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Lietuvos žmonės įvardijo kaltus 
už ūkio sužlugdymą

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(Elta) — Dauguma Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) ap
klausoje dalyvavusių gyven
tojų mano, kad nuo savanau
diškų ir piktavališkų valdžios 
veiksmų labiausiai nukentėjo 
žemės ūkis ir kaimo gyvento
jai, o absoliuti dauguma yra 
įsitikinusi, kad už Lietuvos 
ūkio sužlugdymą privalo atsa
kyti konservatorių vadovas 

, bei buvęs Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

J atitikmens Lietuvoje netu
rinčios „Pilietinės anketos”, 
platintos rinkiminės kampani
jos į Seimą metu, klausimus 
atsakė 27,600 žmonių, tuo tar
pu visuomenės nuomonių ty
rimuose vidutiniškai apklau
siama per 1,000 gyventojų. 
Naujosios sąjungos atstovo 
spaudai Arūno Daugėlos teigi
mu, taip pat buvo gauta apie 
1,000 laiškų, kuriuose palai
kytos socialliberalų idėjos ir 
skundžiamasi slegiančiomis 
negerovėmis.

Į klausimą, ar sąjunga turi 
pareikalauti konkrečių asme
nų atsakomybės už Lietuvos 
ūkio sužlugdymą, teigiamai 
atsakė net 91.3 proc. dalyva
vusių apklausoje. Sociallibe
ralų nuomone, tai parodo, jog 
gyventojai nori, kad valstybės 
tarnautojai atsakytų ne tik už 
gyventojams padarytą žalą, 
bet ir už padarytus nuostolius 
valstybei.

Pusiaujo Afrikoje sulaikytas 
Lietuvos laivas

Vilnius, lapkričip 13 d. 
(BNS) — Afrikoje sulaikytas 
Lietuvos laivas „Rytas” pir
madienį buvo pririštas Malabo 
uoste, kuris yra Pusiaujo Gvi
nėjai priklausančioje Bioko sa
loje, tačiau laivui oficialūs kal
tinimai dar nepareikšti.

Lietuvos laivas „Rytas”, ku
ris su kroviniu plaukė iš Mau
ritanijos į Kamerūną, buvo su
laikytas praėjusį penktadienį 
Pusiaujo Gvinėjos kariškių. 
„Ryto” operatoriaus „Baltic At- 
lant Shipping” atstovas Bro
nius Bikulčius sakė, jog sek
madienį Pusiaujo Gvinėjos pa
reigūnai pareikalavo, jog lai
vas sustotų Malabo uoste ir 
šiuo metu „laivas tikriausiai 
jau prišvartuotas prie kranto”.

Pasak B. Bikulčiaus, pir
minė Rusijos konsulo, esančia 
Kamerūne, informacija buvo, 
jog laivas sulaikytas, nes esą 
žvejojo afrikiečių teritoriniuo
se vandenyse. „Kadangi ši ver
sija visiškai nepriimtina, tai 
dabar jau kalbama, kad ‘Ry
tas’ buvo susitikęs su nedide
liais ten žvejojančiais laivais 
ir iš jų priiminėjo šviežią žuvį. 
Teigiama, kad ta šviežia žuvis 
rasta ir laive, tačiau ir tai yra 
absurdiška”, sakė B. Bikul
čius. Anot jo, Pusiaujo Gvi
nėjos pareigūnai nė nežiūri į 
laivo registracijos bei krovinio 
dokumentus ir kol kas nepa
reiškė jokių oficialių kalti
nimų „Rytui”.

Laivo įguloje yra 39 žmones, 
iš kurių 4 Rusijos, 1 Ukrainos, 
likę — Lietuvos piliečiai. Lai
vo kapitonas yra Rusijos pilie
tis, kaliningradietis Valentin 
Malychin. „Ryto” savininkės 
yra Lietuvos UAB „Baltlanta”, 
laivas registruotas Klaipėdos 
uoste.

Lapkričio 10 dieną, „Rytui” 
plaukiant neutraliuose vande
nyse, prie jo priplaukė karinis 
laivas su Pusiaujo Gvinėjos 
vėliava ir pareikalavo nuleisti

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
labiausiai nuo savanaudiškų 
ir piktavališkų valdžios veiks
mų nukentėjusiu laikomas 
žemės ūkis bei kaimo gyvento
jai. Tokią nuomonę išsakė 
74.7 proc. apklaustųjų. An
troje vietoje su 44.6 proc. apk
laustųjų balsų — pensininkai, 
o trečioje — darbininkai. Juos 
labiausiai valdžios nuskriaus
tais laiko 38.4 proc. apk
laustųjų.

Net 92 proc. apklausoje da
lyvavusių žmonių yra įsitikinę 
kad už Lietuvos ūkio su
žlugdymą turi atsakyti kon
servatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis, o 69 proc. — kad 
konservatorių partiją palikęs 
ir naują įkūręs Gediminas 
Vagnorius. Trečiojoje vietoje, 
surinkęs 38 proc. balsų, at
sidūrė buvęs ūkio ministras 
Vincas Babilius. 17.5 proc. pi
liečių už ūkio sužlugdymą kal
tina buvusį LDDP premjerą 
Adolfą Šleževičių, o 14.8 proc. 
— „Mažeikių naftos” privati
zavimo sutartį pasirašiusį 
konservatorių Sigitą Kaktį.

9.7 proc. žmonių atsakingu 
už Lietuvos ūkio sužlugdymą 
laiko kadenciją baigusį prezi
dentą Algirdą Brazauską.

„Pilietinė anketa” turėjo 
viešosios nuomonės tyrimo 
uždavinį. Jos tikslas — iš
siaiškinti gyventojų nuotaikas 
bei ugdyti pilietinę visuome
nę.

Lietuvos vėliavą bei plaukti į 
Malabo uostą. Pavakare Lie
tuvos laivas šioje saloje išmetė 
inkarą. Į „Rytą” atėję ginkluo
ti kareiviai išsivedė septynis 
įgulos narius — kapitoną, jo 
padėjėją, vyriausiąjį mecha
niką, gydytoją, vairininką bei 
laivavedžius. Vėliau ketu
riems „Ryto” įgulos nariams 
buvo leista grįžti į laivą, o to
liau liko sulaikyti kapitonas, 
jo padėjėjas ir mechanikas. 
Likusiems įgulos nariams 
uždrausta vaikščioti po laivą, 
jiems buvo lieptą likti savo ka
jutėse.

Pasak B. Bikulčiaus, ka
riškiai sugadino visą laivo ra
dijo įrangą, atėmė siųstuvus. 
Netrukus po sulaikymo kariai 
iškrovė laivo gabentą krovinį. 
„Ryte” buvo 2,656 tonos 
šaldytos žuvies ir 133 tonos 
žuvies miltų.

B. Bikulčiaus teigimu, įgulai 
negali būti pateikti jokie kalti
nimai, nes laivas plaukė neu
traliuose vandenyse ir nepa
žeidė jokių reikalavimų. Anot 
B. Bikulčiaus, Malabo uostas 
neseniai gavo du karinius lai
vus, tai „dabar stabdo visus 
laivus iš eilės, žaidžia karą”.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija kreipėsi į Prancū
zijos ir Rusijos URM dėl pa
galbos išlaisvinant Lietuvos 
laivą.

* Centristai, rengdamiesi 
savo vadų Romualdo Ozolo ir 
Egidijaus Bičkausko „nuverti
mui”, įtaria juos švaisčius pi
nigus ir partijai po rinkimų 
palikus Šimtatūkstantines 
skolas, teigia „Lietuvos ži
nios”. Apie Centro sąjungos 
(CS) lėšų iššvaistymą bei po 
rinkimų likusias dideles sko
las imta kalbėti vos ėmus 
dirbti naujai išrinktam Sei
mui. Centristų netenkina įta
kos netekusių vadų paaiškini
mai, jog jokių skolų nėra. Apie
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Lapkričio 10 dieną Adomo Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Zurlys (kairėje) ir Zurich (Šveicarija) centrinės 
bibliotekos direktorius Hermann Kostler atidarė Šveicarų literatūros skaityklą, kuri įsikūrė vienose patalpose su 
keletą metų veikiančia austrų literatūros skaitykla. Skaityklos įkūrimą pasiūlė šveicarų diplomatas Max Schweizer, 
atstovaujantis Gebert Ruef fondui, remiančiam mokslą ir kasmet skiriančiam po 10 mln. šveicariškų frankų naujiems 
projektams Šveicarijos aukštosiose mpkyklose įgyvendinti. Norėdamas paremti mokslą Rytų Europoje, fondas pasirin
ko Baltijos valstybes. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BelaPAN, R1A ir ELTA žinių agmlūrų pranešimais)

Liberalai Seimo frakcijoms siūlo 
bendradarbiauti

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Seimo liberalai siūlo 
parlamento frakcijoms sudary
ti bendradarbiavimo sutartį, 
kuri padėtų įgyvendinti vy
riausybės programą.

Pirmadienį surengtoje spau
dos konferencijoje Liberalų 
frakcijos narys Eimundas Sa
vickas žurnalistams sakė, jog 
liberalai, būdami Naujosios 
politikos koalicijos bendrinin
kais, „nuėjo labai sunkų kelią” 
derindami vyriausybės pro
gramą. „Mes patys norėtume 
kai ką kitaip matyti, bet, man 
atrodo, mes ėjome kompro

Vaistinėse pardavinėjami 
gyvybei pavojingi vaistai

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Lietuvos vaistinėse 
pardavinėjami vaistai nuo 
peršalimo, kurie gali būti pa
vojingi gyvybei.

Tai — vaistai „Contac 400” 
ir „HL-Cold” bei vaistas nuo 
slogos „Rhino pront” (sirupas 
bei kapsulės).

Dienraštis- „Lietuvos rytas” 
šeštadienį rašo, kad prieš ke
lias dienas autoritetinga vi
same farmacijos pasaulyje 
JAV vaistų ir maisto adminis
tracija pareiškė, kad viena šių 
vaistų sudėtinė dalis fenil- 
propanolaminas (PPA) gali su
kelti hemoraginį insultą. Žmo
nėms rekomenduota daugiau 
šių vaistų nevartoti, o vaistų 
bendrovėms primygtinai pa
siūlyta pašalinti juos iš apy
vartos.

Tačiau penktadienį Lietuvos 
vaistinėse buvo galima įsigyti 
trijų pavadinimų vaistų, kurių 
sudedamoji dalis yra fenil- 
propanolaminas (PPA). Val
stybinės vaistų kontrolės tar
nybos viršininkas Vytautas 
Budnikas sake apie šiuos vais
tus nieko bloga dar negirdėjęs.

Didžiosios Britanijos ben
drovė „SmithKline Beecham” 
sustabdė vaistų, turinčių PPA,

CS vadų tariamai partijai pa
liekamas skolas vėl prabilta 
dabar, kai iki visuotinio CS 
suvažiavimo liko dvi savaitės. 
Suvažiavime ketinama R. 
Ozolą ir E. Bičkauską nuša
linti nuo vadovavimo. Taip pat 
„nenusisekti” gali ir partijos 
vicepirmininkui — atsakinga
jam sekretoriui Vidmantui 
Staniuliui. (Eita)

misų, susitarimų keliu. Šiuo 
metu turime ne kairės pro
gramą, bet tą programą, kurią 
mes ir mūsų vyriausybė žada 
įgyvendinti”, sakė E. Savic
kas.

Anot jo, kad būtų garan
tuotas vyriausybės pastovu
mas, -Seime taip Naujosios 
politikos koalicijos, frakcijų su
derinta bendradarbiavimo su
tartis. Liberalai tikisi, kad su
tartis suteiks paramą įgyven
dinant vyriausybės programą. 
Sutarties projektas jau sude
rintas su Naujosios sąjun
gos (socialliberalų), Liberalų,

pardavimą JAV rinkoje, ta
čiau jis iki šiol parduodamas 
likusiame pasaulyje. Ši ben
drovė gamina ir „Contac 400”. 
Bendrovės vadybininkė Balti
jos šalims Edita Kauminia 
dienraščiui teigė, kad kol kas 
nematoma pagrindo atšaukti 
medikamentų iš rinkos — lau
kiama D. Britanijos farmaci
jos specialistų išvadų.

Didžiosios Britanijos sveika
tos apsaugos ministerija šią 
savaitę pradėjo domėtis PPA 
ir netrukus ketina pateikti re
komendacijas, ką daryti su 
vaistais, kurių sudėtyje yra 
šios medžiagos.

Kol kas pacientams pataria
ma dėl vaistų, turinčių PPA, 
vartojimo pasitarti su gydyto
ju.

Medžiagos, lengvinančios 
kvėpavimą per užsikimšusią 
nosį, dedama į daugybę be re
ceptų parduodamų vaistų nuo 
peršalimo ligų bei slogos, yra 
ir kai kuriuose apetitą slopi
nančiuose vaistuose.

Pirmieji įtarimai dėl PPA 
kilo prieš 20 metų. Jau tada 
buvo įtarta, kad PPA gali pri
sidėti prie hemoraginio insul
to. Toks insultas ištinka, kai, 
plyšus galvos smegenų krauja
gyslei, į smegenis išsilieja 
kraujas. Hemoraginis insultas 
dažnai baigiasi mirtimi. Išgy
venusieji beveik visais atve
jais lieka neįgalūs. Įtarimus 
dėl PPA keliamo pavojaus pa
tvirtino penkerius metus tru
kęs tyrimas Yale universitete 
(JAV). Juo įrodyta, kad PPA 
kasmet gali būti iki 500 he
moraginių insulų, patiriamų 
JAV, priežastis.

Jungtine Centro sąjungos, 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos frakcijo
mis.

E. Savickas žurnalistams 
tvirtino, jog bendradarbiavimo 
sutartis — „dar atviras klausi
mas”, ir liberalai tikisi, kad 
prie sutarties, kurioje numato
mos bendradarbiavimo tarp 
frakcijų procedūros, prisijungs 
dar viena kita frakcija.

* Žinomas ekstrasensas 
panevėžietis Pranas Saba
liauskas pateikia prokurorės 
Vidos Kazlauskaitės ir polici
jos inspektoriaus Sergejaus 
Piskunovo nužudymo prielai
dą: „Tai — ne piemenų ir ne 
mafijos darbas. Tegul jie ieško 
žudikų tarp savų, kurie tar
nauja nusikaltėliams”. P. Sa
baliauskas mano, kad S. Pis- 
kunovas per daug. žinojo apie 
korumpuotus valdžios ryšius. 
„Patys padaro, patys ieško, to
dėl ir neranda žudikų”, neslė
pė apmaudo ekstrasensas.

* Bendrovės „Williams” 
trečiojo ketvirčio netikrin
tas pelnas sudarė 121.1 mln. 
dolerių ir buvo’ daugiau nei 
keturis kartus didesnis, paly-| 
ginti su atitinkamu praėjusių 
metų laikotarpiu (28.1 mln. 
dol.).

