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Krikščionims demokratams 
vadovaus akademikas 

Zigmas Zinkevičius 
Viln ius , lapkričio 27-29 d. 

(BNS) — Naujuoju krikščionių 
demokratų partijos vadovu 39 
balsų persvara buvo išrinktas 
buvęs švietimo ir mokslo mi
nistras Zigmas Zinkevičius. 

Lapkričio 26 d. Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos (LKDP) suvažiavimą už Z. 
Zinkevičių balsavo 185, Felik
są Palubinską — 146 nariai. 

Suvažiavime kandidatais i 
partijos vadovus taip pat buvo 
pasiūlyti politologas ir di
plomatas Egidijus Vareikis, 
LKDP valdybos nariai Gra
žina Paliokienė, Ignacas Už
davinys ir Vytautas Bogušis. 
Tačiau jie nesutiko kandida
tuoti. V. Bogušis ir E. Vareikis 
parėmė F. Palubinską, I. Už
davinys — Z. Zinkevičių. 

Zinkevičius 
Prisistatydamas delega

tams, šešiais tomais išleistos 
lietuvių kalbos istorijos auto
rius Z. Zinkevičius teigė gerai 
ištyręs ne tik kalbos, bet ir lie
tuvių tautos nueitą kelią. Jis 
ragino rsemtis stiprybės" iš 
praeities ir žadėjo savo patirtį 
panaudoti Lietuvos labui. 

^ š — už gėrį, tiesą ir teisin
gumą", sakė Z. Zinkevičius. 
J i s žadėjo vesti partiją „atsi
naujinimo, atgimimo ir pri
sikėlimo" keliu. Z. Zinkevičius 
teigė, jog LKDP ruošiantis 
įžengti į trečiąjį tūkstant
metį, „krikščioniškosios verty
bės turi mums būti kelrodis". 
J i s smerkė „politinį sukčia
vimą" ir ragino „augantį jau
nimą" mokyti doros. 

Z. Zinkevičius teigė griežtai 
smerkiąs „karjerizmą, siekimą 

iškilti po partijos priedanga" 
ir žadėjo „visomis išgalėmis 
siekti partijos vienybes". 

F. Palubinskas, kurį rėmė 
didžioji dalis norinčių refor
muoti partiją narių, žadėjo 
„stiprią ir atvirą" LKDP, ne-
nukrypusią nuo krikščioniš
kųjų vertybių ir socialinio tei
singumo. Jis teigė būsiąs pa
kantus visoms partijos narių 
nuomonėms. 

„Siūlau naują pradžią — be 
asmeninių sąskaitų suvedi
nėjimo, vidinių nuoskaudų", 
sakė Seimo pirmininko pava
duotojas F. Palubinskas. 

„Tikriej i" k r ikšč ionys 
d e m o k r a t a i s u t r i u š k i n o 

„ m o d e r n i u o s i u s " 

Krikščionių demokratų „kon
servatyvusis" sparnas viena 
po kitos pasiekė dvi dideles 
pergales prieš vadinamuosius 
modernistus. 

Vėlų sekmadienio vakarą 
pasibaigusiose dviejų dienų 
Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos (LKDP) kon
ferencijoje „konservatyvusis" 
sparnas, puoselėjantis tam
prius santykius su Bažnyčia, 
pasiekė užtikrintą pergalę 
partijos naujojo pirmininko ir 
dalies tarybos narių rinki
muose. Konferencija sutapo su 
katalikų susikaupimo ir pas
ninko laikotarpio — Advento 
— pradžia. 

Dvi dienas diskusijose „kon
servatorių" atstovai pabrėž
davo atstovaują „tikrajai" 
krikščionių demokratų kryp
čiai, kuri siekia atsigręžti į 
Bažnyčią, siekti krikščioniš
kųjų vertybių įgyvendinimo. 
„Modernieji" norėtų matyti 
LKDP atsinaujinusią — at
virą, patrauklią rinkėjams, 
perėmusią europines tradici
jas. 

Stebėtojų teigimu, LKDP 
„modernėjimas" bylotų ir apie 
partijos savarankiškumo di
dėjimą santykiuose su val
dančiąja konservatorių parti
ja. „Modernistų" valdoma an
kstesnioji partijos valdyba va
saros pradžioje nutraukė koa
licijos sutartį su konservato
riais. 

Dėl Rusijos prezidento ligos 
a t šauktas V. Adamkaus vizitas 

Nuotru Ugningame šokio sūkuryje — „Žuvėdros" sportifiu šokių grupė, pasaulio Lotynų Amerikos sportinių 
•Eita) šokių ansamblių Čempionate iškovojusi aukso medalius 

.Žuvėdros" šokėjai — pasaulio >V 

čempionai 
Vilnius, lapkričio 28 d. šokių trenerė Jūrate Norvai-

(Elta) — Pasaulio Lotynų 
Amerikos sportinių šokių an
samblių čempionato aukso 
medalius šeštadienį pirmą 
kartą iškovojo Europos čem
pionas Klaipėdos „Žuvėdros" 
kolektyvas, kurį treniruoja 
Skaistė ir Romaldas Idzelevi-
čiai. 

Sidabro medaliai atiteko 
Vokietijos „TSG Bremerha-
ven" ansambliui, o bronzos ap
dovanojimai — nugalėtojų 
vardą gynusiems Acheno 
„TSC Schwarz-Gelb" šokė
jams (taip pat iš Vokietijos). 

Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmuose vykusiame čempio
nate dalyvavo 14 ansamblių iš 
10 valstybių. 

Žinoma Lietuvos sportinių 

šiene po „Žuvėdros" pergalės 
sakė, kad Lietuvos ansamblis 
iš kitų kolektyvų pirmiausia 
išsiskyrė aukšto lygio šokimo 
technika, atskirų porų meist
riškumu, veiksmų suderina
mumu, didele judesių apimti
mi bei šokėjų išvaizda. 

Pilnutėliuose Vilniaus kon
certų ir sporto rūmuose vykęs 
pasaulio Lotynų Amerikos 
sportinių šokių ansamblių 
čempionatas „Žuvėdrai" buvo 
dešimtasis. Fa&*uiic pirmeny
bių aukso medalius Klaipėdos 
kolektyvas iškovojo pirmą 
kartą. 

Čempionato globėja Lietu
vos prezidento žmona Alma 
Adamkienė savo įsteigtą prizą 
— gintarinį laivą — įteikė 

„Žuvėdros" t reneriams Skais
tei ir Romui Idzelevičiams. 
Nugalėtojus pasveikino ir 
rungtynes stebėjęs valstybės 
vadovas Valdas Adamkus. 

V i ln iu s -Maskva , lapkričio 
25 d. (BNS) — Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus pla
nuotas oficialus vizitas į 
Maskvą a tšauktas , susirgus 
Rusijos prezidentui Boris Jel-
cin. 

Rusijos ambasada lapkričio 
25 d. patvirtino BNS, kad 
Kremliaus vadovas negali pri
imti Lietuvos prezidento, nes 
netikėtai susirgo. 

Pasak pranešimų iš Mask
vos, B. Jelcin serga virusine 
infekcija ir ūmiu bronchitu. 

V. Adamkus ruošėsi vykti į 
Rusiją gruodžio 3-5 dienomis 
ir, be Maskvos, aplankyti Ja-
roslavlio bei Karaliaučiaus sri
tis. 

BNS žiniomis, V. Adamkaus 
vizitas galėtų įvykti dar šie
met, ir viena galimų tebederi-
namų datų — gruodžio 17-oji. 

Taip pat paskelbta, kad 
a tšaukiamas lapkričio 26 d. 
numatytas Rusijos ir Baltaru

sijos sąjungos sutarties pasi
rašymas. Sutarti Maskvoje 
turėjo pasirašyti B. Jelcin ir 
Aleksandr Lukašenka. Taip 
pat a tšauktas planuotas Pa
lestinos valstybes vadovo Yas-
ser Arafat vizitas, kuris turėjo 
įvykti lapkričio 29-30 dieno
mis. Tačiau neatšauktas iš 
karto po planuoto V. Adam
kaus vizito turėjęs įvykti 
Ukrainos prezidento Leonid 
Kučma darbo vizitas, kuris 
numatytas gruodžio 6 dieną. 

Remiantis paskutiniais 
Reuters pranešimais, Rusijos 
prezidentui gali vystytis plau
čių uždegimas, todėl jis buvo 
paguldytas į ligoninę, kur, gy
dytojų spėjimu, gali prabūti 
savaitę. 

68 metų B. Jelcin sveikata 
per pastaruosius 18 mėnesių 
smarkiai pablogėjo. Pernai 
lapkritį jis sirgo sunkiu plau
čių uždegimu, o šiais metais jį 
kamavo skrandžio opa. 

Žemės ūkyje artėja 
lūžio metas 

Seimo vadovas linki 
krikščionims demokratams 

susitarti 
Vilnius, lapkričio 29 d. 

(Elta) — Tai, kad krikščionys 
demokratai išsirinko partijos 
pirmininku akademiką Zigmą 

* Opoziciniu Seimo par
tijų, vadovai tv i r t ina , kad 
pasikeitimai krikščionių de
mokratų partijos vadovybėje 
neturės didesnės įtakos parti
jos ateičiai. LDDP vadas Čes
lovas Juršėnas spaudos konfe
rencijoje pirmadienį „su liū
desiu" pažymėjo, kad krikščio
nių demokratų partijoje nu
galėjo konservatyvesnės jėgos. 
Socialdemokratų partijos pir
mininkas Vytenis Andriukai
tis sakė, kad dabar krikščio
nys demokratai yra patekę į 
„labai sunkų" laikotarpį. Jo 
nuomone, pakeitimai vadovy
bėje nieko nauja partijai ne
duos — krikščionys demokra
tai liks valdančiojoje daugu
moje kartu su konservatoriais 
ir neatsisakys pastarųjų metų 
veiklos linijos. BNSI 

Zinkevičių, reikėtų priimti, 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio nuomone, kaip 
dabartinio šios partijos gyve
nimo tarpsnio tam tikrą faktą, 
tam tikrą apsisprendimą. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje perdėtais jis pavadi
no spaudos ir kai kurių poli
tikų pasisakymus apie tai, 
kad krikščionys demokratai 
yra dvejopi pagal pažiūras 
arba net amžių. 

V. Landsbergis sakė ne
matąs nieko dramatiško, kad 
buvo daugiau remiančių Zig
mą Zinkevičių negu Feliksą 
Palubinską. Jo nuomone, būtų 
geriau susilaikyti nuo tam 
tikrų išvedžiojimų. „Ar čia 
amžiaus skirtumas, ar kokie 
nors kiti pažiūrų dalykai, ir 
dėl to pablogėjo padėtis šioje 
partijoje — tai yra išve
džiojimai, nuo kurių būtų ge
riau susilaikyti", sakė V. 
Landsbergis. 

J i s teigė nemanąs, kad 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Dėl Kaimo rėmimo 
fondo deficito, kurį reikės pa
dengti iš 2000 metams žemės 
ūkiui skirtų biudžeto lėšų, fi
nansinei paramai kitąmet pi
nigų beveik neliks. Tai reiš
kia, kad valstybė turės nebe-
reguliuoti pieno, jautienos ir 
grūdų supirkimo kainų, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

Kaimo rėmimo fondo defici
tas šiuo metu viršija 250 mln. 
litų. 

„Reguliuoti supirkimo kai
nas — atgyvenusi politika, ku
rios Europos Sąjunga (ES) at
sisakė jau 1992 metais. Kitą
met Lietuvoje, kaip ir ES, 
Žemdirbiai bus remiami tiesio
ginėmis išmokomis", dienraš
čiui teigė vyriausybės patarė
j a s kaimo rėmimo klausimais 
Arvydas Basiulis. 

Pasak žemdirbių atstovų, 
nepadidinus valstybės ski
r iamų lėšų žemes ūkiui ir atsi
sakius kainų reguliavimo, pir
miniais skaičiavimais, kitą
met apie 30-40,000 kaimo gy
ventojų gali tapti bedarbiais. 

Vyriausybes patarėjo A. Ba-

pokyčiai yra vertintini tik 
ka ip pablogėjimas ar page
rėjimas. Tikrovė yra tokia, 
kad Krikščionių demokratų 
partijoje dabar buvo daugiau 
žmonių, pasisakančių už tą 
kryptį, kurią jie laiko galbūt 
labiau krikščioniška negu 
ki ta , kuri žiniasklaidos dėka 
buvo pavadinta liberalia. 

V. Landsbergis sakė norįs 
linkėti, kad krikščionys de
mokratai susitartų ir dirbtų 
kar tu . 

siulio nuomone, pagal šiuolai
kines technologijas dirbantys 
ūkininkai išliks, tačiau daugu
ma smulkiųjų žemdirbių turės 
kreiptis į darbo biržą. 

Pasak Ūkininkų sąjungos 
pirmininko Jono Čiulevičiaus, 
dėl sumažėjusių pajamų pir
miausia bankrutuos būtent 
prekiniai ūkiai, kuriems kurti 
žemdirbiai skyrė milžiniškus 
pinigus. 

* V y r i a u s y b i n i s E u r o p o s 
k o m i t e t a s t e i g i a , kad „euro-
entuziastų" Lietuvoje yra žy
miai daugiau nei „euroskep
tikų", tačiau daugelis mano, 
kad į Europos Sąjungą Lietu
va turi stoti neskubėdama. 
Europos Komiteto užsakymu 
Visuomenės nuomonės tyr imų 
centras „Vilmorus" surengė 
apklausą, kurios dalyviai tu
rėjo atsakyti į klausimą: „Jei
gu rytoj būtų referendumas 
dėl Lietuvos įstojimo į ES , 
kaip jūs balsuotumėte?". Atsa
kydami į šį klausimą, už Lie
tuvos narystę ES pasisakė 30 
proc. Lietuvos gyventojų, pr ieš 
— 31 proc. Tačiau pat iksl inus 
klausimą ir narystės ES šali
n inkams leidus pasir inkti da
tas , pradedant „kuo greičiau" 
ir baigiant „vėliau negu 2020 
metai", gauti rezul tatai pa
rodė, kad nepritariančių yra 
17.1 proc.. o pritariančių — 
56.8 proc. (BNS) 

Pramonininkai ragina Lietuvą 
palikti branduoline valstybe 

Vi ln ius , lapkričio 29 d. 
(BNS) — Lietuvos pramoni
ninkų konfederacija paragino 
Lietuvos vadovus apsispręsti 
Ignalinos atominėje elek
trinėje (IAE) statyti naują 
modernų reaktorių, kai eis į 
pabaigą dviejų dabart inių vei
kimas. 

Atvirame laiške prezidentui, 
Seimui ir vyriausybei, kurį pa
sirašė konfederacijos prezi
dentas Bronislovas Lubys, 
perspėjama, kad atominės 
energetikos ats isakymas tu
rėtų neigiamų pasekmių val
stybės ūkiui, aplinkosaugai ir 
net visuomenės požiūriui į na
rystę Europos Sąjungoje. 

Įtakinga Lietuvos pramoni
ninkų konfederacija (LPK), 
vienijanti didžiojo pramoninio 
kapitalo atstovus, talkino kon
servatoriams j iems sėkmin
goje parlamento rinkimų ko
voje 1996 metais, bet vėliau 

Prez identas paprašė ministro 
Sigito Kakčio atsistatydinti 

* Lapkr i č io 24 d. Čečė
ni jos rėmėja i piketo prie Ru
sijos ambasados Vilniuje metu 
sudegino Rusijos prezidento 
Boris Jelcin iškamšą. J ketvir
tąjį piketą prieš Rusijos kari
nius veiksmus Čečėnijoje prie 
Rusijos ambasados susirinko 
apie 40 žmonių. Kaip ir anks
tesnius, šį piketą surengė Vil
niaus miesto Čečėnijos nepri
klausomybes rėmimo komite
tas. Po piketo dalyviu kalbu B. 
Jelcin iškam?<; buvo apipilta 
benzinu ir padegta. 

