan
čios komandos vadovui pasiū
lius, nutarėm susitikti ir išsi
aiškinti su įtariamojo krep
šininko tėvais. Pietų pertrau
kos metu, sėdę į automobilį, 
išvykome ieškoti teisybes. 

Menu, buvo labai graži, sau
lėta pavasario diena, atvykę į 
Marųuette Parką pirmiausia 
susipažinome su namo veran
doje triūsiančia krepšininko 
motina. J i mus maloniai suti
ko ir pasidžiaugė savo sūnaus 

RehUumnohUės 
773-5SS-9SOO 
sportiniais pasiekimais. Ne
spėjus paaiškinti atvykimo 
priežasties, buvome pakviesti 
pasivaišinti gaivinančiais gė
rimais ir sausainiais. Kalbėjo
mės angliškai. Nebeiškentę 
pradėjome aiškintis. Paklaus
ta, ar ji nėra lietuvių kimės, ji 
šyptelėjusi kreipėsi į virtuvėje 
sėdėjusį vyrą, angliškai pasa
kydama: „Ei, Joe, pasakyk ką 
nors lietuviškai". Vyras, netai
syklinga lietuvių kalba at
sakė: „Pabučiuok man į...". 
Taip pasakęs pridūrė, jog jis 
tik tiek temoka pasakyti. Tai 
išgirdę atsistojome ir padėko
jome už vaišes. Tuo pačiu me
tu, mūsų nustebimui, motina 
prabilo lietuvių kalba. J i pir
miausiai pasišaipė iš savo vy
ro ir sūnaus, kurie, jos žo-
žiais, nesugeba išmokti lietu
vių kalbos. Paskui ji paaiš
kino, kad jos vyras esąs slo
vakų kilmės, o ji esanti Ameri
koje gimusi ir augusi lietu
vaitė. 

To ir pakako. Tuo metu pri
klausyti Šiaurės Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungai, o tuo pačiu JAV ir 
Kanadoje veikiantiems lietu
vių sporto klubams, turėjo tei
sę kiekvienas, 50 proc lietu
viško „kraujo" turįs, asmuo. 
Dabar gi, jei neklystu, užten
ka dar mažesnio lietuviško 
„kraujo" kiekio. 

Tačiau čia dar nepabaiga. 
Tų pačių metų vėlyvą rudenį 
atvykus į Čikagą, teko patirti, 
kad lietuviškumo stoka įtar
tas krepšininkas pasitraukė iš 
lietuvių sporto klubo. Tai iš
girdęs, pajutau savotišką kal
tės jausmą. 

Paskambinus telefonu, čia 
minimo krepšininko motina 
paaiškino, jog jiems nepatinka 
lietuvių dipukų „regulation" ir 
„investigation". 

Tai tokios tokelės mūsų gy
venimėlyje. 

P e t r a s P e t r u t i s 

• Ir prie dulkėto kelio kai 
kurie bertai išsiskiria savo 
baltumu. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DAR APIE TĄ GRŪTO 

PARKĄ 

Šią vasarą aplankiau pagar
sėjusį Grūto parką. Jau, skai
tydamas spaudą, žinojau, kad 
vieni yra už jį, kiti labai 
prieš. Mano nuomone, mes vi
si turime tą patį tikslą — pa
rodyti ar paaiškinti visam pa
sauliui, kad Lietuvoje komu
nistai įvykdė „Holocaust" to
kio pat žiaurumo, kaip naciai 
padarė žydams. Tad kodėl 
toks nesutarimas? Apie tai 
galima ginčytis dienų dienas. 
Anksčiau ar vėliau iškiltų 
klausimas: kas geriausiai ga
lėtų parodyt, pamokyti, ar su
pažindint pasaulio žmones su 
komunistų darbais Lietuvoje? 
Jeigu protausime, bet nepasi
duosime jausmams, tai turėtu
mėm prieit vienos išvados, 
kad V. Malinauskas galėtų tai 
padaryti savo nuosavame par
ke prie Druskininkų. Lygiai 
taip, kaip lenkai padarė Liub
line ir vengrai Budapešte. Ar 
ten atsirado tų statulų garbin-

• tojai? Ar ten komunizmo ban
ga susilpnino demokratiją? Ar 
tie muziejai atnešė nuostolio 
ir gėdos lenkų ir vengrų tau
tom? Esu tikras, kad taip ne
įvyko. O kai kurie mūsų žmo
nės tą pranašauja. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į 
vietos gyventojus. Daugiau 
kaip 60 procentų žmonių nori, 
kad Grūto parkas būtų, o apie 
70 proc. nenori, kad tos statu
los būtų sunaikintos. Tai ką 
daryt? Gal vežt atgal į šiukš
lynus, sudaužyti, ar vėl jas 
užkąst? Gal nugrūst jas į bu
vusius KGB rūmus ir palikti 
ten? Man teko neseniai lanky
ti tuos KGB rūmus. Išbuvau 
ten apie valandą laiko. Tuo
met-.tik*, dar vienas žmogus 
•tėjo. Taip būtų ir su tom 
statulom. Niekas neitų ten, 
niekas nesidomėtų, nes turis
tams, ypač iš užsienio, neįdo
mu viskas, kas lengvai nėra 
prieinama. Visi lietuviai jau 
žino apie tuos KGB rūmus, ži
no apie deportacijas, žino apie 
tautos „Holocaust", bet kaip 
užsieniečiai? 