* „Kodėl Lietuva atsisa* 
kė ‘Shell’ pasiūlymo?”,
klausia „Lietuvos žinios” (LŽ), 
ir aiškina, kad atsvara „Ma
žeikių naftos” pardavimui 
„Williams” galėjo tapti trans
atlantinio naftos milžino 
„Shell” pasiūlymas bendra
darbiauti. LŽ susipažino su 
kai kuriais dokumentais, ku
rie liudija, jog 1999 m. birželio 
24 d. „Mažeikių naftos” direk
torius Gediminas Kiesus ir 
„Shell International Trading 
and Shipping Co. Ltd.” atsto
vas Mark A. Hedges pasirašė 
ketinimų protokolą, pagal ku
rį Lietuvai buvo siūlomos la
bai palankios sąlygos. „Mažei
kių nafta”, bendradarbiauda
ma su „Shell”, būtų galėjusi 
dirbti be priverstinių pertrau
kų, padidinti apyvartines lė
šas ir pakelti savo rinkos ver
tę. Prieš tai G. Kiesus ne kar
tą per susitikimus su tuome
tine valdžia — ūkio ministru 
Vincu Babiliumi, finansų mi
nistru Algirdu Šemeta bei 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi— kėlė šį klausimą. Tačiau 
direktoriaus G. Kiesaus argu
mentai atsako nesulaukė. <eiu>

Vašingtonas. Teisinis ginčas dėl Baltųjų rūmų suaktyvėjo vice
prezidento Al Gore advokatams pareiškus, kad rinkimų biuletenių 
perskaičiavimai JAV leidžiami „nuo valstybės įkūrimo”. Tuo tar
pu respublikonai teigia, jog balsų perskaičiavimai Floridai gali po
litiškai pakenkti, be to, tai esą prieštarauja Konstitucijai. Naujau
siais patikslintais duomenimis, Floridoje respublikonų kandidatui 
į prezidentus George W. Bush prezidento rinkimuose atiteko 288 
balsais daugiau nei demokratų kandidatui A. Gore. Iš viso Flori
doje balsavo apie 6 mln. rinkėjų, o perskaičiavimai tebevyksta ke
turiose rinkimų apygardose. A. Gore bendrai visoje Amerikoje pir
mauja, tačiau Rinkėjų kolegijos balsai pasiskirstė taip, kad per
galė Floridoje tikriausiai lems pergalę rinkimuose. Pirmadienį 
prasidėjo federalinio teismo posėdis, kuriame nagrinėjamas G. W. 
Bush reikalavimas atšaukti balsų perskaičiavimus rankiniu būdu. 
Vyriausiasis G. W. Bush padėjėjas James A. Baker penkias dienas 
trunkantį neaiškumą Floridoje pavadino Juoda dėme” JAV de
mokratijos istorijoje. Tačiau A. Gore patarėjas Warren Christo
pher rinkimų biuletenių perskaičiavimą pavadino įprasta proce
dūra ir demokratijos būtinybe. Rengimasis teisinei kovai reiškia, 
kad netrukus gali prasidėti vienas dramatiškiausių periodų Ame
rikos politinėje istorijoje. Kulminacija gali įvykti šios savaitės pa
baigoje, kai bus suskaičiuoti visi išvykusių ir paštu balsavusių 
amerikiečių balsai, galintys lemti rinkimų rezultatus. Paštu iš
siųsti rinkimų biuleteniai turi būti gauti iki penktadienio vidur
nakčio.

Kuwait. Saudo Arabuos disidentas Osama bin Laden neigia sa
vo sąsąjas su spalio mėnesį įvykdytu JAV karo laivo „Cole” sprog
dinimu Jemene, kurio metu žuvo 17 jūreivių, ir su Kuwaite suim
ta musulmonų ekstremistų grupe, kuri kaltinama sąmokslu 
sprogdinti Amerikos objektus Persijos įlankoje. Kuwaito laikraštis 
„al-Rai al-Aam” pirmadienį išspausdino O. bin Laden interviu, 
kurį jis davė telefonu iš nenurodytos vietos. „Nei aš, nei mano pa
sekėjai neturi jokių ketinimų smogti naftos įrenginiams, civili
niams arba kariniams taikiniams Kuwaite ar bet kurioje kitoje 
arabų valstybėse”, sakė O. Bin Laden. Jis taip pat teigė, kad jo 
orgnizacija neketina „smogti Amerikos bazėms arba kariuomenei, 
dislokuotai Persijos įlankos regione”. Kuvvaitas suėmė mažiausiai 
šešis asmenis, kurie įtariami sąmokslu smogti JAV taikiniams 
Kuwaite ir kaimyninėse valstybėse. JAV siekia suimti O. bin La
den dėl 1998 m. dviejose Afrikos valstybėse įvykdytų Amerikos 
ambasadų sprogdinimų, per kuriuos žuvo daugiau kaip 220 žmo
nių.

Kaprun, Austrija. Austrų gelbėtojai visą naktį sudegusio Al
pių keltuvo nuolaužose ieškojo žuvusių žmonių, kurių iš viso yra 
mažiausiai 159, kūnų. Funikulieriaus gaisras įvyko šeštadienį ry
te, kalnų tunelyje netoli Kaprun miestelio Zalcburgo federalinėje 
žemėje. Gyvi liko tik 12 žmonių, buvusių funikulieriaus gale. Kel
tuvu žmonės kilo į Kitzsteinhorn kalną, į slidinėjimo sezono atida
rymą. Kalnų keltuvo gaisras yra didžiausia Austrijos nelaimė ant 
šio kalno taikos metu.

Maskva. Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos (FST) sekma
dienį pranešė, jog ginkluoti teroristai šeštadienį vakare užgrobė 
Rusijos lėktuvą „Tu-154”, skridusį iš Machačkalos į Maskvą. Viso
se atitinkamose FST pąjėgose buvo paskelbta visuotinės pareng
ties padėtis, imtasi atitinkamų priemonių. Lėktuvą ginkluoti už
puolikai užgrobė pakeliui į Maskvą iš Machačkalos, tarp Astra
chanės ir Volgogrado. Lėktuve buvo 48 keleiviai, tarp jų du vaikai, 
taip pat 10 įgulos narių. Užpuolikams pareikalavus pakeisti kryp
tį ir skristi į Tel Avivą, lėktuvo įgula nusprendė pasipildyti kuro 
atsargas Baku. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad 
pirmadienį „keleiviai, Rusijos piliečiai, ir įgula buvo išlaisvinti. 
Visi jaučiasi normaliai ir artimiausiu metu grįš į tėvynę”. Pasak 
URM, „lėktuvą buvo pagrobęs Dagestano gyventojas, kuris, iš vis
ko sprendžiant, yra sutrikusios psichikos”. URM duomenimis, 
„lėktuvas maždaug 7 vai. nusileido Izraelio teritorijoje. Teroristas 
pasidavė Izraelio valdžiai”.

Jeruzalė. Izraelyje pirmadienį rengiamasi buvusio valstybės 
vadovo Yitzhak Rabin našlės Leah Rabin laidotuvėms, į kurias at
vyks JAV prezidento žmona Hillary Clinton ir galbūt palestiniečių 
prezidentas Yasser Arafat. Ilgai sirgusi vėžiu, 72 metų L. Rabin 
mirė sekmadienį, sustojus širdžiai. Ji, kaip ir jos velionis vyras, 
nuolat kovojo už taiką, o vos prieš 10 dienų asmeniškai padėjo su
rengti Y. Arafat bei Izraelio buvusio premjero Shimon Pėrės susi
tikimą. Abu vadai susitarė dėl paliaubų, bet šis susitarimas nebu
vo įgyvendintas. L. Rabin laidotuvės, kurios nebus valstybinės, 
įvyks trečiadienį Jeruzalėje, itin sustiprinus saugumą.

Briuselis. Rusijos ginkluotųjų pąjėgų generalinio štabo virši
ninkas armijos generolas Anatolij Kvašnin vėl kreipėsi į NATO 
valstybes, prašydamas leisti apžiūrėti NATO povandeninius lai
vus, tikrinant Rusijos laivo „Kursk” susidūrimo už užsienio po
vandeniniu laivu prielaidą. A. Kvašnin, dalyvaujantis Briuselyje 
Rusijos ir NATO bendros nuolatinės tarybos posėdyje, priminė, 
kad pastarosiomis dienomis vyriausybės komisija „Kursk” katast
rofos priežastims ištirti vėl tarp nelaimės prielaidų nurodė susidū
rimą su kitu objektu. NATO vadovybė tuojau po „Kursk” nelaimės 
Barenco jūroje rugpjūčio 12 d. atmetė Rusijos karinių pareigūnų 
spėliojimus, kad Rusijos laivas galėjo susidurti su NATO povande
niniu laivu ir dėl to nuskendo su visa 118 žmonių įgula.

Varšuva. Lenkija tampa rojumi neturtingiems svetimšaliams 
— tikina populiarus savaitraštis „Wprost”. Oficialiais duomeni
mis, kasmet Lenkuos sieną —————————
kerta apie 80 mln. užsieniečių, 
nuolatinius leidimus gyventi 
Lenkijoje turi 34,000 svetimša
lių, o 50,00 — laikinus leidi
mus. Šiemet net 4,000 užsienie
čių pasiprašė politinio prie
globsčio.

KALENDORIUS
Lapkričio 14 d.: Adeodatas, Emi

lis, Gotfridas, Judita, Ramantas, 
Saulenė.

Lapkričio 15 d.: Šv. Albertas 
Didysis; Leopoldas, Norda, Vaidila, 
Žadvydė. į
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

BURNOJE SUIRUTĖ, O SKRANDYJE 
VERKSMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

DRAUGAS

Amerikiečių burnoje vyrau
ja suirutė, nes jų 25 milijonai 
vakare padeda savo dantis 
stiklinėn; jų 75 proc. serga 
dantų smegenimis ir 95 proc. 
turi bent vieną skylę dantyje.

Tyrinėtojai nuodugniai tiria 
tokios suirutės priežastis. Šis 
tas jau padaryta: dedamas flo
ridas j geriamą vandenį, švie
čiami dantys su lazerio srove, 
apsupami dantys į plastiką 
panašiais chemikalais ir net 
planuojama skiepais gintis 
nuo bakterijų burnoje. Ne
paisant bandymų, mėginimų 
ir stipraus žmonių Švietimo 
apie dantų valymo ir siūlų 
brūžinimu tarpdančių naudą, 
amerikiečių burna dar toli 
gražu neapsaugota nuo suiru
tės — jų dantys vis dar Šau
kiasi pagalbos. O kol jos nesu
laukia — jų skrandis nesi
liauja vaitojęs, mat išpuvę 
dantys trukdo suteikti pakan
kamai tinkamo maisto skran
džiui.

Dantims pagalba 
teiktina nuo pat

ankstyvo ryto

Jaunos motinos turi neleisti 
vaikui naudoti maisto bute
liuką dėlei nusiraminimo. 
Anksti sugenda dantys tų vai
kų, kurie miega su čiulptuku 
burnoje ar vaikšto su juo die
nos metu. Penimi iš buteliuko 
vaikai, jį laikant tiesiai — sta
čiai. Tada vaikas naudos tuos 
pačius raumenis, kaip ir iŠ 
krūties maistą gaudamas. 
Dantų gydytojai mano, kad 
tuo būdu išvengiamas dantų 
išsikreivinimas, nes tada rau
menys tinkamai išsivysto.

Floridas saugo dantis 
nuo prakiurimo

Tai sudėtinga ir svarbi prie
monė dantų apsaugos srityje.. 
Floridai yra grupė chemikalų, 
kuri susidaro, florinui susįjun- 
gus su kitais elementais. Flo
ridų yra visur — žemėje, ore, 
augaluose, gyvuliuose, maiste 
ir ištirpusių vandenyje.

Jie šitaip paveikia dantis. 
Kai vystosi dantys, floridas 
įjungiamas į emalį. Tokių dan
tys yra stipresni ir atsparesni 
prakiurimui. Svarbus laikas 
yra nuo gimimo iki 3 metų, 
nes tada gaminasi nuolati
niai dantys.

Dantų gydytojai pataria 
anksti — nuo vienų metų, 
naudoti su floridu dantų 
pastą. Tėvai, tarkitės su dan
tų gydytoju, kaip floridą įteik
ti vaikų dantimis. Kai flori
do yra vandenyje, vaikai jo ga
li gauti, juos valydami, bumą 
skalaudami ar dantų gydyto
jo pagelbstimi.

Lithuanian Mercy Lift atstovės ir Christian Relief Services pareigūnai, šią 
Iš kairės: Virginija Jokubnuskienė, Jenifer Patterson, Paul Krizek, prez. 
tienė ir Laura Johnson.

vasarą apsilankę LR Prezidentūroje. 
Valdas Adamkus, Viligailė Lendrai-

Netikęs maistas be 
grąžto gręžia skylę

dantyje
Dantų apsaugoje pagrindi

nis dalykas yra ne ką vaikas 
valgo, bet kada jis maistą de
da bumon. Tas nereiškia, kad 
vaikai gali visą dieną valgyti 
saldainius, pyragaičius ir ki
tokius saldumynus.

Gali būti dantims pražūtin
gas vaikų užkandžiavimas sal
dumynais, kaip saldainis ar 
pyragaitis bei lipnus maistas, 
kaip bulvių drožlės (potato 
chips).

Rūpestingi tėvai sutvarko, 
kiek kartų cukrus paliečia 
vaikų dantis. Mat saldumynai 
tuojau sukelia rūgštingumą, 
kuris gręžia skylę dantyje. 
Yra dvi svarbiausios priežas
tys tų skylių dantyse atsira
dimui. 1. kiek kartų per dieną 
vaiko dantis liečia saldus 
maistas ir 2. kaip ilgai liečia 
dantis saldumynai.

Jei tėvai leidžia vaikui val
gyti tris kartus dienoje ir va
lyti dantis su šepetėliu tuojau 
po valgio — ne vėliau po 15 
minučių, tai vaiko dantys to 
rūgštaus grąžto niekdarystę 
turės tik tris kartus ir tik 
trumpai. Kitaip bus, kai tėvai 
netvarkys vaiko saldumynų ri
jimo tada tas dantų grąž
tas gręš dantis tiek kartų, 
kiek kartų vaikas maitins 
dantis saldumynais bei lip
niais užkandžiais.

Trejopa dantų apsauga
Tėvai neturi būti skylių 

gręžėjai vaikų dantyse. Jie 
privalo įpratinti vaikus prisi
laikyti trejopo elgesio: 1. ne- 
kąsti saldaus ir lipnaus mais
to, ne jis yra dantų priešas. 
Juos pakeisti vaisiais — 
daržovėmis; 2. jei neiškenti, 
tai valgyk saldumus, lipnu
mus trijų valgymų per dieną 
metu; 3. jei ką nors saldaus 
suvalgai, tuojau valyk dantis 
— ne vėliau 15 minučių po 
tokio valgio vien su šepetėliu. 
Malonu žiūrėti, kai tamsiaodis 
vaikas autobuse ryte graužia 
morką.

Kai vaikai supras ir pasisa
vins tas tris taisykles, tai jie 
ims griaužti morką, kąsti 
obuolį ar kąsnoti salierą. Tas 
valys dantis, padės jam ir Še
petėlis po tokioš dantų globos. 
Sėkmės!

* Mirus karalienei Ing- 
rid, Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus išreiškė 
užuojautą Danįjos karalienei 
Margretei II ir visai karališ
kajai šeimai. V. Adamkus per
davė asmeninę užuojautą vi
siems Danįjos žmonėms ir pa
linkėjo tvirtybės sunkią ne
tekties valandą. <eiu>

Kretingos ligoninėje pacientai atlieka fizinę terapiją.

IŠ VIENOS RANKOS l KITĄ
Kiekvienų metų rugpjūčio 

mėnesį Salvatorian misijos 
sandėlyje, kuris yra nepapras 
tai didelis, vyksta savano 
riams darbininkams įvertini 
mo ir padėkos skirta diena 
Padėkos pietūs, kuriems mais 
tą suneša tie patys darbinin 
kai, tos darbščios šeiminin 
kės, kurios nepamiršo dau 
giausia savo vokiškos virtuvės 
gaminių. Tie savanoriai darbi 
ninkai atvyksta, kiti kas die
ną, kiti rečiau į sandėlį, kur 
yra skirstoma labdara, at
siunčiama iš įvairiausių Ame
rikoje firmų dovanotojų, pas 
kuriuos kartais atsiranda per
teklius prekių arba nedaug 
laiko iki išsieikvojimo datos. O 
kitos prekės nepasensta. Kaip 
sutrumpinimo kelnių atlaikos 
iŠ prestižinės sporto aprangos 
krautuvių „Landa In", kurios 
yra išsiunčiamos į Braziliją, 
kur vienuolės pamokė vieti
nius iš tų atlaikų pasisiūti 
sukneles ir antklodes.

Visiems suvažiavus, buvo 
atnašautos Mišios, prašant 
Dievo palaimos ir sveikatos vi
siems, kurie aukoja savo laiką 
kitų labui ir gerovei. Taip pat 
buvo atšvęstas vienos darbi
ninkės, vienuolės Oda Marijos 
60-tasis jubilięjus. Viskas vy
ko tame sandėlyje netoli Osh- 
kosh, Wisconsin valstijoje, ke
turios valandos nuo Čikagos. 
Lithuanian Mercy Lift, valdy
bos nariai: Jurgis Lendraitis, 
Viligailė Lendraitienė, Petras 
Jokubauskas if rašančioji 
ankstų rytą pakilome kelionei, 
kur irgi buvome kviesti daly
vauti, kaip paprastai kiekvie
nais metais.