* D a u g u m a L ie tuvos gy
ventoju y r a nus ivy lę val
džia, kurią laiko biurokratine 
ir korupcine. Tai liudija ap
klausa, kuri:į atliko viešosios 
nuomonės tyrimų bendrovė 
„Baltijos tynmai7GALLUP. 
Net 75 proc. apklaustųjų ma
no, kad Lietuva valdoma, ne
atsižvelgiant į žmonių valią, ir 
tik 14 proc. atsakė, kad jų va
lios valdžia paiso. 56 proc. ma
no, kad valdžia Lietuvoje yra 
biurokratinė, 52 proc. laiko ją 
korupcine. Tik 4 proc. mano, 
kad valdžia Lietuvoje yra gera 
bei veiksminga ir tik 2 proc. 
— kad teisinga. <BNS> 

Vi ln ius , lapkričio 25 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus paprašė ats is taty
dinti valdymo reformų.ir savi
valdybių reikalų ministrą Si
gitą Kaktį po to. kai S. Kaktys 
ignoravo akivaizdžias užuo
minas, kad prezidentūrai ne
priimtini kabineto nariai su 
neaiškios kilmės tur tu . 

Ministras buvo nuvykęs pas 
prezidentą paaiškinti savo 
pajamų deklaravimo ir sklypo 
Vilniuje įsigijimo aplinkybių, 
dėl kurių jis jau pora savaičių 
yra žiniasklaidos dėmesio cen-

Valstybinė mokesčių inspek-
c ii u pr.oš porą durnų paskelbė 
išvadą, kad S. Kaktys ir jo 
žmona Vilija pažeidė tur to de-
klaravino tvarka, ir todėl yra 
baustini administracine tvar
ka, bet sutuoktinių išlaidos 
per praėjusius dvejus metus 
neviršijo gautu pajamų ir 
turėtų santaupų sumos. 

Prezidentas netur i galios 
pats nušalinti ministrą. Pagal 
Konstituciją, prezidentas at
leidžia ministrą tik premjero 
teikimu. 

Premjeras Andrius Kubilius 
po Mokesčių inspekcijos išva
dų paskelbimo sakė nematąs 
priežasčių, kodėl S. Kaktys 
negalėtų toliau dirbti jo vy
riausybėje. Tačiau ketvir ta

dienį premjeras sudarė komi
siją, pateiksiančią išvadas dėl 
ministro S. Kakčio sklypo 
įsigijimo Vilniaus Antakalnio 
rajone pagrįstumo. 

Tuo tarpu opozicija surinko 
visus reikiamus parašus ir 
lapkričio 25 d. Seimo posėdžių 
sekretoriate įregistravo raš
tišką paklausimą dėl ministro 
Sigito Kakčio. 

Pagal įstatymo galią turintį 
Seimo Statutą, vyriausybes 
narys, gavęs raštišką paklau
sima, privalo ne vėliau kaip 
per dvi savaites perduoti Sei
mo pirmininkui raštišką atsa
kymą, su kuriuo supažindi
nami par lamentarai 

Pasak Eltos, Seimo pirmi
ninkas Vytautas .Landsbergis 
norėtų, kad oficialios valsty
bei institucijos ištirtų, ar mi
nistras Sigitas Kaktys turėjo 
galimybe kaip kiekvienas pi
lietis gauti sklype būsimai 
savo namo statybai. 

Spaudos konferencijoje jis 
sakė norįs, kad viskas būtų 
patikrinta ir pateiktos atsa
kingu valstybes institucijų, o 
ne kokių nors spekuliuojančių, 
rašančių, kalbančių išvados. 
„Man nepatinka lietuviška 
metodika tokiais atvejais. Pir
miau užmušame akmenimis, o 
paskui patikrinsime, ar j is 
buvo kaltas, ar ne", sakė jis. 

bendradarbiavimas nutrūko, 
išsiskyrus požiūriams į eko
nominę politiką. 

Pastarasis konfederacijos 
pareiškimas iš esmės kartoja 
Centro sąjungos, kuriai pra
našaujami sėkmingi rinkimai 
2000-siais, nuostatas dėl ato
minės energetikos perspek
tyvų. 

Pramonininkai, kaip ir cen
tristai, teigia, kad siekdama 
plėtoti savo ūkį, Lietuva turi 
plėtoti branduolinę energe
tiką. Jų teigimu, Naciona
linėje energetikos strategijoje 
numatytas IAE pirmojo bloko 
uždarymas iki 2005 metų ir 
Europos Komisijos laukiamas 
antrojo bloko uždarymas 2009 
metais yra pernelyg anksty
vas. Pramonininkai primena, 
kad pagal projektą, pirmasis 
IAE reaktorius galėtų veikti 
iki 2013, o antrasis — iki 2017 
metų. 

Jų nuomone. Lietuva, prieš 
įsipareigodama uždaryti IAE, 
turėjo gauti konkrečius Euro
pos Komisijos įsipareigojimus 
suteikti didelę neatlygintiną • 
finansinę paramą. Tuo tarpu, 
pasak konfederacijos, „Čer
nobylio AE pavyzdys rodo, jog 
net esant ekstremaliai situaci
jai, JAV ir Europa nesugeba 
skirti pakankamai finansinių 
išteklių branduolinės energe
tikos problemoms spręsti". 

^Šiandien taip pat nėra 
žinoma apie jokį ES doku
mentą, kuriame ES įsipa
reigoja suteikti konkrečią pa
ramą Lietuvai. Jeigu pasi
tikėsime vien tik Europos 
Komisijos pareigūnų gera va
lia, vėliau galime išgirsti kal
bas apie sunkią ES biudžeto 
būklę ir ES valstybių piliečių 
nenorą mokėti už augančias 
ES plėtros išlaidas", rašo pra
monininkai. 

LPK nuomone, išsaugojusi 
pagrindinį elektros energijos 
gamintoją Ignalinos AE, Lie
tuva galėtų likti elektros ener
gijos eksportuotoja į kaimy
nines valstybes. 

KALENDORIUS" 
Lapkričio 30 d.: Andriejus (And

rius), Dovainė, Justina, Linksmuoiė, 
Saudargas, Vytartė. 1918 m. Tilžėje 
pasirašytas Mažosios Listuvos Tau
tinės tarybos aktas dėl prisijungimo 
prie Didžiosios Lietuvos. 

Gruodžio 1 d^ Algminą, Butgei-
dis, Eligijus, Natalija, Šile. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
* 

KRAUJO SALDUMAS — 
ŠIRDŽIAI MIRTINGUMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Moters cukraligė — „Diabe-
tes Meilutis" — yra didelis 
pavojus jos širdžiai Tas su
sekta 1993 metais Per saldus 
kraujas trukdo gamintis mote
riškiems hormonams — est
rogenams, kurie saugo moters 
širdį. Net ir nejuntamas krau
jo pasaldėjimas neigiamai vei
kia kraujo r.ebaius ir tuomi 
didina pavojų moters širdžiai. 
Dar to negana. Cukraligė .dia
betas ' sutartinai veikia su ki
tais širdies arterijų priešais ir 
tuomi blogina širdies stovį. 
Cukraliges sutvarkymas nu
šauna du kiškius iš karto: su
tramdo kraujo saldumą ir su
tvarko jau turimus širdžiai 
pavojus. 

Esant sunkumoje, atsiradusi 
cukralige nurodo į didesnį pa
vojų moters širdžiai. Dar tas 
ir negerai, kad nėščių moterų 
trečdaliui atsiradusi cukralige 
net priartina tris negeroves: 

- insulino nereikalaujančią cuk
raligę, padidintą kraujospūdį 
ir per riebų kraują. Tokioms 
taikina tyrimas jų kraujo sal
dumo ir ištiesinimas jų kreivo 
gyvenimo kelio. Tai buvo su
sekta 1996 metais. 

Matome, kad visur, visada, 
visoms ir, aišku, visiems, pir
mas ir svarbiausias asmens 
gyvenime siekis yra žmogaus 
sunormalejimas — tai yra pa
jėgumas dorai gyvenant ne-

.. kenkti sau. kitam ir aplinkai. 

Nu tukus i a i mo te r i a i 
n ė r a la imingo gyvenimo? 

Dabar net nenormalūs vai
kai, bijodami nutukti, ima rū
kyti ir tuomi patys sau anks
tyvą duobę kasą. Amerikoje 
yra daugiau negu 17 milijonų 
nutukusių moterų — turinčių 
daugiau negu 20 prOc. virš 
normos svorio, o nutukimą 
medicina laiko vienu pavojumi 
širdžiai. Vidutinio svorio mo
teris turi nuo 35 iki 60 pro
centų mažesnį savo širdžiai 
pavojų. Tai susekta 1996 me
tais. 

Nutukimas bendrauja su ke
turiomis negerovėmis: su per 
riebiu krauju, insulino neveik
ia, gliukozes nepakentimu ir 
padidintu kraujospūdžiu. J a u 
1955 metais susekta, kad kū
no lašinių ištirpimas suliesina 
kraują, sumažina kraujospūdį 
ir pagerina gliukozes paken-
timą. Žinotina, kad ne tik nu
tukimas, bet ir jo forma žaloja 
širdį. Mat kūno centre yra nuo 
moters juosmens iki šlauni-
kaulių susirinkę riebalai ir jie 

vieni, nežiūrint nutukimo, su
kelia pavojų širdžiai. Moterys, 
tik žvilgtelėkite į save prieš 
viso kūno veidrodį ir dažnai 
matysite kokios Jūs esate rie
balines kriaušes, kai dažnai 
tokie vyrai esti pavirtę į rieba
linius obuolius — savo tako 
nematančius per atsikišusius 
vidurius. 

Kas dar blogiau — nutu-
kėliai nesunormuoja savo kū
no svorio ilgesniam laikui. 
Todėl suliesėjimo nauda šir
džiai dar kol kas nėra ištirta. 
Tik žinoma, kad moters kūne 
lašiniai yra kartuvės jos šir
džiai. 

Už tai visų gydytojų užduo
tis yra raginti nenutukti. Čia 
klebonai savo parapijiečiams 
privalo teikti sveiko valgio ir 
normalaus darbštumo pavyz
dį. Tame ir tėvai neturi apsi
leisti, nes dabar nutukę tėvai 
tukina nuo mažens savo vai
kus ir tuomi jų širdis žaloja. Ir 
čia pneiname nesugriaunamą 
tiesą, kad žmogaus normalu-
mas yra Dangui ir Žemei pri
imtiniausias Gerumas. Mat 
tik nenormaliosios žaloja savo 
širdį lašiniais ir kol nesusinor-
muoja, tol visi nurodymai 
liautis taip savižudiškai be
sielgus, lieka negirdimi. 

Jau 1998 metais savo po
sėdyje žinovai patarė nutuku
sioms moterims kasdien val
gyti 1.000-1,200 kalorijų mais
tą, tuomi kasdieninę normą 
sumažinant po 500 ar po 1,000 
kalorijų. Tikslas yra per il
gesnį laiką atsiekti liesėjimą 
— apsieinant be gyvulinių rie
balų ir valgant mišrų, sveiką 
maistą: vaisius, daržoves, 
ypač žirnius, pupas, pupeles 
— būtinai ir sojos — jų milte
lių pavidale (soja bean pro
teine kiaušinio baltymą, grū
dus, liesą pieną ir žuvį. Toks 
maistas net kūdikius užlaiko 
sveikais, žvaliais, be slogų. 
Tai. kada mūsų visos moterys 
ims taip save, ypač savas šir
dis ganyti, apsieinant be gyvu
lių riebalų ir mėsų, sunormuo-
jant cholesterolį ir tuomi įga
linant jų širdims šypsotis per 
visą jų gyvavimo šimtmetį. 
Tada nereikės imti ir gydytojo 
prirašytų vaistų, nes dažnai 
jie yra tik tuščios pastangos, 
kai riebalų klodai apie kaklą 
kleboniškai raitosi ar atsikišę 
viduriai žmogų baidykle pa
verčia. 

Tad per sveiką maistą ir lie
tuvišką darbštumą į savo šir
džių ir smegenų sveikumą. 
Sėkmės! 

AR BŪTINAI REIKIA ANTIBIOTIKŲ? 
JAV-ose vis didėja atsparu

mo antibiotikams problema. 
Priežastis — netikslus vartoji
mas antibiotikų sukelia bak
terijų atsparumą kaip tik tiems 
vaistams, kurie turėtų tas 
bakterijas sunaikinti. 

Kasmet daugiau kaip 5Cr?c 
visų prirašytų antibiotikų yra 
taikoma vaikams, nesulauku
siems 6 m. amžiaus, ir kaip 
tik ši dalis gyventojų turi di
desnę riziką būti užkrėsta an
tibiotikams atspariomis bakte-
rijomis, negu bet kokia kita 
gyventojų grupė. Toliau yra 
vaikų ligų specialistų pasisa
kymai šiuo reikalu. 

Kaip gali a n t i b i o t i k a m s 
a t spa r ios bak te r i jos neigia
ma i paveikt i va ikus? 

Pastaruoju metu bakterijos. 
dažnai užkrečiančios vaikus 
ir suaugusius Ipvz. streptococ-
cus pneumoniae ir staphylo-
coccus), vis labiau atsispiria 

Lietuvių Romos Katalikų labdarių sąjungos pirir. dr. Linas Sidrys ir 
„Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio pinr,. Indre Tijūneliene 
„Dovana Lietuvai" konferencijos metu ruoštame pobūvyje Lietuvos am
basadoje Washington, DC. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
AŠTUONIASDEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 

NAUJOJE ANGLIJOJE 
Lietuvos Šaulių sąjungos 80 

m. įkūrimo sukakties minė
jimas, ruoštas LŠS išeivijoje 
„Trakų" rinktinės, vyko spalio 
31 d. Maironio parko patal
pose, Shrewsbury, Mass. Daly
vavo 85 šauliai ir svečiai. 
Minėjimą pravedė rinktinės 
vadas Algirdas Zenkus. Paties 
sąjungos išeivijoje vado Myko
lo Abariaus išradingai sukur
tas dekoratyvinis plakatas, at
kreipiantis dėmesį į svarbias 
datas, puošė salės sieną. Pa
grindiniai garbės svečiai buvo: 
s-gos išeivijoje garbės vadas 
prof. Vaidevutis Mantautas, 
s-gą atkūrus CV narys, s-gos 
išeivijoje vadas M. Abarius ir 
LŠ s-gos įkūrėjo Vlado Putvio 
vaikaitė Rimantą Mantau-
taitė-Molienė. Programos ve
dėjas atsiprašė susirinkusių, 
kad rinktinės kapelionas kun. 
P. Šakalys, OFM, negalėjo 
dalyvauti minėjime ir, rodyda
mas į išlygiuotas trijų kuopų 
vėliavas apgailestavo, kad 
mirtis negailestingai išretino 
šaulių eiles. Deja, mirusieji 
broliai ir sesės nebuvo pagerb
ti susikaupimo minute. Wor-
cesterio Dr. Vinco Kudirkos 
kuopa, vadovaujama Arūno 
Grigalausko, dar priskaičiuoja 
18 šaulių, Bostono Jono Vana
gaičio kuopa, vadovaujama Bi
rutės Šakėnienės, buvusi gau
si kuopa, beturi 15 ir Brock-
tono Martyno Jankaus kuopa, 
vadovaujama Stasės Gofen-
sienės, veikia su dešimčia 
šaulių. Rinktinės vadas viltin
gai pareiškė, kad šaulių tradi
cijas bei tikslus galės tęsti at
sikūrusi Šaulių s-ga Lietuvoje. 
Toliau kalbėti buvo pa
kviestas prof. V. Mantautas. 

