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Valdantieji abejoja opozicijos 
litine etika poli 

Viln ius , gruodžio 4 d. 
(Elta) — Seimo liberalų frakci
ja abejoja opozicijos konstruk
tyvumu, politines etikos prin
cipų paisymu, kaltina truk
dymu vyriausybei ramiai dirb
ti bent jau pirmąsias šimtą 
dienų. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje Liberalų frakcijos 
Seime seniūne Dalia Kutraitė 
Giedraitiene sakė. kad Seimo 
opozicija, paskubėjusi pasi
skelbti dar nesulaukus net vy
riausybes programos, nepa
teikia konstruktyvių idėjų, o 
nuolat bruka valdančiajai koa
licijai įvairių nutarimų, sai
stančių vyriausybes rankas, 
projektus, nepaiso ir politines 
etikos principų. 

D. Kutrai tė Giedraitienė bei 
Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkas Artūras 
Meiianas kritiškai vertino So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcijos surengtą diskusiją 
nedarbo klausimais. Anot jų. 
kalboms buvo sugaištos kelios 

Seimo posėdžio valandos, ne
pasiūlyta jokių konkrečių įsta
tymų ar jų pataisų projektų, 
išskyrus nieko nesprendžiantį 
nutarimą. 

A. Melianos priminė nera
šytą politines etikos taisyklę. 
kai šimtą dienų vyriausybei 
leidžiama dirbti. ,.Opozicija 
mums to neduoda, turbūt pir
mą kartą Lietuvos istorijoje 
vyriausybė nuo pirmų dienų 
kritikuojama ištisai", sakė A. 
Meiianas. 

Prisiminusi seną posakį apie 
blogį, išeinantį į gera, D. Ku
traitė Giedraitienė sakė, kad 
pamokos Seime valdančiajai 
koalicijai nepraėjo veltui. Nu
spręsta sudaryti koordinacinę 
tarybą, kurios darbas bus 
grindžiamas Naujosios politi
kos koalicijos sutarties princi
pais. „Mes bandysim regla
mentuoti savo bendrus 
darbus, rengti bendrus frak
cijų posėdžius", sakė spaudos 
konferencijoje Liberalų frakci
jos seniūnė. 

Lietuva rengia diplomatinį 
„desantą" į Pusiaujo Gvinėją 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
tais. 

Užs ien io diplomatams pristatyta 
Lietuvos užsienio politika 

Vyriausybė ketina mažinti 
valdininkų „armiją" 

Vi ln ius , gruodžio 2 d. 
(Elta1 — Kitų metų pirmąjį 
pusmetį vyriausybė mėgins 
gerokai sumažinti valdininkų 
skaičių ir tokiu būdu sutaupy
ti biudžeto lėšų. informavo fi
nansų ministras Jonas Liongi
nas . 

Jo teigimu, yra priimtas po
litinis sprendimas kitų metų 
gegužę grįžti prie 2001 m. val
stybės biudžeto svarstymo ir jį 
pakoreguoti atsižvelgiant į tai, 
kad bus naikinamos įvairios 
prie ministerijų esančios tar
nybos, inspekcijos, departa
mentai . Šios pertvarkos metu 
sutaupytos lėšos bus skirtos 
švietimo reikmėms. 

„Valstybės išlaidos labai di
delės. Vien valdininkų savi
valdybėse, ministerijose. įvai
riose tarnybose ir kitur yra 
285.000. Jų skaičius turi būti 
mažinamas. Numatome tai 

Vyriausybė pritarė 
pataisytam 
2001 metų 

biudžeto projektui 
Viln ius , gruodžio 4 d. 

•BNS) — Vyriausybė pirma
dienį pritarė patikslintam 
20001 metų valstybinio biu
džeto projektui ir teikia jį 
svarstyti Seimui. 

Dokumento projektas jau 
buvo svarstytas praėjusią sa
vaitę vykusiame ministrų ka
bineto posėdyje, tačiau tada nu
ta r ta dokumentą patobulinti. 

Seimui teikiamame biudžeto 
projekte numatyta, jog 2001 
m. valstybės biudžetas gaus 
6.228 mlrd. litų pajamų '6.5 
proc. daugiau nei numatyta 
tikslinamo 2000 m. valstybi
nio biudžeto projekte), jo iš
laidos sieks 7.134 mlrd. litų 
(7.3 proc. daugiau). 

Valstybės biudžeto deficitas 
sieks 906 mln. litų (1.9 proc. 
BVP) — 13 proc. daugiau nei 
šiemet (800 mln. litų). Tačiau, 
suderinus biudžeto deficito 
skaičiavimo metodiką su 
Tarptautiniu valiutos fondu — 
atėmus išlaidas paskolų grą
žinimui (215 mln. litų) — val
stybes biudžeto deficitas su
mažėja iki 691 mln. litų (1.47 
proc. BVP). Išlaidos pasko
loms gražinti nėra įtraukia
mos skaičiuojant ir finansinį 
deficitą. 

padaryti kitų metu pirmąjį 
pusmetį. Ministrai nusiteikę 
veikti radikaliai, nes supran
ta, kad reformas reikia daryti 
greitai. Valstybei nebūdingos 
funkcijos turi būti privatizuo
tos", sake J. Lionginas. 

Vyriausybė taip pat reikliai 
įvertins investicines progra
mas, kurias numatyta finan
suoti kitais metais iš val
stybės biudžeto. ..Mano nuo
mone, kai kurie projektai in
vesticijų programoje nėra bū
tini, jie gali palaukti metus 
kitus. Todėl siūlysime kai ko 
atsisakyti ir tas lėšas skirti 
švietimui", sake finansų mini
stras. 

Jis teigė, kad vyriausybė 
siekia ne mažiau kaip 100 
mln. litų kitais metais skirti 
mokyklų atnaujinimui. Žino
vai teigia, kad atnaujinus mo
kyklą, sutaupoma apie pusę 
išlaidų, kurios būtinos šil
dymui, elektrai, apšvietimui ir 
kitiems reikalams. 

V i l n i u s , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Pirmajame susit i
kime su Vilniuje dirbančiais 
užsienio valstybių diplomatais 
užsienio reikalų minis t ras An
t a n a s Valionis pirmadienį 
p r i s t a tė naujosios Lietuvos vy
r iausybes užsienio politikos 
t iks lus . 

Savo kalboje A. Valionis sa
kė, kad per nepriklausomybės 
deš imtmet į Lietuva pada rė 
didelę pažangą — ji y ra dau
gelio t a rp tau t in ių organiza
cijų, regioninių forumų ir in
stitucijų narė , užmezgė diplo
ma t in ius san tyk ius su daugu
ma pasaul io valstybių, prisi
jungė prie daugelio t a rp t au t i 
niu su tarč ių ir susi tar imų. 

U R minis t ro teigimu, po 
spalio mėnesį vykusių rin
kimų sudary ta naujoji vyr iau
sybė aiškiai pažymėjo, kad 
Lietuvos s trateginiai t ikslai 
išlieka nepaki tę : integracija į 
Europos Sąjungą (ES), na
rystės NATO siekimas, gerų 
san tykių su ka imyninėmis 
vals tybėmis tolesnis vysty
mas. P a s a k ministro, g re ta to, 
vyr iausybės programoje yra 
n u m a t y t a skir t i didelį dėmesį 
ekonominei diplomatijai, ne 
tik i š la ikant esamas r inkas , 

kairėje i imsitikn su Lietuvoje akredituotais užsienio diploma-
K^stu6o Vanago (Elta) nuotr 

kaimynystės santykiais grin
džiamą poiitiką Rusijos at
žvilgiu, aktyviai dalyvaus 
į traukiant Karaliaučiaus sritį 
į regioninį bendradarbiavimą. 

„Nors Lietuva yra gana ne
didele šalis, mūsų interesai 
neapsiribos Euroatlantine di
mensija. Privalome aktyviau 
veikti pasaulinėje politikoje. 
Lietuva turi žengti į platesnę 
tarptaut inę areną ir atrasti ki
tas šalis bei regionus. Lietu
vos diplomatija turėtų skatinti 
Lietuvos kultūros sklaidą už
sienyje, kadangi tai yra svarbi 
priemonė kuriant teigiamą 
mūsų šalies įvaizdį", užsienio 
diplomatams kalbėjo UR mi
nistras. 

Opozicija priešinasi s iūlymui 
apriboti dirbančiųjų pensijas 
Vilnius, gruodžio 4 d. 

i BNS) — Seimo opozicija ne
pritaria vyriausybės siūlymui 
visiems dirbantiems pensinin
kams mokėti tik pagrindinę 
pensiją. Valdžioje esantys libe
ralai tvirtina, kad šis siūly
mas yra pirmas žingsnis so
cialinio draudimo pertvarkos 
link. 

* „ Atims iš ubago lazdą, 
ir k les tės t ėvynė Lietuva. 
Kurgi ne — juk elgetų tikrai 
daug ir bus dar daugiau. Tie
siog saliamoniškas sprendi
mas — gelbėti valstybę ati
mant po porą šimtų litų sąži
ningai užsitarnautos pensijos 
iš dar dirbančio pensininko. 
Be to. daugelis jų dirba ne iš 
didelės meilės darbui: ban
dant išgyventi iš lietuviškos, 
gerokai mažesnės nei kitose 
valstybėse, pensijos tektų 
vaikščioti ištiesta ranka pra-
šinėjant lengvatų, stovėti eilė
se prie pašalpų, užuot dirbus, 
kad galėtum bent jau susi
mokėti už būstą ir jo patogu
mus. Bet tai dar ne viskas. 
Ačiū buvusiai valdžiai, puikiai 
gebėjusiai privatizuoti ir pn-
chvatizuoti, už skandinavišką 
stebuklą — lietuvišką teleko-
mą", rašo „Kauno diena". .Eitai 

„Tai t ik pirmas nedidelis 
žingsnelis s iekiant subalan
suoti 'Sodros' biudžetą", pir
madienį spaudos konferenci
joje t ikino l iberalas. Seimo so
cialinių reikalų ir darbo 
komiteto pi rmininkas Ar tū ra s 
Mei ianas . 

Se imas numato svarstyt i 
į s ta tymo pata isas , kuriomis 
s iū loma di rbant iems pensinin
k a m s , nepriklausomai nuo jų 
g a u n a m ų pajamų, mokėti tik 
pagr indinę pensiją. Pata isos , 
kurių nesiryžo priimti pra
ėjusios kadencijos Seimas, 
sukėlė dirbančių pensininkų 
nepas i tenkin imą bei opozicijos 
pasipriešinimą. 