Salvatorian misįja labdarin
gus darbus atlieka 35-erius 
metus. Jie skiria labdarą vi
sam pasauliui, kur yra įsistei
gusios misijos: reikmenų, ne
gendančio maisto dėžes, dra
bužių, vaikams saldainių ir 
suaugusiems vaistų bei vitami
nų, padėti vargstantiems tų 
kraštų gyventojams. O jų vi
same pasaulyje yra perteklius. 
Lietuvoje žmonės dar niekada 
nenusmuks į lygį, kur gyvena 
žmonės kalnuose, kurie neturi

nei kur pasisodinti daržų, nei 
įrankių, nei paprasčiausio su
pratimo, nes nėra net prasmės 
jiems gyventi. Jie pripratę 
prie vargo, nežino ir nesu
pranta kitaip, jie tik egzistuo
ja. Ar ne taip ir kai kuriose 
vietose Lietuvoje? Ir ten gyve
na žmonių, kurie apsieina be 
elektros, be telefonų ir be susi
siekimo priemonių. Tik reikia 
nuvažiuoti visai netoli Gariū
nų turgaus ir aplankyti tuos 
kaimus.

J tą sandėlį atvažiuoja sa- 
vanoriai-darbininkai iš apylin
kių, miestelių ir net toliau, iš 
Milvvaukee. Tas gautas labda
ros dovanas iš visokiausių 
įstaigų tvarko, skirsto, krauna 
ir surašo 307 savanoriai, ku
rių amžiaus vidurkis yra 
73.6^ metų. Taip — 73.68 me
tų. Čia dirba moterys ir vyrai 
iš turtingos, derlingos, ūkinin
kų apgyventos ir dirbančios 
apylinkės.

Viskas yra valdoma pasi
šventusių brolio Regis Fust, 
seselės Dora Zapf ir dar trįjų 
kitų vienuolių rankų. Kodėl 
čia turi rūpėti lietuviams?

Tik per paskutinius šešis 
mėnesius Lietuvos žmonėms 
buvo paaukota: 1999 metais 
gruodžio mėn. 31,390 svarų, 
2000-taisiai8: sausio 318,320 
sv., vasario 70,040 sv., kovo 
109,250 sv., balandžio 106,360 
sv., gegužės 75,450 sv., per tą

MIRTIS NUTILDĖ JOS BALSĄ
Spalio 6-ąją, eidama 63-iuo- 

sius metus, staiga mirė istori
kė Nijolė Alfonsą Gaškaitė- 
Žemaitienė, Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordininkė, S. Šalkaus
kio premijos ir „J laisvę” fondo 
premijos laureatė. Ji buvo lie
tuvių tautos ir Lietuvos moks
lo sąžinė, nenuilstanti kovoto
ja už teisingumą, Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Dar taip neseniai gavau jos 
paskutinį laišką, rašytą rugsė
jo 28 dieną. Jame ji, jau su 
skaudžia nuojauta, rašė: 
„...esu rami. Aukščiausias 
man dovanojo labai gražų 
gyvenimą, jaučiuosi laiminga 
ir džiaugiuosi kiekviena die
na, kurią dar turiu...” Savo gy
venimu ir požiūriu į mirtį ji 
patvirtino filosofo I. Kanto 
mintį: „Mirti mažiausiai bijo 
žmonės, kurių gyvenimas la
biausiai vertingas”.

Nijolė Alfonsą Gaškaitė gi
mė 1938 m. rugsėjo 27 d. Ku
piškyje, mokytojų šeimoje. Po 
karo su tėvais persikėlė į Pan
dėlį, ten lankė vidurinę mo
kyklą. 1955 metais kartu su 
bendraklasiais įkūrė pogrindi
nę antisovietinę organizaciją, 
išleido šešis antisovietinio po
būdžio laikraščio „Laisvės bal
sas” numerius. 1957-aisiais 
įstojo į Kauno politechnikos 
institutą. Susipažinusi su kur
so draugais čia įkūrė pogrindi
nę studentų organizaciją, rašė 
ir platino atsišaukimus, orga
nizavo tautos karžygių kapų 
lankymą per tautines šventes.

trumpą laiką 710,810 sv. Kaip 
tas viskas prasidėjo?

1991 metais brolis Regis pa
skambino į Abbott laborato
riją, ieškodamas medikamen
tų ir įvairių vaistų labdarai. 
Žodis po žodžio viena lietu
vaitė, kuri ten tebedirba, far- 
makologė Sigutė Mikrut pa
pasakojo apie Lithuanian 
Mercy Lift ir jų darbus. Nuo 
to laiko prasidėjo mūsų „Iš 
vienos rankos į kitą” bendravi
mas ir bendradarbiavimas. 
Per paskutinius penkerius 
metus Salvatorian misįja yra 
kasmet Lietuvai paskyrusi 30 
talpintuvų.

Dėkojame visiems savano
riams darbininkams, kurie 
prisideda prie supakavimo, 
persiuntimo, krovimo mūsų 
Lietuvos krašto žmonėms. Jei 
ne jie, ligoninės darbuotojai 
negalėtų džiaugtis papras
čiausiais dalykais kaip: muilu, 
kuris ne tik kvepia, bet ir valo 
skalbinius, vienkartinėmis 
pirštinėmis, kad galėtų laiky
tis universalinių apsisaugoji
mo priemonių naudojimo tai
syklių, higienos reikmenų, ku
rie išdalinami ligoniams, viso
kiausių vaistų, medikamentų 
ir vitaminų, Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga vaikams specia
liai supakuotų krepšiukų, o 
dar ir visokiausių dalykų, kur 
reikėtų daug lapų viską išvar
dinti.

Pranė Šlutienė

1958 metais grupė pasiuvo 
tris trispalves ir Vasario 16- 
ąją jas iškabino Kaune, Vi- 
niuje. Tais pat metais N. A. 
Gaškaitė-Žemaitienė buvo su
imta ir kovo 14 dieną nuteista 
septyneriems metams kalėji
mo. Kalėjo Kemerovo srities 
Marįjinsko, Irkutsko srities 
Taišeto, Mordovįjos Zubovo 
Poliansko lageriuose. Ramiu 
ir išmintingu kalbėjimu, bega
line kantrybe ir gerumu stipri
no kartu kalėjusių moterų po
litinių kalinių viltį ir ryžtą, 
pasididžiavimą jų kančių 
prasmingumu. 1965 metais, 
iškalėjusi visą bausmės laiką, 
N. Gaškaitė grįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Šiauliuose. Įstojo į 
KPI Statybos fakulteto neaki
vaizdinį skyrių. Jį baigusi dir
bo įvairiose statybinėse orga
nizacijose, vėliau Statybos ir 
architektūros institute vyr. 
moksline bendradarbe, sukūrė 
šeimą. Nuo 1990-ųjų lapkričio 
dirbo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-At- 
kuriamojo Seimo komisijos 
KGB veiklai tirti darbo grupės 
nare. 1993-1994 metais šią ko
misiją panaikinus, dirbo vals
tybiniame Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centre, 1994-1997 metais 
buvo Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių leidžiamo 
žurnalo „Laisvės kovų archy
vas” redakcijos narė. Nuo 
1997-ųjų vėl dirbo Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimų centre (iki pat 
2000 metų).
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N. A. Gaškaitė-Žemaitienė 
yra keturių įstatymų projektų, 
susijusių su pasipriešinimu 
bei Lietuvos gyventojų genoci
du, bendraautorė. Jos moksli
nių tyrimų kryptis — parti
zaninio karo Lietuvoje istorįja. 
Ji parašė ir išleido knygas: 
JLietuvos partizanai. 1944- 
1953 m." (kartu su bendraau
toriais, 1996), „Lietuvos parti
zanų kovos ir jų slopinimas 
MVD-MGB dokumentuose. 
1944-1953 m." (kartu su ben
draautoriais, 1996), „Pasiprie
šinimo istorija. 1944-1953” 
(1997), „Žuvusiųjų Preziden
tas. Jono Žemaičio biografija" 
(1998), „Partizanai apie pa
saulį, politiką ir save" (1998), 
romaną „Užverstų šulinių 
vanduo" (2000). Už jį jai pa
skirta J laisvę" fondo premįja. 
Parašė keletą straipsnių apie 
Lietuvos moteris pokario re
zistencijoje. Jie spausdinti 
„Lietuvaitėje" (1995, 1998).
Visa N. A Gaškaitės-Žemai- 
tienės kūryba — tai paminklai 
Lietuvos partizanams, žadi
nantys tikrųjų vertybių ilgesį 
ir liudijantys tiesą apie gyve
nimą pokario Lietuvoje, gyvy
bę ir mirtį, žmogaus orumą, 
meilę tėvynei ir atsakomybę 
už jos išlikimą. Kartu tai di
džiulis Lietuvos istorijos skirs
nis, parašytas objektyviai ir 
su didele atsakomybe. Jo jau 
neišdildys iš tautos atminties 
jokios Lietuvos istorijos klas
totojų pastangos.

N. A. Gaškaitė pirmoji isto
riniame straipsnyje „Tikrovė 
ir šešėliai („Lietuvos aidas”, 
1997.02.11) įvardijo tuos klas
totojus, atskleidė jų esmę. 
Juos ji vadina komunizmo 
šmėklų šešėliais. „Kadaise 
Marksas parašė lemtingą fra
zę: „Komunizmo šmėkla klai
džioja po Europą”, — rašė ji. 
— Sakoma, kad vaiduokliai 
Šešėlių neturi. O ši šmėkla 
ypatinga —ją lydi nuolat besi
keičiantys Šešėliai... 1991 me
tais jie vilkėjo omonininkų 
uniformas. Nūnai puikuojasi 
demokratįjos gynėjų vardu”.

N. A. Gaškaitė-Žemaitienė 
viena pirmųjų savo programi
niame straipsnyje „Valstybė 
dar neturi aiškios pozicijos 
kaip įgyvendinti desovietiza
ciją” pagrindė teisingumo ir 
doros atkūrimo Lietuvoje stra
tegiją, nužymėjo pagrindinius 
faktinius uždavinius; desovie- 
tizuoti Lietuvos saugumą, ap
valius jį nuo sovietinių spe
cialistų; išformuoti ginkluotas 
čekistų struktūras, kurios eg
zistuoja apsaugos tarnybų 
priedangoje; pasmerkti komu
nistinę ideologiją ir komuniz
mą, kaip nusikalstamą siste
mą, paskelbiant genocidą vyk
džiusias organizacijas ir in
stitucijas nusikalstamomis; 
neleisti užimti valstybines pa
reigas nusikaltusių struktūrų 
buvusiems pareigūnams; įves

iii
1/2 melų 
660 00 
666 00

3 man 
638 00 
646 00

633 00 
638.00

ti individualią teisinę atsa
komybę už padarytus nusikal
timus.

Tai uždaviniai, kuriuos N. 
A. Gaškaitė-Žemaitienė, mūsų 
tautos sąžinė, paliko mums 
vykdyti. Kažkada Julius Jano
nis, kruvinosios revoliucijos 
auka, pasakė: „Geresnio pa
minklo didvyriams nebus, 
kaip vykdymas jų idealų”.

Mes, dar pasilikusieji, būki
me verti tos tiesos ir tų idealų, 
kuriuos visa savo esybe skelbė 
Nijolė Alfonsą Gaškaitė-Že
maitienė.

Dr. Ona Voverienė

* Nedidėjantis darbo už
mokestis, namų ūkio pajamų 
mažėjimas ir palyginti aukšti 
mažmeninės prekių apyvartos 
augimo tempai leidžia manyti, 
jog dalis gyventojų piniginių 
pąjamų gali būti nelegalios. 
Okio ministerįjos Ūkio strate
gijos departamento duomeni
mis, ūkio šakose, įtakojančiose 
gyventojų piniginių pąjamų 
didėjimą, teigiami poslinkiai 
yra labai nežymūs.



ŠANTAŽAS — SAVIŽUDYSTĖ
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Vienas žymiausių praėjusios 
savaitės įvykių buvo marįjam- 
poliškio, nepatenkinto įmonės 
skolos grąžinimo eiga, ketini
mas susideginti. Žmogus apie 
savo ketinimus paskelbė vie
šai, pasiėmė palydovą, ne bet 
kokį, o savivaldybės narį, ir 
išvažiavo į Vilnių prie prezi
dentūros. Kaip buvo matyti 
televizijos reportaže, herojus, 
prieš išeidamas į prezidentū
ros aikštę, atsigrįžo į filmuoto- 
jus, matyt, pasitikrindamas, 
ar jis gerai matomas, ir išsi
traukė indą su benzinu ar ki
tu degiu skysčiu. Sunku buvo 
patikėti, kad taip buvo ruošia
masi savižudybei. Greičiau vi
sa tai panašėjo į spektaklį. Iš 
dalies šis aktorius savo tikslą 
pasiekė; apie jį visa Lietuva 
kalbėjo, gal dvi dienas. Vėliau 
kitas žymus žmogus — filoso
fas „Veido” žurnalui pareiškė, 
kad policija pažeidė šio žmo
gaus teises, sutrukdydama 
jam pasiaukoti.

Kokie keisti tapo aukojimosi 
tikslai — atgauti atlyginimą. 
Labai jau susmulkėjome. Šis 
žmogus aukojosi dėl kelių 
tūkstančių litų. Kadangi vis
kas liberalėja, reikia tikėtis, 
kad kainos ir toliau kris.

Savižudystės spektaklis bai
gėsi psichiatrinėje ligoninėje, 
kur policija veikėją nuvežė. 
Ten, kaip pranešė „Žinių radi
jas”, gydytojams jis pareiškė, 
kad žudytis neketinęs.

Savižudystė tapo savotiška 
oficiali valdžios šantažavimo 
priemonė. Populiaru tapo 
skelbti badavimo , akcijas, ku
rių metu irgi* grasinama: „iki 
mirties”. Visai suprantama, 
kad žmonėms reikia pinigų, 
juo labiau savo uždirbtų. Bet, 
jeigu būriai žmonių gali išti
sus mėnesius gulėti ant grin- 
djųio, užuot bandę susikurti 
darbo vietas, o kitiems tas re
ginys taip patinka, kad net at
siranda grasinančių sunaikin
ti tą, kuris tokiais spektak
liais netiki, kyla mintis, kad 
kažkas nebegerai su dalimi 
tautos.

Kaip „Drauge” neseniai rašė 
Marija Remienė, informuoda
ma apie artėjantį Čikagos 
Teatro festivalį, lietuviai yra 
teatro tauta. Iš tiesų, netgi lie
tuvių išsivaduojamoji revoliu
cija buvo teatralizuota: su gra
žiai išreikštais šimtatūkstan
tinės minios protestais, daino
mis tankų akivaizdoje, simbo
liniais rankų susikabinimais. 
Efektingai reiškiama tautos 
valia padarė savo — atkreipė 
pasaulio dėmesį. Lietuva tapo 
laisva ir liko pasaulio atmin
tyje kaip dainuojančios revo
liucijos autorė. Tai buvo žūt
būtinė kova dėl laisvės, dėl 
aukštų visos tautos idealų. 
Tos kovos teisėtumas ir sąži

LR SEIMO IR JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ S ATSTOVŲ 

KOMISIJOS DARBO 
ĮVERTINIMAS

LIUDA BUGIENIENĖ
Nr.9
Lietuvos nacionalinis 

radijo ir televizįja

Komisija keletą kartų į po
sėdžius buvo pakvietusi Lietu
vos nacionalinio radijo ir tele
vizijos direktorius. Komisija 
prašė, kad toliau būtų platina
ma per JAV Lietuvių Bend
ruomenės apylinkes ir priva
čius asmenis Lietuvos radijo ir 
televizijos laidų bei filmų vaiz
dajuostės ir garso įrašai, pa
rengti vaizdajuosčių sąrašai, 
prašė kuriant laidas atkreipti 
dėmesį į JAV lietuvių kultūri
nį ir visuomeninį gyvenimą; 
transliuoti Lietuvos televizijos 
programas per internetą. Ko
misija yra dėkinga, kad JAV 
lietuvių televizijai yra siunčia

ningumas niekam nekelia abe
jonių, net praėjus dešimčiai 
metų po nepriklausomybės at
gavimo. Bet kai šis metodas 
imamas naudoti, siekiant iš 
valdžios „išmušti” kokių ma
terialių, tegu ir teisėtų, da
lykų, darosi išties nebeskanu.