- Trumpai apžvelgdamas 
s-gos įsikūrimo istoriją ir 
priežastis, jos uždarymą ir 
narių represiją sovietinėje Lie
tuvoje, plačiau paminėjo jos 
atsteigimą išeivijoje. S-gą at-
steigiant daug padėję genero
lai S. Raštikis, P. Plecha
vičius, M. Rėklaitis, pulki
ninkai K. Škirpa, M. Kalman-
tas, o iš bažnytinės hierarchi
jos — prel. M. Krupavičius ir 

ypač kun. J Kubilius. Įdomiai 
komentavo priekaištus atstei-
giant s-gą Amerikoje dėl jos 
reikalingumo, cituodamas žo
džius savo močiutės Emilijos 
Pūtvienės, veiksmingai atsi
kirtusios ironizuojančiam, ru
sui: „Šauliai yra reikalingi 
mums patiems". Praplėsda-
mas s-gos steigėjo V. Pūtvio 
mintis, kad organizacija turi 
darniai derinti veiklą trijose 
plotmėse (religinėje, tautinėje 
ir socialinėje;, pabrėžė dar ir 
reikalingumą įsisavinti krikš
čioniškosios dorovės princi
pus: tikėjimą, viltį ir meilę. 
Žodžiais: „...tauta išliks gyva, 
nes nėra didesnės galios kaip 
meilė", — baigė savo kalbą. 

M. Abarius, neseniai buvojęs 
Lietuvoje, atkreipė visų dė
mesį į keturias reikšmingas 
datas, išryškintas dekoraty
viniame plakate. Jo žodžiais, 
mes šįmet švenčiame: 80 m. 
nuo s-gos įkūrimo kovojant už 
nepriklausomybę, 60 m. nuo 
brutalaus uždarymo ir repre
sijos sovietams okupavus, 45' 
m. nuo s-gos atkūrimo iš
eivijoje, su pirmąja Aleksan
dro Mantauto vadovaujama 
CV, pirmosiomis Vytauto 
Didžiojo rinktine Čikagoje ir 
V. Pūtvio kuopa Toronte, Ka
nadoje. Galiausiai, jau pra
bėgo 10 m. nuo tos įsimintinos 
rugsėjo 20 dienos, kai Kauno 
arkikatedroje buvo pašven
tinta atkurtos Šaulių s-gos 
Lietuvoje vėliava ir duota 
priesaika prie pirmtako V. 
Pūtvio kapo Kelmėje. Kalban
tysis t rumpai paminėdamas 
s-gos pastarųjų metų raidą 
Lietuvoje, paštebėjc, kad tik 
1997 m. Seimo priimtu įsta
tymu, padarant LŠS pavaldžią 
KA ministerijai, buvo išvengta 
didelių nesusipratimų ir įtei
sinta kaip sukarinta visuome
ninė organizacija (įvedant ri

kiuotės būrius) demokratinėje 
santvarkoje. 1999 m. Seimo 
priimtas naujas įstatymas dar 
daugiau konkretizuoja s-gos 
statutą. Ruošiant kovinius da
linius rikiuotės būriuose daly
vauja tik 18-45 m. amžiaus 
šauliai. Vyresni kaip 45 m. 
priskiriami prie nenkiuotės 
būrių su užduotimis pagalbi
niams uždaviniams, kaip sar
gyboms, užkardų statymui, 
žvalgybai ir ryšiams. Nūnai 
yra 1,500 jaunų šaulių (12-18 
m.) suskirstytų į tris amžiaus 
grupes ir veikiancias^anašiai 
kaip skautai, o vyresnieji 
supažindinami ir su ginkluote, 
įstatyme išryškinamas poli
goninis, rikiuotes būrių apmo-
kinimas, pabrėžiama sąjungos 
karinė reikšmė, o taip pat 
apibrėžiamas bendravimas su 
policija ir pasienio apsauga. 
Visuomeninės veiklos tiks
luose, pasak M. Abariaus, yra 
pabrėžiamas vystymas su
gebėjimų pasipriešinti karinio 
konflikto atveju. Be abejo, 
s-gos kultūrinės veiklos tikslai 
išlieka kaip iki šiolei — tau
rinės sąmonės vystymas ir pa
laikymas, taip suaktualėjęs 
pastaruoju metu į eiles įsi
jungiant lenkų ir rusų kilmės 
piliečiams. Kalbėtojas apsi
džiaugė, kad KA ministerijos 
teikimas s-gos vado, o taip pat 
ir rinktinių vadų, visiems 
jiems apmokant algas, paleng
vina ir įpareigoja jų veiklą. 
Baigdamas, M. Abarius pa
dovanojo s-gos vardu prof. V. 
Mantautui Antano Rato ta
pytą V. Pūtvio portretą. Pro
gramos vedėjas, padėkojęs va
dui M. Abariui už išsamią ir 
aktualią kalbą, priminė, kad 
abu kalbėtojai dalyvavo šioje 
pačioje salėje 1979 m. minint 
s-gos 60 m. sukaktuves ir taip 
pat 1989 m. švenčiant s-gos 
atkūrimą laisvėjančioje Lietu
voje, bet, pažvelgęs į praži
lusias galvas, su liūdesiu tarė; 
„...kad gal" jau 90-ties metų 
įkūrimo' sukaktuvių nebesu
lauksime". 

Nedelsiant, buvo pakviestas 
Bostono lietuvių dramos sam
būrio aktorius F. Kontautas 
deklamuoti B. Brazdžionio 
„Paskutinis nuteistojo miriop 
žodis". Eilėraščio parinkimas 
gali būti suprastas ir nedos-
niai. Rūsčios, skausmo pri
tvinkę poeto eilės baigiamos 
perdramatizuotais — „Sušau
dykit mane!" — žodžiais, rėkte 
išrėkia aktoriaus lūpomis ano 
meto ir Šių dienų rūpestį, kad 
neveikiame ir neprabylame 

•„...kaip brolis broliui laisvę va
gia...". Oficialioji dalis buvo 
užbaigta Tautos himnu. 

Po ilgesnės pertraukos, pa
įvairintos skaniais Worceste-
rio kuopos sesių paruoštais 
valgiais, dalyviai su pasitenki
nimu mėgavosi lengvesne pro-

antibiotikams. Tada vaiku
čius, kuriems normaliai už
tektų vienos antibiotikų seri
jos, reikia gydyti dviem arba 
trim serijom. Tuos, kuriems 
anksčiau užtekdavo gerti vais
tus, kartais reikia net pagul
dyti į ligoninę ir leisti vaistus 
į venas. 

Kokias d idž i aus i a s klai
das d a r o gydytojai i r t ėva i? 

Antibiotikai veikia prieš 
bakterijų užkrėtimus, ne 
prieš virusus. Tipiškai, jeigu 
ištirtum 100 karščiuojančių 
vaikų grupę. 90 vaikų sirgtų 
virusų užkrėtimu, o tik 10 
vaikų būtų bakterijoms 
užkrėsti. Tačiau tyrimų rezul
tatai rodo. kad 6O%-70% 
minėtų vaikų tipiškai būtų 
gydomi antibiotikais, nors tie 
antibiotikai nepalengvintų vi-
rusų simptomų ir nepagydytų 
vaiku, ir tik padėtų vaikų or
ganizmuose esančioms bakte

rijoms (kurios organizme gy
vena, bet esant mažam 
skaičiui, nesukelia ligų) pri
prasti prie tų antibiotikų, ir 
ateityje tiems vaistams atsis
pirti. 

Kodėl an t i b io t i ka i b e r e i 
ka lo p r i r a šomi? 

Gydytojai sako, kad tėvai to 
reikalauja; tėvai atsiliepia, 
kad gydytojai jiems nepa
aiškina, ar antibiotikai reika
lingi, ar ne. 

Kaip ga l ima s u m a ž i n t i 
be re ika l ingą a n t i b i o t i k ų 
var toj imą? 

Gydytojai turi tėvams pa
aiškinti skirtumą ta rp bakte
rijų ir virusų, ir kaip antibio
tikai veikia vienus, o ne kitus. 
Tėvai turi suprasti, kad anti
biotikai nėra būtini kiekvieną 
kartą, kai vaikas smarkiai su
serga. (NYT) 
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Lietuvos S.iulių sąjungos 80 motg sukakti Avrneiant (""ikagoje Ii kaires: 
Vytauto Didiiojo šaulių rinktinus vada* Justinas Šidlauskas, L Š S 
išeivijoje c.v. vadas Mykolas Abarius ir rinktinės vado pavaduotojas Vla
das Rastis Nuotr. Zigmo Degučio 

gramos dalimi. Naujoje Angli
joje pagarsėjusi dainininkė 
Marytė Bizinkauskaitė, akom
panuojant J ames Hay, padai
navo šešias dainas ir tr is 
operečių iš traukas. Savo so
driu galingu dramat iniu so
pranu parodė vienok savo su
gebėjimus ir romantines solo 
dainos žanre, padainuodama 
8 . Budriuno harmonizuotas 
„Išauš pavasaris" ir „Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka". Ne
tikėtas siurprizas muzikos 
mylėtojams buvo Bostone gy
venančio dainininko kompozi
toriaus Helmuto Lingertaičio 
dainų: „Mano gimtinė", „Iš 
tamsos" ir „Ilgesys". Šios j aus 
mingos, malonios dainos savo 
tematika artėja estradinėms, 
bet muzikiniai išlieka lietu
viškoje tradicyoje. Stebino ne 
tik solistės didelio balso muzi
kalumas, sceninės laikysenos 
laisvumas, bet ir sugebėjimas 
rasti kontaktą su garbaus 
amžiaus klausytojais, kas pa
darė jausmingas dainas pagei
daujamai nuoširdesnėmis. 
Programą baigė su Strauss ir 
Lehar operečių ištraukomis, 
pareikalavusiomis iš daini
ninkes didesnių pastangų per
einant į skirtingą tempą ir 
dinamiką. Šios dainos buvo 
verstos į lietuvių kalbą ir pri
taikytos taip pat H. Linger
taičio. Giuditt'os daina, iš 
Franz Lehar operetės 
„Giuditta", buvo pradėta vo
kiškai ir užbaigta lietuviškai. 
Gal dainininkės įsijautimas, o 
gal žodžių skambumas padarė 
lietuvišką versiją patraukles
ne. Klausytojų širdis užka
riavo-skambiu auktštosios ok
tavos c, baigdama frazės ka
denciją meistrišku perėjimu i 
diminuendo. Leharo operetės 
„Linksmoji našlė" žodžiais: 
„Vilija! šaul iu i į širdį ramybe 
grąžink!" — dainininkė už
baigė programą palydėta klau
sytojų audringu plojimu. Dera 
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paminėt i , kad didelio su
gebėjimo akompanuotąja* nie
kad nesivaržė su soliste, bet 
ryškino pastarosios muzikinę 
liniją. • — - -

Šis LŠ sąjungos aštuonias
dešimtmečio minėjimas ilgai 
liks dalyvavusiųjų atmintyje. 

._ . . v.u. 

* V i d a u s re ikalų ministe
rija (VRM) 2000-ujų m e t ų 
datos (Y2K) problemai spręsti 
gaus 0.57 milijono litų, ku
riuos trečiadieni vyriausybė 
n u t a r ė skirt i iš savo rezerve 
fondo. Lėšos skirtos baiminan
tis, jog neatnaujinus ministe
rijos kompiuterinės ir progra
minės įrangos gali sustoti cen
t ra l izuotas asmens dokumen
tų — paso, leidimo nuolat gy
vent i Lietuvoje, kelionės doku
mentų asmenims be piliety
bės, pilietybės išsaugojimo pa
žymėjimų — išdavimas. Sus
tojęs gyventojų gyvenamosios 
vietos atnaujinimas Adresų ir 
informacijos biure gali sutrik
dyti ateinančio pavasario rin
k imus į savivaldybes. 

* Vieninte l i s Vi lnioj* ir 
v i so je Lietuvoje vakarinis 
la ikraš t i s „Vakarinės naujie
nos" atsisveikino su skaityto
ja is neapibrėžtam laikui, ta . 
dėdamas net rukus grįsti *tsi» 
naujinęs . ir patrauklesni*, 
„Šiandien 'Vakarinės' skelbia 
per t rauką . Trumpam pasi
t r auk iame , kad nelaukus galė
t umė t skaityti visiškai naują, 
pasaul in ius s tandar tus ati
t inkant į laikraštį", rašoma 
penktadienį paskelbtame krei
pimesi į skaitytojus. Vyriau
siasis leidinio redaktorius Ri
čardas Jarmalavičius sakė, 
kad laikinai sustabdyti nuos
tolingo laikraščio leidybą nu
sprendė jo savininkai, užsitę
sus deryboms su bosimais pir
kėjais. (BNS) 
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BRONIUS NAINYS 

Žinių agentūra BNS, „Drau
ge" lapkričio 19 d. pranešimu 
„Boris Jelcin skandalingai 
išvyko iš ESBO pasitarimo", 
skelbdama šios organizacijos 
pasitarimo Turkijoje baigmę, 
sukūrė įvaizdį, kad Rusįjos 
prezidentas, joje nieko nelai
mėjęs ir už nekaltų žmonių 
Čečėnijoje žudymą kritikų 
įsiutintas, net nelaiku išdūmė 
namo kaip botagu per užpa
kalį pliekiama beždžionė. 

Tačiau „New York Times" 
bendradarbis Mare Lacey, 
lapkričio 20 aprašydamas 
Turkijoje, Istambule, vykusios 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos 
(ESBO) vadovų pasitarimo 
eigą, teigia, kad Maskvoje jis 
buvo sutiktas iškilmingai ir 
liaupsinamas kaip didelis lai
mėtojas, nes JAV prezidento 
Clinton užuojautingas primi
nimas apie Rusijos sunkią pa
dėtį Cečėnįjoje buvo suprastas 
kaip pritarimas Kremliaus 
politikai Kaukaze. Mare La
cey, stebėjęs šios 54 Europos 
ir Šiaurės Amerikos valstybių 
vadovų — tarp jų buvo ir Lie
tuvos., prezidentas Valdas 
Adamkus. — pasitarimo eigą, 
priėjo tokios išvados: „nepai
sant didelių priekaištų ir pa
barimų Rusijai dėl karo Čečė
nijoje, Jelcinas buvo įtaigoja
mas ieškoti ne karinio, bet tik 
politinio sprendimo ir įsileisti 
ESBO atstovą, Norvegijos už
sienio reikalų ministrą Knut 
VflHebaek, pasižiūrėti, kas ten 
tTltitfųjų darosi". Taigi — tik 
tiek/Tačiau Rusijos užsienio 
reikalų ministras Igor Ivano v 
aiškinęs, kad jo atvykimo lai
kas dar turi būti sutartas, ir 
Kput Vollebaek bus įsileistas 
tik ten, kur jau įsitvirtinusi 
Pftsy kariuomenė. Kitur jam 
oįjĮffresaugu — gali boti pa
grobus. Nors kitų didžiųjų 
valstybių vadovai tuos, kartu 
ir Rusijos pasirašytus, sutari
mus vertino teigiamai, bet 
kiekvienas ' itaip. Vokietijos 
kancleris Gcrchardt Shroeder 
vadino juos dėmesingu kom
promisu, JAV prezidentas 
Clinton — viltingais ateičiai, 
o žiniasklaidai priminus su
sitarimų neaiškiai suvokiamą 
kalbą, JAV valstybės sekreto
re. Madeleine Albright sakė, 
kad .tokia kalba buvo labai 
ilgų svarstybų išdava". 

Toks neaiškus yra ir Balti
jos valstybes minintis skirsne
lis, rodantis, kad Istambule ir 
apie Lietuvą buvo kalbėta, ku
riame rašoma, *kad Rusija su
tiko pratintis savo kariuome
nės nelaikyti arti Baltijos 
valstybių sienų". Angliškai 
pasakyta — „exercise re-
straint". Ką tai iš tikrųjų reiš

kia? Ar reikia suprasti, kad 
Rusija savo karių prie Baltijos 
valstybių sienų arti nelaikys, 
ar tik taip daryti pratinsis? 
Kiek kilometrų bus tas „arti"? 
O kas tada, jeigu prie to ji 
„nepripras"? 