Kiekvienas, nuėjęs į Grūto 
parką, tikrai negalės pasakyt, 
kad trėmimai, persekiojimai 
ir kankinimai yra išsigalvoji
mai,, arba kad viskas perdėta. 
Kaip kad dabar, po 60 metų, 
jau yra žmonių, kurie drįsta 
sakyti,kad žydų „Holocaust" 

nebuvo. Sudraskyt, sudaužyt 
ar sunaikinti viską galima bet 
kada! Ar komunistai, atėję į 
Lietuvą, nesunaikino nepri
klausomybės laikų statulų? 
Nejaugi mes turim sekti jų 
pavyzdžiu. Aš siūlyčiau pas
veikinti ir V. Malinauską už 
tokį garbingą užmojį. Esu tik
ras, kad tik per privačius as
menis, bet ne valdžios ar ko-, 
kių organizacijų tvarkymu, 
mes galėsim nuolat pamokyti 
ir priminti pasauliui apie Lie
tuvos kančias ir vargą, vieš
pataujant komunistams. 

Vadovaukimės protu, bet ne 
jausmais! Lenkai ir vengrai 
jau tą padarė! 

Algimantas Totilas 
Omaha, NE 

DAR DĖL GRŪTO PARKO 
— MUZIEJAUS 

Kad lauko muziejai yra po
puliarios ir daugelio lankomos 
vietovės, to niekas negali gin
čyti. Taip Amerikoj, aukštame 
Pietų Dakotos valstijos Rush-
more kalne, yra iškaltos ketu
rių prezidentų galvos. Tai di
dingas paminklas. Kiekvie
no prezidento galva yra apie 
20 m aukščio. Tą paminklą 
uoloj iškalti menininkui už
truko 14 metų. J tą aukštą 
kalną dabar yra išvestas pla
tus kelias. Jį kasmet aplanko 
apie 2 milijonai turistų. Ten 
yra įrengti erdvūs restoranai, 
suvenyrų parduotuvės. 

Kai šią vasarą teko lankytis 
Lietuvoje, Vilniuje teko matyti 
organizuojamą „Europos par
ką'. Nors dabar ten dar mažai 
tėra ką matyti, tik vieną kitą 
statulą, bet įvažiavimas jau 
apmokamas. Jei tokiu princi
pu būtų organizuojamas Grū
to muziejus, jame galėtų būti 
keturi skyriai: istorinės, ne
priklausomos, okupuotos ir 
dabartinės Lietuvos. Tokio 
parko organizavimas galėtų 
užtrukti ilgą laiką. Istorinės, 
nepriklausomos ir dabartinės 
Lietuvos paminklų į Grūto 
parką nuvežti dabar nėra. Jei 
tokie Lietuvoje dar yra išlikę, 
jie turi stovėti ten, kur pasta
tyti, bet gal atsirastų skulpto
rių, dailininkų, inžinierių, ku
rie gal nemokamai tokius me
no paminklus ten laikui bė
gant statytų. Taip gali atsiras
ti meno paminklų ir iš dabar
tinės Lietuvos vertų minėti 
didvyrių. Į tokį parką galėtų 
patalpinti ir komunizmo, ir 
fašizmo žmogėdras. 

Istorijos, enciklopedijos ap
rašo ne tik dorų žmonių gyve
nimą ir darbus, bet ir didžiau
sių despotų, ir deda jų nuo
traukas. Tačiau prie kiekvie
nos komunistų herojų statulos 
turėtų būti prikalta lenta ir 
joje suminėta, kokią Lietuvai 
ir visai žmonijai žalą jie yra 
padarę. Kaip istorijos vado
vėliuose turėtų būti suminėta, 
kiek kiekvienas jų prisidėjo 
prie nekaltų žmonių kankini
mo, kalinimo, trėmimo, žudy
mo. 

Toks parkas neprasilenktų 
su tikrove, patrauktų daug 
turistų ir duotų pelno. Jei jis 
būtų suorganizuotas privačių 
asmenų, turėtų būti valdžios 
prižiūrimas. 