Paprastų žmogelių iš Kauno 
ar Marijampolės poelgiai nu
blanksta prieš, ko gero, sava
naudiškumo viršūne tapusio 
garsaus disidento sėdimąjį 
protestą Vilniaus savivaldy
bėje. Žmogus, nors ir ne pagal 
adresą (sklypus skiria apskri
tis) reikalavo jam, Gedimino 
ordino kavalieriui, priklau
santį žemės sklypą pakeisti 
geresniu prestižiškiausiose 
sostinės vietose. Kadangi ger
biamasis disidentas yra pa
garsėjęs badavimo akcijomis, 
galima laukti, kad, negavęs 
žemės Žvėryne ar Antakal
nyje, taip pat pradės badauti. 
Kartu su pasipiktinimu kyla 
įtarimas, ar tai nėra užsakyti 
spektakliai, kuriais siekiama 
atkreipti dėmesį į Lietuvą, 
kur viskas taip blogai klojasi, 
kad žmonėms belieka nusižu
dyti, o disidentai ten arba pa
mišę, arba niekingi savanau
džiai.

Iš tiesų, kaip nuvertėjo idė
jos.

Jeigu pultų degintis visi, ku
rie ką nors kada nors po ne
priklausomybės atkūrimo pra
rado, Lietuva taptų ištisais 
Pilėnais, nes tūkstančiai dar
bininkų liko gatvėje, bankru
tavus gamykloms, o dar kiti 
tūkstančiai liko pliki nuogi, 
bankrutavus bankams. Lietu
viai taip įsijautė į tą savižu
dystės teatrą, kad jau nebe
jaučia saiko. O kadangi žiųia- 
sklaidai tie teatrai labai nau
dingi, nes jie sutraukia dau
giau skaitytojų ir žiūrovų, ji 
juos gausiai išreklamuoja. 
Taip gimsta vis nauji ir nauji 
pasekėjai, o, kita vertus, taip 
didėja ir didėja įtampa šalyje, 
nes kiekvienas mes turime dėl 
ko nors gailėtis, skųstis, pro
testuoti. Nors, kai pagalvoji, 
dėl daugelio blogybių buvome 
kalti'ir patys, nes jos neatsira
do savaime. Vogėme patys, ne
šėme ant nugaros, užantyje ir 
kur tik lindo, ir todėl nieko ne
sakėme, kai mūsų viršininkai 
vežė mašinomis. Davėme ir 
tebeduodame kyšius gydyto
jams, savivaldybių ir kt. valdi
ninkams, netgi mokytojams, o 
paskui skundžiamės, kąd nėra 
tvarkos, kad visur mafija, kad 
niekas nieko bet kyšio nedaro. 
Kada lietuviai pradės dirbti, 
užuot šantažavę valdžias ir 
„išmušinėję” kompensacijas. 
Laikas juk eina. Tie, kurie dir
ba, kad ir sunkiai, bet žings
nelis po žingsnelio iriasi į 
priekį, o tie, kurie guli ant

mos „Panoramos” laidų san
traukos ir už prasmingą doku
mentinį filmą „Lietuvių Char- 
ta”, prašė kurti daugiau doku
mentinių filmų apie JAV Lie
tuvių Bendruomenės ugdymu
si ir veiklą. Kai kurios JAV 
LB apylinkės įsisteigė vaizda
juosčių bibliotekas.

Teisinės etikos reikalai
2000 m. kovo 6 d. komisija 

surengė posėdį tema: „Teisė, 
teisingumas ir teisinė etika 
Lietuvoje”. Iš JAV buvo iš
kviesta ekspertė Pat Streeter, 
kuri palygino Lietuvos teisi
ninkų elgesį su ES ir JAV tei
sininkų elgesiu. Lietuvos ats
tovų pareiškimus padarė 
Aukščiausiojo teismo pirmi-

Prezidentūros rūmai Vilniuje. Eltos nuotrauka.

grindinio, gyvena vakarykščia 
diena. Jie degraduoja ir kaip 
darbininkai, ir kaip asmeny
bės. Jų darbas tapo kentėti 
dėl neteisybės. XXI amžiuje 
yra teisinių priemonių siekti 
savo tikslų, juo labiau tada, 
kai nukentėjusių yra keletas 
ar kelios dešimtys ir jų balsas 
galingesnis už vienišo nuken
tėjusio. O juk dažnai būna ir 
taip, kad patys bendradarbiai 
tylėjimu ar fiktyvių sutarčių 
pasirašymu padeda savo įmo
nės ar įstaigos valdžiai, ar sa
vininkui daryti neteisiškus 
veiksmus, o paskui, pamatę, 
kad neteisybė atsisuko prieš 
juos pačius, gula ant grindi
nio, reikalaudami ne iš savi
ninko, o iš valdžios atlyginti 
žalą. Ar ne taip buvo su visu 
kolūkiniu turtu? Pirmininkai 
ir kiti valdininkai vežė, „prich- 
vatizavo” visų akyse, bet ko
lūkiečiai tylėjo: ne mano kiau
lės, ne mano pupos. O dabar 
keikia Landsbergį, kad jis ko
lūkius sugriovė.

Neteko girdėti, kad karo 
metais, kada miestuose badas 
į akis žiūrėjo, ar pokariu Sibi
ro lageriuose, kur žmonės iš 
tiesų buvo paversti beteisiais 
gyvuliais, būtų siautusios sa
vižudybės epidemijos. Atvirkš
čiai, žmonės kovojo už savo gy
vybę, ją brangino. Nebuvo ko 
šantažuoti, ko bauginti ir ne
buvo kam spektaklių žiūrėti. 
Už tokį spektaklį galėjai gauti 
kulką į kaktą. Iš tiesų, gulėti 
televizijos aparatų šviesoje 
yra lengviau, negu mišką kirs
ti ar eiti senelių prižiūrėti.

Štai keistas sutapimas — 
aną dieną išgirdau net du 
skundus, kad kaime negalima 
rasti žmogaus, kuris prižiū
rėtų senuką. Ir tai tose vie
tose, kur esą siaučia visiška 
bedarbystė: • viename Utenos 
rajono kaime seserys ieško 
globėjo broliui ir sutinka mo
kėti 350 Lt. per mėnesį, o 
Švenčionių rajone viena seniū
ninkas Vytautas Greičius, Tei
singumo ministras Gintaras 
Balčiūnas, Teisingumo vicemi
nistras Gintaras Švedas, ad
vokatas Kazimieras Motieka. 
Dėl teisinės etikos Lietuvoje 
komisija parengė rezoliuciją, į 
kurią išsamiai atsakė Teisin
gumo ministerijos viceminist
rė Rasa Budbergytė.

Išvados
Komisija turi peržiūrėti LR 

Seimo ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovų komisijos 
reglamentą, patvirtintą 1996 
m. kovo 19 d.:

a) Komisija turi suformuoti 
susitarimo principo koncepci
ją.

b) Komisija turi išdirbti ant
rininkų teisių taisykles ir 
įtraukti į reglamentą.

Komisijai yra būtina skirti 
laiko rezoliucijų rašymui, dis
kutavimui ir priėmimui. Dėl 
posėdžių gausos rezoliucijų 
priėmimui pritrūksta laiko, 
Komisijos posėdžiai turėtų bū
ti pratęsiami dar dvi dienas.

Komisijai yra svarbu suda

nija neranda tokio pat globėjo 
senai moteriai. Beje, tame kai
me yra 30 sodybų. Matyt, kad 
nėra taip blogai, jeigu darbo 
vietos, kurias gali užimti bet 
kuris norintis, tiesiog mėtosi. 
Atrodo, didžiausia mūsų tau
tiečių bėda yra ta, kad visiems 
reikia švaraus darbo ir tūks
tantinio atlyginimo. Jeigu Jo
nas ir Petras turi milijoną, 
kodėl aš gaišiu laiką už kelis 
litus...

Ir nėra ženklų, kad tie spek
takliai eitų į pabaigą. Žinia- 
sklaidai neapsimoka gesinti 
savižudystės teatro šviesų, 
nes ji iš to duoną valgo, o val
džia bijo judinti artistus, nes 
gali tapti nepopuliari. Reika
lavimų tonas vis aukštėja ir 
aukštėja. Niekas nebesupran
ta ramios kalbos, nebenaudo
jamas konstruktyvus proble
mų sprendimo būdas. Teisūs 
lieka kraštutinieji ir garsiau
siai šaukiantys, tarsi jie būtų 
labiausiai kenčiantys. O pap
rastai sunkiau būna tam, ku
ris nemoka viešai rodyti savo 
žaizdų. Šitas kraštutinumas 
kuria anarchijos aplinką ir au
gančiai kartai daro neteisingą 
įspūdį, kaip reikia spręsti pro
blemas ir tenkinti savo porei
kius. Kaip ir televizijos repor
tažų herojai, dar būdami vai
kai „išmušinėja” iš silpnesnių 
bendraamžių pradžioje centus, 
paskui litus, o dar vėliau prisi
deda prie gaujų, kurios minta 
„išmušinėdamos” pinigus iš 
turtingiau gyvenančių arba 
plėšia.

Ką daryti? Vargu, ar reika
lus reikia pradėti spręsti nuo 
generalinio prokuroro pakeiti
mo, kuo po žudynių Panevė
žyje labai susirūpino ir prem
jeras, ir žiniasklaida. Pradėti 
reiktų tikriausiai nuo mokyk
los ir kitų vietų, kur formuoja
si žmogaus dvasia. Ir įstaty
mais padėties nepakeisi, jeigu 
gyvenimo principų nenorės 
keisti patys piliečiai.
ryti sąrašą temų — projektų 
savo kadencijos laikotarpiui. 
Reikia iš anksto numatyti ko
kie klausimai bus prioriteti
niai, kad jiems būtų galima iš 
anksto ruoštis, galvoti apie 
ekspertų iškvietimą, kuris yra 
susijęs su finansais. JAV LB 
atstovai apsimoka visas savo 
išlaidas ir jokių lėšų organi
zuoti ekspertų iškvietimui ne
turi, todėl reikia pasitenkinti 
asmenimis, kurie patys savo 
išlaidas padengia, arba sude
rinti su jų vizitais Lietuvoje. 
Komisija negali būti lobistinio 
pobūdžio nei Lietuvoje, nei 
JAV Lietuvių Bendruomenėje. 
Ji turi dirbti apolitinį, tautai 
prasmingą darbą, tarnauti vi
suomenei tikrąja to žodžio 
prasme. Jokios grupės negali 
įtaigoti komisijos, kokias te
mas reikia svarstyti ir kokias 
išvadas padaryti. Penkerių 
metų laikotarpyje neobjekty
vumo buvo išvengta, dirbta su 
penkiomis pagrindinėmis Lie
tuvos Respublikos politinėmis 
partijomis, rezoliucijas rašant,

APLINKOSAUGOS
PROBLEMOS MAŽĖJA

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) 
— Sprendžiant aplinkai pavo
jingų keliolikos „karštųjų taš
kų” Lietuvoje problemas, pa
daryta didelė pažanga ir dalis 
šių objektų gali būti išbraukti 
iš problematiškiausių Baltijos 
regiono vietų sąrašo, teigia 
tarptautiniai žinovai.

Tokios išvados buvo pateik
tos penktadienį, baigiantis 
Aplinkos ministerijoje vyku
siam regioniniam Helsinkio 
komisijos specialiosios darbo 
grupės seminarui.

Baltijos regione iš viso yra 
132 „karštieji taškai”, ku
riuose tarša kelia ypatingą pa
vojų aplinkai. Lietuvoje „karš
tąjį} taškų” yra 16. Šiame 
sąraše yra Alytaus miestas, 
Grigiškių popieriaus fabrikas, 
Jonavos „Achema”, Kauno 
miestas, Kėdainių „Lifosa”, 
Kėdainių miestas, Klaipėdos 
kartono fabrikas, Klaipėdos 
miestas, Kuršių marios, Mari
jampolės miestas, „Mažeikių 
nafta”, Palangos miestas, 
Panevėžio miestas, Panevėžio 
spirito fabrikas, Vilniaus 
miestas.

„Karštuoju tašku” dėl pesti
cidų naudojimo taip pat laiko
mas Lietuvos žemės ūkis.

Seminare dalyvavę specia
listai išklausė Lietuvoje esan
čių „karštųjų taškų” valdytojų 
ataskaitas ir padarė išvadą, 
jog didelę pažangą mažinant 
taršą padarė Jonavos „Ache
ma”, Marijampolės ir Alytaus 
savivaldybės, įrengusios nuo
tekų valymo įrenginius.

Kaip sakė Helsinkio komisi
jos specialiosios darbo grupės 
vadovas Gote Svenson, Balti
jos valstybėms aplinkosaugos 
programa numatyta 20-čiai 
metų ir jau vykdoma 7-erius 
metus. Šiai programai skiria
ma 18 mlrd. eurų, Lietuvai iš 
šios sumos tenka 1.5 mlrd. 
eurų.
vadovautasi pranešimų infor
macija, arba išryškinant pro
blemas per apklausą, bandyta 
kreipti dėmesį į visus gautus 
pasiūlymus.

Komisijos posėdžiuose svar
būs klausimai neturėtų būti 
paliesti tik vieną kartą. Nuo
latos reikėtų peržiūrėti, koks 
progresas daromas, ar pasiū
lytos idėjos yra priimtinos ir 
kaip jos vykdomos, reikia ban
dyti padėti rasti papildomus 
atsakymus, o Lietuva, nors ir 
maža valstybė, turi daugelį di
delių valstybių problemų, jas 
spręsti kai kuriais atvejais yra 
sunkiau nei didelei valstybei. 
JAV ambasadorius Lietuvai 
yra pasakęs: „JAV lietuviai 
Lietuvai gali labai daug pa
dėti”. Taip ir turėtų būti.

KOMISIJOS VEIKLOS
APŽVALGA 1996-2000 M.

LRS atstovų komisijos 
pirm. prof. Feliksas

Palubinskas

Lietuvos Respublikos Seimo
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Danutė Bindokienė

Juk nėra dūmų be 
ugnies

Šios savaitės pirmadienį 
Olandijoje prasidėjo svarbūs 
posėdžiai Žemės klimato at
šilimo klausimais. Suvažia
vime, kurio trukmė — dvi sa
vaitės, dalyvauja atstovai iš 
kone visų pasaulio valstybių. 
Tačiau bet koks konkretesnis 
susitarimas, atrodo, dar bus 
sunkiau pasiekiamas, kaip 
Amerikos prezidento rinkimų 
rezultatai.

Vis tik pašaipūs balsai, kad 
planetai gresia pavojingas kli
mato pasikeitimas, jau beveik 
aptilę. Dar neseniai į moksli
ninkų ir įvairių gamtosaugos 
grupių, drįsusių garsiai iš
reikšti rūpestį, kad pats žmo
gus savo rankomis kasa duobę 
Žemės ateities gerovei (o tuo 
pačiu sukelia pavojų ir sau), 
buvo be jokių diskusijų nomo- 
jama ranka. Nors toji pažiūra 
šiuo metu dar ngra visiškai 
išblėsusi, iš esmės jau bent su
tinkama, kad galbūt ir žmo
gaus „veiklos nuopelnai” pri
sidėję prie klimato atšilimo.

Tikslaus atsakymo dar nie
kas nerado, todėl, be abejo, 
visuomet bus skeptikų, juo la
biau, kad tas skepticizmas 
turi apčiuopiamas priežastis 
— tai didžioji įvairių išsi
vysčiusių valstybių pramonė 
ir politikai, besistengiantys 
pataikauti tiems, kurių ki
šenėse daugiausia dolerių.