BNS praneša, kad „kovin
gasis Rusijos prezidentas Bo-
ris Jelcin aršiai' gynė savo 
nuostatą dėl Čečėnijos ir per
spėjo Vakarus nesikišti į tai, 
ką jis pavadino Rusijos kova 
su tarptautiniu terorizmu ne
priklausomybės siekiančioje 
Čečėnijoje". Tačiau Vokietįjos 
ir Prancūzijos vadovai primi
nė, kad šiandien žmogaus tei
sių pažeidimai jau nebėra ko
kio nors vieno krašto, bet vi
sos žmonijos reikalas. Pagar
ba kancleriui Gerhard Shroe
der ir prezidentui Jacąues 
Chirac už tokius stiprius vie
šus pareiškimus, įspraudu
sius juos net į visų, įskai
čiuojant ir Rusiją, pasirašytą 
ir Europos saugumo deklara
ciją, bet ir klausimas, ar prie 
šių žodžių jie ir ką nors ryž-
tingesnio pridės, kai, iš pasi
tarimo Istambule grįžęs, Jel
cin ir toliau Čečėnijos sostinę 
bombarduos? Ar ką nors darys 
ir Kosovo albanus nuo Serbi
jos teroristų ginklu gynęs JAV 
prezidentas Clinton? Jeigu ne 
dėl ko kito, tai bent dėl savo 
partijos politikos, kurią jau 
skuba panaudoti demokratų 
priešininkai būsimiems prezi
dento rinkimams. Tame pa
čiame „New York Times" R. 
W. Apple, Ji-., rašo apie stip
riausio respublikonų kandida
to ir daugiausia galimybių tu
rinčio ateinančiuose rinki
muose laimėti JAV prezidento 
kėdę George W. Bush siūlymą 
„tuojau pat sustabdyti Rusijai 
visą Vakarų valstybių pagal
bą, jeigu ji nesustos žudžiusi 
moterų ir vaikų". „Mes nega
lime pateisinti Rusijos bruta
lumo. Rusijos valdžia negali 
tikėtis tarptautinės pagalbos, 
jeigu ji puola civilius gyvento
jus", — teigia G.W. Bush. 

Ar taip kalbėtų ir taip, kaip 
dabar kalba, darytų buvusio 
prezidento sūnus George W. 
Bush, jeigu jis šiandien sėdė
tų Clinton kėdėje JAV Baltuo
siuose rūmuose, kol kas atsa
kymo nežinosime, tačiau jo 
reiškiamos mintys, teisingos, 
ir jas vykdyti reikėtų tuojau. 
Nežinome, ar tomis mintimis 
domėsis, pvz., Vokietijos, 
Prancūzijos, Didžiosios Brita
nijos vadai. Taip pat ir mūsų 
pietų kaimynas Lenkijos pre
zidentas Kwasniewski ir Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, kurio, pagal žinia-
sklaidos pranešimus, pokal
biuose su valstybių vadovais 

nepamirštas ir vienas kito į 
svečius kvietinėjimasis. Tai 
malonesnis galvosūkis, negu 
apie Istambulą dabar mažai 
galvą sukančiai naujajai Ku
biliaus vyriausybei ir tokių 
svečių turbūt visiškai nelau
kiančiai, nes jai šiandien dau
giau rūpi ne svečiams vaišes 
ruošti, bet kaip bent šiek tiek 
sočiau pavalgydinti ir šilčiau 
per žiemą laikyti Lietuvos 
žmones. 

Nuo pat savo kadencijos 
pradžios diena iš dienos skai
čiuoja ji valstybės lėšas ir ga
lui su galu suvesti neranda 
milijardo litų, ir tiek. Ir gal 
ne vienas iš jų patyliukais pa
dūmojai ponas prezidente, šį 
sykį gal ne brangiai kainuo
jančių svečių, bet kokių kap
šiuką „žalių" dovanėlių iš Is-
tambulo parsivežk. Juk iš tų 
ESBO penkiasdešimt keturių 
bent pusė savo iždus stambo
kai, kiti gal net milijardais 
perpildę. Kad taip bent kokį 
nuošimtėlį iš jų nusižerti. O 
kviečiamas, gal irgi šiek tiek 
pasibrangink. Argi pagal 
kiekvieną piršto pamojimą 
tuojau pat ir šokti? Tiesa, ke
lionės labai įdomios, malo
nios, nuotykingos. Apie vieną 
tokią kelionę į vieną naują 
valstybę Azijoje savo atsimi
nimų knygoje rašo ir buvęs 
JAV Valstybės sekretorius 
Jim Baker. Jis pasakoja, kaip 
vaišingasis šio krašto prezi
dentas visą pusdieni jį valgy
dino — per du puslaikius, 
kiekviename po devynis patie
kalus — o naktį pliuškino, 
garu šutino ir vantomis vano
jo pirtyje. Aišku, nuotykiai 
įspūdingi, bet ar verti Lietu
vos iždo lėšų? Užuot apie ke
liones kalbėjęs, prezidentas 
ESBO nariams gal galėjo bent 
priminti, kad dabar skurstan-
tieji Lietuvos žmonės buvo pa
tys pirmieji, o gal ir lemian-
tieji, sovietinės — komunis
tinės imperįjos griovėjai, tuos 
milijardus jiems sutaupę. Juk 
ir tame susitikime ESBO nu
tarė sunaikinti 70,000 įvairių 
ginklų. Taigi nebereikės karių 
jiems aptarnauti, prižiūrėti, 
saugoti, nei pasenusių naujais 
pakeisti. Kiek čia dolerių su
taupyta. Dėl to juk ir JAV 
biudžetas didelį perteklių su
sikrovė. Ar apie tai Istambule 
nebuvo verta užsiminti? Ar 
mes tik paskolų mokam pra
šyti? Ar nedrįstam net tvir
čiau pareikalauti iš Baltarusi
jos mums priklausančių 300 
milijonų litų atlyginimo už 
elektros energiją? Ar to klau
simo Istambule Adamkus ne
kėlė? Juk šalia Rusijos laiky
senos Čečėnijos atžvilgiu bei 
kitų nepatogumų, turbūt ir 
baimė okupacijos padarinių 
klausimą kelti, skatina dau
gelį, tarp jų ir Seimo pirmi
ninką, abejoti Adamkaus ke
lionės į Rusiją nauda. Dėl 

„Dovana Lietuvai" konferencijos atidarymo metu Lietuvos Seimo pirm. 
Vytautas Landsbergis fkairėje) Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio ordinu pagerbė JAV Gynybos departamento Eiuropos ir 
NATO poitikoa skyriaus generolą mjr. Henry A Kilvenaar, Jr, už jo pa
galbą, ruošiant Lietuvą įstojimui į NATO. Nuotr Indrės Tijūnėl ienės 

Jelcin ligos gruodžio pradžioje 
numatytos kelionės atidėjimas 
sudaro progą pagalvoti, ar 
tokia kelionė prezidentui iš 
viso apsimoka9 

O ant naujųjų biudžeto su
darinėtojų galvų griūva sun
kūs kalnai. Užsienio ir vidaus 
skolos, tarp jų — 300 mln. litų 
Sodros, 23 mln. litų geležin
kelių nuostoliai, šimtais mili
jonų skaičiuojami kitų, valsty
bei priklausančių, įmonių įsi
skolinimai, spalio pabaigoje 
jau siekė 11,558 milijardus 
litų — 3.24 nuoš. daugiau Sei
mo leistos ribos. Tik per spalį 
skolos užsieniui padidėjo 744 
milijonais ir išaugo iki 8,533 
milijardų litų. Žinovai teigia, 
kad pora milijardų jas padi
dins ir įsipareigojimai „Wil-
liams" bendrovei. Prie tų bėdų' 
prisideda dar ir užsienio pre
kybos deficitas, iki spalio pa
baigos sudaręs 5,287 milijar
dus litų ir 16.1 nuoš. investi
cijų sumažėjimas. Naujas fi
nansų ministras pagrįstai ne
rimauja dėl ateinančių metų 
biudžete numatyto 6.5 nuo
šimčių deficito, nes tarptauti
nis valiutos fondas, reikalau
jantis sumažinti biudžeto defi
citą iki 2 nuošimčių, gali ne
bepatarti užsienio bankams 
skolinti Lietuvai pinigų. Iš 
kur tada reikės jų gauti iš
saugoti valstybę nuo bankro
to, nes jau ir pačioms svar
biausioms sritims — švieti
mui, krašto apsaugai, socia
liniams reikalams — nukirpta 
10 nuošimčių. Užmokestis už 
darbą sumažintas 5 nuošim
čiais. Bet ir taip siaurinantis, 
valstybė kitais metais išleis 
apie vieną milijardą litų dau
giau, negu ji gaus pajamų. So
cialinių reikalų ministrė De

gutienė apskaičiavo, kad da
bar Lietuvoje dirba 1.25 mln. 
žmonių, ir, šalia savo šeimų, 
jie turi išlaikyti dar 900,000 
Sodros išmokas gaunančių 
pensininkų ir kitų, negalinčių 
dirbti, žmonių. Ar tokios eko
nominės aritmetikos akivaiz
doje labai laiminga gali būti 
Lietuva, žengianti į paskuti
niuosius antrojo tūkstantme
čio metus? Jeigu tie visi rū
pesčiai tik jai, ką tada reiškia 
ir tie ESBO 54, pasirašę dek
laracija, kad valstybės reika
lai, jau nebėra vien tik vienos 
valstybės vidaus reikalai, bet 
visos šios organizacijos rū
pestis? 

* Seimo pirmininko žmo
nai Gražinai Ručytei Lands
bergienei lapkričio 24 d. priva
čiame Širdies chirurgijos cent
re buvo atlikta širdies krauja
gyslių operacija. 69 metų mu
zikei viena tokia operacija jau 
buvo atlikta anksčiau po ją 
ištikusio infarkto. Tokia ope
racija, „Lietuvos ryto" žinio
mis, kainuoja 44-72,000 litų. 

(BNS) 
* Per šiuos ir kitus me

tus bus aplankytas kiek
vienas dabar gyvenantis 
Laisvės kovų dalyvis, buvęs 
politinis kalinys ir tremtinys: 
bus užrašyti jų prisiminimai 
apie pasipriešinimą okupaci
niams režimams, tremties ir 
kalinimo vietas. Tai — Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro su
manymas, vykdomas pagal 
vyriausybės patvirtintą Lietu
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
50-mečio minėjimo programą. 
1999-uosius metus Seimas yra 
paskelbęs Laisvės kovų minė
jimo metais. (Eitai 

Danutė Bindokienė 

Nekalbėkite apie 
nuosmukį! 

Užsienio lietuvių gyvenimas 
kone pusšimti metų buvo tvir
tai įstojęs į gilias vežės: bu
vome įsitikinę „savo misija 
svetimuose kraštuose", kuri 
apėmė ir Lietuvos kančių gar
sinimą, priminimą laisvojo pa
saulio galiūnams, kad maža, 
laisvę mylinti šalis prie Balti
jos dūsta svetimųjų spaudžia
ma. Tiek pat svarbi mūsų pas
tangų dalis buvo išlikti lietu
viais, puoselėjant kalbą, kul
tūrą, tradicijas ir visa tai per
duoti ateities kartoms. 

Šiems tikslams įgyvendinti 
buvome sukūrę savitą kultū
rinių bei politinių pirmenybių 
skalę, kuria sėkmingai vado
vavomės, niekuomet nepa
miršdami siekiamų tikslų. 
Galbūt kaip tik dėl tb buvo 
apleistos, arba atidėtos į šalį 
patogesniam laikui, kai kurios 
veiklos sritys, aktyviai puo
selėjant labiau pasitarnau
jančias tuometiniams porei
kiams. Kas tos veiklos sritys, 
paliktos antrajame plane, be 
abejo, kiekvienas užsienio lie
tuvis žino, arba bent nujaučia. 

Vis tik kartas nuo karto 
pasigirsdavo balsai apie kul
tūrinį nuosmukį ir būtinybę iš 
jo išbristi, tačiau dažniausiai 
jie nuaidėdavo be atgarsio, 
nes laukė svarbesnių eilė grei
tų, svarbių, neatidėliotinų 
darbų, o „darbininkų lietuvy
bės vynuogyne visuomet buvo 
per mažai". 

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo iš pagrindų 
pasikeitė užsienio lietuvių 
veiklos pirmenybės — reikėjo 
„persiorganizuoti" ir vėl iš 
naujo sugrupuoti, kas svar
biau, kam skirti daugiau laiko 
ir pastangų, ką padėti į šalį. 
Tiesa, pasikeitimo laikotarpis 
mums nebuvo naudingas, nes 
atnešė ir maišaties, ir pasime
timo, ir iš veikliųjų lietuvių 
visuomenės narių tarpo iš-
skabė nemažai žmonių, nusi
vylusių esama padėtimi, arba 
įsitikinusių, kad dabar jau 
dirbti lietuvybės labui nebe
reikia, nes pati Lietuva (juk 
taip buvo pirmosios nepriklau
somybės laikais) pasirūpins 
užsienio lietuvių kultūrinio 
gyvenimo tęstinumu, lietu
viškumo išlikimu. 

Tačiau šiandien, ačiū Die
vui, pradedame atkusti, atra
dę tarytum aukso vidurį tarp 
„kultūrinės-tautinės paramos 
iš tėvynės ir pasitikėjimo savo 
pačių jėgomis, darbais". Šian
dien nebenorime girdėti ato
dūsių apie kultūrini ar kitokį 
nuosmukį: perėjome bandymo 
laikotarpį ir dėl to esame tvir
tesni. Tiesa, turimomis jėgo

mis negalime per daug paniek
ti, bet, sujungę jas kartu su į 
šį kraštą gyventi iš tėvynes 
vis gausiau atvykstančiais lie
tuviais, pasikvietę vertingu 
muzikinių, mokslinių bei kito
kių kultūrinių talkininkų iš 
anapus Atlanto, galime daug 
v 'tingiau žengti i naują tūks-
tantrr, [. 

Vien pasidairius po Ameri
kos lietuvių telkinius ir dides
niuose jų šiemet vykusius ren
ginius, įsitikiname, kad tos 
šviesios viltys vis tik nėra 
bergždžios. Žinoma. daug 
prasmingų renginių vyksta 
Čikagoje 'ir jos kaimyniniame 
Lemonte;, bet vien del to, kad 
čia daugiausia susibūrę lietu
vių. Nedaug nuo Čikagos atsi
lieka ir kai kurie kiti miestai 
— Phiiadelphija. Baitimore, 
Vašingtonas, kur daug šioje 
srityje pasidarbuoja vietinė 
LB valdyba ir Lietuvos Respu
blikos ambasada JAV-se; ki
toje šio didelio krašto pusėje 
labai puikiai veikia Los An
geles lietuviai, ruošdami meno 
parodas, literatūros vakarus. 
koncertus, svarstybas... 

Štai, rudenio sezonui pra
sidėjus, per visą Ameriką nu
sidriekė dr. Vinco Kudirkos 
100 metinių paminėjimai — ir 
su viešniomis iš Lietuvos, ir 
su vietinėmis pajėgomis. Ne
trukus po to daugelis galėjome 
pasigėrėti Valstybinio Vil
niaus Styginių kvarteto kon
certais, taip pat su jau šiame 
krašte gyvenančių mūsų pia
nistų talka. Tuomet LB Kul
tūros taryba apdovanojo būrį 
pasižymėjusių kultūrininkų 
premijomis, o mus — gražia 
tų premijų \teikimo.. švente. 
Vis tik prasmingiausias ir toli 
savo lygiu pralenkęs daugelį. 
buvo praėjusio sekmadienio 
trijų chorų koncertas, ruoštas 
„Draugo" 90 metų sukakties 
paminėjimo užbaigtuvėms. 

Koncertas neapvylė nei ren
gėjų, nei atlikėjų, o, svarbiau
sia, publikos, taip gausiai pri
pildžiusios didžiulę auditoriją. 
Muzikai-chorų vadovai: Dalia 
Viskontienė iš Toronto, Rita 
Kliorienė iš Clevelando, ir 
Čikagos nuosavas Darius Poli-
kaitis įdėjo tiek darbo, ruoš
damiesi šiam renginiui, kad 
eiliniam žmogui net įsivaiz
duoti neįmanoma. Bet rezulta
tai buvo ryškūs, o visų klausy
tojų pasigerėjimas — tikras, 
nuoširdus. Choristams, diri
gentams ir kitiems, tiek daug 
darbo įdėjusiems, ruošiant 
koncertą. „Draugas" yra labai 
dėkingas. Tai tikrai prasmin
gas jo jubiliejaus užbaigimas' 

KELIONE LIETUVON 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Nf.9 
Tgrinys 

Pasirodo, kad tų re
miamų studentų tarpe yra 
trys studentai, kurie buvo 
Amerikoje „Lietuvos Vaikų 
vilties* komiteto gydomi. Tai 
Mindaugas Boruta, Giedrė 
Pranaitytė ir Daiva Šidiškytė. 
Kaip gyvenime pasitaiko, iš 
vieno komiteto pagalbos, pe
reina į kito komiteto paramą. 