Pe t ras J o k u b k a 
Chicago, IL 

NEPATIKRINTI FAKTAI 

„Draugo" redaktorė savo 
1999 m. spalio 20 d. vedama
jame „Ar mes su Lietuva?" 
iškėlė labai gerą klausimą. 
Jeigu klausiama ar JAV LB 
padeda Lietuvai, — tai taip, 
materialiniai, moraliniai ir 
politiškai. Jeigu klausiama 
„ar mes su Lietuva" priimda
mi nurodymus iš Vilniaus, — 
tai ne. JAV LB yra savaran
kiška JAV inkorporuota orga
nizacija. 

Vedamajame minėtas nuta
rimas, raginantis Lietuvos Re
spublikos Seimą ir vyriausybę 
padidinti gynybos biudžetą iš 
pusantro procento šiais me
tais iki dviejų procentų 2001 
m. (BVP), buvo priimtas spa
lio 10 d. JAV LB XV Tarybos 
sesijoje, Milvvaukee. Cituotas 
pokalbis, kuriame sakiau, kad 
tie du procentai „neiškalti ak
meny", įvyko kovo 6 d. Iš 
tikrųjų tai stebėtina, kad ban
doma spalio 10 d. nutarimą 
pritaikyti kovo 6 d. pokalbiui 
(įvykusiam septynis-mėnesius 
pr ieš nutarimo priėmimą). 

Dėl NATO: Vašingtono vir
šūnių komunikatas aiškiai 
išvardino sekantį plėtimo 
trančą (etapą) 2002 m. gali
mai pakviečiant Rumuniją ir 
Slovėniją. Tas pats komunika
tas mini, kad trancas po to 
bus 2004 m. galimai pakvie
čiant Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Pasakymas „Po trejų me
tų ateis eilė kalbėti apie NA
TO" iš tikrųjų pagreitino eigą 
Lietuvos naudai dvejais me
tais iš 2004 m. į 2002 m. Visi 
mes norime ir veikiame, kad 
Lietuva būtų pakviesta kuo 
greičiausiai, bet reikia atsi

žvelgti ir "į Vašingtono politi
kos realybes. 

Donatas Skučas 
JAV LB XV Tarybos 

Prezidiumo pirmininkas 

REMKIME SAVUS 
KUNIGUS 

Artėjant Vėlinėms, iš įvairių 
vienuolynų ir misijų gauname 
raginimus prisiminti miru
sius savo šeimos narius šv. 
Mišiomis. Būdami katalikais, 
taip ir darome. 

Tačiau ar mums, lietu
viams, siunčiant aukas šv. 
Mišioms, nederėtų duoti pir
menybę savo tautybes dvasi
ninkams, pagal savo nuožiū
rą, esantiems ar Lietuvoje, ar 
Romoje, tėvams jėzuitams Či
kagoje, pranciškonams Ken-
nebunkporte ar kitur? 

Mano remtinas kunigas yra 
kanauninkas Valentinas Ka-
maitis Anglijoje. Jis ten nuo 
1953 metų kaip kapelionas St. 
Chad's parapijoje aptarnauja 

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorinį sveikinimų leidinį. 
Koncertą „Genties Giesmės" atliks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Exuttata šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuley gimnazijos patalpose, 3737 West 99* 
Street, Chicago, Illinois. Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga. 

vardas -
Pavardė. 
Adresas. 

Sveikinimo tekstas. 

• Auksinis puslapis $500.00 o Puslapis $100.00 
o Puse psl. $50.00 aKetvirtadalispsl. $25.00 

Sveikinimo auka $ 

ne tik Manchesteno. bet ir 
Bradfordo, ir plačių apylinkių 
lietuvius. Jį myli ir gerbia ne 
tik lietuviai, bet ir airiai bei 
anglai. Su juo karts nuo karto 
dar susirašinėju. 

Prieš savaitę gautame laiške 
kan. V. Kamaitis man rašo, 
kad šią vasarą, sveikatai pa
šlijus, išėjęs į pensiją. Gyvena 
nebe St. Chad's parapijos kle
bonijoje, bet seselių vedamoje 
senelių prieglaudoje Prest-
wich, netoli Manchesterio. Po 
turėtos klubo operacijos nese
niai grįžęs iš ligoninės, tad 
dar vaikšto, pasiremdamas 
lazdomis. Tikisi, kad ir iš čia 
galės darbuotis tarp lietuvių, 
kaip iki šiol. Manau, kad, 
ypač Anglijoje gyvenusiems 
tautiečiams, bus įdomu žinoti 
jo adresą; Rev. V. Kamaitis, 
Nazareth House, Scholes 
Lane, Prestvvich, Manchester 
M 25 0HU, England. 