Buvęs premjeras, konserva
tor ius Andrius Kubilius teigė, 
kad „valdžiai pr i t rūko j a u t r u 
mo ir sveiko proto", s iū lan t 
apriboti pensijų mokėjimą dir
ban t i ems pens in inkams. Anot 
A. Kubi l iaus , jo vadovaujama 
vyr iausybė siūle švelnesnes 
pr iemones . 

Socialdemokrat ine koalicija 
pare iškė , jog Seimui sva r s t an t 
į s ta tymo pataisas , ji kels tei
sines problemas — pataisos , 
anot jos. pažeidžia Konsti tu
ciją ir žmogaus teises. 

A. Kubil n i u s p a s i ū l ė g e r i a u 

bet ir aktyviai ieškar." naujų 
„Sieksime, kad Lietuva ak

tyviai prisidėtų užtikrinant 
taiką ir stabilumą, .-tiprinant 
demokratiją bei žmogaus tei
sių apsaugą, rinkos ekono
miką regione, Europoje ir vi
same pasaulyje", pažymėjo A. 
Valionis. 

Užsienio šalių diplomatams 
jis pakartojo, kad Lietuva 
siekia stojimo derybas už
baigti 2002 metais ir pasireng
ti stojimui iki 2004 m. sausio 
1 dienos. UR ministro teigi
mu, tam reikės su.mkti ir tik
slingai panaudoti Lietuvos fi
nansinius ir intelektinius klo
dus. Būt ina ir politinė valia 
bei visuomenės parama. 

A Valionio nuomone, sie
k iant narystės ES, yra gali
mybė pasivyti toliau pažengu
sias valstybes, ir Lietuva pri
valo išnaudoti šią galimybę. 
Kaip žinoma, Lietuva ir ES 
pradėjo derybas dėl 16 skyrių, 
iš kurių septyni jau yra sude
rinti. Iš likusių, derybose su 
Europos Sąjunga iki šiol neap
tar iamų 13-kos nuostatų, sep
tynios yra patvirtintos Lietu
vos vyriausybėje. 

Pasak A. Valionio, naujoji 
vyriausybė sieks, kad Lietuva 
art imiausiu metu būtų pasi
rengusi narystei NATO ir kad 
2002 m. būtų pakviesta tapti 
šios organizacijos nare.. J is 
patvirtino, kad valstybė laiky
sis įsipareigojimų padidinti 
gynybos išlaidas Kitais metais 
iki 1.95 proc. BVP. 

Apžvelgdamas Lietuvos san
tykius su kaimyninėmis val
stybėmis, UR ministras sakė, 
kad laikui bėgant, Lietuvos 
santykiai su Lenkija išsi
plėtojo į tai, ką galima pava
dinti strateginiu bendradar
biavimu. 

J i s pakartojo, kad Baltijos 
valstybės ir visas Baltijos 
jūros regionas išliks vienu iš 
užsienio politikos tikslų, kad 
Lietuva ir toliau vykdys geros 

atsisakyti PVM lengvatų už 
šildymą ir tas lėšas (apie 70 
mln. litų) skirti „Sodros" 
biudžeto deficitui padengti, o 
socialdemokratas Vytenis An
driukaitis mano. kad nereikia 
keisti įstatymo, o daugiau 
dėmesio skirti kovai su še
šėline ekonomika 

Seimo socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkas 
teigė, jog bus ieškoma būdų. 
kaip sušvelninti įstatymo pa
taisų pasekmes pensinin
kams. Šiuo metu Lietuvon 
dirba apie 100."00 senatvės 
pensininkų. arba 16 proc. se
natvės pensijų gavėjų 

Vi ln ius , gruodžio 4 d. 
•BNS) — Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija svarsto ga
limybę siųsti savo atstovus į 
Pusiaujo Gvinėją tartis dėl ten 
sulaikyto Lietuvos laivo „Ry
tas" išlaisvinimo. 

Kaip pirmadienį pranešė 
URM Informacijos ir kultūros 
departamento direktorius Pe
t ras Zapolskas. šiuo metu 
tikslinama delegacijos sudėtis. 
Delegacijai tikriausiai vado
vaus UR viceministras Gie
drius Čekuolis. 

Lietuva neturi savo diplo
matinės atstovybės Pusiaujo 
Gvinėjoje, todėl, spręsdama 
laivo problemą, kreipėsi į Ru
siją, Prancūziją, Ispaniją, JAV 
ir Jungtines Tautas, prašy
dama suteikti diplomatinę pa
galbą. 

„Rytas" buvo kariškių sulai
kytas lapkričio 10 d. prie Pu
siaujo Gvinėjos Bioko salos, 
kai plaukė iš Mauritanijos į 
Kamerūną. Lietuvos laivas 
buvo nukreiptas į salos Mala-
bo uostą, kur tebėra iki šiol. 
Pusiaujo Gvinėjos pareigūnai 
iš pradžių skyrė „Rytui" 1.3 
mln. JAV dolerių baudą, kurią 
vėliau sumažino iki 500.000 
dolerių. Laivui pateikti kalti
nimai nelegalia žvejyba. Laivo 
savininkai kaltinimus neigia. 

* Seimo k o n s e r v a t o r i ų 
f rakc i ja p i rmadien į nu
sprendė kreiptis į Generalinę 
prokuratūrą ir Valstybės sau
gumo departamentą dėl spau
doje vėl pasirodžiusio šmeižto 
apie Vytautą Landsbergį ir jo 
šeimos narius. Kreiptis į tei
sėsaugos institucijas frakciją 
paragino Tėvynės sąjungos 
skyrių pirmininkų pasitarimo 
dalyviai, pasipiktinę išspaus
dintais buvusio KGB darbuo
tojo Vlado Gulbino prisimini
mais. Kaip rašoma TS(LK) 
skyrių pirmininkų pasitarimo 
pareiškime, daugiau kaip de
šimtmetį nesiliaujanti V. Lan
dsbergio juodinimo kampanija 
šiuokart praplėsta — „šmei
žiami net jo šeimos nariai: ke
lias širdies operacijas patyrusi 
žmona Gražina, miręs šimta
metis tėvas, architektas V. 
Landsbergis Žemkalnis". Pasi
tar imas griežtai protestuoja 
prieš nuolatinį kryptingą pir
mojo atkurtos valstybės vado
vo puolimą ir ragina Lietuvos 
piliečius neprarasti istorinės 
atminties ir ..nepasiduoti 
prieš mūsų valstybę atvirai te
bedirbančių struktūrų pink
lėms". .Eltai 

* P o policijos p a r e i g ū n o 
i r p r o k u r o r ė s n u ž u d y m o 
teisėsaugos vadovai žadėjo im
tis ryžtingų veiksmų ir Lietu
viškąja Čikaga vadinamame 
Panevėžyje įvesti tvarką. Ta
čiau praėjusį savaitgalį šiame 
mieste vėl aidėjo mirtini šū
viai. Penktadienio vakarą Tul
pių gatvėje nušautas 25 metų 
Ernestas Bitaitis, kurį policija 
siejo su vietos gaujomis. Žu
dikai, rengdami šį kruviną nu
sikaltimą, nepaisė, jog vos už 
kelių šimtų žingsnių įsikūręs 
Panevėžio vyriausiasis polici
jos komisariatas. E. Bitaitis 
buvo sušaudytas per kelis 
žingsnius nuo daugiabučio na
mo, kuriame gyveno, durų. Iki 
tol nužudytasis buvo policijos 
akiratyje. Eita 

„Rytas" yra laivas-šaldytu-
vas. skir tas gabenti šaldytus 
krovinius ir nepri taikytas žve
jybai. Laive yra 2.656 tonos 
šaldytos žuvies ir daugiau 
kaip 100 tonų žuvies miltų. 
Šis maždaug 1 mln. JAV dole
rių vertės krovinys priklauso 
Belgijos bendrovei „Luyben 
ALG. Handelsmaat NV". Pu
siaujo Gvinėjos pareigūnai iš 
laivo jau išgrobstė maždaug 
250 tonų žuvies. 

Beveik mėnesį užsitęsęs 
„Ryto" sulaikymas parodė 
būtinybę Lietuvai turėt i nuo
latinę diplomatinę atstovybę 
Afrikos žemyne. Tokią nuomo
nę išsakė pirmadienį pasita
rime pas Seimo pirmininką 
Artūrą Paulauską dalyvavę 
Seimo užsienio reikalų komi
teto, Užsienio reikalų ir Susi
siekimo ministerijų atstovai. 

Susitikime pas A. Paulaus
ką buvo pabrėžta, kad svar
biausias dalykas, kurio turi 
būti siekiama — tai laivo 
įgulos išlaisvinimas. Savo 
ruožtu, laivo savininkai turė
tų rodyti daugiau iniciatyvos 
svarstant galimybę sumokėti 
užstatą, leisiantį laivui iš
plaukti, o vėliau spręsti ūki
nius ginčus tarptautiniuose 
teismuose. 

Maskva šiltai priėmė 
Lietuvos parlamentarus 

Maskva , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Maskvoje viešinti 
Lietuvos Seimo delegacija su
sidarė įspūdį, kad Rusijos Val
stybės Dūmos deputatai nori 
patvirtinti abiejų valsty
bių valstybės sienos ir kai ku
rias ekonomines sutartis, jau 
kuris laikas įstrigusias Rusi
jos parlamente. 

Lietuvos Seimo delegacija 
pirmadienį susitiko su Rusijos 
Dūmos pirmininko pavaduoto
ju Vladimir Lukin, Dūmos Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninku Dmitrij Rogozin ir Dū
mos parlamentinių ryšių su 
Lietuva grupės vadovu Alek-
sandr Ciujev. 

Seimo parlamentinių ryšių 
su Rusija grupės vadovas Algi
mantas Matulevičius sakė ga
vęs D. Rogozin pažadą, kad į 
Dūmos pavasario sesijos dar
botvarkę bus įtrauktas Lietu
vos ir Rusijos valstybės sienos 
sutarties tvirtinimas. 

Lietuva šią 1997 m. pasira
šytą sutartį jau patvirtino. 

Susitikime taip pat buvo ap
tartas dvigubo apmokestinimo 
išvengimo ir kitų ekonominių 
sutarčių tvirtinimas. 

„Mus labai šiltai priėmė ir 
yra patenkinti, kad mes atvy
kome, jaučiame geranorišką 
Rusijos Dūmos deputatų pozi
ciją kuo mažiau žiūrėti į isto
rines peripetijas, o žiūrėti į 
tai, ką galima padaryti šian
dien ir rytoj", sakė A. Matule
vičius. 