Almos fondas 
Almos fondo raštinė įsikū

rusi prezidentūroje. 
Šeštadienį, kai prezidentas 

buvo išvykęs į Jaltą, mes ap
lankėme Almą Turniškėse. 
Prie Katedros įlipome į taksį, 
sakome adresą, o vairuotojas 
atsisukęs mums sako: „Ponios, 
ką jos galvojate? Ten prezi
dentas gyvena, nei jūsų, nei 
manės ten neįsileis". O mes 
jam sakome: „Tik, tu ponuli, 
valiuok!" 

Važiuoja piktas žmogelis. 

Privažiuojame policijos punk
tą. Policininkas pažiūri į mus, 
atkelia barjerą ir pamoja 
važiuoti. Prie antro policijos 
punkto policininkas tik pamo
ja ranka toliau važiuoti. Gė
lėmis apsodintu keliu priva
žiuojame prezidento gyvena
mą namą. Mūsų pasitikti išei
na Alma. O mūsų šoferis labai 
gražiu balsu jau kalba: .Po
nios ar man jūsų palaukti?" 
Mes jam liepiame grįžti atgal į 
Vilnių. O jis kiša savo kortelę 
ir sako, kad galime jam skam
binti bet kada ir jis atvažiuos 
mūsų parvežti. Bet jo patarna
vimų mums daugiau nerei
kėjo. Alma aprodė labai gra
žiai remontuotą ir sutvarkyta 
namą. Valgėme su jos mama 
pietus. Vaišinomės, kalbėjo
me, diskutavome rūpimus 
klausimus. Susitarėme pirma
dienį susitikti prezidentūroje 
Almos fondo raštinėje. 

Almos fondui yra skirta trys 

kambariai. Čia dirba dvi mo
terys ir sekretorė. Posėdžia
vome, tarėmės. Džiaugėmės 
Almos fondo atliktų didelių 
darbų gausumu ir jų reikalin
gumu. 

Po susitikimo Almos fonde, 
Alma mus nuvedė pas prezi
dentą. Prezidentas ir jo sekre
torė aprodė puošnias, dideles 
pokylių ir posėdžių sales bei 
kitas patalpas. Viskas labai 
gražu ir įspūdinga. 

Spaudos konferencija 

Prieš važiuojant į Lietuvą, 
parašiau, kad domiuosi Lietu
vos vaikų įvaikinimo klausi
mais. Tam reikalui Regipa 
Švobienė Spaudos rūmuose 
sukvietė spaudos konferenciją, 
kurioje dalyvavo įvairių vals
tybinių ir privačių vaikų orga
nizacijų atstovai, spaudos 
žmonės. Po tos konferencijos 
keliuose laikraščiuose buvo 
parašyti aitrūs straipsniai.Tai 
atkreipė įvairių valdžios ir 
Seimo atstovų dėmesį. Dėl to 

Seime buvo kel: posėdžiai tam 
dalykui nagrinėti, aiškintis ir 
galbūt ką nors pakeisti. Pasi
rodo, kad Lietuvoje yra šeši 
vaikų namai, kur vaikai būna 
iki šešerių metų, tada jie per
keliami į internatus. Tos in
stitucijos vaikų namuose ir in
ternatuose auga vieni sako 16. 
kiti 17, o dar kiti 20 tūkstan
čių vaikų. Valdžia toms insti
tucijoms moka už kiekvieną 
vaiką po 2,000 litų per mėne
sį. Jeigu vaikas atiduodama.- \ 
šeimą auginti, tai šeimai val
džia moka 500 litų per mėnesį 
už vaiką. Lietuvoje yra 400 
šeimų, kurios nori įvaikinti 
vaiką, bet joms yra sakoma. 
kad vaikų nėra. Amerikos lie
tuviai, jeigu nori įsivaikinti 
vaiką Lietuvoje, turi daug var
go patirti, daug kliūčių praei
ti. Tuo tarpu iš Lietuvos į 
Ameriką kasmet atvežama ir 
įvairių agentūrų įvaikinama 
po šimtą vaikų per metus. Tos 
agentūros ima labai didelius 
pinigus. Išvežami vaikai ir į 
kitus kraštus, bet Lietuvos 

žmonėms vaikų nėra, turbūt 
todėl, kad jie neturi daug pi
nigų. 

Būnant Lietuvoje, buvo 
daug kur eita. daug su kuo su

sitikta, galima būtų daug ra
šyti ir pasakoti. Lietuvoje yra 
daug gero, yra daug geru 
žmonių, bet taip pat yra ir 
daug blogio. Per 50 metų oku

pantas sugriovė Lietuvos ūkį, 
atėmė jos turtą. Turtą galima 
įsigyti, bet sunaikinto ar suga
dinto žmogaus pataisyti negali
ma. Jį reikia užauginti. 

Pabaiga 

Lietuvos prezidentūroje Ift kaires B Jasaitiene. Alma Adamkiene, prez Valdas Adamkus ir (i Liautaud 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

VILTIS, KAD ŠVIESA 
TRIUMFUOS i, 

• 
- . • LORETA RAUDYTĖ 

Visas krikšėionjškasis pa
saulis jTibšiasi didžiajam 2000 
an. jubiliejui. Lietuva, tj~ku-
tinioji iš Eurcpo-- ! c pri
ėmusi krikštą iŠ Komos išliko 
ištikima katalikų Ba yčiai, 
nors gr*ėse pavojus perimti tai 
protestantų, tai stačiatikių 
tikėjimą arba per paskutinę 
okupaciją dėl Ateistine.- ideolo
gijos "riet visai jį prarasti. Da
bar. XX amžiaus pabaigoje, 
anūsų daugybę pavojų atlai
kiusi tauta, nors atgavusi lais
vę, dar tebėra pavergta stiprių 
blogio jėgų: girtavimo, nar
komanijos, nesąžiningumo, go
dumo, neapykantos, pavydo, 
aykčio-. netyrumo ir kitų. Nors 
į ie tuva yra laikoma katali
kišku kraštu, tačiau vis au
gantis nusikaltėlių, alkoho
likų, narkomanų, savižudžių 
skaičius rodo, kad mūsų ti
kėjimas Dievu yra arba ne-
auoširdus, arba visai silpnas. 
Kad lietuvių tauta į naująjį 
amžių įžengtų dvasiškai atgi
musi, vysk. Motiejaus Va-
raTftraiTS blaivystės sąjūdis, 
jJTCfcatmtas kun. Prano Ga
beno, pakvietė viso mūsų 
j raš to jaunimą į maldos žygį 
42 dorą. blaivią, draugišką ir 
darbingą Lietuvą. Šio žygio 
Ckslas — keliaujant nuo Dar-
liėnų iki Vilniaus arkikated
ros, skleisti ir atgaivinti mūsų 
tautiečių, kurie buvo krikš
čioniško gyvenimo pavyzdžiai, 
idėjas. 

Vyskupo M. Valančiaus, sa
r u s i o - ' „Lietuviai, -raginu jus 
įtoti • pri,ę blaivybės, kad... 
pradetumėm nauja doros 
pakėlimo epochą sau ir savo 
tautai"; Petro Perkumo, gyve
nusio pagal principą: .,tyra 
širdis! Dosni dvasia! Plieninė 
Valia!", Šv. Kazimiero, kuris 
buvo pasiryžęs: ..geriau mirti, 
negu nusidėti". 

Į šį kvietimą atsiliepė Vilka
viškio vyskupijos katalikiš
kasis j a u n i m a s ' iš Marijam
polės. Alytaus, Kaziu Rūdos 
bei Žemaitijos ateitininkai iš 
Tauragės. Gargždų. Plungė'. 

Darbėnų, Skuodo ir Telšių. 
Prie jų prisijungė ši;, jlietis ir 
du studentai ateitininkai iš 
Kauno, visą kelią rodę iš- ' 
tvermės, optimizmo ir drau
giškumo pavyzdį. 

Didžiausią šio žygio naštą 
prisiėmė Vilkaviškio vyskupi
jos blaivystės sąjūdžio pirmi
ninkas A Jankauskas, kuris 
keliauninkams buvo kaip tė
vas. Jis praleido daug bemie
gių naktų, ruošdamasis žygiui 
ir jo metu dedamas pastangas, 
kad ši maldos kelione pa-
siekfų savo tikslą, kad nenu
kryptų nuo programos. 

Didelis krūvis teko ir Telšių 
vyskupijos sendraugių ateiti
ninkų valdybos pirm. E. Mar-
tinkienei, atstojusiai visiems 
motiną. Tai ji surasdavo žmo
nes, kurie geriausiai gali pa
pasakoti apie lankomos vie
tovės istoriją, įdomybes ir 
įžymybes. Tai ir jos balsas 
girdėdavosi tarp kitų, šv. Mi
šių metu giedant giesmes. Tai 
ji guidavo visada paskutinė, 
jei iš viso atsiguldavo, ir kel
davo pirmutinė, rūpindamasi, 
kad visi būtų pavalgę, kad 
maistas būtų šviežias, nesuga
dintas vasaros kaitros. Jos 
naštą lengvino skania karei
viška koše kasdien valgydinę 
puikūs virėjai, lydėję keliau
ninkus su karine virtuve iš 
Telšių iki pat Vilniaus. 

Žygio dvasią palaikė su vil
kaviškiečiais atvykusios se
selės vienuolės. Jų ištvermin
ga malda, skaidri giesmė ir su 
meile atliekami visi darbai 
skleidė šilumą, ramybę ir sti
prino pasitikėjimą Dievu. Kad 
visą kelionę lydėtų ramybė ir 
Dievo globa, prisidėjo Telšių 
vyskupas A. Vaičius ir kelyje 
sutikti kunigai, laiminę šį 
žygį. Visų keliauninkų dary-

• -/avimas šv. Mišiose, bendra 
malda prieš ir po valgio juos, 
susibūrusius iš įvairių Lietu
vos vietų, suvienijo į viena vie
nos dvasios šeimą. 

O viskas prasidėjo Petro 
Perkumo gimtinėje — Darbe-

Motinos Marijos Kaupaitės paveikslas virš jos sarkofago seselių kazimie-
riečnj Motiniško namo koplyčioje. Čikagoje. 

S K E L B i M .&. i 

ŠventWionės Ca.yvia' žygyje už ,.dor i, blaivią, drattgiika ir -iarbinga Lietuvą*. * 

' T u r i m e 12 naujų šven
tųjų. Lapkričio 21 d., ypatin
gų iškilmių metu popiežius Jo
nas Paulius II paskelbė 10 is
panų ir du italus šventaisiais. 

Katalikų Bažnyčia pradėjo 
formalų šventųjų paskelbimą 
16-ame amžiuje ir lig šiol yra 
paskeibus 592 asmenis šven
taisiais. Per 21 metus popie
žius Jonas Paulius II yra 
šventaisiais paskelbęs 296 as
menis. ''Reuters1 

Vysk. P a u l i a u s A. Balta
kio , O F M , biuletenyje ap
r a š y t a s L ie tuvos vyskupų 
,,Ad L i m i n a " vizitas Vati
kane. Rašoma, kad šventųjų 
paskelbimo kongregacija ap
tarė kandidatų atrinkimo by-

las. Dabartiniu metu užvestos 
bylos arkivysk. Mečislovo Rei
nio, mirusio Vladimiro ka
lėjime Maskvoje, vysk. Vin
cento Borisevičiaus, sušaudyto 
1946 m., arkivysk. Teofiliaus 
Matulionio, triskart kalinto ir 
„nunuodyto" Šeduvoje. Taip 
pat kaupiama beatifikacijos 
medžiaga Spirgavičiūtei, nu
kankintai, ginant savo skais
tybę ir Sibire žuvusiai moky
tojai Adelei Dirsytei, para
šiusiai Sibiro lietuvaičių trem
tinių maldaknygę „Marija, 
gelbėk mus". Ši maldaknygė 
išversta į 72 kalbas ir 
išplatinta visame pasaulyje. 

Be to, rūpinamasi šiaulietes 
Barboros Žagarietės beatifika-

nuose Kai birželio 27 d. an
kstų rytą autobusas su Telšių 
ir Tauragės ateitininkais su
stojo Darbėnų mokyklos kie
me, jau rado žygeivių iš Vilka
viškio vyskupijos autobusą, 
atvykusį ten iš vakaro. Tru
putį susipažinę vieni su kitais 
rikiavosi nešini vėliavomis 
paskui kryžių į procesiją ir 
giedodami patraukė per mies
telį link bažnyčios. 10 vai. da
lyvavo jaunimo šv. Mišiose, 
kurias koncelebravo žygio ini-/ 
ciatorius kun. P. Gavėnas, 
SDB. Anot jo pamokslo žodžių, 
reikia atgaivinti mūsų tė
vynėje Petro Perkumo ir šv. 
Kazimiero dvasią; vienintelio 
Lietuvos šventojo biografija vi
siems lietuviams turi būti 
žinoma, o jo portretas turi 
būti pakabintas kiekvienoje 
mūsų krašto mokykloje. Po 
Mišių Telšių vyskupas A. 
Vaičius, atvykęs į Darbėnus, 
teikti Sutvirtinimo sakra
mentą, atėjo prie Petro Perku
mo paminklo susitikti su žygio 
dalyviais. Vyskupas ragino 
išsilaisvinti iš vidaus, išsi
vaduoti iš nedorybių. J is sakė, 
jog tik vieno dalyko t rūks ta 
mūsų tėvynei, kad ji būtų lai- ' 
minga — atsigręžti į Dievą ir 
pagal Jo įsakymus kurti savo 
ateitį. Jis sakė: „Niekas ne
padės, jei Lietuva neis su Die
vu". 

Po pietų, atsigaivinę Baltijos 
bangose prie Šventosios, ke
liauninkai patraukė j Nasrė
nus, vysk. M. Valančiau-; gim
tinę. Visiems pakėlė nuotaiką 
muziejaus. įsikūrusio vyskupo 
gimtojoje sodyboje?, šeiminin
ko, išsaugojusio žemaitišką 
būdą, pasakojimas O su
simąstyti pri vert p -Alytaus 

ystės sąjūdžio ^Granitas" 

cija, bendradarbiaujama : su 
Lenkijos Vyskupų konferenci
ja dėl Mykolo, Giedraičio pa
skelbimo šventuoju i r Motinos 
Marijos Kaupaitės beatiuktrt:i-
;a. kurios byla rūpinasi Či
kagos arkivyskupija. 