Galima sutikti, kad klimato 
svyravimai — kartais net la
bai žymūs — yra natūralus 
mūsų planetos procesas, kurį 
paliudija geologiniai žemės 
sluoksniai ir kiti radiniai. 
Praeityje Žemė pergyveno le
dynų laikus ir atogrąžų karštį; 
visaskandinančius potvynius 
ir dykumų sausrą. Dabar jau 
žinoma, kad net šalčiausiuose 
planetos žemynuose — Arkti
koje ir Antarktikoje — kaž
kada klestėjo šiltų kraštų aug
menija ir gyvūnija. Tad ne
sunku pasiteisinti, kad tų 
didžiųjų klimato kaitų sąvar
toje žmonija arba visiškai 
neegzistavo, arba dar tik žen
gė pirmuosius žingsnius ant 
„dviejų kojų”, todėl jos neįma
noma kaltinti tokia žalinga 
veikla. Iš tikrųjų žmogaus gy
venimo šioje Žemėje trukmė 
tokia trumpa, o jo žinojimo 
akiratis toks siauras, kad į kai 
kuriuos klausimus atsakymų 
galbūt niekuomet neras, ne
paisant visų technikos pasie
kimų ir arogantiško įsitiki
nimo, kad ilgainiui Visatoje 
nebeliks slėpinių, kurių jis ne
galėtų atidengti.

1997 metais Kyoto, Japoni
joje, kaip ir šiuo metu Hagoje,

ir JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovų komisija veikia 
jau šešeri metai. Ji buvo įkur
ta 1995 m. sausio 26 dieną 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimu. Iš pradžių komisiją 
sudarė 14 atstovų: remiantis 
komisijos nuostatų 3 punktu, į 
komisijos sudėtį įtraukti devy
ni Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai, kuriuos pasiūlė politi-

LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdyje. Iš kairės: Romualdas ■ 
Ozolas, PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas ir komisuos pirm. Felik- . 
sas Palubinskas. A. Rugieniams nuotrauka.

buvo susirinkę 160 valstybių 
atstovai ir kalbėjo ta pačia 
tema: klimato atšilimo proble
mos. Ypač spaudžiant JAV 
prez. Bill Clinton, 100 atstovų 
pasirašė sutartį, kad jų šalyse 
bus stengiamasi sumažinti į 
atmosferą išmetamų kenks
mingų dujų kiekį (daugiausia 
anglies dvideginį). Verta pas
tebėti, kad iki šiol nei viena 
sutartį pasirašiusių valstybių 
jos nepatvirtino. Juo labiau 
JAV.

Hagoje, be abejo, vėl iškils 
Kyoto sutarties patvirtinimo 
klausimas, ir vėl daugelio 
žvilgsnis bus nukreiptas į 
Ameriką, kuri nesigaili spau
dimo kitoms valstybėms, 0 
pati velka kojas, kai reikia 
atkreipti dėmesį į savo „kiemo 
tvarką”. Daugelis mano, kad, 
prezidentu išrinkus George 
W. Bush, ekologiniai reikalai 
galbūt atsidurs pirmenybių 
sąrašo gale. Dar prieš rinki
mus jis išreiškęs abejones, kad 
žmogus yra kaltas dėl didžiųjų 
klimato pasikeitimo procesų, 
šiuo atveju — atšilimo, todėl 
George W. Bush nepritaria 
Kyoto sutarčiai. Antra vertus, 
Al Gore, kaip prez. Clinton, 
stipriai pasisako už žymų pa
vojingų dujų sumažinimą.

Suprantama, tai daug leng
viau pasakyti, kaip padaryti, 
ką parodė ir netolima praeitis. 
JAV įpareigota tarp 2008 ir 
2012 m. sumažinti anglies dvi
deginio ir kitų pavojingų dujų 
išmetimą į atmosferą bent 7 
proc. Šiuo metu tas atmosfe
ros teršimas siekia apie 22 
proc. daugiau, kaip buvo prieš 
1990 metus. Kadangi pro- 
monės įmonių, o ypa£.susisie
kimo priemonių pertvarky
mas, kad būtų prisitaikyta 
prie tų reikalavimų, yra ir ne
lengvas, ir reikalaujantis daug 
išlaidų, vargiai jis bus laiku 
įvykdytas.

Ženklai, kad klimato atšili
mas visgi pamažu vyksta, yra 
labai ryškūs, ypač stebintiems 
didžiuosius ledynus Šiaurės ir 
Pietų ašigalyje bei kitus gam
tos reiškinius. Pavyzdžiui, pa
gal NASA duomenis, Grenlan
dijos ledo danga per 50 metų 
sumažėjo 21 kubiniais kilome
trais; per pastaruosius 6 me
tus žiemos temperatūra Šiau
rės jūroje pakilo 8.4 laipsniais; 
tirpsta ledynai Aliaskoje, daž
nėja stichinės audros Euro
poje ir kitur. Tad susirinku
siems Hagoje reikėtų rimtai 
pasvarstyti apie galimas pa
sekmes, jeigu žmonija ir toliau 
nekreips dėmesio į savo plane
tos sveikatą.

nės organizacijos, turinčios 
Seime savo atstovus, ir penki 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
LB tarybos prezidiumo išrink
ti ir 1995 m. spalio 15 d. raštu 
patvirtinti atstovai. Komisijos 
nariai išsirinko du pirminin
kus: Seimo nariai — Everistą 
Raišuoti, JAV LB atstovai — | 
Donatą Skučą.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IRPASAULYJE

%

NUO NENUPĖS PAKRANČIŲ 
LIGI KALIFORNIJOS

Kas gi čia tokia upė, kad jos 
turbūt nė visi sūduviečiai ne
žino. Visgi yra toks dešinysis, 
daugiau nei 21 km ilgio, Še
šupės intakas, prie kurio stovi 
nedidelis Vilkaviškio vyskupi
jos bažnytkaimis Žvirgždai
čiai, kurios klebonas Algis Kil
dušis, net neturėdamas lėšų, 
bet pasiskolinęs kelionei, ieš
kodamas pažįstamų ir geros 
širdies lietuvių, atsidūrė net 
už Atlanto. Susitikę jį, neti
kėtai atsiradusį Kanados pa
dangėje, pakalbinome:

— Ką gali, mielas klebo
ne, papasakoti apie savo 
bažnytkaimio praeitį?

— Parapija įkurta 1917 m. 
Per trumpą laiką, tiesiog per 
kelis mėnesius, buvo pastaty
ta ir pašventinta Švč. Jėzaus 
Širdies vardu bažnyčia. Vo
kiečiams per karą traukiantis, 
medinė bažnyčia sudegė, todėl 
kiek laiko žmonės meldėsi špi
tolėje. Tačiau ją sovietinė val
džia atėmė, o kleboną ištrėmė 
į Sibirą. Tada žmonės vaka
rais rinkdavosi melstis į pri
vačius namus, o kunigą atsi
veždavo iš kitų parapijų. Ne
trukus slapčiomis kapinėse 
žmonės susirentė nedidelę 
koplytėlę, kurioje ligi šių die
nų renkasi meĮstis.

— Tai kaip gyveni, Sū
duvos lygumą klebone?

— Reikėtų sakyti, kad gerai, 
jeigu išties taip būtų. Sunkiai 
gyvena žmonės, todėl sunku ir 
kunigui, ypač nedidelės kaimo 
parapijos klebonui.

— Kaip buvai paskirtas iš 
Ežerėliu į naują parapįją, 
kur net bažnyčios pamatu 
nebuvo pažymėta?

— Pasibaigus Ežerėlio baž
nyčios, taip pat ir Kačerginės, 
koplyčios statybai, vysk. Juo
zas Žemaitis paklausė: „Gal 
norėtum ir Žvirgždaičius pa
puošti nauja bažnyčia?” Nors 
supratau, kad laukia sunkus 
darbas, bet sutikau keltis ki
tur.

— Kas paskatino tokiu 
sunkiu Lietuvai metu imtis 
naujos bažnyčios statybos?

— Naujos bažnyčios statybai 
paskatino parapijiečiai ir, 
kaip minėjau, vyskupas, kurio 
tėvas kaip tik kilęs iš šios pa
rapijos. Dabartinė koplyčia 
yra ankšta ir jau reikalinga 
didelio remonto. Kadangi pa
statyta kapinėse, neturi šven
toriaus. Pagaliau tokia padė
tis nedaro garbės tikintie
siems. — Dievas vertas dides
nių, gražesnių ir jaukesnių 
namų.

Manau, kad 1917 m. šiems 
Žvirgždaičių žmonėms nebuvo 
geriau gyventi negu dabar. 
Juk tada vos tik buvo praūžęs 
I pasaulinis karas, bet žmo
nės, pernelyg nesiskųsdami, 
Dievo garbei pastatė nemen
kus maldos namus.

— Kas buvo Jūsų bažny
čios geriausi rėmėjai ir pa
galbininkai?

— Vos sumanę imtis bažny
čios statybos, pernai lankiausi 
Kanadoje, kur atsirado supra
tingų organizacijų ir tautiečių, 
iš kurių paminėtini: E. Kri- 
pienė, A. J. Pliopliai, A. Ma- 
čiulaitienė, Čiuplinskai, Bri- 
dickai, Raubienė, Montrealio 
Aušros Vartų parapija, Grab- 
liauskai,' Astravas, Grušai, 
Kanados Katalikų centras, o 
šiemet atvažiavus į Torontą, 
aukų gavau iš Kripienės, De- 
mentavičienės, iš JAV lietuvių 
— Dėdino, Pažėrūno, Rudai- 
tienės, Raulinaičio, Paliukai- 
čio, Kviečio ir kitų, kurie įtei
kė vėliau, todėl nesuspėjau čia

paminėti. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems ir labai atsiprašau, 
jeigu ko nepaminėjau. Pagal 
galimybes pagalbos ranką iš
tiesė mūsų Ganytojas ir vys
kupijos Ekonominė tarnyba. 
Juos visus prisiminsiu prie al
toriaus.

— Ar sulaukiate pagalbos 
ir savarankiškos talkos iš 
savo kaimynu ir parapijie
čių?

— Patys parapijiečiai, kiek 
tik leidžia galimybės, stengia
si padėti tiek lėšomis, tiek ir 
talkomis. Deja, kaimiečiai turi 
daug dirbti, o gauna už vargą 
labai mažai. Taigi galimybės 
ir jų pagalba yra labai ribota.

— Kokia sielovadinė pa
dėtis tokioje parapijoje, 
kur dar neturite tinkamos 
bažnyčios?

— Savo parapijiečių nega
lėčiau pagirti už gerą bažny
čios lankomumą. Tikiuosi, kad 
padėtis turėtų pagerėti, kai 
išaugs naujoji bažnyčia. Šiaip 
mūsų žmonės — pamaldūs, 
gieda ir kalba rožančių, nere
tai eina išpažinties, laiku pa
kviečia pas ligonį. Devynme
tėje mokykloje vaikai eina į ti
kybos pamokas, nes nė vienas 
nepasirinko etikos.

— Kas jau padaryta ir ką 
toliau galvojate daryti su 
savo statybomis?

— Išsikasę griovius, jau iš
liejome bažnyčios pamatus, 
kuriuos pašventinome, prisi
pirkome plytų, kurių turėtų 
užtekti sienoms. Pavasarį, jei 
turėsime lėšų, darbai turėtų 
stumtis priekin.

— Iš kur tikitės gauti 
lėšų, kad galėtumėte bent 
sienas ir stogą ant jų už
traukti?

— Lėšų iš tikrųjų reikia ne
mažai. Mano šios kelionės į 
Kanadą ir Ameriką tikslas — 
surasti tokių geraširdžių žmo
nių, kurie ne tik malda, bet ir 
aukomis galėtų padėti mūsų 
bažnyčios sienoms išaugti ir 
stogui užkelti. Jei visa tai bū
tų palikta vien parapijiečių ži
niai, reikėtų laukti ne metais, 
o dešimtmečiais, kolei bažny
čia būtų pašventinta.

— Kaip Jūsų parapijoje 
verčiasi kaimo žmonės?

— Sunkiai. Žmonės tikrai 
labai skundžiasi. Nors jie au
gina gyvulius, sėja javus, sodi
na cukrinius runkelius, daug 
pluša ir vargsta, bet naudos 
mažai. Jų derliaus, pieno ir 
kitų maisto produktų pirkėjai 
nesuperka, o ir supirkę laiku 
neatsiteisia. Jei jie laiku ir už 
viską galėtų gauti pinigus, 
kur kas daugiau galėtų pa
remti ir bažnyčios statybas.

— Kokios išeities Jūs, 
kaip parapijos galva, tiki
tės, kaip manote būtų gali
ma pagerinti savo ir para
pijos gyvenimo sąlygas? 
Kaip patys žmonės ieško 
kelių ir būdų, norėdami 
kiek užsidirbti ir prakusti?

— Klebono, parapijiečių ir 
bažnyčios reikalai yra labai 
artimai susiję. Sąžininga ir 
Lietuvos labui pasišventusi 
valdžia ir vyriausybė turi taip 
sutvarkyti ekonominius kai
miečių reikalus, kad darbštus 
kaimo žmogus galėtų atsistoti 
ant kojų, užlopyti skolas, iš
leisti vaikus į mokslą, kad ga
lėtų deramai išnaudoti savo 
dirbamą žemę, sutvarkyti sa
vo finansinius reikalus, su pa
sitikėjimu žvelgti į savo val
džią ir ateitį.

— Kokios iš viso nuotai
kos kaime?

— Žmonių nuotaikos pras-

Žvirgždaičių bažnyčios pamatų šventinimas.

tos, nes jie nusivylę, nusiminę, 
neretai daug geria, todėl pasi
taiko net visiškai prasigėru
sių.

— Kaip galvojate Jūs, 
klebone, apie savo bažnyt
kaimio ir Jūsų apylinkės 
tolesnį gyvenimą?

— Be abejo, viliamės, kad 
kada nors bus geriau. Visą 
laiką taip negali būti. Ne vie
nas žmogus man sako: „Pasta
tysime gražią bažnyčią, Dievą 
labiau garbinsime, tad ir Jis 
mums daugiau padės”.

— Jeigu Jums kas nors 
norėtų pagelbėti, kur galė
tų kreiptis?

— Mūsų adresas: Žvirgždai
čių Švč. Jėzaus Širdies parapi
ja, Akcinė bendrovė (AB) Lie
tuvos taupomasis bankas 
(LTB) Šakių skyrius; Sąskaitos 
Nr. 6006092.Lithuania. Visa
da galima siųsti laišką: kun. 
Algis Kildušis j Žvirgždaičiai, 
LT-4484, Šakių raj. Lithuania.

— Ką galite palinkėti lie
tuviams, visiems savo pa
galbininkams ir rėmėjams, 
kuriuos Jūs ketinate susi
tikti ar jau susitikote per

TOS DIENOS NIEKAS NEŽINO
Viltis yra biblinė dorybė. 

Bendrąja prasme viltis reiškia 
pasitikintį laimingos pabaigos 
laukimą. Bibline prasme viltis 
yra kupinas pasitikėjimo lau
kimas, ' viliantis Dievo kara
lystės, taikos ir teisybės vieš
patavimo Dievo tautoje. Vil
tingas žmogus tikisi dalyvauti 
toje Dievo karalystėje.

Kokia yra Biblijos viltis? Jai 
visų pirma būdingas tvirtas ti
kėjimas, kad Dievas jau „paro
dė savo ranos galybę”. Si ga
linga ranka buvo gelbėjanti, 
per tai pasireiškė nenugalima 
Dievo meilė. Šią meilę Dievas 
ne kartą parodė savo tautos 
istorijoje. Jei viskam vadovau
ja toks Dievas, jo žmonėms be
lieka tikėtis tik pergalės.

Šventajame Rašte randame 
dvejopą perspektyvą: žvilgsnį, 
tikėjimu nukreiptą į praeitį, ir 
žvilgsnį, tikėjimu nukreiptą į 
ateitį. Izraelis švęsdavo minė
damas galingą Dievo veikimą 
vaduojant tautą iš.tremties — 
jo „didybę, galingai pakeltą 
ranką, jo ženklus ir darbus” 
(Įst 11, 2). Todėl pranašai ga
lėjo pasitikėdami skelbti apie 
ateitį: „Savo žemėje jie gyvens 
saugiai ir žinos, kad aš esu 
Viešpats” (Ez 34, 27).

Krikščionys panašiai mini 
Velykų slėpinį: „Esame nutei
sinami dovanai jo malone dėl 
Kristaus Jėzaus atpirkimo” 
(Rom 3, 24). Gelbstinčios Die
vo meilės paženklinta praeitis 
laiduoja išganingą ateitį, taip 
pat pažymėtą Dievo meile „per 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 
per kurį tikėjimu pasiekiame 
tą malonę, kurioje stovime ir 
didžiuojamės Dievo šlovės vil
timi” (Rom 5, 2).