Kita Lietuvos Seimo nare 

* Norą p r iva t i zuo t i Lie
t u v o s taupomąj į b a n k ą pa
reiškė tik Estijos bankas 
..Hansabank". Už 90.73 proc. 
valstybės valdomų akcijų jis 
pasiūlė per 120 mln. litų. 

* „Maže ik ių naf ta" pa
ske lbė p a s i r a š i u s i sutartis 
su Lenkijos naftos firmomis 
„Shell-Poland" ir „Preem-Pol-
ska", pagal kurias Mažeikių 
įmonė tikisi padidinti savo 
dalį Lenkijos importuotų de
galų rinkoje beveik iki 30 pro
centų. (Eltai 

Kazimiera Prunskienė reiškė 
viltį, ankstesnio Seimo priim
tas įstatymas dėl sovietų oku
pacijos žalos atlyginimo nebus 
kliūtis Rusijos Dūmai tvirtinti 
Lietuvos ir Rusijos sienos su
tartį. Par lamentarė tikisi, kad 
susitikimuose pavyko sudaryti 
palankų požiūrį į naująjį Lie
tuvos Seimą ir naujosios vy
riausybės politiką Rusijos at
žvilgiu. 

Pasak K. Prunskienės, Rusi
jos griežta: neigiamai įvertin
tas įstatymas. įpareigojantis 
Lietuvos vyriausybę derėtis su 
Rusija dėl sovietų okupacijos 
žalos atlyginimo, „nebuvo do
minuojantis kliuvinys pokal
biams". 

JAV Aukščiausiasis 
teismas priėmė 

G. W. Bush palanku 
sprendimą 

V a š i n g t o n a s , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiasis teismas nu
sprendė patenkinti kandidato 
į prezidentus, respublikono 
George W. Bush ieškinį ir pri
ėmė nutartį , kad Floridos 
Aukščiausiasis teismas netu
rėjo pakankamo pagrindo leis
ti nukelti valstijoj r inkimų re
zultatų patvirtinimo datą. Del 
šio Floridos Aukščiausiojo 
teismo sprendimo į galutinę 
suvestinę buvo galima įtrauk
ti rankomis perskaičiuotų biu
letenių rezultatus. 

Kaip pranešė CNN. JAV 
Aukščiausiojo teismo sprendi
mu, byla bus grąžinta pakar
totiniam svarstymui \ Floridos 
Aukščiausiąjį teismą, t.y. de
mokratų kandidato Al Gore 
laukia teisine kova byloje, ku
rią jam kartą jau pavyko lai
mėti. 

KALENDORIUS" 
Gruodžio 5 d.: Dalija. Eimintas. 

Gratas, Gražute. Geisvilė. Sabas 
Gruodžio 6 d.: Šv Nikalojus: Bil-

manlas. Dausa, Mikalojus, Norvyde. 
Tolutis, Vėtra 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PAGALBA PENSININKEI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Naujame tūkstantmetyje 
moterys praleidžia ilgesnį-
sveikesnį gyvenimą. Tas įpa
reigoja gydytoją susekti ir gy
dyti su ilgu amžiumi susiju
sias negeroves. Daugelis nege
rovių gula ant regulų neteku
sios moters pečių. Tai šlapimo 
nesulaikymas. minkštakaule 
— osteoparosis ir arterijų pri-
skretimas. ypač širdyje ir sme
genyse. Tos negerovės nėra 
vien jos hormonų stokos pa
sekmė. Todei vien hormonais 
gydymas nėra vienintelis. 

Paimkim tokią minkštakau
le — osteoparose, nuo kurios 
daug moterų miršta, sulūžus 
kaului net gulint, prisidėjus 
plaučių uždegimui. Ji atsiran
da, kai moteris stokoja kalcio 
ir vitamino D savo kraujyje. 
Už tai nuo jos iš dalies saugo 
priedinis ėmimas kalcio, vita
mino D ir darbavimasis. 

O ar žinote, moterys, kad jū
sų, per 50 metų sulaukusių. 
net puse — 50 proc. miršta 
nuo širdies ligos, kai širdies 
arterijos užsikemša choleste
roliu? Daug tokių turi sme
genų insultą — paralyžių. O 
kada Tamstos imsite saugotis 
nuo tokių širdies ir smegenų 
negalių augaliniu maistu? 

Turbūt dar ir to nežinote, 
kad chroniškos širdies anginos 
ir širdies bei smegenų ligos 
galima išvengti ar ją nustumti 
į tolimesnę ateitį? Taigi, juo 
greičiau imkime normaliai lie
sai ir augaliniai misti ir lietu
viškai darbuotis, tuomet turė
site daug gero. Ir aukščiausia 
tvora nėra užtvara, jei. Tams
tos moterys, blogi — širdies ir 
smegenų ligas — kviečiatės 
pas save į svečius. 

Tuoj klausite: „O kaip tokio 
stebuklo išvengti?" Nagi štai 
kaip: atsitolinkite nuo visų pa
vojų, kurie užkemša arterijas 
širdies raumenyse. Tie kamša-
lai yra: rūkymas; perekšlės 
vištos gūžtoje sėdėjimas: au
galinio kąsnio nerijimas, kurį 
dabar paruošia Morkūnų ir 
Talman Deli krautuvės Mar-
ąuette Parke; tai paliaukių ir 
strėnų taukais apdengimas, 
kuris teikia atstumiančią iš
vaizdą; tai dažnai nesusekta 
cukraligė ir toks padidintas 
kraujospūdis; dar ir kraujo 
taukais pavertimas, nuolat ry
jant skanius, bet arterijas už-
kemšančius lietuviškus kąs
nius, kaip dešros, tryniai, sal

dus pienas, mėsos, ypač kiau
lienos, pyragai, šakočiai, sal
dumynai... 

Tie visi pavojai dingsta kaip 
Donelaičio sniegas pavasarį, 
kr.i moteris tampa savo laimės 
kalviu: ima visa jėga atsi
traukti nuo visų minėtų jos 
sveikatos, ypač širdies ir sme
genų, žudytojų. Gydytojo tal
kinama, ji gali šalimais praei
ti pro visus tuos pavojus. 

Šlapimo nesulaikymas 

Nors dar ne viena nemirė 
nuo tokio nesulaikymo. vis tik 
kai kurios jų jaučiasi, jog toks 
nesulaikymas gali jas numa
rinti iš gėdos! Vis tiek šlapimo 
nesulaikymo nepatogumas ga
li jų ir jų šeimų gyvenimą ap
sunkinti. 

Už tai jautrus gydytojas su
žino apie slepiamą tokį moters 
vargą ir tvarko šlapimo tekėji
mo netvarką. 

Pensininkės cukraligė 

Ji yra didelė priešininkė mo
ters sveikatos. Cukraligę su
kelia prigimtas polinkis ir 
įgyti negerumai — tai. 60-74 
metų sulaukus, nutukimas ir 
saldumynų kąsniojimas. 

Kiekvienai moteriai būtina 
nevirsti saldaine, nes cukra
ligė priartina kelias mirtinas 
negeroves, ypač smegenų in
sultą ir širdies ataką. Čia 
sąžiningas gydytojas energin
gai talkina tokiai pensininkei 
prisilaikyti apsaugos nuo cuk
raligės ir jos sukontroliavimo 
dietos. 

Nusiminusi pensininkė 

Nusiminimas, baimingumas 
ir nemiga dažnai vargina pen
sininkę. Jai dar gresia Da
moklo kardo pavidalu alzhei-
meri'nė. Sveikų jų po 85 metų 
trečdalis sunegaluoja tokia 
negerove. 

Gydytojas turi būti pajėgus 
alzheimerinę susekti, gydyti ir 
su tokiomis ligonėmis bei jų 
šeimomis paslaugus būti. Tik 
toks bendradarbiavimas abie
jų. — ypač pensininkių ir gydy
tojo — suteiks pensininkėms 
daugiau ramių naktų. 

Pasiskaityti: /The Aging Fe-
male Patient"; June 5, 2000. 
Sėkmės! 

DRAUGAS 

Daugailių mokyklos jubiliejaus :ninejimas. A u d r o n ė s D r i s k i u v i e n ė s nuctr. 

MOKYKLOS JUBILIEJUS 
DAUGAILIUOSE 

Daugailių mokyklos jubiliejau ilki 
Prie filosofijos dr Juozo C,c\» B8 
Ceptate ir Seimo narys Jonas Šimėnas A l d o n o s V a s i l i a u s k i e n ė * 
nuotr 

1900 metais Daugailiuose 
buvo atidaryta rusiška valdi
nė pradžios mokykla, veikusi 
iki karo. 1920 m. buvo atkur
ta, bet jau lietuviška mokykla. 
Tad šiais, Krikščionybės jubi
liejiniais, metais Daugailių 
pagrindinė mokykla mini 100-
ąjį savo veiklos jubiliejų bei 80 
metų lietuviškos mokyklos ju
biliejų. 1936 m. Daugailiuose 
buvo pastatyta šešių komp
lektų pradžios mokykla, kuri 
po karo iki 1949 m. veikė kaip 
progimnazija. Tada ji buvo re
formuota į septynmetę, o vė
liau — į aštuonmetę mokyklą. 
1970 m. pastatytas dabartinis 
mokyklos pastatas, o 1981 m. 
— tipinis mokyklos pastatas 
su valgykla, sporto bei aktų 
salėmis, holu. 1993 m. vasarą 
buvo atidarytas mokyklos mu
ziejus, kuriam nuo pat pra
džių vadovauja jį kūrusi mo
kytoja Rita Jurkevičienė. Mu
ziejus turi sukaupęs daug me
džiagos apie kraštiečius, garsi
nusius Daugailius, Utenos 
kraštą bei Lietuvą mokslo, 
kultūros laimėjimais, skleidu
siais dvasingumą, gėrį ir gro
žį... 

2000 m. rugsėjo 2 d. jubilie
jinis renginys pradėtas šv. 
Mišiomis Daugailių Šv. Anta
no Paduviečio bažnyčioje. Mi
šias aukojo klebonas Baltuška 
ir buvęs Daugailių mokyklos 
mokinys, dabartinis Antaliep
tės Šv. Kryžiaus atradimo 
bažnyčios klebonas Jonas Ta
mošiūnas. 

Kunigas J. Tamošiūnas, 
džiaugdamasis tokia gražia 
švente — Dievo dovana, duota 
Daugailiams prieš 100 metų 
— ragino išmokti vertinti vi
sas Dievo dovanas — nu
braukti ašarą verkiančiam, 
paguosti liūdintį, palengvinti 
kenčiančio skausmą. Mokyto
jams linkėjo su didžiausiu 
užsidegimu perduoti iš Dievo 
gautą dovaną — mokyti ir 
būti švyturiu, žinių, kurios 
taip reikalingos Lietuvai, 
įkvėpėju. Įgytas žinias reikia 
tobulinti, jas išnaudoti, tada 
pasijusi tinkamas ir reikalin
gas bendruomenei, tautai, 
valstybei. Reikia būti reikalin
gu valstybei, o ne jos išlai
kytiniu. Kunigas ragino gra
žinti pasaulį, kad jame būtų 
smagu visiems. 