Tėvas P i jus •>— p a l a i m i n 
tas i s . Praėjusi pavasari po
piežius palaimintuoju paskel
bė italų kapuciną Tėvą Pijų 
(prancesco Forgione;, kurio 
šventumo garsas dar jam gy
vam esant buvo plačiai paskli
dęs tarp tikinčiųjų. Beatifika
cijos Mišių metu popiežius 
pavadino Tėvą Pijų „kukliu 
kapucinu vienuoliu, žavėjusiu 
pasaulį savo gyvenimu, - at i
duotu maldai ir savo brolių 
bei seserų išklausymui". Tė
vas Pijus buvo žinomas kaip 
klausyklos apaštalas, turėjęs 
dovaną skaityti kitų sąžines. 
Daugelis, turėję laimės atlikti 
pas jį išpažintį, visiškai pa
keisdavo savo gyvenimą. Ta
čiau labiau negu stebuklai, 
kartais įvykę ir j am gyvam 
esant jo užtarimo dėka, stebi
no jam skirti išmėginimai, 
ypač dėl jo stigmų. Tėvas Pi
jus nuolat kentėjo dideles Sie
los ir kūno kančias, sukel tas 
jam suteiktų charizmų, nuola
tinė žmonių apgultis ir ta r 
navimas artimui, ska t inamas 
jo jautraus gailestingumo. ' 

(Saleziečių Žinios, Nf.2) 
1 

spektaklis ^Alkoholiko fceū* 
ma?". Vaidinimas iškėlė min
tį, kad del nusigėrusio žmo
gaus tragiško ikimo yra kal
tas ne tik jo paties silpnava
l iškumas, bet ir aplinkinių 
spaudimas pakeiti pirmąją 
taurelę , po to aplaistyti kokią 
nors sėkmę arba švęsti su
kaktį . Po susimąstymo ir rim
ties valandėles svetingos Nas
rėnų moterys žygeivius vai
šino žemaitiškais patiekalais, 
kast iniu su bulvėmis, naminiu 
sūriu, uogiene. Pasistiprinu
sius pakvietė Kalnalio klebo
nas aplankyti bažnytėlę, ku
rioje buvo krikštytas M. Va
lančius. Joje virš altoriaus, 
užrašytas šūkis: 31aivios šir
dys malonios Dievui". Kalna
lio bažnyčia yra pasta tyta dar 
senesnės bažnyčios vietoje, jai 
sudegus (uždegė žaibas), iš 
vietinių pušų be jokios vinies. 
Bažnyčia dar tuo įdomi, kad ji 
y ra kryžiaus formos. Klebonas 
suteikė proga, nors tuo laiku 
j au turėjome pagal programą 
būti Salantuose, pabėgioti 
nuostabiai gražiais Salanto 
upelio slėniais, pabraidyti po 

ji- i 
Taigi į Salantus vėluota pus

an t ros valandos, bet mieste
lio klebonas, ribrs ir ilgai lau-> 
kęs, nepyko. Jis labai mielai 
pasakojo su procesija atžygia
vusiems svečiams Salantų 
bažnyčios pastatymo istoriją. 
J i s priminė siaubingą Kris
taus kančią, skanino pagarbą 
Šv C . ' Sakramentui ir džiau
gėsi, kad sis- Maldos žygis; 
prisijungia prte Kristaus au--
kos. dildančios mūsų tautos ir 
visos -' žmonijos Matttataes. 
Nors patiems-keiiauniriKams 
neatrodė, kad Tie tanai j?oi au
kojasi, mat .pirmąją žygio 
dieną, da~ nebuvo patyrę vjtsaH 
ros kiirrčvo- ir įl«#nptoH (iv.-iv.oi~ 
.varke,* nuov:i^įo. B<5 .to^.kaip. 
ki tur , ta.p ir .->alantu<te.e ta . 
įdomybių- .ir. atsipalaidavimo 

. v i e t a — privatus zoologijos so
das , fcu įvdiriuveisiių vištomis 
ir viščiufcai-*^ ... antimi*-- ir 
žąsuMis. povais, ir kurapko-. 
mis , s v;i.;tyxrrnn-riško;.:.-
kiaulėmis. . kainų avinaic? ir. 
ne t milžiniškais paukščiais 
stručiais . Iš zoologijos sodo ke
lias, vedė Į akmenų „•=<>dąT — 
Orvydų sodybą. Gaila. kad. 
vydamiesi sugaištą ' la iku, už
uot valandos, čia galėjo 
vaikštinėti tik. dvidešimt mi
nučių. 

Vakarienei ., sustoję prie, 
Platelių ežero,* Žemaičių Kal
variją žygeiviai pasiekė tik 
a r tė jan t vidurnakčiui. . Jau 
buvo sutemę. Tik prie baž
nyčios vartų matėme švie
čiančius žvakių žiburėlius. Tai 
l aukė miestelio jaunimas ir 
kunigas Pe t ras , pasiruošę 
lydėti žygio dalyvius Kryžiaus 
Kelių stotimis, pažymėtomis 
19 koplytėlių. Kalvarijų Kal
nai buvo einami blaivybės ir 
Lietuvos dvasinio prisikėlimo 
intencya. Oras buvo nuosta
bus . Tik virš Žemaičių Kalva
rijos pakibusi mėnulio pilnatis 
ir nuo koplytėlės prie ko
plytėlės plaukianti žvakelių 
upė skrodė nak t i e s tamsą, o 
maldų žodžiai, i r giesmių 
skambesys sklaidė, miegančio 
miestelio tylą- Kai maldinirt-

• ' „' .'*''r - •'"* ' 
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ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
D., pu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARBVftDA 

kai pakėlė akis. nuo malda
knyges po paskutinės stoties, 
žyminčios stebuklingą kry
žiaus atradimą, rytuose pa
mate j au tekančios saulės pir
muosius spindulius. 

(Bus daugiau) 

KRIKŠČIONIŠKŲ 
KONFESIJŲ 

SUSITIKIMAS 

Birželio 4 d. Šiaulių miesto 
savivaldybėje mero A. Lan
kausko iniciatyva susitiko 
krikščionių konfesijų atstovai. 
Į susitikimą buvo kviesti visų 
Šiauliuose esančių religinių 
konfesijų atstovai, tačiau at
vyko tik septynių: katalikų 
(vyskupas E. Bartulis ir kuni
gai), Naujųjų apaštalų, Lais
vųjų krikščionių, sentikių, 
stačiatikių, liuteronų ir „Tie
sos žodžio" bažnytinių ben
druomenių atstovai. Sveikin
damas susirinkusiuosius me
ras akcentavo, kad bandymai 
pabendrauti — tai žingsnis \ 
žmonių suartėjimą. Bendruo
menės sąvoka šių laikų visuo
menėje laikoma viena vertin
giausių. Bendraujant, pasak 
mero, surandamos bendros 
dvasinės vertybės. 

Šiaulių vyskupas E. Bartulis 
džiaugėsi galimybe susitikti 
prie vieno stalo. JDievas yra 
vienas. Kartais jį skir ingai 
suprantame dėl paklydimų. 
Mes turime nurodyti tikrą vie
nybės su popiežiumi kelią ka
talikiškos plotmės' požiūriu, 
turimo gimti naujam džiaugs
mo ir meilės gyvenimui, kuris 
mus vienytų. [...] Kviečiame 
susrneėrjrti ir eiti Šventojo 
~- •-• litiiVMrjta keliu". — 
kvietė vysk. E. Bartulis. 

Susitikime kiekvienos baž-

AUTOMOaUO. N*A*A SV0KATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agenus Frank Zapofcs ir Oft Mg- Aukse 
S. Kane Kalba lie'uviSlui 

FRANK Z A P O U S 
3206 1/2 WMt96tn$trwt 

Tei. (708) 424-0654 
(773) S81-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. . 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VJRYKLAS.. 

ORO VĖSINTUVUS. . -
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

WlNDOWWASHER 
100 pcople needed aow full-timc year rad 
wort Mon-Sa.. Suburt) hnues only 6am-
5pm. 2 ar 3 mm IM* Urna ha ve O M ar 
1 cfary (rmuat. make $2»-$350/<tay pud 
ps, Co. 100b. Come todfcy. Kart tomorow: 
1M9 Vmhtnttj Laat IMI F, LMt, IL 
<SS32.T«l.aMCMV7. 

Galėsite nusipirkti gryno ir 
ikaram madam Pasaulio ketuviu. 
centre. Lemom, IL, ruošiamo bazaro 
metu gruodžio 4 ir 5 d. (šešld. ir 
seltmd). Medns-biuninko Kazio 
Laukaičio bifitt. TcL P6-333-S336. 

50 metą vyras ii Lktavos ieško 
darbo. Gali slaugyti senyvo 

amžiau* žmogų. Moka įvairius 
darbus, moka gaminti valgi. 

Skambinti teL 773-77<-3692 nuo S 
v.v- iki 9 v v. Kviesti Saulių. 

22L KMAX 
^ R E A I T O R S 

orte (771) S86-S»» 
j-jme (/08; 425-71^) 
piger(708Vft6-<919; 

RIMAS t-STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarravUnas 
• Nuosavybių įkainaviifias vettuįT 
• Perkame ir parduodarde narnu* 

f> '. . . . . . > M j l 

• Pensininkams nuolaida 
Vilniuje, „Žvėryrfe", išntromb-
jatnas nedidelis, pilhar apstatytas 
dviejų miegamųjų namas. Prtus, 
uždaras loemat.aikittefc maši—if 
csntfu. Kreiptis telefonu: nbjaji 

Reikalingas dJMJttriipIgaį 
statybos darbams. TtL 708-
387-9463. Skambinti pa& 
vai. p.p. arba palikti žinutę. 

Ie&ome patyrusio dalytina 
su autoftiobiliu. Kreiptos ° 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., ' 

teL S4740S-9109/ttu«cftv 

angliškai arba rusiškai. 

773*859500 

SŪDYtpSSILKESiy. 
. . KAMAVOSI;^?. 

Užsisakykite šventėms jm. 
dabar!- •>. 

20 svarų statinaitė —' $34M 
8"svarų statinaitė— $09.001 

Skambinki te : " 
708-687-5627: 

. Pr is ta tome 

Los Angeles Ateitininkai 
jaunučiai, moksleiviai, studentai, sendraugiai 
Sveikina „DRAUGĄ" 90-to jubiliejaus proga. 

. i . ; w; j * i'.;1>-, - t PATYS 
PIGIAUSI 
SKAMBUČIAI 
Į LIETUVĄ 

9 5 ^ 

nytinės bendruomenės ats'to- menė? atstovas Gintaras Kie-
vai bendrais bruožais Mpibū-' la sakf, kad f ai g>-v'a ąpaltajų 
dino savo tikybą. N'aujųjų 
apastaiu baznytiries bendfuo-

tamystė, tokia, kbkialiląisjffn-
di S-vcaiaJarnu Raš te : * * * 
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lt makes a wor,d of difference when 
you fly SAS to Lithuanfa.'.'.' 

••% . » . . .. 
f. . 
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No one makes roūnd-

trip travet to Uthuanla 

eacier and more corwertert 

than SAS. From Chtcago, we 

offer daily servtce to Vilnius with 

just one hassle-free connectlon 

through Stockbolm. Our 4:30 p.m 

departure gtas you $ relaned mom-

ing antai fer business or pleasure. 

When you're ready to retum, youll 

cnjoySMM-tfayiravef back.to 

Chtcago through our Copenhagen 

•iub. Arid whether 

you fly Business Oass 

Būrjnomy Oass, you canbe 

sure our servtce wil be Ww-dass. 

and w« afom you to amve rtsted and 

refreshed -a l l for a reHonabte'fafe., 

Rnrfout what a vwrtd of dlfterence r 

SAS cjn .raks 6 r yeur nert trlp. 

Just ca« yout TravelAgcnt or SAS--,.* 

at 1-800-221-2350 far more Mdr- v , 

matlon antf special offers1, vlSit ' ' 

our website at www.flysas.com^ 
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SKM 
SK»3 
SKW 

WTBB 

CMeago 
i H M i 
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Oauartun Ttmt 
4 30pm 
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5:40 pm 
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NUOMONĖS 
M t z m u m L B Ų -
DAUGIAU DARBŲ 

laišku skyrių, ka
riama soti gana įdomių nuo
monių. Kartais tie laiškai 
būna labai kategoriški, kar
tais piktoki, kaltais pamokan
tys, kartai gudriai diplomą-
tilki. Parskaidmsi 1999 m. 
rugsėjo 14 d. .Draugo" 178 nr. 
laiDtu. skyrelį, buvau nuste
binta laišku', parašytu skam
biu sovietiniu stiliumi. Tai 
prof. J. Cipario laiškas ant
rašte . 0 kaip mes tikėjome". 
Perskaičiusi jį keletą kartų, 
daug; ką supratau. Todėl no
riu paklausti profesoriaus ke
leto dalyku: argi jums soviet
metis buvo slogi naktis? Ką 
padarėte jus, kad iš griuvėsių 
greičiau pakiltą mūsų išnie
kinu ir suluošinta tėvynė? 
Kas jums pavedė prieš artė
jančius rinkimas juodinti da
bartine Lietuvos vyriausybe? 
Kad tėvynei sunku, finom 
visi. 

Persikrikštąjusi spauda be 
ftfinės pila pornografiją į 

gink, jis nepradėtų mąstyti, 
kokiu melu, apgaule ir prie
varta buvo maitinamas soviet
mečiu. Pompastiškai kalbate 
apie ignoracgos dalgi, mo
suojamą virš meno, mokslo ir 
švietimo židinių, bet nepasa
kota, kad tarybinių židinių. 
Juk šiose sistemose reikia pa
judinti sustabarėjusias ir ap
snūdusias smegenis, kadangi 
iO metų trukusią sovietine 
sistemą reikia pašalinti iš pa
grindų, o tai yra labai neleng
va. Kol save laikantys patrio
tais matys tik kitų klaidas ir 
nepaklaus savas, ką aš gero 
"padariau tėvynei, tol mošų 
tėvynė bus varge. Iierrijos lie-
tuviaimT plepalais, o darbais 
įrodei vemdami (vairiausiais 
bodais savo tėvynę, jos nieka
da nepamiršdami, nes Lietu
vos skauduliai buvo jų skaus
mas. LDDP vėl nori įsibrauti į 
valdžią. Matyt, neapėjo viako 
susigrobti ir drabstosi pur-
•/gJJLT '" Afmti tnėmmf) fmmllamtlfltitA 

tmmm galima suklaidinu. 
Tiek metą ujami, atprato gal
voti ir nebetino, kur teisybė, 
gal jos jau ir visai nebėra. 

Kaimas nusenęs, jaunimas 
išlakstė Į miestus, tai kas gi iš 
tų, anot jūsų, išmėtytą plytų, 
pastatys namas? Gėda skaity-
ti jftsų mintį apie preetitinea 
sostinės temas. Kur jos, pro
fesoriau buvote, kai LDDP 
valdymo metu buvo išvogti 
bankai, įmanių pinigai, su
pirktos krantinės, fabrikai, 
parduotuves, blokados metu 
pascatyios šunynus tr i t . 

Kur ir kokios mokyklos ui-
darinėjamos? Kasų, lankų, 
kttrioae matai mokiniu? O ar 
nemanote, kad laikas pradėti 
taupiai Okininkauti? Pabaigai 
kukliai sioiote vyriausybės 
vadovams jOsą tėviškėje pak-
lampati purvą. O kiek gi tuo 
purvu paklampojote jos pats? 
Algi jasų aprašytas plytas 
išasaat ne to paties kekhoao 
vadavai? Ar ne jie iš pykdo 
viską griovė ir grobė? Tokie 
vėliau ir staigia parkus bei 

Jbsrmakų" saugomus 

reigų sklinda įvairu* gandai, 
noriu pateikti faktus. 

Pasitraukus į pensįją buvu
siam klebonui kun. Jonui Ku
činskui, buvau nutaręs pasi
traukti iš pareigų ir aš, tačiau 
kun. Kuzinskas prašė kol kas 
pasilikti Tęsiau toliau darbą 
su tuo pačiu pasišventimu, o 
abatas ae&ė mane. Mažėjant 
chorui, silpnėjo ir jo balsinė 
msdtiaga. Prieš 3 mėnesius 
pasikalbėjau su dabartiniu 
klebonu, kaip ilgai galima tęs
ti tokį darbą ir vėl norėjau 
pasitraukti. .Klebonas mane 
sulaikė ir pasakė: „Dirbk, 
kiek gali ir daryk, ką gali". 

Deja, praėjusios savaitės 
antradienio vakare telefonu 
buvo nutrauktas mano dar
bas: „Tau daugiau nereikės 
rOpintis choru, ačiū iii 
darbą..." Neleido net atsisvei
kinti su choru. Vėliau susiti
kau su klebonu ir bandžiau 
išsiaiškinti, kodėl po 31 
išdirbtą metų buvau vertas 
tik tokio nemalonaus atleidi
mo? 

Klebonas atsiprašė, padaręs 
klaidą ir pasisakė nežinojęs, 
kad jau taip arti Kalėdos. O 
juk po Kalėdą aš buvau numa
tęs pasitraukti iš choro vadovo 
pareigų. 