Abiejuose šiandienos skaiti
niuose, tiek pranašo Danielio 
knygoje, tiek Morkaus evan
gelijoje, kalbama apie ateitį. 
Todėl svarbu turėti omenyje 
tą dvejopą biblinę perspekty-

šią savo kelionę Amerikos 
žemyne?

— Visokeriopos Dievo palai
mos iš visos širdies linkiu ne 
tik rėmėjams, pagalbinin
kams, mane priglaudusiems ir 
vaišinusiems, bet ir visiems 
užjūrio ir gimtojo krašto lietu
viams. Telydi juos visus 
darbštumas, kuriuo garsėjo 
nuo seno lietuviai, tedidėja vi
sur džiaugsmas, viltis ir gilėja 
tikėjimas. Net už šalto van
dens stiklinę visiems nuošir
džiai dėkoju. Teatlygina jiems 
visagalis Dievas dangiškomis 
malonėmis. Geradarių vardus 
surašysime ant mūsų naujo
sios bažnytėlės sienų, kad kar
tų kartoms išliktų kaip amži
na padėka ir laidas įrašui Die
vo knygose danguje.

Dėkojame kun. A. Kildušiui 
už atsakymus. Telydi Dangus 
visus Jūsų ir visos Lietuvos, 
ypač Jūsų rėmėjų ir Jūsų pa
galbininkų žingsnius. Mont- 
realis-Torontas-Los Angeles- 
Čikaga, 2000 spalio 2-gruodžio 
10 d.
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kun. K. Ambrasas, SJ

vą, susiejančią ateitį su praei
timi. Ši ateitis kyla iš dieviš
kąja veikla paženklintos pra
eities. Pranašo Danielio knyga 
buvo parašyta nuožmaus žydų 
tautos persekiojimo metais. 
Pagonis imperatorius norėjo 
primesti Dievo tautai pagoniš
kus papročius. Šventykla buvo 
užimta ir išniekinta, o dauge
lis žydų atsimetė nuo tikėjimo 
(plg. Dan 11, 31-32). Dauguma 
išrinktosios tautos žmonių 
prarado viltį sulaukti išgelbė
jimo. Gyvenimas atrodė esąs 
tuščias ir niūrus. Tačiau 
įkvėptasis autorius tiki, kad 
turi būti išganinga ateitis, nes 
Dievas visuomet gelbėja. 
Atsižvelgdamas į tai, pra
našas rašo apie viltį: „tauta 
bus išgelbėta”. „Išmintingieji 
švytės dangaus skliauto spin
desiu”, — pranašauja įkvėpta
sis autorius.

Šis transcendentinis išga
ningos ateities siekis užgožia 
įprastinį laiką ir istoriją. To
kia galima vilties išraiška tapo 
įmanoma tik dėl tvirtai tikinčių 
mylinčiu ir gelbėjančiu Die
vu. Evangelijos skaitinyje Jė
zus taip pat kalba apie Žmo
gaus Sūnų, ateisiantį „su di
džia galia ir šlove”. Žmogaus 
Sūnus ateina galutinai įkurti 
Dievo karalystę ir išganyti 
savo tautą.

Bažnyčia primena mums, 
kad ši viltis nėra vien maloni 
paguoda, padedanti pamiršti 
šiandienos negeroves. Priešin
gai, ši visa pranokstanti viltis 
turi suteikti gilesnę prasmę 
dabarčiai. Nes tasai, kuris tu
ri ateiti, yra jau atėjęs. Tai 
bus galutinis patvirtinimas 
pasauliui, jau paliestam gelbė- 
jančios Dievo rankos. Mums 
tenka užduotis gyventi ir 
tikėti tuo, nes Jėzus ateis dėl 
tų, kurie jo laukia. Jis ateis 
dėl tų, kurie viliasi, kadangi’ 
įtikėjo.

Bažnyčia skelbia paruziją, 
antrąjį Jėzaus Kristaus atėji
mą, liturginių metų pradžioje 
ir pabaigoje. Tuo norima pa
brėžti, kad visa per liturginius 
metus apmąstyta Jėzaus isto
rija krypsta į paruziją, taip 
pat kad Jėzaus atėjimas jau 
prasidėjo. Kalbant apie pasau
lio pabaigą, neišvengiamai ky
la klausimas: kada tai įvyks?’ 
Šiandienos Evangelijos ištrau
koje šį klausimą užduoda Jė
zaus mokiniai. Jėzus atsako, 
kad tos dienos niekas nežino, 
nė Sūnus, ją žino tik Tėvas. Šį 
Jėzaus teiginį nelengva sude
rinti su dieviškuoju visa žino
jimu. Morkaus evangelija nuo
sekliai įveda mus į šimtininko 
tikėjimo išpažinimą: „Iš tikro 
šitas žmogus buvo Dievo Sū
nus” (Mk 15, 39). Tai tas pats 
žmogus, Jėzus iš Nazareto. Jei 
jis iš anksto viską žinotų, ką 
tuomet reikštų žodžiai: „Jėzus 
augo išmintimi, metais ir ma
lone” (Lk 2, 52.)? Kaip galėtų 
Avinėlis „imti valdžią ir tur
tus, ir išmintį” (Apr 5, 12), jei 
būtų juos jau turėjęs?

Jėzus sako: „Pasimokykite iš 
palyginimo su figos medžiu”. 
Jis moko suprasti Dievo isto
riją, kuri, panašiai kaip metų 
laikų kaita, yra nuolatinis 
artėjimas į paruziją. Paskuti
niai laikai yra visuomet. Ka
tastrofos taip pat turi prasmę: 
jos nurodo galimą ir iš tikrųjų

GYVENIMO IR
TIKĖJIMO INSTITUTO 

RENGINIAI

Rugsėjo 28 d. Gyvenimo ir 
tikėjimo institutas Kauno ar
kivyskupijos Jaunimo centre 
organizavo seminarą „Šv. Ig
naco principai ir edukacinė vi
zija”. Jo vedėjai kun. G. Vit
kus, SJ, ir kun. V. Sadauskas, 
SJ, trisdešimčiai seminaro da
lyvių kalbėjo apie ingaciškąjį 
mokymą.

Spalio 4 d. Gyvenimo ir 
tikėjimo institutas keturio
likai šio instituto kursų 
„Krikščionis mieste” dalyvių 
įteikė baigimo pažymėjimus.

Spalio 5-7 d. Gyvenimo ir 
tikėjimo institutas kartu su 
Lietuvos katalikiškųjų mo
kyklų mokytojų asociacija 
Kauno jėzuitų namų salėje or
ganizavo seminarą „Vadovavi
mas, vadyba ir organizacijos 
vystymasis”. Seminarą vedė 
Craighead instituto darbuoto
jai. Jame dalyvavo Klaipėdos 
P. Mašioto, Panevėžio K. Pal
taroko katalikiškųjų mokyklų 
bei Vilniaus ir Kauno jėzuitų 
gimnazijų vadovai.

• Panevėžys. Rugpjūčio 23 
d. Panevėžio sunkiai besi
verčiančių šeimų vaikai jau 
ketvirtą kartą rinkosi į Pa
nevėžio vyskupijos „Caritas” 
organizuojamą šventę „Rug
sėjo varpelis”. 120 vaikų, glo
bojamų „Caritas” vaikų užim
tumo centro, klausėsi koncer
to, gavo dovanų pūčių būti
niausių mokyklinių reikmenų. 
Šioje šventėje dalyvavo „Ca
ritas” direktorius kun. J. Kuo
dis, miesto meras, socialinės 
rūpybos atstovai, vaikų tėvai.

S K E
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654

_________(773)581-8654_________

Wlndow Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans-

Eortation. Mušt be fluent in English.
,.A. McMahon Window VVashing.

Tel. 800-820-6155.

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $34!
8 svarų statinaitė — $20!

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS.

būsimą žemiškųjų dalykų pa
baigą.

„Tada žmonės pamatys Žmo
gaus Sūnų”. Šis paruzijos lau
kimas persmelkia visą Naująjį 
Testamentą. Nedera sutapa
tinti paruzijos su galutine kos
mine katastrofa. Debesys taip 
pat nėra tik meteorologinis 
reiškinys.

Paskutiniai laikai yra vi
suomet ir dabar. Pakanka blo
gų pranašų, idealizuojančių 
praeitį, dejuojančių dėl atei
ties chaoso ir nuosmukio. Čia 
verta prisiminti Jėzaus žo
džius: „Dangus ir žemė praeis, 
bet mano žodžiai nepraeis”. 
Visados bus Dievo tauta, klau
santi Dievo žodžio ir jį pri
imanti. Kiekviena žmonių kar
ta privalo savaip išsiaiškinti 
laiko ženklus.

Bažnyčios žinios, 2000 m., Nr. 20

• Kaunas. Rugsėjo 8-10 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre vidinio išgydymo 
seminarą vedė t. E. Gueydan, 
SJ. Prieš tai tėvas jėzuitas 
vadovavo dvasinėms praty
boms Krikštėnų Aušros Vartų 
Marijos ir šv. Teresėlės bend
ruomenei.

»iau »««•*» «»»»»»

Eucharistinio kongreso dalyvių barelis prie palaimintojo Jurgio Matu 
laičio tėviškėje — Loginėje — pastatytos koplyčios. R. Penčylienės nuotr.

GREIT PARDUODA

Zį, REZMAX 
^REALTORS
0FFC.1773) SM • S9S*

HOME (70*142S • 7190 
MOBIL 1773) 590-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Parduodu „condo” St. Petersburg 
Beach, FL. 2 mieg., vonia, virtuve, 
valgomasis, svetainė. Su baldais, 2 
aukštas, kampinis, šviesus, yra ele
vatorius. Namas 12 butų. Prie lietuvių 
koplyčios. Išnuomotas. Sutartį galima 
pratęsti. Tel. 407-299-8072.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO, 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847- 

808-9109 vakare nuo 8-10 vai.,e
dieną tel. 847-980-7887. g 

Susikalbesiteangliškaijjusiškm/^

773-585-9500
• Zarasai. Liepos 26 — 

rugpjūčio 16 d. Zarasuose 
vyko Gyvenimo ir tikėjimo in
stituto organizuotas kursas 
„Dvasinis vadovavimas”? Jį 
vedė sės. Mary Ann Scofield, 
teol. dr. iš Kalifornijos Mercy 
Center ir Lucy Abbott Tucker 
iš Dvasinių vadovų rengimo 
instituto Čikagoje. 4 savaičių 
programa buvo skirta žmo
nėms, atradusiems dvasinio 
vadovavimo pašaukimą ir no
rintiems geriau pąsįrengti 
dvasinio vadovavimo tarnys
tei. 14 žmonių dvi savaites gi
linosi į dvasinio vadovavimo 
teoriją ir praktiką. Trečią sa
vaitę vadovai, padedami pri
žiūrėtojų, patys vedė rekolek
cijas 30 į asmenines tylos re
kolekcijas suvažiavusių žmo
nių.

• Rugsėjo 2 d. Telšių vys
kupas A. Vaičius pašventino 
Kivylių (Akmenės r.) naująją 
Švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčią. Šventėje da
lyvavo Telšių vyskupo augzi
liaras vysk. J. Kauneckas, 
dvasininkai, didelis tikinčiųjų 
būrys. Po šv. Mišių abu vysku
pai teikė Sutvirtinimo sakra
mentą.



LAIŠKAI IR NUOMONĖS

BENAMIŲ VAIKŲ GLOBA 
LIETUVOJE

Prancūzų revoliucija garsėjo 
tuo, kad ji žudė savo vaikus, o 
rusų revoliucija ne tik žudė, 
bet paleido į pasaulį vaikus, 
kurių tėvai arba jų nenorėjo, 
negalėjo išlaikyti, arba žuvo 
per revoliuciją. Atsirado vadi
nami „bezprizorniki” (nepri
žiūrimieji) vaikai. Jie, kaip 
skėriai, keliaudavo per visą 
kraštą, vogdami, plėšikauda
mi užsitikrindavo pragyveni
mą.

Lietuva, pergyvenusi 50 me
tų sovietų vergijos, pakartojo 
tą Rusįjos „bezprizornikų” 
siaubą, tik, žinoma, mažesniu 
mastu. Tačiau jo pasekmės 
dar akivaizdžios vėl nepri
klausomoje valstybėje. Norom 
nenorom kovai su šia blogybe 
atsikūrusi valstybė, kad ir tu
rėdama finansinių sunkumų, 
turėjo imtis skaudžių priemo
nių.

„Veido” (žr. Nr. 22, 2000 m.) 
surinktomis žiniomis, tokių 
vaikų globai dabar daug daro
ma, bet susilaukiama skirtin
gų rezultatų. Dalis vaikų (1-5 
metų) sutalpinama arba ben
drabučiuose, arba atiduodama 
globoti privatiems asmenims, 
o valstybė už tai moka net iki 
500 litų per mėnesį. Bendra
bučiuose laikomus vaikus pri
žiūri specialūs pareigūnai. To
kius vaikus stengiamasi ne tik 
išlaikyti, bet ir įtraukti į ša
lies gyvenimą. Pavyzdžiui, 
bulviakasio me‘tu, atitinkamai 
aprengti, jie siunčiami į pa
galbą ūkininkams ir pan. Ži
noma, kai kurie vaikai dirba 
norom, bet blogiausia su tais, 
kurie net nesuvokia, kam to 
darbo teikia — juk juos priva
lo išlaikyti valstybė...

Visai kita rūšis vaikų, kurie 
auga apsileidusių tėvų šeimo
se: skursta vaikai, skursta ir 
tėvai. Ypač kenčia vaikai alko
holikų šeimose. Prasigėrę tė
vai dažnai siunčia vaikus 
(ypač vasarą) vogti iš daržų, o 
žiemą — kur pakliuvo — net į 
sąvartynus. Tokie vaikai gali 
būti našta visuomenei, nes nė
ra įpratinti prie normalaus gy
venimo. Jie ypač nevengia 
narkotikų, kurių jau galima 
gauti arba iš draugų, arba rin
koje.

Vaikų globos problemų yra

ir kituose kraštuose. Kaip ta 
bėda tvarkoma Lietuvoje, pa
lyginus su kitais? Štai truputį 
statistikos.

Vaikai 1-17 metų, gyvenan
tieji vaikų namuose (iš 
100,000): Lenkija 276, Rusija
— 277, Estija — 400, Lietuva
— 525.

Paauglių savižudybės (iš 
100,000): Čekija — 17, Lenki
ja — 17, Latvija — 28, Lietuva
— 34, Rusija — 41.

Savižudybės parodo krašto
socialinį klimatą. Deja, Lietu
voje paauglių nusižudo dau
giau, negu Vidurio Europos 
šalyse. Mergaitės mažiau lin
kusios į savižudybę.

Vaikų mirtingumas: 5-rių 
metų nesulaukia vidutiniškai 
(iš 1,000 vaikų): Japonija — 4, 
JAV — 8, Vokietija — 5, D. 
Britanija — 8, Latvija — 22, 
Estija — 22, Lietuva 23, Indi
ja — 106.

Kaip matyti, vaikų mirtin
gumas, palyginti su kitomis 
valstybėmis, Lietuvoj nema
žas. Europoje 5-rių metų nesu
laukia vidutiniškai 4-6 vaikai 
iš tūkstančio, tuo tarpu Lietu
voje — 23, Latvijoje — 22 ir 
Estijoje — 22.