Klebonas P. Baltuška ragino 
mylėti Dievą, Tiesą, laikytis 
Dievo nustatytos krikščioniš
kos tiesos, ragino kurti gyve
nimą -u tiesa — sujungus jė-
K'.is su tikėjimu statyti Tė
vynes ateit). 

Po šv. Mišių jubiliejines 
šventės dalyviai sustojo prie 
arkivyskupo Mečislovo Reinio 
simbolinio kapo Daugailių 
šventoriuje, po to kapinėse pa
gerbė savo artimuosius, sa
vanorius karius ir šio krašto 
šviesuolius. 

Mokykloje direktorius Sta
sys Drevinis pristatė gausiai 
susirinkusius svečius: rajono 
vadovus, buvusius mokinius, 
mokytojus, kuriems plačiai at
vertos ne tik mokyklos durys, 
bet ir visų mokytojų", mokinių 
bei jų tėveliu širdys^ 

Pagrindinį pranešimą skaitė 
istorijos mokytoja Rita Jurke
vičienė, apžvelgdama mokyk
los nueitą kelią, pateikdama 
daug įdomios medžiagos, ku
rią jai pavyko mokyklos 
muziejuje bei rasti Vil
niaus archyvuose. 

Daugelis atvykusių svečių, 
pasidaliję mokykliniais prisi
minimais, mokyklos biblioteką 
praturtino knygų siuntomis ar 
kitomis mokyklai taip reika
lingomis dovanėlėmis, išsakė 
gražiausius' linkėjimus bei 
Šilčiausius padėkos žodžius už 
šio krašto šviesuolių atminimo 
saugojimą. 

Mokyklos jubiliejuje dalyva
vo Gediminas Kviklys, kurio 
tėveliai ir seneliai mynė šio 
krašto takus, Rūta Kviklytė-
Kulikauskienė (Kviklio dukros 
Ramunė. jDanguolė ir Rfcta 
pasistengė,, kad mokykloje bu
tų įrengta* geriausias muzi
kos kabinetas), Regina Dū-
dėnaitė-Markienė — vienin
telės direktorės moters šim
tametėje mokyklos istorijoje 
dukra. J Dudėnienė 1948-
1957 m. dirbo Daugailiuose 
(1949-1953m. buvo direkto
riaus pavaduotoja, o 1953-
1957 m. — direktore). Kalbėjo 
broliai Antanas ir Rimas Vi
lūnai — nuo Vilūnų ir Ma
lišauskų giminės mokyklai pa
dovanojo akordeoną (A. Vilūno 
dėka muziejus turi žaliuzes), 
jubiliejinio organizacinio ko
miteto narys Rimgaudas Ma
lišauskas, pasiūlęs mokyklos 
vadovybei įkurti pašalpos fon
dą, paskelbti apie tai ir vi
siems pamąstyti, kokiu būdu 
paremti mokyklą ir kiekvie
nam asmeniškai prisidėti prie 
būsimo fondo gausinimo. Juk 
kadaise atvykęs į Daugailius 
R. Mališauskas paragino kurti 
mokyklos muziejų, žiūrėti į 
Daugailių istoriją ne tik nuo 
1944 metų. Jo dėka muziejus 
turi ir dabartines patalpas. 
Gamtos mokslų dr. Vytautas 
Valiukėnas, daug lėšų ir dė
mesio skyręs mokyklos fizikos 
kabinetui. įteikė 17 metų ko
lektyvinio fizikų ir lituanistų 
darbo rezultatą: penkiakalbį 
žodyną, kuriame 19,000 ter
minų (prancūzų kalba termi
nai — V. Valiukėno darbas), 
sveriantį 2 kg ir 600 gramų. 

Šventėje dalyvavo Raimon
das Mieželis su tėvu Vladu 
Mieželiu, kilusiu iš Jakštų 
kaimo, vyriausias derybinin
kas Vygandas Ušackas su tė
vu, kuriam teko mokytis Dau
gailių mokykloje. Seimo narys 
Jonas Šimėnas. Utenos rajo

no, švietimo bei mokyklų aso
ciacijos atstovai, buvę mo
kyklų direktoriai, mokytojai, 
mokiniai. 

Jubiliejiniam renginiui buvo 
palanki ir gamta — po apniu
kusių dienų švietė saulė, tarsi 
ragindama ir toliau mokyklai 
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išlikti skaisčiu šviesuliu savo 
kraštui, pratęsti plačiai išgar
sėjusių kraštiečių darbus, dva
singumu liudyti gėrį ir grožį. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

• „MUZIKOS BARŲ" NUMERIS 
ČIURLIONIUI 

iŠ kurių didžiausią dėmesį yra 
skyręs Čiurlionio kūrybai, š is 
jau savo 90-sius metus einan
tis vyras taip pat yra išleidęs 
ir nemaža K. V Banaičio, J. 
Gaidelio, VI. Jakubėno, J. 
Gruodžio bei kitų kompozito
rių sukurtos muzikos. Šis Da
riaus Kučinsko straipsnis pa
vadintas „M. K. Čiurlionis Jo
no Petronio leidiniuose". 

Karolis Rimtautas Kašponis 
pateikia išsamų straipsnį „M. 
K. Čiurlionio choro muzika", o 
Giedrius Kuprevičius rašo 
apie tai, kaip mes „atradome" 
Čiurlionį. 

Visi šie straipsniai yra gau
siai iliustruoti daugumoje pa
čio Čiurlionio pieštais paveiks
lais, jo kūrybos leidinių nuo
traukomis. 

Beje, čia minimame „Muzi
kos barų" numeryje yra 
straipsnių ir kitomis temomis. 
Jame randame įdomios me
džiagos apie dirigentą Rimą 
Geniušą (jo 80-jo gimtadienio 
proga), rašoma apie Lietuvos 
Nacionalini orkestrą, minint 
jo 60-ją sukaktį ir kt. Kaip vi
sada įdomus „Panoramos" sky
rius, kuriame trumpai apžvel
giama Lietuvos muzikinė 
veikla. 

Žurnalo vyriausiąja redak
tore pasirašo Audronė Nek
rošienė, redaktoriai — Rim
tautas Garnelis ir Eglė Čer
niauskaitė. Adresas — Gedi
mino pr. 32-2, Vilnius, Lietu
va. Šį vieną iš gražiausiai Lie
tuvoje leidžiamų žurnalų gali
ma prenumeruoti ir Ameri
koje. 

Ed. Šulait is 

Neseniai Čikagą pasiekęs 
„Muzikos barų" 2000 m. rug
sėjo-spalio mėn. numeris yra 
skirtas didžiajam mūsų kūrė
jui M. K. Čiurlioniui paminėti. 
Gana didelė dalis žurnalo. 56 
puslapių, yra skirta šiam ge
nialiam menininkui bei jo kū
rybai prisiminti, ryšium su M. 
K. Čiurlionio 125-siomis gimi
mo metinėms. 

Kartu su žurnalu atkeliavo 
ir priedas — kompaktinė 
plokštelė, kurioje įrašyti svar
biausi M. K. Čiurlionio kūri
niai — simfoninės poemos 
„Miške" ir „Jūra" bei kantata 
„De Profundis" chorui ir simfo
niniam orkestrui. Naują kom
paktinę plokštelę išleido Lie
tuvos Nacionalinis simfoninis 
orkestras, minėdamas savo 
įsisteigimo 60-metį. 

„M. K. Čiurlionio dedikacija 
visatai" vadinasi pirmasis, 
Audros Versekėnaitės rašinys 
šio žurnalo puslapiuose. Savo 
prasmingas mintis autorė bai
gia šiais sakiniais: 

„M. K. Čiurlionio kūryba — 
tarsi tiltas tarp žemiškojo ir 
dangiškojo pasaulio tarp re
gimybės ir neregimybės. Čia 
atsiskleidžia kosmoso ir žmo
gaus idėja, tarsi lava išsiver
žia neapčiuopiamas, neaprė
piamas, neišsenkamas esmių 
ir prasmių pasaulis". „Tai — 
naujas dvasinis žemynas, ku
rio Kristupu Kolumu tapo M. 
K. Čiurlionis" (R. Rolland'as). 

Apie M. K. Čiurlionį šiame 
numeryje rašo ir Rasa And-
riušyte-Žukiene. Ji savo 
straipsnyje „Muzikos būviai 
M. K. Čiurlion-o ir amžininkų 
tapyboje" analizuoja šio meni
ninko muzikos ir dailės kūri
nių ryšį. 

Taip pat yra rašoma apie 
leidėją Joną Petronį. kuris per 
beveik 60 metų laikotarpį yra 
išleidęs daug muzikos kūrinių. 

PAMINĖTOS VYSK. 
K. PALTAROKO 

125-OSIOS GIMIMO 
METINĖS 

Spalio 21-22 d. panevėžie
čiai gražiai paminėjo savo pir
mojo vyskupo K. Paltaroko 
125-ąsias metines. Prieš tai 
beveik dvi savaites Panevėžio 
ganytojo vardu pavadintos ka
talikiškosios mokyklos moky
tojai ir mokiniai lankė jo tė
viškę Gailionis (Pakruojo raj.). 
Spalio 21 d. G. Petkevičaitės-
Bitės galerijoje atidaryta daili
ninkės Stasės Medytės pa
rengta vyskupui K. Paltarokui 
skirta paroda. Dauguma eks
ponuojamų nuotraukų paim
tos iš asmeninio monsinjoro J. 
Antanavičiaus archyvo. Paro
doje eksponuojami paties vys
kupo raštai, su jo asmeniu su-

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ. GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St. Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. S ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9665 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superfor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

sije dokumentai. Jubiliejinia
me minėjime ir parodos atida
ryme dalyvavo vyskupas J. 
Preikšas, kan. Br. Antanaitis. 
mons. J. Juodelis, mons. J. 
Antanavičius, kun. S. Kazė
nas, SJ, gausus būrys parapi
jiečių ir svečių. Po šventinio 
renginio minėjimo dalyviai 
lankėsi vysk. K. Paltaroko tė
viškėje — Gailionių k., kur 
gimtąją sodybą mena išlikęs 
kryžius. Pamūšio bažnyčioje 
kan. Br. Antanaitis ir kun. S. 
Kazėnas aukojo šv. Mišias, 
giedojo Panevėžio apašt. Petro 
ir Povilo bažnyčios choras. 
Spalio 22 d. šv. Mišias šia pro
ga Panevėžio katedroje aukojo 
vysk. J. Preikšas ir mons. J. 
Antanavičius. Vėliau buvo ap
lankytas vysk. K. Paltaroko 
kapas. 
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• Niekas nėra toks turtin
gas, kad galėtų gyventi be 
šypsenos, ir niekas nėra toks 
skurdžius, kad negalėtų dova
noti bent šypsenos. 