Baigdamas šį patikslinimą, 
noriu atsisveikinti chorą, su 
kuriuo taip nuoširdžiai ir ilgai 
dirbau: linkiu jam augti, to
bulėti, garbinant Kristų! 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 30 d., antradienis 

Baigiu poeto Manais .Nebe-
pės bėgimo... nors 

lietųsi ii piktų šir
džių. Žmones jaa pradeda at
sibusti, palengva Įtaria, stato, 
gyo» verggos padarytas taJt-
das. Kudirkos varnas verkda
mas gaudžia: balkite, kelkite, 
kelkite... Gal ir jas UgfrsHe? 

ALTo ruoštojo kongreso Čikagoje metu Illinois gubernatoriaus George Ryan atstovė įteikė Amerikos Lietuvių ta
rybos vadovybei specialų sveikinimą. Iš kaires: Evelyn Oit'liene, ALTo Čikagos skyriaus pirm., Pat Michaski, Il
linois gubernatoriaus pavaduotoja etniniams reikalams, dr. Jonas Račkauskas, ALT centro valdybos pirminin
kas ir Matilda Marcinkiene, kongreso organizacinio komiteto pirm. 

CMptey.PL 

PATDOHJNU 

iš § * . M. Martfoe Gimime 
parašuos choro dirigento pa-

' Chicago, IL 

GAL IETIES GAUDYMU? 

Lapkričio 12 d. laiškų sky
riuje Edvardas Sulaitia išbarė 
Antaną Dundsilą, esą, kam jis 
šaiposi iš .Pasaulinio garso 
akrobatinio skraidymo meist
ro Jurgio Kairio rekordinio 
skrydžio po VHniane tiltais", 
žinoma, kiekvienas į įvykius 
žvelgiame iš savo akiračio, 
bet, Amerikoje gyvenantiems 
ir ne taip jau žūtbūtiniai 
.patriotiškai" nusiteikusiems, 
tokios patiltėmis skraidymo 
prajovus mažų mažiausia atro
do keistai. Amerikoje niekas 
neduotą tokiam .skrydžiui" 
leidimo, o jei .skraidymo 
meistras" tokį .fokusą" iškrės
tą neatsiklausas, tai tikrai at
sisveikintą su pilotavimo tei
sėmis, o gal net kiek laiko tu
rėtų pagyventi guma išmuštoj 
vienutėj. 

Amerikoje, kai tik atsirado 
lėktuvai, toks sportas buvo po
puliarus ir jis vadinosi Jbarn-
storming". .Skraidymo meist
rai* taikydavo praskristi pro 
abejose kluono pusėse esan
čias atviras duris. Jei durys 
bodavo per siauros arba jei pi
lotas ne visai tiesiai nuvairuo
davo, blogiausiu atveju tada 
tekdavo suremti naują kluoną 
ir sukrapštyti naują lakūną 
bei lėktuvą. Arba vėl, seniau 
Amerikoje buvo užėjęs tvaiku-
lys, statinėje užsidarius, nu
garmėti Niagaros kriokliu 
žemyn. Keli tokie .sportinin
kai" net buvo — kiek apglušę, 
bet dar vienam gabale — iš 
upės išgriebti ir galėjo savo 
išgyvenimus laukiantiems 
spaudos bei policijos atsto
vams papasakoti. Televizijos 
tada dar nebuvo. Kad tokie 
.sportininkai" buvo drąsos, 
niekas nesiginčys, bet vargu, 
ar jie kada botų buvę pakvies
ti tapti kokios mokslų akade
mijos tikraisiais nariais. 

Anokios risikos galimi visuo
meniniai nuostoliai buvo ma
ži, tačiau, Kairio skrydžio at
veja, kokiem metam uždaryti 
Kalvariją gatvės įvažiavimą į 
Vilnių, nes dalis žaliojo tilto 
staiga guU Nery, būtų ne taip 
jaa linksma. Aišku, tam pran-
etas*, karia skrydžiu, pasak 
Suleido, taip gėrėjosi ir jam 
plojo, nei šilta, nei šalta — 6a 
nėjo tiltas. 

įdomu, kokiu dar sportu ga
lėtume Lietuvos vardą pagar
sinti? Gal ieties gaudymu? 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

PUIKU IR NEUŽMIRŠTAMA 

Ačiū, kad sugalvojote, suor
ganizavote ir įvykdėte tokį 
puikų trijų chorų koncertą 
praėjusį sekmadienį Mother 
McAuley gimnazijos auditori
joje dienraščio „Draugo" 90 
metų jubiliejui paminėti. 

Grįždami namo, LB Lemon-
to apylinkės socialinio sky
riaus parūpintu autobusu, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choristai tikrai džiaugėmės 
koncerto organizatoriais, di-
dziavomės visų trijų chorų 
choristais ir choristėmis, ypač 
chorų vadovais, kurie parodė 
tiek pasišventimo ir pasiauko
jimo mūsų visų pamiltąjai dai
nai. 4 

Tikrai buvo puiku ir ne
užmirštama! 

Kazys Laukaitis 
Lemont, IL 

10 METŲ PAVĖLUOTA 

Amerikos lietuvio V. Dudėno 
paskyrimas finansų ministru 
A Kubiliaus vyriausybėje, yra 
savotiškas psichologinis persi
laužimas Lietuvos valdytojų 
galvosenoje. Tuo pačiu tai yra 
netiesioginis prisipažinimas, 
kad .tėvynainiai" net su užsie
nio patarėjų pagalba, dar ne
moka tvarkyti valstybės fi
nansų. O ta skaudi pamoka 
truko 10 metų. Kaip patarlė 
sako, išvogus arklius užraki
namas tvartas. 

Didelė dalis dabartinių Lie
tuvos bėdų yra nemokėjimo 
tvarkyti valstybės finansų pa
sekmė. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, neįpratę ne
priklausomai galvoti ir tvar
kytis, bet arogantiški bankų 
valdytojai ir finansų minist
rai, darė vieną klaidą po kitos. 
Prez. A. Brazauskui vadovau
jant, tiesiog primityviu „lietu
višku modeliu" buvo įvestas li
tas, kuris jau tada suskirstė 
visuomene į grobuoniškus tur
tuolius ir vargšus. Po to vyko 
LDDP organizuotas bankų iš
vogimas. Vienvaldė LDDP su 
Šleževičium, Brazausku ir 
Juršėnu priešakyje, matė esa
mų įstatymų trūkumus, bet 
nepakėlė nei piršto juos su
tvarkyti. Pagal paskutinius 
duomenis, Lietuvos valstybės 
skolos siekia 13 milijardų litų. 
Pagaliau ir „tėvynainiai" su
prato, kad gal jie nėra tokie 
gudrūs finansų tvarkyme, 
kaip jie pirma galvojo. Pagal 
vakariečių posakį, pavėlavęs 
traukinys yra geresnis ujj tą. 
kuris iš viso neateina. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL 

• Griaustinis yra jJHFfea, 
įspūdingas, bet žaibas atlteKa 
darbą. 

Mark Twain 

A. tA. 
Sesuo M. LEONĄ NAUJOKAS, 

ssc 
Mūsų mylima Seselė mirė 1999 m. lapkričio 24 d., 

sulaukusi 95 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Mykolo parapijos Čikagoje ir 

vienuolyno įžaduose išgyveno 78 metus. 
Pasiliko nuliūdę: šv. Kazimiero seserys, brolis Petras 

Naujokas su žmona Rose, gyv. Čikagoje bei daug 
dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė M. Leoną buvo pašarvota Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., lapkričio 28 d. 1 
val.p.p. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo lapkričio 29 d., pirmadienį, 
9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 
Laidotuvės įvyko Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
pirmadienį, lapkričio 29 d. po šv. Mišių. 

Prašome pasimelsti už a. a. Seselę Leoną. 
Sv. Kazimiero seserys ir Naujoku šeima. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A. t A. 
architektas 

ANTANAS RIMAVIČIUS 
Gyveno Michiana Shores, IN, anksčiau Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. lapkričio 27 d., sulaukęs 76 metų. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Siesikų kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Irena Garmutė, dvi dukterys: 

Liucija Eglė Garsienė, žentas Algimantas ir jų vaikai Rima 
ir Gytis; Mirga Whittaker, žentas Jeff ir jų vaikai Rasa ir 
Paulius, sesuo Sofija Jelionienė, jos vyras Adolfas ir jų 
vaikai Guoda su šeima ir Raminta Jelionytė. 

Velionis Antanas buvo tėvas a. a. Aro Rimavičiaus. 
A a. Antanas buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 

29 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. Laidotuvės lapkričio 30 d. Iš laidojimo namų Velionis 
bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už Velionio 
sielą- Po Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Aras Rimavičius Scholar-
ship Fund, University of Illinois Foundation, Harker Hali, 
MC 386,1305 W. Green St, Urbana, IL 61801. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai, sesuo su 
šeima. 

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A . 

EMILIJA GAŠKIENĖ 
Minint mūsų mylimos Motinos, kurios netekome 1998 
m. gruodžio 4 d. mirties sukaktį, šv. Mišios užjos 
sielą bus aukojamos švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje gruodžio 4 d. 9 vai. ryto. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a. a. Emiliją. 

Nuliūdusi šeima 

A. t A. 
GRAŽINA PETRULIENĖ 

MITKUTĖ 
Po ligos mirė 1999 m. lapkričio 27 d. Palm Harbor, 

Floridoje, sulaukusi 76 metų. Gimė Marijampolėje, 
Lietuvoje, Teresės ir kpt. Jurgio Mitkų šeimoje. Užaugo 
Kaune, kur baigė ,.Saulės" gimnaziją ir studijavo 
odontologiją Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Po karo 
Miunchene sukūrė šeimą su Algirdu Petruliu. 1949 m. 
atvyko į Ameriką ir įsikūrė Detroite. Užauginusi šeimą 
ir vyrui išėjus į pensiją, 1986 m. persikėlė gyventi į Floridą 
ir džiaugėsi užtarnautu ramiu pensininkų gyvenimu. 
1995 m. nustojo brangaus ilgamečio gyvenimo draugo 
Algirdo ir gyveno St. Pete Beach, netoli dukters Lauros 
šeimos, kurios globoje ir užbaigė savo gyvenimą. 

Giliame nuliūdime liko: duktė Daiva, žentas Kevin, 
anūkai Larisa ir Allen; duktė Laura, žentas Robert ir 
anūkai Brianą ir Ian; sesuo Aldona Stašaitienė su vyru 
Kazimieru ir sūnumi Arūnu, svainiai Vytas ir Mindaugas 
Petruliai su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

A a. Gražina bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 2 
d. nuo 1 iki 9 v. v. R. G. & G. R. Harris Funeral Home, 
15451 Farmington Rd., Livonia, MI. Rožinis ketvirtadienį 
7 vai. vakaro. Penktadienį, gruodžio 3 d. 9 vai. ryto Velionė 
bus palydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
bus aukojamos šv. Mišios už Gražinos vėlę. Po šv. Mišių 
a. a. Gražina bus laidojama Holy Sepulchre kapinėse šalia 
jos mylimo vyro Algirdo. 

Nuliūdę: dukros, sesuo ir artimieji su 
šeimomis. 

Laidotuves tvarko Jolanda Zaparackiene. 
Tel. 313-554-1275. 

sk.ntykinu DRAUGĄ 

A. t A. 
SOFIJAI BUTKIENEI 

mirus, gilią, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnums, 
seserims — dail. MAGDALENAI, SALOMĖJAI, 
ALBINAI, broliui JONUL jų šeimoms bei artimiesiems 
ir kartu liūdime. 

Jonas Kaminskas 

Aldona ir Vaclovas Valiai 

Brangiam Vyrui 

A. t A. 
ZIGMUI MOLIE JUI 

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną HALINĄ, Čiurlionio 
galerijos valdybos nare bei jos šeimą. 

Čiurlionio galerijos valdyba ir taryba 

PADĖKA 
A. t A. 

STASĖ MACKONIENĖ 
Mirė 1999.11.7. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse 1999.11.10. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą mūsų sunkioje liūdesio valandoje, 
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse, aukojusiems 
šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles karsto papuošimui ir 
už užuojautos laiškus. 
Esame dėkingi kunigams F. Kirciliui ir T. Koys už 
maldas koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Nuoširdi 
padėka priklauso Vytauto Didžiojo Šaulių organizacijai 
už Velionei suruoštą budėjimą Šermenyse ir palydėjimą 
į kapines. Dėkojame Šaulių vadui J. Šidlauskui už 
prasmingus atsisveikinimo žodžius. Taip pat dėkojame 
vargonininkui A. Barniškiui už giesmes ir muziką 
pamaldų metu. 
Dėkojame Čikagos Lietuvių Operos chorui už giedojimą 
koplyčioje. Taip pat padėką reiškiame Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų, Našlių, Suvalkiečių, Šakiečių, 
Tauragės ir Zarasiškių klubams už aukas ir dalyvavimą 
Šermenyse. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Gerald F. Daimid už 
rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: dukterys Irena, Nijolė, Dalia ir 
Birutė su šeimomis. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Sekmadienį didžiajam 
„Draugo" jubiliejiniam kon
certui pasibaigus, į jaukią 
„Seklyčios" salę iškilmingos 
vakarienės valgyti sugužėjo 
koncerto rengėjai, svečiai ir 
dainaviečiai. Toronto „Volun
gės" ir Clevelando „Exultate" 
dainorėliai, pasiėmę vakarie
nės ryšulėlius, išrūko į na
mus, mat pirmadienis - dar
bo diena. „Seklyčioje" dalyva
vę ir kalbėję rengėjai bei daly
viai džiaugėsi, kad ilgai ruoš
tas koncertas pavyko. Salė 
buvo pilna. Ši muzikos šventė 
dar kartosis - visi trys chorai 
kitais metais susitiks Toron
te ir Clevelande. 

Kun. Stanislovas Kazė
nas, SJ, gruodžio 4-5 dieno
mis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje vadovaus Advento 
susikaupimui. Svečias kalbės 
šeštadienį, gruodžio 4 d., per 
šv. Mišias 5 vai. ir sekmadie
nį, gruodžio 5 d., per šv. Mi
šias 8 ir 10:30 val.ryto bei po 
10:30 val.r. Mišių parapijos 
salėje. 

Čikagos teatras „Žalt
vykslė'' gruodžio 4 d. vyksta 
gastrolėms į Clevelandą. 
„Žaltvykslė" vaidins rašytojo 
Petro Vaičiūno komediją-saty-
rą „Tuščios pastangos". Reži
suoja aktorė Audrė Budrytė. į 
Clevelandą kviečia „Gija". 

Visus kviečiame kartu 
švęsti Jaunimo centro 42 
metų veiklos sukakti sek
madienį, gruodžio 5 d. šv. Mi
šios Tėvų Jėzuitų' koplyčioje 
3 v.p.p. Programa ir vakarienė 
4 v.p.p. Savo dalyvavimu pa-
dėsit užtikrint Jaunimo cent
ro tolimesnę veiklą ateinan-
Įiįąmg šimtmetyje. Laimėjimų 
bilietus ir vietas galima įsigyti 
skambinant tel. 773-778-7500. 

„Aušros Vartus/Kerna
vės" skaučių tunto Kūčios 
penktadienį, gruodžio 3 d., 
ruošiamos „Bočių" menėje, 
PL£, 14911 127th Street, Le-
mont, IL. Kūčiose dalyvauja 
visos tunto sesės ir vadovės. 
Kviečiami sesių tėveliai, šei
mų nariai, tunto draugai ir 
rėmėjai. Visos sesės, išeiginė
se uniformose, renkasi 6:45 
v.v. Programa pradedama 7 
v.v. Informacijai ir apie daly
vavimą pranešama Žibutei 
Pranckevičienei, tel. 630-257-

. 0153. 

JAV LB Krašto valdyba 
šaukia konferenciją, kuri vyks 
šį šeštadienį, gruodžio 4 d., 
nuo 10 val.r. iki 4 vai.p.p. 
„Seklyčioje" (2715 W. 71 st 
Str., Čhicago, IL 60629). Kvie
čiame dalyvauti visų organiza
cijų pirmininkus arba jų atsto
vus. Norėdami daugiau infor
macijos, skambinkite Birutei 
Vindašienei tel. 708-974-2464. 