Leo Venckus 
Fennville, MI 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savlngs and Loan 

Assoclation of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
CMtmir G. Okw», Pmkknt 

Pitamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviam* Daugiau Kaip 91 Metu*. 

A.tA. 
brangiai dukterėčiai ir 

pusseserei 
dr. NANCY MAŽEIKA 

po sunkios ligos užbaigus žemišką kelionę, kartu 
liūdime su jos dukra VERONIKA, tėvu VYTAUTU, 
jo Žmona DANUTE, broliais dr. B ARČIU, KERNIUM 
ir jų šeimomis. 

Dr. Pranas ir Aldona Mažeikai 

John ir Marytė Utz su šeima 

Dr. Jonas ir Susan Mažeikai su šeima 

Petras ir Angelą Mažeikai su šeima 

A.tA. 
DONATUI ŠATUI 

miras, prisimindama Velionio draugystę su mano a. a. 
broliu Vytautu Krikščiūnu, gilią užuojautą reiškiu 
SAULEI ŠATIENEI bei visai šeimai. 

Aldona Krikščiūnaitė Šmulkštienė 

A.tA. 
MARIJAI TRAPIKIENEI 

mirus, jos dukrai IRMAI DEVEIKIENEI, žentui 
GEDIMINUI, jų šeimai bei visiems giminėms reiškiu 
nuoširdžią užuojautą. 

Vytautas Janulaitis 

VILNIUS 
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

Spalio 1 d. - kovo 31 d., 
išskyrus kalėdinį laikotarpį. 

New York $406 
Chicago $450 
Seattle $560 
plius mokesčiai. 

Nuolaidos 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 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

I 

A. t A. 
POVILUI NORVILUI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame giliausią užuojautą 
art imiesiems: žmonai Onai, kuri su meile ir 
nuoširdumu visada aukoja savo jėgas bei gabumus 
ateitininkiškam jaunimui, sūnui dr. ALGIUI, kurio 
pamokymai ir paskatinimai brandina bei ruošia 
būsimuosius ateitininkijos vadus, anūkams ARUI, 
VENTAI, KOVUI ir DARIUI, mūsų idėjos draugams, 
kurie prarado ne tik senelį, bet ir nepakeičiamą draugą, 
ir visiems kitiems šeimos nariams bei draugams. Šioje 
liūdesio valandoje meldžiamės už a. a. Povilo Norvilo 
sielą. 

Studentų Ateitininkų sąjunga 

A.f A. 
POVILUI NORVILUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai ONAI ir visai 
NORVILU giminei reiškia ir kartu liūdi 

Jaunimo centro taryba, valdyba, 
pagalbinis moterų komitetas 

ir visas Jaunimo centras 

Mielam ir artimam draugui VYTAUTUI MAŽEIKAI, 
jo mylimai dukrai 

A . f A . 
dr. NANCY 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės jo 
liūdesiu. 

Irena ir Mečys Šilkaičiai 

Rasa ir Raimundas Šilkaičiai 

Aušra ir Edmundas Šilkaičiai 

A . t A . 
gerb. TEODORUI BLINSTRUBUI 

mirus, dukrai SEVERINAI ir žentui NARDŽIUI 
JUŠKAMS, dukrai DAIVAI ir žentui RAY 
PANARAMS, anūkui EGIDIJUI JUŠKUI su šeima, 
svainei STELLAI ir vyrui AUGUSTUI 
PAŠKONIAMS, kartu liūdėdami, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Aldona ir Stasys Mažuliai 

Barbara ir Algimantas Mažuliai su šeima 

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų valdybos pirmininką 
ALGI NORVILĄ, išlydėjus Tėvelį, 

A . I A . 
ALGĮ NORVILĄ 

į Amžino Poilsio vietą. 

Šiaurės Amerikos Ateitininkų Sendraugių 
valdyba 

Mūsų mielam 

A. t A. 
Winnipego Šv. Kazimiero 

parapijos klebonui prelatui 
JUSTINUI BERTAŠIUI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu, seserį BIRUTE 
ASTRAUSKIENE, brolius VACĮ ir STASJ. jų šeimas 
ir visus gimines Lietuvoje bei gimines ir artimuosius 
Kanadoje ir JAV užjaučia ir kartu liūdi 

Šv. Kazimiero parapijos komitetas ir 
visi parapijiečiai Winnipege 

} 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 

Vėlinių iški lmės Šv. Kazi
miero l ie tuvių k a p i n ė s e 
vyks sekmadienį, spalio 31 d.. 
12 vai. prie Steigėjų paminklo. 
Iškilmes praves Kapų sklypų 
savininkų draugija. Religinę 
dalį praves prelatas Ignas Ur
bonas. Trumpą žodj tars Algis 
Regis. Mirusieji bus pagerbti 
vainiko padėjimu. Vėlinių žva
kes uždegimu ir visų dalyvių 
giedama giesme. Iškilme^ jau 
daugei; metų ruošia Kapų 
sklypų savininkų draugija ir 
Bendruomenes Pasauliečių 
komitetas, garbes sargyboje 
dalyvaujant šauliams ir ramo-
venams. Visi kviečiami daly
vauti šiame visuomeniškame 
mūsų tautos mirusiųjų pager
bime ir po to aplankyti šiose 
kapinėse palaidotus draugus 
ir artimuosius. 