Prieš karą Lietuvoje buvo 
įkurtos draugijos, globojančios 
apleistus vaikus (pvz., Vaike
lio Jėzaus draugija ir kitos). 
Jos gaudavo aukų iš privačių 
šaltinių, bet neapsieidavo ir 
be valstybinės paramos. Da
bartiniu metu vaikų šalpos 
draugijos dar labiau reikalin
gos valstybinės pagalbos, nes 
iš privačių rėmėjų vargiai ga
lima tikėtis kokios nors para
mos. Dabar į Seimą išrinkti 
net keli milijonieriai, bet nė 
vienas nekalba apie privačią 
pagalbą bet kokiai labdarai — 
nebent iš valstybinės kiše
nės... Gal tik vienas iš jų savo 
dosnumu išsiskiria — tai Vik
toras Uspaskichas (žiūr. tą 
pat („Veidą” psl. 18) „Vikon- 
dos” prezidentas, gimęs Ar
changelsko apskrity, ten pa
statė cerkvę, kurią pašventino 
net pats Rusijos patriarchas 
Aleksiejus II. Reikia laukti ir 
tikėtis, kad ir kiti bus dosnūs 
ir Lietuvos našlaičiams... Ta 
proga reikia priminti, kad ir 
išeivija savo aukomis padeda 
lengvinti šią Lietuvos prob
lemą. Vytautas Valys

Detroit, MI

NEDĖKINGUMAS AR 
NEJGALUMAS

Iš Lietuvos radijo sužinojau, 
kad Šveicarija Ignalinos elekt
rinės uždarymui skyrė 3 min. 
frankų (7 min. Lt). Prieš porą 
metų Šveicarija Lietuvos ka
riuomenei dovanojo 100 krovi
ninių transportinių automobi
lių. 1918 m. ta šalis Lietuvai 
„dovanojo” profesorių Juozą 
Eretą, kuris viso savo gyveni
mo turiningą veiklą skyrė Lie-, 
tuvai. Šveicarija, praeityje 
pati patyrusi daug negandų, 
atjautė mažąsias valstybes. 
Lietuvai ji yra pateikusi ir 
daugiau vertingų dovanų.

Lietuva už J. Ereto išleido 
savo dukrą Oną Jakaitytę, 
Amerikos lietuviai į Bazelį 
atvežė lietuvišką trispalvę - 
pagal J. Ereto valią - jo kars
tui uždengti. Ir tuo, regis, gi
minystė su Šveicarija ir mūsų 
dėkingumas baigėsi. Net pro
fesoriaus šimtmečio gimimo 
jubiliejų organizavo ne mūsų 
valstybė, o privatūs asmenys.

Čikagoje gyvenantis inži
nierius Algis Liepinaitis, 
praeityje organizavęs J. Ereto 
knygos „Užmirštieji baltai” 
vertimą į penkias kalbas ir ją 
platinęs tarp pasaulio politikų 
ir diplomatų, jau prieš keletą 
metų pradėjo rūpintis pašto 
ženklo su J. Ereto atvaizdu 
išleidimu ir finansavo ženklo 
projektą. Tačiau ženklų leidy
bos komisija (vadovas Jonas 
Ūsas), apsitvėrusi „grupės 
draugų” tvora, pagal pačios 
sukurptas biurokratines nuo
statas minimo ženklo leidybai 
atkakliai priešinasi. Paveiks
lėlis su profesoriaus atvaizdu 
bei Lietuvos ir Šveicarijos her
bais ant voko būtų ne tik 
pašto, bet ir padėkos Švei
carijai ženklas.

Ženklo išleidimo idėjai pri
tarė JAV krašto LB valdyba, 
šių metų rugpjūčio mėnesį vy
kęs dešimtasis Pasaulio lietu
vių bendruomenės seimas 
kreipėsi į LR institucijas, kad 
visuomenės veikėjui, ELTOS 
įkūrėjui profesoriui Juozui 
Eretui atminti būtų išleistas 
Lietuvos pašto ženklas. Ap
maudu ir skaudu, kad biuro
kratinių tvorų nebesugebame 
pašalinti patys, o leidybos 
komisija diktuoja sąlygas, 
sprendžia kultūros ir etikos 
sričiai priklausančius klausi
mus. Iš už Alpių, iš už Atlanto 
mus mato, rūpinasi, padeda, o 
mes ir ačiū nebeįstengiame 
pasakyti.

Švenčiant Lithuanian Mercy Lift 10 metų sukaktį, po susirinkimo LML 
narės (iš kairės) Janina Ruibytė-Todd, Lidija Ringienė ir Vida Jonušienė. 
Pranės Šlutienės nuotrauka.

Neįgalumą viceministrės 
Inos Marčiulionytės asmenyje 
parodė LR Kultūros ministeri
ja. Gavusi pašto ženklo pro
jektą ir leidybos tikslingumo 
pagrindimą, persiuntė visa tai 
ženklų leidybos komisijai, o iš 
ten gavusi neigiamą atsa
kymą, kopiją persiuntė už
sakovui.

Kas įstengs išspręsti pašto 
ženklo „problemą”? Kultūros 
ministras, premjeras ar prezi
dentas (ženklo leidimo klausi
mu į pastarąjį kreipėsi 1998 
m. Amerikos lietuvių tarybos 
valdyba) po PLB kreipimosi, 
turėtume netrukus pamatyti. 
Iš nedėkingumo ir tokio neį
galumo turime vaduotis.

Algimantas Zolubas
, Vilnius

* Ūkio ministerija netiki 
optimistinėmis „Mažeikių 
naftos” spėlionėmis ir, atsi
žvelgdama į tikrąją padėtį, pa
koregavo numatomas perdirb
ti naftos apimtis. „Mažeikių 
nafta” numatė šiemet perdirb
ti 7,019, ateinančiais 2001 m.
— 8, 2002 m. — 10, 2003 m.
— 12 min. tonų naftos. Ūkio 
ministerija spėja, kad šiemet 
bus perdirbta 5,019, 2001 m.
— 6, 2002 m. — 7, 2003 m. —
8 min. tonų naftos. Specialis
tai pastebi, jog pagrindinė ne
efektyvaus bendrovės darbo 
priežastis — žaliavos tiekimo 
pertrūkiai. Padėtį apsunkina 
ir netikrumas dėl žaliavos tie
kimo ateityje, dėl Rusijos kri
zės prarastos Ukrainos rinkos, 
sumažėjęs eksportas į kitas 
Rytų valstybes. (Eitai

A. t A.
GIEDRA MARIJA ŽEMAITIS

Mirė 2000 m. lapkričio 10 d., sulaukusi 64 metų. 
Gyveno Edgewater, Maryland, anksčiau Bowis. Gimė

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: vyras Algis Žemaitis, duktė Rima Hali

su šeima bei trimis vaikais, gyvenantys Adamstovvn, MD, 
motina Leokadija Brazdienė, gyvenanti Čikagoje, broliai 
Antanas Brazdys su šeima Anglijoje, Saulius Brazdys bei 
jo vaikai Karina, Kęstutis ir Vytautas, sesuo Konstancija 
Brazdys, gyvenanti Kolumbijoje.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Soci

ety, P.O. Box 4203, Annapolis, MD, 21403.

Nuliūdę artimieji.

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 14 d„ antradienis 5

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS '

A. t 
Kun.

VACLOVAS
MARTINKUS

Mirė 1980 m. lapkričio 17 d., ištiktas širdies priepuolių, 
bevalydamas prie bažnyčios iškritusį sniegą.
A.a. Vaclovas daugiau kaip 20 metų buvo vikaru- , 
klebonu Šv. Kazimiero parapijoje Previndence R.I. ir . 
daugiau kaip 10 metų — BALFo centro valdyboj , 
pirmininku. 1
Šv. Mišios už jo sielą bus' atnašaujamos’ Šv. Antano k 
lietuvių parapijos bažnyčioje Omaha, NE, taip pat kitose 
dvejose vietose. , ,
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus » 
prisiminti a.a. kun. Vaclovą savo maldose.

Nuliūdę: brolis Danielius ir kiti giminės.

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstainiemę, 
kad 2000 m. lapkričio 12 d. anksti ryte po trumpos, J?ot 
sunkios ligos, sulaukęs 87 metų, Elkhorn, WI, mirė ęnūąų 
mylįmas Vyras, Tėvelis ir Senelis

a. t a.
žurnalistas

HENRIKAS ŽIEMELIS
Ht’

Nuliūdę liko: žmona Gertrūda, sūnus Martynas, marti 
Mallory, anūkas Lūki, duktė Benita bei giminės Lietuvoje.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios bus aukojamos trečiadienį, 
lapkričio 15 d., 1 val.p.p., Church ofthe Holy Communion, 
Lake Ženeva, WI. ,

Laidotuvės privačios. 1
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių evangelikų 

liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčiai arba Almos fondui.

Nuliūdę artimieji.

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

Ilgų bendrų darbų kelio bičiuliui

A. t A.
VLADUI ČYVUI

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame velionio žmoną 
BIRUTĘ, dukras VIDĄ ir RITĄ, sūnus SAULIŲ ir VITĄ 
bei jų šeimas.
Užuojautą taip pat reiškiame Clevelando lietuvių 
visuomenei, netekusiai nuoširdaus ilgamečio talkininko 
lietuvybės darbų baruose.

Lietuvių Fronto bičiulių taryba

Brangiai Mamytei

A. t A.
ELENAI MERKIENEI

mirus, „Saulutės” narei NIJOLEI KAŠUBIENEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis

No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily Service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm. When yOu’re ready to return, you’ll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a world of difference SAS 
can make for, your next trip. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net.

Ellghl » From To Departure Time Arrival Time

SK 946 Chicago Stockholm 4:20 pm 735 am +1
SK 744 Stockholm Vilnius 9:20 am 11:50 am

SK 743. Vilnius Copenhagen 1:40 pm 2:20 pm
SK943 Copenhagen Chicago 3:30 pm 5:40 pm
'Sthedufe subjet to change without notce

J/fJ

A. t A.
VLADUI ČYVUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielą žmoną BIRUTĘ, 
dukras VEDĄ ir RITĄ, sūnus SAULIŲ ir VYTĄ bei jų 
šeimas ir gimines.
Liūdime kartu, netekus artimo draugo, Lietuvos 
kariuomenės buvusio karininko, aktyvaus 1941 m. 
Sukilimo dalyvio ir rezistento prieš nacių okupaciją, 
LB ir LFB veikėjo, lietuviškos šeimos tėvo.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai su šeima

----------------------------“  -------- :    •   :—
i • ' , ’ , llnilHM

■ A. t A. ■ -
STASEI MAČIULAITIENEI

j’ '• ■
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JUQZĄ ir jos < 
gimines Lietuvoje.

, Sunny'Lilis lietuviai.

•

ALGS narei ,

A. t A.
Dr. ELENAI NAKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, dukrai NIJOLEI 
KAŠUBIENEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. . ..

Amerikos Lietuvių1 gydytojų sąjunga ■ ■

A. t A. .
VLADEI LAPĖNIENEI

mirus, „Sietyno” dainirtką GEDIMINĄ LAPĖNĄ, 
visus giminaičius ir artimuosius širdingai užjaučiąme 
ir dalinamės skaudžiu liūdesiu.

„Sietyno " vadovas ir dainininkai 

Daytona Beach, Florida

t A.
> tl J r f ,. V po?

Artilerijos leitenantui 
STEPONUI BUTRIMUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai JANĘI, 
sūnums su šeimomis bei kitiems giminėms.

XX Kadro karininkų laida ’*
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Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” lapkričio 15 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė „Dzūki
ja” - I dalis. Gražus Dzūkijos 
kraštas buvo filmuojamas iš 
paukščio skrydžio, kur spal
vingi laukai, miškeliai ir eže
rai viliote vilioja kiekvieną 
žiūrovą ten nuvykti ir pasi
džiaugti. Pirmas sustojimas - 
Alytus, iš kurio filmo fotogra
fas vyksta automobiliu ir lan
kosi įvairiuose miesteliuose, 
pasakodamas vietovių įsikūri
mo ir ten gyvenančių žmonių 
istorijas. Kviečiame atvykti ir 
drauge pakeliauti po Vinco 
Krėvės numylėtą Dainavos ša
lį, Po to bus bendri pietūs.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, gruodžio 
18 d., 1 vai. p.p. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Vi
sos narės prašomos dalyvauti, 
nes bus- aptariami artimos 
veiklos reikalai. Šv. Mišios už 
„Sietuvos” seses ir jų artimuo
sius bus aukojamos sekmadie
nį, lapkričio 19 d., 9 vai. r. Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje, Lemonte.Visos na
rės, jų šeimos ir artimieji 
kviečiami dalyvauti.

Marųuette Parko lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas vyks lap
kričio 17 d., penktadienį, 6:30 
val.v. parapijos salėje. Visi 
maloniai prašomi dalyvauti, 
nes tai bus paskutinis susirin
kimas šiais metais. Gruodžio 
15 d. susirinkimo nebus, nes 
bus Kūčios. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

Pagerbdama savo vyrą a. 
a. dr. Jurgį Starkų, ilgametį 
ateitininką, jo žmona dr. Pet- 
rutė Starkienė atsiuntė auką 
Ateitininkų šalpos fondui. Už 
auką nuoširdžiai dėkoja Atei
tininkų šalpos fondo valdyba.

VĖLINĖS ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINĖSE

1903 metais Čikagos lietu
vių įsteigtose Šv. Kazimiero 
kapinėse tradicinis visuome
niškas Vėlinių susikaupimas 
ir mirusiųjų pagerbimas vyko 
sekmadienį, š. m. spalio 29 d. 
Minsimą ruošė Bendruome
nės Pasauliečių komitetas ir 
Kapų sklypų savininkų drau
gija, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams, jūros šau
liams ir ramovėnams.

12 valandą prie šių kapinių 
Steigėjų paminklo išsirikiavus

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse š.m. spalio 29 d. prie Steigėjų paminklo vykusio tradicinio Vėlinių susitelkimo 
apeigų dalyviai. Iš k.: Antanas Paužuolis, Kapų sklypų savininkų dr-jos pirm. Birutė Matutienė, vainiką padė
jusios Lietuvos Dukterų dr-jos atstovės — Janina Jarašienė, pirm. Joana Krutulienė ir Emilija Kantienė, Bend
ruomenės Pasauliečių k-to pirm. Algis Regis ir Šv. Kazimiero kapinių direktorius kun. Jonas Kuzinskas.

Nuotr. Zigmo Degučio

Čikagos ir apylinkių 
moksleivių ateitininkų su
sirinkimas penktadienį, lap
kričio 17 d., 7:30 v.v. vyks 
Giedrės Kazlauskaitės namuo
se. Susirinkime dalyvaus ir 
mūsų dvasios vadovas kun. 
Jaunius Kelpša. Neužmirški
te atnešti dovanas vaikams. 
Informacijai skambinkite tel. 
708-349-1911

Tilžės Akto paskelbimo 
sukakties iškilmingas mi
nėjimas, rengiamas Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio, gruodžio 3 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. vyks Šaulių na
muose, Čikagoje. Organizaci-. 
jos su vėliavomis ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiame 
mūsų tautai reikšmingo įvykio 
minėjime.

“A Cristmas Carol” - šis
visų pamėgtas spektaklis pa
gal Charles Dickens pasakoji
mą jau beveik kasdien vaidi
namas The Goodman theatre 
(200 S. Columbus Drive). Bi
lietų užsakymas ir informacija 
tel. 312-443-3800.

NATO plėtros klausimas
bus vienas iš pagrindinių 
svarstybų temų Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavime šį 
šeštadienį, lapkričio 18 d. 
Svarstyboms vadovaus ALTo 
politinės komisijos pirminin
kas Pranas Jurkus. Dalyvaus 
Darius Degutis iš Lietuvos 
ambasados Vašingtone, Algis 
Rimas, ALTo atstovas Vašing
tone, Regina Narušienė, JAV 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkė, ir Asta Ba
nionytė iš Laisvosios Europos 
radijo tarnybos. Suvažiavimas 
vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Road, Čikagoje. Pradžia - 9 
vai.r. Amerikos Lietuvių Ta
ryba maloniai kviečia ALTo 
narius ir visuomenę šiame 
suvažiavime dalyvauti.