TAUTAI TRŪKSTA DVASIOS 
VADU 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 
Kažkada Perlojoje ant Mer

kio tilto sutikau seną dzūkę, 
kuri man papasakojo apie sa
vo sunkų gyvenimą. Ji ištekė
jo gerokai prieš Antrąjį pasau
linį karą. Vyras paėmė pasko
lą namui statyti, bet, gamin
damas mišką, žuvo po krin
tančiu medžiu. Ji liko su mažu 
sūneliu, nebaigtu statyti na
mu ir didžiule skola bankui. 
Jai buvo labai sunku, ji daug 
dirbo ir meldė Dievą: „Kad 
jauna kuo labiau" vargtau, o 
senatvėj laiminga būtau". Mo
teris man sakė, kad dabar ji 
laiminga, nes Dievas davė jė
gų išmokėti skolą, sūnus 
užaugo sveikas ir ja rūpinasi. 
Ji turi vieną kambarėlį val
diškame name, o sūnus ją daž
nai lanko. 

Nuo šio pasikalbėjimo pra
ėjo gal 30 metų, bet aš negaliu 
užmiršti šios išmintingos mo
teriškės, tikros žiniuonės. Ji 
nepasimetė sunkmečiu ir mo
kėjo džiaugtis tuo, ką turėjo. 
Ją prisimenu įvairiomis progo
mis ir savotiškai pasikraunu 
jos dvasios energijos. Ją pri
siminiau ir „Drauge" perskai
čiusi Dalios Jazukevičiūtės ta
lentingą, bet slegiantį tekstą 
„Mano serganti tėvynė" (2000 
m. lapkričio 18 d.). 

Štai neseniai su grupele mo
terų iš visuomeninės organiza
cijos „Moterys prieš alkoholiz
mą ir narkomaniją" lankiausi 
Molėtų rajono viename kaime. 
Kalbėjome, "kaip galime padėti 
toms moterims, kurios savo 
šeimoje turi alkoholiką vyrą, 
sūnų ar kitą artimą žmogų. 
Kalbėjome apie dvasios stipry
bę, be kurios neįmanoma pa
kelti jokios naštos. Iš gal 30 
moterų viena kalbėjo labai 
piktai. Tai buvo jauna trijų 
mažamečių vaikelių mama. Ji 
sakė: „Mano vaikai badauja". 
Kai viešnios iš Vilniaus nusi
stebėjo, kaip kaime galima ba
dauti, ji atrėžė: „O kodėl mano 
vaikai turi valgyti tik bulves 
su pienu, kai kitų valgo ska
numynus". Kiti... Jeigu nebū
tų kitų. vadinasi, būtų gerai ir 
bulvės su pienu. 

Vėliau sužinojau, kad ta mo
teris turi girtuoklį ir mušeiką 
vyrą. nuo kurio ji dažnai bėga 
iš namų. Štai čia dažniausiai 
ir yra bėda. kad mūsų žmonės 
yra linkę savo bėdas suversti 
kitiems. Tai jaunai moteriai 
niekas nepadės, jokios val
džios, jos toks likimas, dėl ku
rio nieko neapkaltinsi. Prie vi
sų valdžių ji bus ir nelaimin
ga, ir neturtinga. Ir ją išgelbės 
ne verksmai, ne pyktis, o tik 
supratimas, kad ji pati yra at
sakinga už save ir savo vai
kus. Valstybė nesugebės įsi
kišti į kiekvieno mūsų gyve

nimą ir jame padaryti tvarką. 
Nuo senų senovės girdime 

posakį: kiekvienas nešame sa
vo kryželį. Tai labai talpus pa
sakymas. Jis moko susitaikyti 
su savo likimu, susikaupti ties 
šiandiena. įtempti jėgas, kaip 
ta dzūkė, ir užsitarnauti ge
resnio. Sovietiniais laikais 
mus mokė niekinti nuolanku
mą, net filmas pagal Vaiž
gantą skambėjo „Tas prakeik
tas nuolankumas". Štai dabar 
ir rezultatai. Vienas kitą grie
biame už gerklės ir reikalau
jame: duokit man gerą gyve
nimą. Juk „serganti tėvynė", 
kaip ją įvardija D. Jazuke-
vičiūtė, kas yra — tai mes 
visi. O kai autorė verkauja, 
kad ja tėvynė nepasirūpino, ji 
tarsi sako, kad mes su jumis 
ja nepasirūpinome. Betgi ji 
sveika ir netgi Dievo apdova
nota literatūriniais talentais, 
ką rodo minėtas rašinys ir kiti 
rašiniai, kuriuos prisimenu iš 
Sąjūdžio laikų spaudos. Ji nė
ra vieniša, augina 17 metų 
dukrą. Taigi, ko žmogui dau
giau reikia? Visa kita jau jo 
paties rankose. 

Jaudinančiai atrodo D. Ja
zukevičiūtės papasakota isto
rija, kai ji. motina, nesuvalgė 
paskutinio kiaušinio, palikda
ma jį dukrai, o dukra jo taip 
pat nedrįso paliesti, nes galvo
jo, kad motina yra alkanesnė. 
Gal tai ir žiauru, bet negaliu 
gailėtis šios istorijos herojės ir 
autorės. Kai ji papasakojo, 
kad, atsidūrusi Vokietijos 
biurgerių namuose su minkš
tais kilimais, išrėžė „geriausią 
savo gyvenime kalbą", kuri 
baigėsi: „man į šitą puikiąją 
svetainę su keptais paršeliais 
ir odiniais foteliais norėtųsi 
įvažiuoti su tanku...", pagalvo
jau: serga mūsų herojė, kaip ir 
dalis tautos, kuri reikalauja 
gero gyvenimo, bet nenori dėl 
to vargti. Taip sirgo ir 1917 
metais dalis rusų tautos. Kaž
kas negerai ne su valstybe, 
kaip skelbia rašinio autorė, o 
su žmonėmis, nes jie sudaro 
valstybę. Kažkas negerai su 
mūsų sielomis. Ir nėra kam jų 
ganyti. 

Manau, kad mūsų tautai 
trūksta dvasinių vadų, kurie 
sugebėtų mus įtikinti, nura
minti ir įdiegti elementarių, 
bet gyvenimo patikrintų, 
krikščioniškų tiesų. Dažnoje 
bažnyčioje per pamokslus gir
dime tuos pačius, kaip ir gat
vėje, griausmus valdžiai, tą 
pačią dejonę, nekantrumą, 
priekaištus tiems, kurie turi, 
kurie vagia. Bet ar nuo to bus 
mažiau vagiančių ir turinčių? 
O kas išmokys žmones, kurie 
neturi ir niekada neturės vis
ko, ko trokšta, kantrybės ir 

darbo? Kas išmokys juos gy
venti savo gyvenimą: ne ap
sukresnio kaimyno, ne roman
tiško filmo herojaus? 

Štai neseniai Rygos centri
nės bažnyčios protestantų 
dvasininkai protesto prieš val
džios amoralumą vardan atsi
sakė laikyti pamaldas. Pagal
voji, kas toliau, jeigu jau dva
sininkai nebetenka kantry
bės? Man atrodo, jie tą dieną 
turėjo kaip tik labiau melstis 
patys ir kviesti melstis visą 
Latviją, kryžium gulėti, trokš
dami išgelbėti žmonių, kurie 
padare daug klaidų ir nusikal
timų prieš tautą, sielas. O jie, 
kaip eiliniai mirtingieji, tik 
.padaugino blogį. 

Papasakosiu visai priešingą 
atsitikimą, kuris atsitiko Vil
niaus Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio parapijoje. Ten gyvuo
ja keliolikos moterų rožinio 
ratelis. Prieš keletą savaičių 
pas rožinio kalbėtojas atėjo 
moteris, prašydama pasimels
ti už savo motiną, kurios lau
ke vėžio operacija. Maldinin-
kės, labai atkakliai kekią sa
vaičių už nelaimingosios svei
katą meldėsi ne tik bažsy-
čioje, bet ir namie, o tuo metu 
savo namuose meldėsi ir moti
na su dukra. Ir štai atejo ope
racijos diena. Gydytojai dar 
kartą padarė tyrimą ir... nete
ko žado: auglio bebuvo likęs 
menkas žirnelis. 

Kas netiki Dievo valia, gali 
sakyti, kad tai įtaiga, saviįtai-
ga. kad tai stebuklingas su
tapimas. Bet tiesa, kad žmo
gus gali labai daug. kai jis 
įjungia savo dvasios energiją. 
Netgi jeigu stebuklo nebūtų 
atsitikę, vis tiek tos paprastos 
parapijos moterėlės, patikėju
sios, kad gali padėti savo arti
mui, palyginus su Rygos dva
sininkais, pasielgė kaip tikros 
išmintės. 

Kai pykstame, mes išliejame 
savo energiją, ir natūralu, kad 
jos nebelieka kasdieniam dar
bui, kūrybai. O sovietijoje nu
kankintos dvasios lietuviai 
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Danutė Bindokienė 

>> O galbūt Kalėdos yra 
ne vien dovanos?" 

Vilniaus universiteto detale. Tomo Šato nuotrauka. 

piKti ne tšs Lietuvoje, bet * 
išvažiavę iš Lietuvos. Kiek 
piktų sutikau: Čikagoje, o juk, 
sakytum, jie jau pabėgo nuo 
savo neturic. nuo lietuvis!! 
valdžios, išsipildė jų norai, 
kaip minėtfr.sfaipsnio autores 
dukters —:'jie gyvena Ameri
koje. Bet iš *en jie pikti --'/da
bar jau ant senųjų lietuviu. 
nes šie daugiau turi, pikti d:a.r 
ant kažko, nes jiems tenka 
dirbti juoda darbą Žmogus 
nepabėgo nuo savęs, nuo savo 
ydų ir dvasiniu lijru. Kur >įis 
bevažiuos, ikaip kuprą, vežio
sis su savimi ir savo likimą. 

O kitam, žiūrėk, visur gerai, 
nors jis tą pačią juodą duoną 
kremta. Be abejo, tokį ir žmo
nės mieliau priims, ir laimė jį 
greičiau pastebės, nes jis jos 
ieško. 