Š i a m šeš t ad ien iu i pere i 
n a n t į sekmadien į , naktį, 
bus keičiamas laikas. Laikrody 
reikės pasukti viena valanda 
atgal. Sekmadienio Mišios ir 
n a kiti renginiai vyks naujuo
ju rudens laiku. 

J a u n i m o cen t r o admi 
n i s t r a c i j a spal io 31 d. po 
šv. Mišių tėvų jėzuitų kop
lyčioje visus kviečia pasi
svečiuoti kavinėje ir pažiūrėti 
filmajuostę iš Lietuvos „Parti
zanų motina".Filmas bus de
monstruojamas 11:30 min. 
Filmą parūpino Pakalkai. 

A m e r i k o s l ietuvių r ad i j o 
rengiamas Paltinų ir Ivanaus
ko estradinių dainų koncertas 
vyks lapikriCio 7 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami „Seklyčioje". 

Del prezidento Antano Smetonos minėjimo iškilmių tariasi (iš kaires!: 
Irena Kazlauskienė, pirmininke Irena Kriaučeliūnienė ir iždininkas Os
karas Kremeris. 

SĖKMINGAS 
PIANISTĖS KONCERTAS 

Spalio 24 dieną Wright Col-
lege. Čikagoje, Northwest 
Symphony orkestras pradėjo 
savo 1999-2000 metų koncer
tinį sezoną. Programoje be Vi-
valdi. Mozarto ir Brahmso or
kestrinių kūrinių, orkestras 
grojo ir Šostakovičiaus ant
rąjį fortepijoninį koncertą. 
Džiugu pranešti, kad solistu 
šiam koncertui buvo pakviesta 
lietuvių publikai gerai, pažįs
tama Sonata Deveikytė-Zu-
boviene. Dar džiugiau, kad 
Šostakovičiaus koncertas, be 
abejonės, nuostabaus Sonatos 
grojimo dėka. buvo tikrai 
įspūdingiausias, karščiausiai 
klausytojų plojimais palydė
tas programos kūrinys. Pia
nistė Sonata Deveikytė-Zubo-
vienė šią popietę savo azar
tišku, energingu, kupinu polė
kio grojimu sugebėjo gana vi
dutiniškai prieš tai skambėju
sį orkestrą paversti jautriai 
į muzikos vingius reaguojan
čiu ansambliu. 

Galima tik tikėtis, kad ki
tuose Sonatos koncertuose, 
kurie vyks amerikiečių salėse, 
tarp klausytojų pamatysime ir 
daugiau lietuvių veidų —juk. 
deja. ne taip dažnai atsiranda 
proga pasidžiaugti lietuvių 
muzikų pasiekimais plates
niuose muzikiniuose baruose. 
Didžiausios sėkmės jaunajai 
muzikei jos ateities muziki
niuose sumanvmuose' 

MM tarti 

J u r g i s Vidž iūnas , ilgame
ti- Lietuvių operos valdybos 
narys, šiais metais vėl tvarko 
metinio aukų vajaus reikalus. 
Jis taip pat apsiėmė ir Operos 
pokylio, įvyksiančio šeštadie
nį, lapkričio 20 d., ruošimą. 
Darbų Jurgis nesibaido, jis 
pažymi: „Malonu dirbti, kai 
jauti visuomenės paramą"'. O 
paramos Lietuvių opera susi
laukia: ateina ir stambesnių 
aukų. Dr. Jorge ir Sofija Ga
lante, atsilygindami už loteri
jos bilietėlius, „Traviatos" pas
tatymui atsiuntė 250 dolerių. 
Visiems Lietuvių operos rėmė
jams J. Vidžiūnas taria širdin
gą ačiū. 

Septyniol ik to j i p remi jų 
š v e n t ė , kuri įvyks lapkričio 
14 d., sekmadienį. 4 vai p.p. 
Jaum.no centre Čikagoje, jau 
yra tapusi tradiciniu JAV LB 
Kultūros tarybos renginiu. 
Mūsų kultūrininkams bus 
įteiktos premijos, kurių mece
natas yra Lietuvių fondas. Vi
suomene kviečiama savo atvy
kimu parodyti, kad vertina 
savo kūrėjus. Bus geros vaišės 
ir meninė programa. Bilietus į 
premijų šventę galite gauti, 
skambindami tel. 708-562-
1448. 