Jeigu kas turite šiaudi
nukų ar kitų kalėdinių pa
puošalų, medžio dirbinių, au
dinių, sidabro ar gintaro pa
puošalų ir norite parduoti, 
skambinkite Aldonai Palekie-
nei tel. 708-448-7436 ir užsi
sakykite stalą arba vietą Ka
lėdinėje mugėje, kuri vyks 
gruodžio 4-5 d. nuo 9 vai. r. iki 
3 vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centre. 

Audrė Budrytė — žinoma 
aktorė ir režisierė bus skaity
toja Pal. J. Matulaičio misijos 
choro kalėdinio koncerto me
tu. Choro ruošiami pietūs ir 
koncertas įvyks gruodžio 12 
d., tuojau po pamaldų. Bilietai 
gaunami sekmadieniais po šv. 
Mišių prie bažnyčios arba už
sisakomi tel. 815-836-1845. 
Visuomenė kviečiama malo
niai atsilankyti ir palaikyti 
Amerikos lietuvių krikščioniš
ką bei kultūrinę veiklą. 

Dailininkės Zitos Drun-
gelienės darbai, kuriuos 
gruodžio 3-15 d. išvysite Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, nutapyti dailininkės mė
giama technika - pastele ant 
švitrinio popieriaus bei karto
no. Tai - pirmoji personalinė 
autorės paroda. Jos atidary
mas vyks gruodžio 3 d. 7:30 
val.v. Čiurlionio galerijoje 
(5600 S. Claremont Ave., Čhi
cago, tel. 773-778-7500). 

Tradicinės Pasaulio lie
tuviu centro Kūčios vyks 
gruodžio 19 d. 12 vai. p.p. 
centro didžiojoje salėje. Gruo
džio 19 d. popietė tebūna mū
sų didelės lietuviškos šeimos 
artimo meilės šventė. Dalinda
miesi kalėdaičiu, atnaujinsi
me artimo meilės ryšius, pri
siminsime tuos, kurių jau nė
ra mūsų tarpe. Norintieji da
lyvauti, užsisakykite stalus ar 
vietas, skambindami Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436. 
Kūčias rengia ir visus daly
vauti kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Dėmesio JAV7 ir Kanados 
chorų vadovai! 2001 metais 
gegužės 22 d. yra planuojama 
suruošti Dainų šventę. Malo
niai prašome savo chorus re
gistruotis ne vėliau kaip iki 
gruodžio 31 d. Neužsiregist
ravę chorai negalės dalyvauti 
Dainų šventėje. Registraciją' 
organizuoja Vaclovas Momkus 
— 3222 W. 66th Place, Čhica
go, IL 60629. 

L & R Kelionių biuro savi
ninkas Vytas Lauraitis, nega
lėdamas asmeniškai dalyvauti 
LB Premijų šventėje, pager
biant laureatus, atsiuntė 50 
dol. auką. JAV LB Kultūros 
taryba už auką ir pagarbą 
mūsų kultūrininkams nuošir
džiai dėkoja. 

Iš a r t i 

AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ. 
BENDRADARBIAVIMO KONFERENCIJOS 

PROGRAMA 
„VIENYBĖ ĮVAIRUME" 

• 
Šeštadienis, 1999 m. gruodžio 4 d. Konferencijai 

pirmininkauja dr. Vyt Bieliauskas. 

1040 

10:40 
11:20 
11:30-13:00 

-

r 

03:00-14:00 
'74:00-14:30 

14:30-1640 

Atidarymas — B. Jasaitienė. 
Sveikinimas — R. Narušienė 
LR ambasadoriaus žodis — St. Sakalauskas 
Dalyvių pristatymas 
Petrtrauka 
Lietuvių organizacijų pasisakymai: 
Spauda — D. Bindokienc 
PLB — V. Kamantas 
A. L. T. — dr. J. Račkauskas 
Lietuvių fondas — dr. A. Razma 
Lietuvos Vyčiai — R. Martin. Jr. 
Ateitininkai — J. Polikaiūs 
Skautai — R. Penčylienė 
Šviesa-Santara — V. Vepštas 
Tautininkai — P. Buchas 
Socialdemokratai — drJ. Valaitis. 
L. K. D. — V. Šoliūnas 
L. F. B. — dr. K. Ambrazaitis 
B. A. F. L. — A. Nelsienė 
Pietus 
Bendradarbiavimas: 
Tarpusavyje — R. Domanskis 
Su Amerikos įstaigomis ir organizacijomis — 
A. Rimas 
Su Lietuva ir organizacijomis Lietuvoje — J. 
Ardys. 
Diskusijos, išvados, konferencijos pabaiga. 

ir iš t o l i 
Raganų popiet* r dalyvavusius vaikus ir tėvelius užbūrė aktore Audre Budryte, 
nė".-

pasakodama legendą ,. Ragai-
Nuotr. Viktoro Kučo 

VYTAUTAS GEDGAUDAS 
IŠĖJO AMŽINYBĖN 

Iš Clevelando pranešama, 
kad pirmadienį, lapkričio 2S 
d. 1 vai. naktį širdies smūgio 
ištiktas ligoninėje mirė a. a. 
Vytautas Gedgaudas, buvęs il
gametis „Dirvos75 redaktorius, 
žurnalistas, jūrų skautinin
kas, visuomenininkas. Liko 
liūdinti žmona Stefa Gedgau
dienė ir kiti artimieji. Apie lai
dotuves bus pranešta vėliau. 

S K E L B I M A I 
• Pianistė Gintė Čepins-

kaitė Vilniuje 1986 m. baigė 
Čiurlionio menų mokyklą, 
mokslus tęsė Salzburge, paskui 
studijavo Lietuvoje, 1996 m. 
įsigijo Lietuvos muzikos aka
demijos magistro laipsnį, o 1997 
m. mokslus apvainikavo dip
lomu iš „International Business 
School at Vilnius University". 
Nuo 1993 m. koncertavusi 
Amerikoje, dabar Gintė gyvena 
Čikagos vakariniame priemies
tyje. Pianistę Gintę Čepinskaitę 
galėsime išgirsti „Saulutės", 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
tradiciniame kalėdiniame kon
certe „Sidabro varpelis", sek
madienį, gruodžio 5 d., po 11 
vai. iv. Mišių Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemont, IL. 

x Karaliaučiaus srit ies 
lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Marta Trumpjo-
nienė. $100 — Pijus Pažerū-
nas. $50 — Msgr. Anthony 
Bertašius; dr. Laimutė O. Gri-
niutė-Šmulkštienė; Irma Lais-
vėnas; dr. Jurgis Lukaitis; 
Milda Patrienė; dr. Rimvydas 
Sidrys: Ema Žobrienė. $20 — 
Matas Baukys; Antanas Gu
daitis; Algis Kazlauskas; Jur
gis ir Gerta Padagai; Halina 
Plaušinaitienė. $10 — Juoze 
Lapšienė; Pranė Milerienė: 
Antanas Musteikis; dr. Anta
nas Razma. Rėmėjams dėko
jam. ..Karaliaučiaus kraš to 
lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 
60540-7011. (skelb.) 

• Firma „Archeonas" tiria 
bajoriškos kilmės šeimų ir as
menų istoriją, ruošia „geneo-
loginius medžius" bei apžval
gas; atlieka Lietuvos dvarų, 
bažnyčių, vienuolynų, senųjų 
pramonės įmonių ir jų terito
rijų, atskirų pastatų ir sklypų 
istorijos bei architektūros ap
žvalgas ir teikia trumpas pa
žymas su senaisiais brėžiniais 
ir ikonografija. „Archeonas" 
taip pat atlieka informacijos 
paiešką Lietuvos archyvuose 
apie pastatų juridine priklau
somybę iki 1940 m. Kreipki
tės tel. 3702-62-69-05, 3702-
61-64-37, fax 3702-22-44-45 
arba rašykite: „Archeonas", 
Kauno g. 10-5, 2006 Vilnius, 
Lietuva. 

IRANSPAK 
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„RAGANŲ PUOTOS" TIKSLAS -
LIETUVOS VAIKAMS 

PADĖTI 

Popietė, pavadinta „Raganų 
puota", įvyko spalio mėn. 
paskutinį sekmadienį Lemon-
te. Šventę vaikams ir jų tė
veliams suorganizavo būrelis 
„Vaiko vartai j mokslą". Šven- . 
te buvo „Raganų puota" todėl, 
kad sutapo su amerikietiška 
Hallovveen švente. Pagrindinis 
renginio tikslas — pagalba 
apleistiems Lietuvos vaikams. 

J „Raganų puotą" susirinko 
įvairaus amžiaus vaikučiai, 
pasipuošę kaukėmis. Čia buvo 
daug baisių raganėlių, orių 
princesių, 'teletabių, naminių 
ir laukinių gyvulėlių ir daug 
kitų įvairiausių kaukių. Buvo 
garbingų svečių — vietinių ir 
iš toliau. Salėje neliko nei vie
nos laisvos vietos. 

Būrelio pirmininkė Rita 
Venclovienė pasveikino visus 
taip gausiai susirinkusius 
svečius, padėkojo už aukas 
Lietuvos vaikams, palinkėjo 
visiems geros nuotaikos, malo
nių įspūdžių ir skanių pietų. 

Puota prasidėjo. Ant šluotos 
„atskrido" vyriausia Ragana, 
tai — puotos vedėja Audrė 
Budrytė. Jos raganiška apran
ga buvo visai kaip iš pasakos, 
visiems labai patiko. Vai
kučiai susėdo aplink ją plačiu 
ratu, nes ji buvo geroji Raga
na. Geroji ragana papasakojo 
idomią legendą, visokias raga
niškas išdaigas krėtė nuotai
kingai ir profesionaliai. Puo
tos svečius linksmino jaunieji 
muzikantai ir šokėjai. Smuiku 
grojo Žara Kisieliūtė, fortepijo
nu skambino Kęstutis Daugir
das, muzikavo kanklininkių 
trio, šoko meno mokyklėlės 
šokėjai — vyresniųjų grupės 
pramoginių Šokių šokėjai, va
dovaujami mokytojos Ligijos 
Tautkuvienės, ir jaunosios 
balerinos kartu su savo moky
toja Angele Paulaitiene. Vi
siems mažiesiems artistams 
puotos svečiai negailėjo plo
jimų. 

Buvo ir vaidybinė reklama, 
kurią paruošė ses. Laimutė. 
Reklama skelbė: „Jei visi no
rime gerumo, tai ir patys 
būkime geri: nusipirkime vie
nus marškinėlius sau, o kitus 
— apleistam vaikui Lietuvoje. 
Dalinti džiaugsmą — daug 
daugiau negu džiaugtis". Po 
tokios reklamos visi marški
nėliai buvo išpirkti. 

Po skanių ir sočių Aldonos 
Šoliūnienės pietų, linksmybės 
tęsėsi. Vyko kaukių paradas, 
buvo išrinktos gražiausios ir 
įdomiausios kaukės. Vaiku
čiai, jų tėveliai ir svečiai dar 
ilgai šoko ratelius ir dainavo, 
Stasės Jagminienės akordeono 
muzikai skambant. Svarbiau
sia buvo tai, kad visi loterijos 
bilietai buvo „laimingi" — visi 
ištraukė po laimikį. Nusivylu
sių ir liūdnų veidų nebuvo, vi
sus lydėjo gera nuotaika. 

Mūsų būrelio renginys „Ra
ganų puota" visiems daly
viams paliko labai gerą įspūdi, 
daugelio pasiūlymu jis galėtų 
tapti tradiciniu kasmetiniu 

rengimu. 
Didžiausia gyvenimo pras

mė — mylėti žmogų, kurti 
žmogui, tikėti žmogumi, pa
dėti žmogui. Šių kilnių tikslų 
ir minčių vedinas būrelis 
„Vaiko vartai į mokslą" su
sibūrė 1998 metais Čikagoje. 
Būrelis siekė rūpintis nelan
kančiais mokyklos Lietuvos 
vaikais. Kelių mokytojų ir so
cialinių darbuotojų pastango
mis įkurton grupelėn įsijungė 
ir kitų profesijų moterys. Jų 
veikla — konkreti, ryški ir la
bai reikalinga. Atsiliepiant į 
straipsnį „Prezidentas pasige
do švietimo valdininkų darbo 
konkretumo" („Draugas" 1998 
m. rugsėjo 1 d.) buvo pareng
tas ir išsiųstas pasiūlymas 
Lietuvos Švietimo ministrui 
K Plateliui. 

Būrelio pastangomis, mo
kslo ir sporto priemonės buvo 
supirktos iš parduotuvių, mo
kyklų, privačių asmenų ir 
išsiųstos į Lietuvą apleistų 
vaikų globos centrams. Netu
rint materialinės bazės, nutar
ta ieškoti paramos Amerikos 
fonduose, rašant projektus — 
prašymus finansavimui gauti. 
Toks projektas ir popamokinė 
programa moralinių ir sociali
nių vertybių ugdymui per 
įvairius užsiėmimus — meną, 
dramą, muziką, sportą ir ki
tus jau yra parengtas. 

1999 m. pradžioje būrelis 
tapo JAV lietuvių bendruo
menės socialinių reikalų tary
bos padalinys. Šiuo metu 
būrelis „Vaiko vartai į 
mokslą" yra įregistruotas kaip 
savarankiška pelno nesiekian
ti organizacija Illinois valsti
joje. 

Pagrindiniai būrelio tikslai: 
remti apleistus, nuskriaustus 
ir asocialių šeimų vaikus, rū
pintis, kad visi Lietuvos vai
kai lankytų mokyklą, raginti 
ir organizuoti Amerikos lietu
vius savanoriškam darbui Lie
tuvoje, rūpintis apleistais vai
kais. 

Būrelis dar labai neseniai 
susikūręs, nedidelis, bet jo 
veikla labai savalaikė ir reika

linga. Pagrindinį krūvį neša 
būrelio įkūrėja ir vadove Rita 
Venclovienė. Tai — energinga, 
sumani, aukštos dvasinės 
kultūros ir taurios sielos mo
kytoja, mylinti vaikus ir atsi
davusi jiems. Asmenybes tur
tingumas — ne tik prigimties 
dovana, bet ir žmogaus veiklos 
rezultatas. 

Kilnus būrelio darbai jau 
žinomi Lietuvoje. Štai keletas 
laiškų ištraukų iš Lietuvos 
Rumbonių kaimo vaikai rašo: 
„Esame laimingi ir labai 
džiaugiamės, kad galėsim 
žaisti, rašyti, piešti ja»ų do
vanomis, „Vilties angelo" pro
gramos vadovė ses. Dalia 
Dapkūnaitė iš Vilniaus rašo: 
„Tai su didele meile, rūpesčiu 
ir šiluma surinkti daiktai, ku
rie be galo svarbūs mūsų glo
botiniams". Diana Kunčienė iš 
Obelių kaimo prašo paramos: 
„Vaikai — iš labai vargingų 
šeimų, kurios negali nupirkti 
nei mokyklinių reikmenų, nei 
žaislų. Obeliuose nuo seno 
veikia spirito gamykla, kuri 
aprūpina gėrimo kone visus 
suaugusius, vyrus ir moteris. 
Visi vaikai dėl to kenčia. Vai
kams reikia priemonių pieši
mui, karpymui, siuvimui, kny
gų skaitymui, sporto priemo
nių." 

Būrelis „Vaiko vartai į 
mokslą" kviečia lietuviška vi
suomenę nelikti abejingais 
apleistiems Lietuvos vaikams. 
Remkite ir padėkite būreliui 
jų kilniame, nesavanaudiška
me, ir labai reikalingame 
darbe. Alina Bičlrienė 

„Pirksite vienu*, dovanosite kitus", - tėveliams ir svečiams sake seselė 
Laimutė, pasakodama apie marškinėlius, kuriuos vilkėjo mažieji angeliu
kai. Marškinėliai bus siunčiami „Vilties angelo", Vilniaus arkivyskupijos 
globojamiems apleistiems vaikams. Nuotr Viktoro Kučo 

Aktore Audre Budryte 
nos" dalyviais. 

'centre) suka ratelį su mažaisiais „Raganų die-

Meno mokyklėlės chorelis, vadovaujamas muz Birutės Mockienės, dainavo „Raganų dienos" programoje. 