Yra toks alegorinis pasakoj-i-

ma , kaip žmogus paprašė 
Kristaus leisti jam nors vieną 
dieną pabūti ant kryžiaus. 
„Betgi tu neištversi!" — pasa-
'• Kristus. Žmogus nusijuokė: 
argi tai taip sunku? Ir dar at
kakliau ėmė prašyti. Kristus 
pagaliau nutarė leisti mirtin
gajam save išbandyti ir užlei
do savo vietą ant kryžiaus. 

.Žmogus dairėsi iš aukštai į 
pasaulį. Štai eina keliu žmo
gus ir pameta piniginę. Iš pas
kos ateina kitas, ją randa ir 
pasiima. ..Grauždamas sausą 
plutą, prie kryžiaus atslenka 
vargeta ir suklumpa papėdėje 
pasimelsti. ...Sugrįžta pinigi
nės ieškantis žmogus ir ima 
smaugti vargetą, manydamas, 
kad šis ją pasisavino. ...Neiš
tvėręs žmogus šoko nuo kry
žiaus, neišbuvęs ant jo nė va
landos... 

Filatelistų draugijos „Lietuva" LITHPEX XXVIII pašto ženklų ir numizmatikos parodos atidarymas š m. spalio 
21 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Priekve — 99 m. kazimierietė ses. Perpetua, viena iš parodos ek-
sponatorių. Z. Degučio nuotrauka. 

„Bet galbūt Kalėdos yra 
svarbesnės už dovanas, vai
šes, už viską, ką mes su jomis 
siejame?" Tokią išvadą padarė 
pikčiurna atsiskyrėlis Grinch, 
iš miestelio kalnų slėnyje Kū
čių vakare išvogęs visą kalė
dinį pasiruošimą, bet Kalėdų 
rytą pamatęs, kad žmonės vis 
tiek sveikino vieni kitus su 
šventėmis, giedojo linksmas 
giesmes ir džiaugėsi. Taip sa
vo šmaikščioje pasakoje Ka
lėdų prasmę mums primena 
pamėgtasis vaikams knygų 
autorius dr. Seuss. Jis tikisi, 
kad ir skaitytojai supras di
daktinę mintį: tikrajam Kalė
dų džiaugsmui sukurti nerei
kia išviršinių priemonių; nes 
tai ateina iš žmogaus sielos, 
švenčiant žmonijos Atpirkėjo 
Gimimo šventę. 

Praėjusį sekmadienį prasi
dėjo prasmingasis Advento 
laikotarpis. Krikščionims jis 
primena labai svarbų metą: 
pasiruošimą Dievo Sūnaus Gi
mimo šventei — Kalėdoms. 
Keturios Advento savaitės, ke
turi tūkstančiai (pagal tradi
ciją) pažado išsipildymo lauki
mo metų, kol pagaliau nakties 
padangėje patekėjo ypatinga 
žvaigždė, suskambo angelų 
giesmės ir Dievo Sūnus tapo 
Žmogumi. Belaukiant tokio 
Svečio, verta ir tinkamai pasi
ruošti — malda, susikaupimu 
— kad būtume verti Kalėdų 
nakties stebuklo. 

Mūsų gyvenamame krašte 
keturios Advento savaitės 
taip pat praleidžiamos, besi
ruošiant Kalėdoms, tik kito
kiu būdu. Nuolat skaičiuo
jamos dienos, likusios iki Ka
lėdų ryto, yra pažymėtos do
vanų laukimo ženklu. Jeigu 
krikščionys Advento metu 
meldžia, kad „dangus rasotų 
ir išlytų žmonijai Išganytoją", 
tai verslininkai maldauja, kad 
iš tos žmonijos kišenių gausiai 
pabirtų doleriai. Prieškalėdi
nis laikotarpis yra jiems pel
ningiausias metų laikas — be
lieka visus įtikinti, kad Kalė
dų prasmė glūdi tik marguose 
ryšuliuose po eglute. 

Dovanos — iš esmės gražus 
paprotys. Juk prisiminti, ap
dovanoti savo artimuosius la
bai prasminga. Be to, žmonės 
kalėdiniu laikotarpiu parodo 
daug geros širdies: gausiai au
koja labdarai, perka dovanėles 
apleistiems vaikams, valgydi
na benamius, lanko senelius, 
ligonius našlaičius... Tačiau 
atsitinka, kad prieškalėdinio 
šurmulio ir blizgėjimo metu 
nejučiomis pamirštama, kieno 
vardas šviečia virš visų balta-
barzdžių senių, stirnų, eglu

čių, dainų ir raginimo: pirkite 
dovanas, nes be jų nebus Ka
lėdų! 

Šiemet Amerikos verslinin
kai dejuoja, kad susilauks ma
žiau pirkėjų, turės ne tiek pel
no, kaip kitais metais, nes 
žmones susirūpinę krašto eko
nomikos ateitimi. Daugelis ti
ki, jog „aukso amžius" baigia
si — vis dar neaišku, kas va
dovaus Amerikai per busimus 
ketverius metus ir kaip tas 
vadovavimas paveiks valsty
bės gerovę. Kol kas tie preky
bininkų nuogąstavimai ne
pasitvirtino — parduotuvėse 
pirkėjų netrūksta, o pirkimo 
azartas, artėjant šventėms, 
tikriai padidės. Kiek blogiau 
sekasi kompiuteriniam vers
lui. Po pernai buvusių nesėk
mių mažiau vartotojų susigun
do šiuo pirkimo būdu Nepai
sant kompiuterinės prekybos 
patogumo, pats populiariau
sias pirkimas vis tik yra ieš
kojimas dovanų parduotu
vėse. Pagal apklausas, tik 
knygos mieliau užsakomos 
kompiuteriu — 47 proc, o 
kaip knygynuose perka — 34 
proc. Mažiausią paklausą turi 
drabužiai: 29 proc. aprangos 
įsigyjama kompiuteriu. 81 
proc. — parduotuvėse. Net 
žaislus vaikams parduotuvė
se perka 57 proc, kompiute
ryje — 48 proc. 

Tačiau prasmingiausios do
vanos yra tos, kurias duodame 
negalintiems mums atsilyginti 
tuo pačiu. t.y. labdarai. Kiek 
daug galime, ir reikia, padėti 
savo tautiečiams, gyvenan
tiems Lietuvoje. ' aukodami 
našlaičių, senelių, apleistųjų, 
ligonių, partizanų globos or
ganizacijoms! Taip pat juk jau 
turėjome progos įsitikinti, kad 
lietuviškomis labdaros orga
nizacijos yra patikimos — 
kiekvienas mūsų centas pa
teks šelpiamiesiems, ne toms 
organizacijoms vadovaujan
tiems biurokratams. 

Nepamirškime ir savo ar
timųjų, tik paieškokime jiems 
prasmingesnės dovanos, kuri 
džiugins ir ilgai po Kalėdų. O 
tokia dovana gali būti lietu
viškas laikraštis (prisiminki
te, kad dabar lietuviški laik
raščiai, žinoma, ir „Draugas", 
iki metų galo naujiems skaity
tojams siūlomi gerokai papi
ginta kaina), knyga. kartu 
praleista vaiandele. šiitas žo
dis, parodytas nuoširdumas. 
Visa tai nedaug kainuoja, ne
bus pažymėta kalėdinio laiko
tarpio ekonomikos rodyklėse, 
bet padės ir dovanotojui, ir ap
dovanotajam atrasti ' tikrąją 
Kalėdų prasmę. 
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Atėję su Gediminu, radome tėvelį tetos Liolės name, 
svetimame bute. Pirmame aukšte jis gulėjo ant sofos 
ir žaidė su dviem vaikais. Aš jam viską papasakojau. 
Jis mane pagyrė ir pagalvojęs nutarė, jog reikia pra
nešti mamytei, kad ji neitų namo. 

Bet kiek neskambinome jai į darbą, niekas neatsi
liepė (pasirodo buvo išjungtas telefonas). Mama dirbo 
Vilijampolėje fabr. „Žiedo" buhalterijoje. Su ja dirbo 
vieni žydai. Jie ir išjungė telefoną. 

Tada tėvelis pasakė, kad eičiau ir laukčiau mamos 
prie Aukštaičių ir Savanorių prospekto sankryžos. 

Jis dar kalbėjo, kad jam turbūt reikės eiti į mišką. 
Taip paskutinį kartą mačiau savo mylimą tėvelį. Išei
nant jis mane pabučiavo. Labai ilgai stovėjau gatvėje 
ir laukiau mamos. Pradėjo lyti. visa peršlapau. Pri
trūkus kantrybei, nutariau nors iš tolo prieiti prie 
namo. Labai išsigandau, pamačiusi stovintį sunkve
žimį prie mūsų lar.gų. Nutariau nueiti pas savo drau
gę Genutę. Jos tėvelis dirbo teisėju. Paprašiau jos ma
mytės, kad leistų Genutei nueiti pas mus ir pažiūrėti, 
ar nėra namuose mamos. Ji'pamatytų, kas ten pas 
mus darosi. Bet Genutės mama buvo labai išsigandusi 
ir p a s a k ė . kad dukters niekur neleis eiti Pradėjo ant 

manęs rėkti. Liepė greičiau man išeiti. Tarp kitko jie 
dabar gyvena Amerikoje. Aš išėjus pagalvojau, kad 
nueisiu į mūsų namo kiemą ir pro virtuvės durų sky
lutę pažiūrėsiu, kas darosi bute, nes tėvelis man į butą 
eiti neleido. Bet, vos tik įžengiau į tamsų koridorių, 
mane pačiupo už rankos kariškis, atidarė virtuvės du
ris ir įvedė į butą. 

Pamačiau baisų vaizdą. Viskas buvo išversta. Buvo 
daryta krata. Mama sėdėjo prie dėduko, kuris gulėjo 
apalpęs. Dėdė Stasys (mama jį iškvietė telefonu) jau 
buvo sukrovęs mamai lagaminą, kuris stovėjo prieš
kambaryje ir už kelių minučių būtų išvežę mamą vie
ną. Bet likimas lėmė. kad ir aš kartu važiuočiau. 
Liepė man greit pasikeisti šlapius rūbus. Ir dėdė Sta
sys pradėjo krauti dar vieną lagaminą, o aš pasiėmiau 
tuos konservus, kuriuos nupirkau ir saldainių dėžutę. 
Tas jaunas kareivėlis patarė man pasiimti foto.il-
bumą. Aš jį paėmiau ir Sibire žiūrėdavau. Jam už tai 
dėkinga. 