Da i l i n inkės J o a n o s Valai
t i e n ė s paroda ..Spalvų pava
saris" vyks spalio 30 d. - lapk
ričio 14 d. Lietuvių dailės mu
ziejuje. Lemonte. Parodos ati
darymas - šį šeštadienį, spalio 
30 d., 7:30 val.v. 

Tai Rima Sell demonstravo madin
giausius drabužius praėjusių metų 
Madų parodoje, vykusioje Pasaulio 
lietuvių centre. PLC renginių ko
mitetas į tą pačią saię visus madų 
mėgėjus kviečia ir šiais metais 
lapkričio 14 d 12 vai. Bilietus užsi
sakykite, skambindami Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-852-3204 
arba Dainai Siliūnienei tel. 630-
852-3204. N'uotr. Viktoro Kučo 

„Kvar te t a s t i e s iog sp in
du l i avo d a r n ą - apie tokią 
darnią vienybę daugelis muzi
kantų gali tik svajoti..." 
(„Houston Chronicle"). Čika
gos lietuviai taip pat turės 
progą patirti šią kvarteto vie
nybę - Vilniaus styginių kvar
tetas Čikagos lietuviams kar
tu su Sonata ir Roku Zubovais 
koncertuos lapkričio 5 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. Jauni
mo centre ir lapkričio 7 d., 
sekmadienį, 1 val.p.p. Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte. 
Bilietus jau galite įsigyti 
..Seklyčioje" ir Lietuvių dailės 
muziejuje. 

Meno mokyk lė lė s kanklių 
skyriui reikalinga mokytoja. 
Skambinkite tel.630-690-4051. 

Panevėž i eč ių k l u b o narių 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centro klasėje, 
pirmame aukšte. Prieš susi
rinkimą 10 vai.r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius panevėžie
čius. Kviečiame dalyvauti 
naujai atvykusius panevėžie
čius. Pirmais susipažinimo 
metais nereikės mokėti solida
rumo mokesčio. Atvykite! 

iš. t o l i 

K A L I F O R N I J O S 
LIETUVIŲ G O L F O K L U B O 

P I R M E N Y B Ė S 

Kalifornijos Lietuvių golfo 
klubo 1999 metu pirmenybės 
vyks š.m. lapkričio 14 d., sek
madienį, Montebello Munici-
pal Golf Course. 901 Via San 
Clemente, Montebello, CA 
90640. Tel. 323-725-0892. Re
gistracija iki pirmadienio, lap
kričio 1 d. Registracijos mo
kestis 70 dol. asmeniui (po 
šios datos registruojantis bus 
10 dol. pridėtinio mokesčio). 
Registracijos mokestis dengs 
golfavimą, vežimėlį ir trofėjų 
išlaidas. Čekiai rašomi: 
C.L.G.C. ir siunčiami turnyro 
direktoriui Larry K. Kaveckas 
/Ktronics, 1210 N. Orange 
Grove Ave., West Hollywood, 
CA 90046. Tel. 323-656-4843. 
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„Draugą" p a s i e k ė daili, 
spalvota religinių eilėraščių 
knygelė vaikams. „Laimink 
mažuosius" rinkinėlyje vieni 
eilėraščiai parašyti daugiau 
kaip prieš pusę šimto metų, 
kiti visai neseniai- Poetas Jo
nas Juškai t is rašo. jog šie ei
lėraštukai galėtų padėti ir mo
kantis tikybos, ir ugdant reli
ginės poezijos jausmą. Rinki
nėlį užsisakyti galėtų l i tuanis
tinės mokyklos ir priešmokyk
linio amžiaus vaikų įstaigė
lės. Knygelės „Laimink ma
žuosius" rėmėjai - Antanas ir 
Jan ina Mikalajūnai iš Califor-
nijos, o eilėraščius išleido 
„Aidų" leidykla Vilniuje (Uni
versiteto g. 4, 2001 Vilnius). 

Adv Saulius ir Roma Kupriai ..Draugo" 90 m. gimtadienio pokylyje 
rugsėjo 26 d . Mrirtmiqw salėje Nuotr Bornard Kordell 

• Akcijų, b o n ų b e i k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulig, tel . 
312-879-7750 a rba jo sūnus 
A n d r i u s K u r k u l i s , tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
b a n y Corp . Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (ak.) 

• Amerikos Lie tuv ių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
per WCEV 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas . 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(ak.) 

• Kalėdiniai s iuntiniai , pi
n i g a i , m a i s t o s i u n t i n i a i į 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaitę. Turime dau
giau paga lb in inkų-ap ta rna -
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
Įs ta iga „Draugo" pas ta te ) . 