šaunioms šaulių gretoms, mi
nėjimą pradėjo Kapų sklypų 
savininkų draugijos pirminin
kė Birutė Matutienė. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių direk
torius kun. Jonas Kuzinskas 
atliko prasmingą religinę dalį. 
Po to Bendruomenės Pasaulie
čių komiteto pirmnininkas Al
gis Regis savo kalboje iškėlė 
lietuviams būdingą bendruo
meniškumą, tautinį sąmonin
gumą ir savigarbą, skatinan
čią iš Tėvynės išvykusius bur-

Antano Škėmos pjesė 
„Žvakidė” buvo parašyta 1955 
mątais. Joje sena biblijinę 
Kaino ir Abelio istorija įdo
miai ir šiuolaikiškai perkelta į 
mažą Lietuvos miestelį. Veiks
mas vyksta bažnyčios zakristi
joje, mistiškoje aplinkoje, 
skambant vargonų muzikai. 
Dramoje gausu reikšmingų 
simbolių, iš jų pats svabiau- 
sias - rūpintojėlis, kuriam 
lemta nugalėti žmogiškąją 
niekšybę ir mirtį. Šią pjesę 
Teatro festivalyje Čikagoje 
vaidins Los Angeles Dramos 
sambūrio aktoriai: R. Vitkie
nė, V. Kiškytė, A. Ragauskas, 
A. Mickus, S. Žemaitaitis ir A. 
Vosylius. „Žvakidės” režisie
rius - Algimantas Žemaitaitis. 
Spektaklis vyks lapkričio 26 
d., sekmadienį, 2 vai.p.p. Jau
nimo centre. Bilietus į vaidini
mą jau galite įsigyti „Sekly
čioje”. Vaikams iki 10 metų - 
įėjimas - nemokamas.

Dr. Antanas ir Aldona 
Lipskiai, prieš išvykdami į 
Floridą žiemai, paaukojo 100 
dol. Teatro festivaliui paremti 
ir palinkėjo sėkmės. Rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja už paramą.

KREMLIAUS LOBIAI 
ČIKAGOJE

Daugiau kaip 100 sidabri
nių, auksinių, brangiausiais 
akmenimis išpuoštų dirbinių, 
pavadintų „Kremliaus lobiu” 
šiuo metu eksponuojama Či
kagos paežerėje esančiame 
Field muziejuje (ekspozicija, 
atidaryta spalio pabaigoje, tę
sis penkis mėnesius, iki kovo 
30 d.). Kai kurios brangenybės 
pirmą kartą matomos už Rusi
jos sienų. Tą „Kremliaus lobį” 
sudaro carų karūnos, papuo
šalai, įvairūs meniški „daik
čiukai”, pradedant maždaug 
ketvirtu šimtmečiu. Tai tary
tum senosios carinės Rusijos 
istorijos skerspjūvis, be abejo, 
lietuviams primenantis ir il
gus priespaudos laikus. Suau
gusieji už įėjimą turi*mokėti 5 
dol. (vyresniesiems — 4 dol.), 
vaikams ir moksleiviams — 
2.50 dol.

tis, steigti savas parųpijas, or
ganizacijas, puoselėti savo 
tautinius ir religinius papro
čius ir pastangas visa tai per
duoti ateinančioms kartoms. 
Tos savybės skatino ir šimt
mečio pradžioje į šį kraštą at
vykusius lietuvius, dirbusius 
sunkiausius fizinius darbus, 
burtis į tautinius telkinius ir 
juose iš menkų savo išteklių, 
bet didelio pasiaukojimo ir 
ryžto statyti didingas bažny
čias, kad jose galėtų garbinti 
Dievą savo gimtąja kalba, mo
kyklas, kuriose vaikai galėtų 
mokytis lietuviškai, ir savas

Filisterių skautų s-gos 
Čikagos skyriaus sueiga ir
pietūs „Seklyčioje” vyks šešta
dienį, lapkričio 18 d., 1 vai. 
p.p. Apie dalyvavimą iš anks
to pranešama pirmininkei Ra
monai Kaveckaitei tel. 708- 
499-0687,

• 28 centai skambinant į 
Lietuvą, 7.9 cnt. JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savaitę, 
6 sekundžių intervalai. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Paslauga be apgau
lės. Kreipkitės vakarais lietu
viškai į Quest atstovą su 8 metų 
patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 
Quest — tai jūsų ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• Lietuvių fondui vąjaus 
proga aukojo: po $500 Petras 
Dirda, Severinas ir Liusė Kru
tuliai; po $300 „X”, Antanas ir 
Viktorija Valavičiai; po $200 
Arvydas ir Rita Karai, Kazys ir 
Danutė Kelpšai, Liudas ir Irena 
Kirkai, Kazys ir dr.Eugenija 
Kriaučiūnai, Vincas ir Ramunė 
Lukai, Vaclovas ir Margarita 
Momkai, Vytas ir Marija Rau
džiai, dr. Edis ir Kristina Raz
mos, Algirdas ir Aušra Sauliai, 
dr. Linas ir Rima Sidriai, Alek
sas ir dr. Danguolė Vitkai; po 
$100 dr. Vitas ir Dalia Aleknos, 
Saulius ir Lina Anužiai, kon
sulas Giedrius Apuokas, Vitas 
ir Audra Daubai, dr. Pranas ir 
Danutė Jarai, JAV LB Švietimo 
taryba, dr. Romanas ir Gražina 
Kaunai, Vytenis Kirvelaitis, 
Pilypas ir Elvyra Naručiai, 
Kazys ir Danuta Razmai, Rap- 
hael Sealey, Aldona Šmulkš
tienė, Birutė Šonta, Loretta 
Stukas, Ada Sutkuvienė, Ado
mas Tautkus, dr. Jonas ir 
Joana Valaičiai, dr. Aras ir Lina 
Žliobai ir daugelis kitų asmenų 
aukojo mažesnes sumas.Vi- 
siems nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome toliau remti Lietuvių 
fondą. Aukas siųsti: Lithua
nian Foundation, Ine., 14911 
127 St., Lemont, IL 60439. 
Tel. 630-257-1616.

kapines, kuriose po žemiško 
gyvenimo vargų galėtų rasti 
amžiną atilsį tarp sau artimų 
žmonių. Jų pasiaukojimo dėka 
turime šias didingas Šv. Kazi
miero kapines, kuriose jau il
sisi daugiau negu 60,000 am
žinybėn išėjusių tautiečių, jų 
tarpe daug Lietuvai ir lietuvy
bei nusipelniusių asmenų. Čia 
ir daugelio šiame susitelkime 
dalyvaujančių busimoji amži
noji buveinė. Mūsų pareiga ne 
vien gerbti šių kapinių steigė
jus, bet vykdyti jų testamentą 
išlaikant šias kapines lietu
viškomis ir daryti įtaką jauna
jai kartai, kad ši išlaikytų sa
vo tautinį paveldą.

Po to kapinių steigėjai ir visi 
jose besiilsintieji buvo pagerb
ti puošniu vainiku, kurį padėti 
buvo pakviestos šiemet savo 
veiklos 50-metį švenčiančios 
Lietuvos Dukterų draugijos 
atstovės - pirm. Joana Krutu- 
lienė, Janina Jarašienė ir 
Emilija Kantienė. Prie pa
minklo buvo įžiebta Vėlinių 
žvakė. Vainiką ir žvakės lieps
nelę pašventino kun. Jonas 
Kuzinskas. Šios mirusiųjų pa
gerbimo apeigos buvo baigtos 
visų susirinkusiųjų giedama 
giesme „Marija, Marija”, JAV 
ir Lietuvos himnais.

Minėjimui pasibaigus rengė
jų vardu B. Matutienė padėko
jo apeigų dalyviams - šau
liams, ramovėnams, kun. Jo
nui Kuzinskui, Algiui Regiui 
ir gausiai dalyvavusiai visuo
menei.

Gražiam orui esant, minėji
me dalyvavę neskubėjo į na
mus. Dauguma dar ilgai lankė 
savo artimųjų ir pažįstamų 
kapus, džiaugdamiesi galėda
mi pabendrauti su mirusiais 
artimaisiais šiose gražiose Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

A. P.

Pokylyje dalyvavę Lietuvių fondo stipendininkai. Nuotr. E. Šulaičio

LINKSMAS POKYLIS IR DERLINGI 
LIETUVIŲ FONDO METAI

Metinis LF rudens pokylis 
vyko lapkričio 4 d., šeštadienį, 
gražiai išpuoštoje didžiojoje 
Pasaulio lietuvių centro salėje 
dalyvaujant 300 asmenų, 
įskaitant ir mažą dalį jaunuo
lių stipendininkų, kurie moko
si Čikagoje arba jos apylin
kėse. Jie turėjo gerą progą su 
visais pabendrauti ir atsiimti 
jiems skirtą paramą. Malonu 
paminėti, kad buvo daugiau 
norinčių asmenų pokylyje da
lyvauti, bet dėl vietos stokos 
rengėjai negalėjo visų paten
kinti.

Pokylį pradėjo LF valdybos 
vicepirmininkė Ramona Ste- 
ponavičiūtė-Žemaitienė. Vietoj 
įžanginio žodžio lietuvių kalba 
padeklamavo poeto P. B. Shel- 
ley eilėraštį apie keturius me
tų laikus. LF veikla turi tam 
tikro panašumo, nes dosnios 
aukotojų aukos — tai lietu
vybės išlaikymo sėklos, kurios 
pavasarį pražysta žaviais žie
dais, o vasariniais vaisiais da
linamės per Lietuvių fondą — 
organizacijų, studentų ar pa
vienių asmenų vardais.

LF valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius jau sveikinimo 
pradžioje atkreipė visų dėme
sį, paminėdamas pokylyje da
lyvaujančius Lietuvos Respub
likos ambasadorių JAV Stasį 
Sakalauską, su žmona Jūrate. 
Jie buvo šiltai sutikti rankų 
plojimu. Pirmininkas visiems 
dėkojo už dalyvavimą fondo 
rudens vajuje, sveikino naujus 
narius, ypatingą padėką pa
reiškė tiems, kurie padidino 
savo įnašus, nes visų gera va
lia ir dosnumu jau šiais me
tais į Lietuvių fondą buvo 
įnešta daugiau kaip 600,000 
dolerių. LF kapitalas artėja 
prie 11 milijonų, o įskaičiuo
jant iš investavimų realizuotą 
kapitalą jau viršija 15 mili
jonų dol. Šie gražūs rezultatai

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ 
KAPŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS VEIKLA
Čikag os ir apylinkių lietu

viai, Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse palaidoję savo arti
muosius ar sau įsigiję kapų 
sklypus, yra susibūrę į Kapų 
sklypų savininkų draugiją. Ši 
draugija, daugiau negu prieš 
35 metus įsteigta Algio Regio 
vadovaujamo Bendruomenės 
Pasauliečių komiteto, kai ka
pinių administracijos buvo 
mėginama įvesti lietuvių tau
tinius ir religinius laidojimo 
papročius paneigiančią laidoji
mo tvarką, neleidžiančią miru
siojo artimiesiems dalyvauti ir 
prie kapo duobės atlikti su ve
lioniu paskutinio atsisveikini
mo apeigų. Šios draugijos na
riai daug prisidėjo prie pa
stangų grąžinti pagarbų lietu
višką mirusiųjų laidojimą Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Draugijos tikslas — puoselėti 
lietuviškus religinius ir tau
tinius laidojimo papročius, 
išlaikyti lietuviams būdingą 
kapinių charakterį ir kapinių

pasiekti tik daugiau kaip 
7,000 dosnių narių dėka, kurie 
turi pasitikėjimą LF vadovy
bės veikla, remiančia lietuvy
bės darbus. Šiemet LF lietu
vybės išlaikymui paskyrė vie
ną milijoną dolerių ir daugiau 
kaip 200,000 dol. — 140 stu
dentų stipendijoms, tikėdami, 
kad studentai ateityje taps LF 
nariais ir rems lietuvišką 
veiklą. Dar kartą dėkojo vi
siems dalyviams už dosnumą, 
dalyvavimą pokylyje, tikėda
mas, kad LF kapitalas didės, 
kad ateis laikas, kai LF lietu
vybės išlaikymui kiekvienais 
metais galės paskirti du mili
jonus. Baigdamas P. Kilius 
pareiškė padėką valdybos, ta
rybos ir viso fondo nariams, 
kurie darbu ir idėjomis pri
sidėjo taip gražiai išpuošiant 
salę. Didelė padėka priklauso: 
Ramonai Steponavičiūtei-Že- 
maitienei, Sigitai Balzekienei 
ir Judy Sidrienei, Alei ir dr. 
Antanui Razmams, Astai ir 
Vaclovui Kleizoms, Reginai ir 
Algiui Osčiams, Aldonai ir Vy
tui Vaitkams ir kitiems.

Po to trumpą žodį tarė am
basadorius Stasys Sakalaus
kas, kuris sveikino LF dar
buotojus su pasiektais laimė
jimais, paminėdamas didelius

Lietuvių fondo stipendiją Dariui Reneckiui įteikė Algirdas Ostis ir dr. An
tanas Razma. Nuotr. E. Šulaičio

administracijoje atstovauti 
kapų savininkų teisėms ir pa
geidavimams bei moderuoti 
kartais kylančius nesusiprati
mus. Draugija savo metiniuo
se susirinkimuose išsirenka 
valdybą, kuri, kartu su Bend
ruomenės Pasauliečių komite
tu, kasmet gegužės mėnesį Šv. 
Kazimiero kapinėse ruošia 
Memorial dienos mirusiųjų 
pagerbimą ir lapkričio mėn. 
tradicinį Vėlinių susikaupimą.

Šįmetinis metinis susirinki
mas spalio 22 d. vyko Čikagos 
Gage Park auditorijoje. Susi
rinkimą pradėjo ir jam vado
vavo valdybos pirm. Birutė 
Matutienė. Pateikusi susirin*- 
kimo darbotvarkę, padėkojo 
susirinkusiems už dalyvavimą 
ir dėmesį draugijos veiklai. 
Buvo perskaitytas praėjusio 
metinio susirinkimo protoko
las, išklausytas iždininko pra
nešimas, pareikštas įvertini
mas, kad su Kapų sklypų savi
ninkų draugija bendradar-

fondo pradininko dr. Antano 
Razmos nuopelnus. S. Saka
lauskas sakė, suprantąs, kad 
tik vieningai visiems dirbant 
galime pasiekti gerų rezulta
tų. Tai yra geras pavyzdys, 
kaip anksčiau išvardinti as
menys talkininkavo savo dar
bais ruošiant šį pokylį.

Vaišių metu pokylio vadovė 
Ramona pristatė svečius: Lie
tuvos Respublikos Seimo narį 
Petrą Gražulį, garbės konsu
lus Vaclovą Kleizą, Stanley 
Balzeką, jaunesnįjį, JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirm. Re
giną Narušienę.

Studentams, dalyvavusiems 
pokylyje, stipendijas įteikė LF 
pelno skirstymo komisijos pir
mininkas dr. Antanas Razma 
ir tarybos pirm. Algirdas Os- 
tis. Prieš tai dr. A. Razma pas
veikino svečius ir dalyvius, o 
studentams palinkėjo geros 
sėkmės siekiant tikslo, o vė
liau tapti LF nariais.

Pokylis vyko labai gerai nu
siteikus, dalyvaujant jauni
mui ir vyresniesiems. Orkest
ras „Žaibas” puikiai grojo pri
tariant gražaus balso daini-' 
ninkei. Pokylio dalyviai buvo 
pavaišinti skaniu maistu ir at
gaiva. Visus dalyvius gerai 
nuteikė LF valdybos pirm. Po
vilo Kiliaus pranešimas apie 
šių metų gerai užderėtą fondo 
derlių. St. Džiugas

biauja Bendruomenės pasau
liečių komiteto pirm. Algis Re
gis, kurio nenuilstančia pa
stangų dėka, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse buvo grąžin
tas mirusiųjų laidojimas lietu
viams būdingais religiniais ir 
tautiniais papročiais.

Tolimesnėje susirinkimo 
darbotvarkėje buvo numatyta 
naujos valdybos rinkimai. Ne
atsiradus kandidatuojančių, 
esančioji valdyba pasiliko pa
reigose dar vienų metų termi
nui. Valdybą sudaro: pirmi
ninkė Birutė Matutienė, vice
pirm. advokatė Violeta Dirvo- 
nytė-Holan, sekr. Salomėja 
Daulienė, ižd. Antanas Pau- 
žuolis ir narė Vita Reinytė.

Išklausius susirinkusiųjų iš
keltus klausimus ir kai ku
riuos patyrimus kapinėse, su
sirinkimas buvo baigtas kvie
timu visiems dalyvauti kapi
nėse ruošiamose visuomeniš
kose Vėlinių iškilmėse. Taip 
pat kvietė visus naujai kapi
nėse sklypus įsijungiančius 
tapti šios draugijos nariais.

Ant. Paužuolis