Dėdukas taip ir gulėjo užsimerkęs, o mes su mama 
jau lipome į sunkvežimį. Ir pamatėme ateinančią tetą 
Liolę. kuri labai verkė, pamačiusi mus sunkvežimyje. 
Mums leido su ja atsisveikinti ir mama pasakė k"d 
tėvelis niekur nevažiuotų, o būtų su Vytuku. Ir dar 
mama pasakė, kad bado nebijanti, nes. jei nebus mė
sos, tai valgys bulves su silkėmis. O mes paskui per 
visą karą nematėme ne tik mėsos, bet ir silkių, n ir 
bulvių buvo iabai mažai. 

Mus nuvežė į geležinkelio stotį, kur jau stovėjo pre
kiniai gyvuliniai vagonai su žmonėmis. 

Mums liepė lipti, rodos. į 20 vagoną, kuriame jau 
buvo daug žmonių. Aš pagalvojau, kad bus labai įdomi 
kelionė. Man viskas buvo labai įdomu, tik labai trūko 
tėvelio ir Vytuko. Po valandos atvežė Paliukaitienę su 
4 vaikais ir beprotį Joną. Ji buvo iš kaimo, iš Kauno 
rajono. Jonas buvo su sijonu ir valgė didelę riekę kai
miškos duonos, užteptos storai taukais ir visą laiką 
lingavo. Jis nemokėjo kalbėti, bet suprato, ką jam sa
ko. Pasirodo Paliukaitienės vyras paliego, tai vietoj jo 
išvežė jo invalidą brolį. Mes su juo turėjome didelį 
vargą. Vagone buvo skylė vietoj tualeto ir ja naudojosi 
vienas Jonas. Paliukaitienę kartas nuo karto surikda
vo. ..Jonai, kelk sijoną ir tūpk", o mums visiems liepda
vo nusisukti. Mes įsitaisėme vagono II aukšte ant len
tinių narų. Mano vieta buvo prie mažo grotuoto lan
gelio, pro kurį visą laiką žiūrėjau. 

Vagonai ^rrktelėjo ir mes pajudėjome Tai buvo 1941 
metų birželio 14 diena. Moterys, vaikai verkė (buvo tik 
1 vyras, neskaitant Jono). Nežinojome, nenujautėme, 
kad ilgam, ilgam atplėšia mus nuo tėvynės. Pro šalį 
važiavo vagonai su žmonėmis iš Estijos. Latvijos, labai 
daug vežė galvijų. Pro šalį pravažiavo ešelonas su mū
sų atskirtais vyrais O kai prasidėjo karas, tai važiavo 
ešelonai pilni kareivių. Retkarčiais ešelonas sustodavo 
ir mums liepdavo lipti po vagonais ant savo reikalų. 
Visiems kartu. Didesnėse stotvse. sargybinis atidarv-
4 « ~ « M « <*)«MH : <> «<f«»«4iM» »rt>i.>lilWW MĘĖt 
lAu.iKi. eidavo .narna, nes mokėjo rusų kalbą. Atneš
davo karšto virinto vandens kibirą, sorų ar avižų ko
šes, duonos. Aš valgiau tik duoną su vandeniu. J kitą 

maistą tada net negalėjau žiūrėti. Kelionėj gelbėjo dar 
tos kelios dėžutės konservų, kurias nupirkau išvežimo 
dieną. 

Mes taip keliavome porą savaičių, kol pasiekėme Al
tajaus kraštą. Barnaulo miestą. Ten traukinys priva
žiavo prie prieplaukos ir mus visus išlaipino. Pradėjo 
žmones sodinti į sunkvežimius »r vežti tolyn už Bar
naulo. Mūsų ir dar kelių vagonų žmonėms liepė lipti \ 
baltą didžiulį garlaivį. Pradėjome kelionę gražia, labai 
plačia Obės upe. Joje buvo daug didžiulių salų. Aš su 
mama atsidūriau bendroje garlaivio kajutėje, kurioje 
buvo labai ankšta. Anksti rytą garlaivis priplaukė prie 
miestelio, kuris vadinosi „Kamen na Obi". Ten vel mus 
išlaipino ir prieplaukos dulkėse mes su savo ryšuliais 
išbuvome iki vėlyvo vakaro. Vis atvažiuodavo ..pirk
liai" ir išveždavo žmones vežimais, pakinkytais jau
čiais ar arkliaiSj o mūsų vis niekas neėmė. Moterys pa
vargo, pradėjo nerimauti. Labai jau norėjosi atsidurti 
vietoje. Tik vėliau supratome, kad mums pasisekė; 
miestelyje buvo lengviau gyventi, kaip kaime. 

Miestelis buvo apsuptas plačia stepe ir prisišliejęs 
prie Obės. Turėjo apie 10.000 gyventojų. Gatvės buvo 
plačios, apaugusios žole. Tik keletas centrinių gatvių 
buvo su mediniais šaligatviais. Namai daugiausia iš 
storų rąstų, iki pat langų apkasti žemėmis, kad žiemą 
būtušilčiau. Buvo keletas didelių mūrinių pastatų, ki-
nasTpirtis ant Onės kranto. į kurią del milžiniškų eilių 
sunku buvo patekti, keletas mūrinių mokyklų. 

(B.d.) 

http://foto.il-
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

KARALIŲ KARALIUS 
Kristaus Karaliaus iškilmė 

užbaigia liturginius metus. 
Bažnyčia apokahptine kalba 
byloja apie pasaulio pabaigą. 
Apokaliptika yra tarsi tiltas, 
susiejantis Senąjį Testamentą 
su Naujuoju Testamentu, pra
našus — su Kristumi. Pranašo 
Danielio knyga buvo parašyta 
apie 167-164 m. prieš Kristų 
apokaliptinio sąjūdžio pra
džioje. Joje vaizduojama, kaip 
kyla ir žlunga šio pasaulio im
perijos, turint omenyje amži
nąją karalystę. Jėzus pasitel
kia šiuos apokaliptinius vaiz
dus, skelbdamas savo sekė
jams Dangaus karalystę ir va-
dindamasis Žmogaus Sūnumi. 
Pirmųjų amžių krikščionys la
bai domėjosi apokaliptiniais 
raštais. Vėlesniais amžiais šis 
domėjimasis buvo nuslūgęs, o 
mūsų dienomis vėl atgijo. 
Apokaliptiniams raš tams bū
dinga karalystės sąvoka yra 
tolima šiuolaikinio žmogaus 
patirčiai. 

Suvokti Kristaus Karaliaus 
šventę, atrodo, ypač nelengva 
tiems, kurie gimė ir užaugo 
demokratinėje santvarkoje. 
Bulvarinė spauda pateikia 
apsčiai įdomybių iš mūsų die
nų karališkųjų šeimų gyveni
mo, ypač smalsaujama skan
dalingomis meilės istorijomis. 
Tačiau tokios „žinios" apie ka
ralystes bei karaliavimą tik 
kliudo suvokti biblinę kara
lystės prasmę. 

Popiežius Pijus XI įvedė 
Kristaus Karal iaus šventę 
1925 metais. Anuometinėje vi
suomenėje katalikybe užeme 
kitokią, vietą negu dabar, ja i 
grėsė netgi triumfalizmo pavo
jus. Kai kurie žmonės tebe-
puoselėja svajones apie tai, 
kad veiklios karališkosios or
ganizacijos, politinė katalikų 
įtaka įtvirtins pasaulyje mūsų 
giedamus žodžius: Christus 
vincit, Christus regnat, Chris
tus imperat. Tačiau Evangeli
joje Jėzus sako, kad jo Kara
lystė ne iš šio pasaulio. 

Jėzaus laikų žmonėms kara
lystės sąvoka anaiptol nebuvo 
neįprasta. Senajame Testa
mente Dievas ne kartą vaiz
duotas kaip Karalius. Šių 
įvaizdžių apstu psalmėse. Iz
raelio valstybingumo ištakas 
ženklina didinga karal iaus 
Dovydo figūra. Jis lieka ne
pranoktas žemiškosios Izrae
lio karalystes valdovas. Žydai 
gyveno karalystės santvarkoje 
iki Babilonijos tremties 587 
m. prieš Kristų. Priešingai, 
negu kitos senovės tautos, žy
dai nelaikė savo karalių die
viškomis būtybėmis. Izraelitai 
laukė ir vylėsi tokio karal iaus, 
kuns išvaduotų juos iš kita
taučių priespaudos. Tokio iš
vaduotojo daugelis neatpažino 
Kristuje. Mes panašiai klys
tame, tikėdamiesi tiesioginės 
Bažnyčios įtakos politiniam 
gyvenimui. 

Senajame Testamente Die
vas yra monarchas, vienintelis 
valdovas. Taip pabrėžiama 
monoteistinė mintis: t ikras 
karalius tegali būti vienas. 
Apie karalių prasminga kal
bėti tik tuomet, jei jis turi sa
vo tautą. Geras karalius yra 
atsigręžęs į savo tautą, valdo 
ją teisingai ir rūpinasi jos ge
rove. Toks įvaizdis leidžia su
prasti izraelitams, jog Jahve 
taip pat rūpinasi savo tauta . 
Jei Dievo pagarbiai šaukiama
si kaip Karaliaus, kitų žemes 
karalių ir didžiųjų galia auto
matiškai tampa nereikšmin
ga. Kitos galybes atrodo juo
kingai menkos. Tauta, kurios 
karalius yra Dievas, gali drą
siai stoti prieš kitus galiūnus. 

Jėzus, atėjęs kaip ilgai lauk

tasis Mesijas, nuolat kalbėjo 
apie Karalystę. Dievas suteiks 
jam .jo tėvo Dovydo sostą: jis 
viešpataus Jokūbo namuose 
per amžius" <Lk 1, 32). Šia 
pranašyste tikėjo artimiausi 
Jėzaus mokiniai. Tačiau ir jie 
privalėjo daug ko išmokti. 
Šiandienos Evangelijoje iš Jė
zaus lūpų girdime: ..Taip yra, 
kaip sakai: aš esu karalius". 
Tačiau šią tiesą Jėzus papildo 
kita tiesa: ...Mano karalystė ne 
iš šio pašalio". Svarbu suvokti, 
kad šioje karalystėje visi pa
valdiniai yra taip pat karaliai. 
J i s ,.padarė iš mušu karaliją 
bei kunigus savo Dievui ir Tė
vui" -Apr 1,6 i. Dažniau kalba
ma apie visuotinę tikinčiųjų 
kunigystę, o rečiau — apie vi
suotinį karaliavimą. Šioje ka
ralystėje visi yra laisvi Dievo 
vaikai: „Kristus mus išvadavo, 
kad būtume laisvi" (Gal 5. 1). 
Dievo karalystėje kiekvienas 
yra karal ius . } Amžinąjį mies
tą kiekvienas atsineš savo „lo
bius ir brangenybes" I plg. Apr. 
21 , 24. 26). Ištikimiesiems bus 
patikėta teisti tautas, valdyti 
žmones, o ..Viešpats bus jų ka
ralius amžinai" (Išm 3, 8;. 
Kris taus Karaliaus šventė lei
džia mums naujai apmąstyti 
savo karališkąjį pašaukimą. 