Tel. 773-838-1050. 
• L i t h i a n i a n Mercy Lift 

džiaugias i $300 auka, kurią 
sr.-uo iŠ Irenos Kairytės Savo 
laiškelyje ji rašo „Dėkoju už 
a ts iųstą $500 čeki, l a imėtą 
Jūsų rengtoje loterijoje. Noriu 
pn^idcti pne Jūsų darbo re
miant Lietuva, todėl siunčiu 
*'K'0 vaikų TB gydymui" LML 
š i rd inga i dėko ja už auką. 

• L ie tuv ių fondui v a j a u s 
p r o g a a u k o j o : po $ 2 0 0 d r . 
Vy ten i s i r dr L o r e t a Gry 
bauskai, Kęstutis ir Dalia Je -
čiai, dr. Ferd. ir Vanda Kaunai , 
Algirdas ir Regina Osčiai, po 
$100 Stasys ir Sofija Džiugai, 
Arvydas ir Audronė Tamuliai , 
Jonas ir Irena Valaičiai, Vladas 
Varneckas. Nuoširdžiai dėko
jame ir prašome a u k a s siųsti ir 
įsigyti bilietus l apkr i č io 6 d. 
pokyliui LF būst inėje , 14911 
— 1 2 7 St^ Lemont , IL 60439, 
tel. 630-257-1616. *iw 

x K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — Ieva J anku tė ; 
Daina Kojelyte; Mečys ir Hele
na Krasauskai; Jonas ir Ona 
Motiejūnai; Ona Strimait is; 
Martynas ir Dalia Trakiai . 
$25 — Jonas ir Marija Šimo
niai. $20 — Vitas ir Regina 
Kazlauskai; kun. Rapolas 
Krasauskas; Balys Raugas; 
Marija Remienė. $15 — A. 
Kučys; Eleonora Pleškys; An
tanas Skridulis; Sofia Vėbras. 
$10 — Meilute Kusak; E. Na
vikas $5 Ramūnas Brakas. 
Rėmėjams dėkojame. „ K a r a 
l i a u č i a u s k r a š t o l i e tuvy
bei*', 1394 M i d d l e b u r g CU, 
N a p e r v i l l c . IL. 60540-7011. 

Lietuvos Našlaičių globos komitetas su Alma Adamkiene. Sėdi (iš kaires): Regina Smolinskiene, Gražina Liau-
taud, Birutė Jasaitienė, Alma Adamkiene, Alina Domanskiene, Sigute Užupienė. Stovi: Vanda Prunskienė, Ire
na Kairytė, Edmundas Ringus, Irena Kazlauskienė, Dana Bazienė. Aldona Šmulkstienė, Albinas Smolinskas 
Regina Jautokaitė ir Juozas Užupis. 

ALMA ADAMKIENĖ 
PASAKOJO APIE ŠALPĄ 

Š.m. spalio 18 d., pirmadie- riomis gėrybėmis 
nį. buvo sušauktas Lietuvos 
Našlaičių globos komiteto po
sėdis, kuriame dalyvavo Alma 
Adamkienė — Almos fondo 
pirmininkė. Kuomet į Ame
riką atvažiuoja dideli ir svar
būs žmones iš Lietuvos, mes 
visi norime su jais susitikti. 0 
juo labiau Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas nori susitikti 
su Alma Adamkiene, nes ko
mitetas yra įsteigęs ir tvarko 
Almos fondą Amerikoje. Posė
džio metu buvo pasidžiaugta 
atliktais darbais, tiek renkant 
pinigus Amerikoje, tiek Almos 
fondo gaunamomis aukomis 
Lietuvoje, o taip pat Almos 
fondo atliekamais dideliais 
darbais šelpiant mokyklas ir 
vaikus Lietuvoje. 

LNG komitetas Almos fon
dui jau surinko daugiau kaip 
80,000 dol., kuriuos suaukojo 
gerieji Amerikos lietuviai. Iš 
tų pinigų 30,000 dol. išsiųsta 
anksčiau, o dabar, per posėdį, 
iždininkas Albinas Smolins
kas įteikė fondo pirmininkei 
dar 10,000 dol. čekį. 

Alma Adamkienė papasako
jo apie savo šalpos darbą Lie
tuvoje. J i prašo ir gauna ne
mažai aukų pinigais ir įvai-

iš įvairių 
bendrovių Lietuvoje, vadinasi, 
ji moko ir Lietuvos žmones au
koti. Almos aukotojų daug —» 
net 24 pavardės atskirų žmo
nių ar bendrovių sąraše. Šiuo 
metu Almos fondas Lietuvoje 
remia pomokyklines klases 
net 26 mokyklose. Savaitga
liais rengiamos labdaros ke
lionės į įvairias mokyklas, kur 
vežamos įvairios gautos gėry
bės ir jos dalinamos vaikams. 
Almos fondo šalpos darbai 
gausėja, nes prašančių para
mos sąrašai ilgėja. 

Komiteto nariai posėdžiavo, 

aiškinosi įvairius rūpimus 
klausimus, vaišinosi skaniais 
„Seklyčios" blynais ir džiau
gėsi turėdami didelę viešnią. 
Komitetas rūpinasi ne tik Al
mos fondu, bet taip pat Ameri
kos lietuvių aukomis šelpia 
šiuo metu apie 900 Lietuvos 
vaikų našlaičių. Taip*pat šiais 
metais buvo suteiktos 250 dol. 
stipendijos 61 invalidui, naš
laičiui — studentui Lietuvoje. 
Šių stipendijų didžiausia me
cenatė yra Gražina Liautaud. 

Komiteto nariai, atsisveiki
nę su Alma Adamkiene, skirs
tėsi namo patenkinti, kad sa
vo darbu, auka ir sugebėji
mais gali padėti vargstan
tiems Lietuvos vaikams. 

Birutė Jasa i t i enė 

Perduodame Almos fondo pinigus. Iš k.: Gražina Liautaud, Albinas Smo-
linskas, Irena Kairytė, Regina Jautokaitė, Alma Adamkienė ir Regina 
Smolinskiene. 

IŠVYKA Į MARYTOWN 
ALRK Moterų sąjungos 3 

kuopos išvyka į Marytown š. 
m. rugsėjo 4 d. buvo sėkmin
ga. 

Švento Maximilian Kolbe 
bazilika yra t ikrai puošni baž
nyčia. Šoninės ir altoriaus ko
lonos - marmurinės. Ant sie
nų mozaikos paveikslai išreiš
kia Švč. M. Marijos gyvenimo 
ir Dievo paslapties įvykius bei 
šv. Pranciškaus Asyžiečio ir 
Šv. Maximilian Kolbe svar
bius gyvenimo momentus. 

Didžiulė monstracija, kur 
nuolat būna išstatytas Švč. 
Sakramentas, stovi ant kolo
nėlės, apsuptos iš marmuro 
iškaltų angelų, tarsi palai
kančių monstracija. Viskas iš 
marmuro, kaip ir pats alto
rius. 

Išklausėme šv. Mišias, kartu 
lietuviškai sukalbėjome rožinį. 
Kas norėjo, galėjo tyliai pasi
melsti prie Švč. Sakramento. 

Mūsų intencija buvo pagerb
ti Švč. Dievo Motiną jos gimta
dienio proga ir gauti atlaidus, 
ruošiantis 2000 metų Jėzaus 
atėjimo į pasaulį jubiliejui pa
gal popiežiaus Jono Pauliaus 
II nurodymus. 

Tėvai pranciškonai labai 
maloniai mus priėmė. Parodė 
vaizdajuostę, aiškinančią šios 
bažnyčios paveikslų reikšmę. 
Po pietų matėme dar vieną 
juostą, skatinančią pasiauko
jimą Švč. M. Marijai ir išryš
kinančią maldos bei kentėji
mų prasmę ir vertę. Švč. M. 
Marija yra Dievo malonių da
lintoja. Dievo malonės mus 
pasiekia per ją, mūsų tarpi
ninkę ir mūsų užtarėją. Reikia 
kreiptis į ją visais gyvenimo 
momentais - ir gerais, atne
šančiais mums džiaugsmą, ir 
blogais, atnešančiais liūdesį ir 
skausmą. 

Atsisveikindamos su tėvais 

pranciškonais, gavome po vo
ką dovanų. Vokuose buvo su
dėti įvairūs lankstinukai, aiš
kinantys Militia Immaculata 
sąjūdžio reikšmę, visuotinio 
atsidavimo arba pasiaukojimo 
M. Marijai prasmę. Gavome ir 
vadinamąjį stebuklingąjį Ma
rijos medalėlį. Šio medalėlio 
dėvėjimas yra išorinis narių, 
priklausančių šiai organizaci
jai, ženklas. Jd dėvėjimas pri
mena Militia Immaculata na
riams, kad jie priklauso Mari
jai, jai darbuojasi ir yra jos 
evangelizacijos įrankiai. Mili
tia immaculata šūkis -..f Jėzų 
per Nekalčiausiają M. Mari
ją". Sąjūdis buvo įsteigtas pa
ties Maximilian Kolbe bei jo 
draugų. 

Namo grįžome džiaugdamo-
sios. kad prasmingai pralei
dome dieną, jautėme, kad dva
siškai atnaujinome ir sutvirti
nome tikėjimą. 

Angelą Leščinskienė 
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