Tačiau biblinė karaliaus są
voka būtų neišsami be atsiža
dančio žemiškosios ir galybės 
..kenčiančio Tarno" įplg. Iz 40-
55). Izraelis tai patyrė trem
tyje. Karalius, priėmęs šią pa
tirtį, gali veiksmingai vykdyti 
karališkąją tarnystę savo tau
tai. 

Kris taus karalystė jau da
bar yra žmonių širdyse. Tai 
meilės, tiesos ir ramybės kara
lystė. Pirmutinė šios kara
lystės apraiška pasirodė pa
čiame Kristuje. Akivaizdžių 
Kris taus karalystės apraiškų 
galime įžvelgti Bažnyčioje. Ži
noma.-Bažnyčios negalima ta
patinti su Dievo karalyste, ta
čiau meile ir tarnavimu žmo
nėms Bažnyčia papildo ir pri
ar t ina šios karalystės atėjimą. 
Darydami gerus darbus ir au
kodamiesi, mes taip pat ku
riame Dievo karalystę. 

Galutinai Kristaus kara
lyste įsigalės tik ateityje. Že
miškosios galybės ateina ir 
praeina, o Dievo karalystė iš
liks per amžius. Dabar tikėji
mo akimis regima Kristaus 
karalystė galutinai pasirodys 
paskutiniajame teisme. 
Triumfuojantis Karalius Kris
tus ateis teisti pasaulio <Dan 

Vyskupų namai ir kurija Kaune. K. Ambrazaičio ftuotrauka 
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Tesalonika buvo svarbus 
miestas (Salonikai yra dabar
tinės Graikijos šiaurės rytuo
se). Tai buvo antras is Europos 
miestas, kur; apaštalas Pau
lius aplankė savo antrosios 
misijų keliones metu apie 49 
metus. Išgirdę Paul iaus pa
mokslus, daugybe šio miesto 
piliečių tapo krikščionimis. 
Praslinkus maždaug metams. 
Paulius rašo šioms bendruo
menėms du laiškus, dėkoda
mas už jų tikėjimą Jėzumi 
Kristumi. 

Štai ką jis rašo: „tapote pa
vyzdžiu visiems Makedonijos 
bei Achajos tikintiesiems. (...) 
jūsų tikėjimas Dievu pasidarė 
žinomas visur" (1 Tes 1. 7-8>. 
Ar galėtų Paulius panašiais 
žodžiais apibūdinti mūsų Baž
nyčios tikėjimą? Ar mūsų tikė
j imas panašus į tuometinės 
tesalonikiečių bendruomenes 
tikėjimą? 

Mes žinome apie jų tikėjimą 
iš dviejų apaštalo Pauliaus 
laiškų. Paulius meldžiasi, kad 
jų širdys būtų „tvirtos ir ne
peiktino šventumo mūsų Die
vo ir Tėvo akyse, kai ateis 
mūsų Viešpats Jėzus su visais 
savo šventaisiais" <l Tes 3. 
13). Šis Viešpaties „atėjimas" 
nurodo jo antrąjį šlovingą 
atėjimą laiku pabaigoje, grai
kiškai vadinamą parousin. 
Pirmieji krikščionys gyvai 
tikėjo, kad Jėzus vėl ateis, pa

ženkl indamas istorijos pilnat
vę ir galut inai j ku rdamas Die
vo kara lys tę . -Toks t ikėj imas 
gr indžiamas paties J ė z a u s žo
džiais Evangelijos skait inyje. 
Tesalor.ikieči^i labai intensy
viai laukė Jėzaus antrojo 
atėjimo. Tai gaiima paa išk in t i 
Paul iaus ske lbmo į taka: pats 
apaš ta las karšiai l aukė Kris
taus atėjimo. Tačiau Tesalo-
nikų krikščionys, l aukdami 
Kristaus atėjimo, turėjo ypa
tingų rūpesčiu. P i rmiaus ia jie 
rūpinosi mirusiais arba užmi
gusiais broliaib krikščionimis. 
Ar anksčiau iškeliavusieji taip 
pat dalyvaus būsimoje šlovėje? 
Paul ius patikino tesalonikie-
čius, kad esminis da lykas yra 
t ikėjimas, kad „visuomet pasi
liksime su Viešpačiu". Ne tiek 
svarbu, kas Viešpaties atėjimo* 
metu bus gyvais, ° kas u z " 
migęs. 

Kita problema buvo tesalo
nikiečių įs i t ikinimas, kad pa-
ruzija i vyks greitai, d a r nepa
sibaigus jų .!_yvenimo iaikui. 
Tikėtina, panašiai vylėsi ir 
apaš ta las P a u l u s (plg. 1 Tes 
4. 17). tačiat; j i s žinojo, kad 
krikščionių tikėjimui Viešpa
ties atėjimo laikas nėra esmi
nis dalyką.-. : a t s Jėzus 
nežinąs „tos dienos a r tos va
l a n d o s (Mk 13. 32). Taigi 
Paul ius turėjo kiek pa ramin t i 
nekant rų tes; 'onikiočių uolu
mą. 

Paruzijos laukimas tesaloni-
kiečiams buvo ir mums yra 
krikščioniškojo tikėjimo dalis. 
Jeigu tikime, kad Dievo Sūnus 
atėjo įsikūnijęs žmogiškame 
kūne, privalome tikėti ir tuo, 
kad jis vel ateis . Jeigu džiau
giamės jo pirmuoju atėjimu, 
privalome džiaugtis ir antruo
ju. Tiesa, ne tur ime panašiai 
kaip tesalonikiečių krikščio
nys laukti paruzijos išgyveni
mo „savo kūne". Mes visi 
bendrai puoselėjame šio atėji
mo viltį. Tiek Jėzus , tiek Pau
lius moko. kad mes būtume 
budrūs ir pasirengę. 

Žmogus negali pasitenkinti 
vien faktais, j is siekia suvokti 
dalykų priežastį ir esmę. Žmo
gui būdinga svarstyti apie pa
saulio likimą. Ar pasaulis ru
tuliojasi pagal ciklinio pasi
kartojimo, uždaro rato mo
delį? Krikščionys tiki, jog pa
saulio istorija yra kryptinga. 
J i numatyta Dievo apvaizdos 
ir nukreipta į jį. Dievo visaga
lybe pasaulio pabaigą paver
čia nauja pradžia. Žmogus pri
klauso nuo šios žemės likimo 
ir pats sudaro jos likimą. Žmo
gus vis labiau ne tik užvaldo 
žemę. bet ir piktnaudžiauja ja. 
Teršiamos ir eikvojamos bran
gios Dievo dovanos: vanduo, 
oras. gamtiniai ištekliai. Kos
minis ir moralinis pasaulio 
vaizdas susideda į vieną pa
veikslą. 

Žvelgiant \ šią perspektyvą, 
mūsų žemiškoji būtis ir dabar
tinis pasaulio pavidalas atro
do laikini dalykai, kuriems 
skir tas Dievo išbandymas. 
Žmogišku protu galime įsi
vaizduoti tik pasaulio pabai
gą. Tačiau dieviška kūryba ne
pasibaigė tik pasaulio sukūri
mu. Krikščionys, remdamiesi 
Šventojo Rašto liudijimu, tiki 
pasaulio perkeit imu į „naują 
dangų ir naują žemę". Šis ti
kėjimas leidžia neužsisklęsti 
laukiant vien baisingų pasau
lio katastrofų. Paklaus tas apie 
pasaulio pabaigos ženklus, 
Jėzus nukreipia atsakymą ki
tur: tos dienos ar tos valandos 
niekas nežino. Ta diena už
klups žmoniją panašiai kaip 
t inklas pagauna nenuvokiantį 
paukštelį ar medžiotojo spąs
tai žvėrį. Kas galės išvengti 
šių negandų? 

Jėzus žino patarimą. Žmo
gus, pasinėręs vien į žemiškus 
rūpesčius, paskendęs sumaiš-

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
Am"OMoeajo. NAMU, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr Aukse 

S. Kane kalba lietuviška* 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Te). (706) 424-8654 

(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mus: 
ha ve valid dnver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enghsh. 
LA. McMahon Window VV'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

g * RE/MAX 
^REALTORS 

WTC.(773) 586 - 5959 
HOME (70S! 425 - 7160 
HOBIL (773) 5904)205 

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

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

lietvamzdžius (.gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Alternative Home Care iooking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and wnte 
Enelish. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

reąuired Tel. 708-784-1088. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

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

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 
Kviečiame visus j Naujųjų metų 

sutikimą gruodžio 31 a PLC. 
Lemonte, Lietuvių fondo salėje. 

Vakaro pradžia 8 vai. Vakarienė 9 
vai. Šventė tęsis iki 3 vai. ryto. 

Jums dainuos ir gros broliai 
Virginijus ir Eimantas Svabai. taip 

pat programoje dalyvaus Audra 
Simanonylė ir Daiva Guzelvtė. 
Bus loterija. Bilieto kaina 575 

vienam asmeniui. J bilieto kainą 
įeina maistas ir gėrimai. 

Informacija 
tel. vakare 815-407-1077, 

dieną 708-267-1645. 

tyje, yra iš tikrųjų beviltiškoje 
situacijoje. Jis panašus į mie
gantį, nieko nenuvokiantį ir 
nematantį jokios pagalbos 
žmogų. Tokio žmogaus širdis 
apsunkusi ir atbukusi. J is pa
miršo Dievą ir pametė jį. Jė
zus reikalauja: „Todėl visą lai
ką budėkite ir melskitės, kad 
pajėgtumėte išvengti visų bū
simųjų nelaimių ir atsilaikyti 
Žmogaus Sūnaus akivaizdoje". 
Grėsminga situacija reikalau
ja iš žmogaus dėmesingumo. 
Žmogus privalo vadovautis 
jam suteiktu protu ir pojū
čiais. Budrus žmogus meldžia
si ir palaiko ryšį su Dievu. Ar 
malda padės išvengti paskuti
niųjų laikų įvykių? Mes nebū
sime išimtis. Mums taip pat 
reikės išgyventi aną baisiąją 
dieną. Tačiau ši diena taps 
mums išganinga. 

Bažnvčios žinios. 2000 m., Ifr. 21 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759. 
mob. 847-525-9275. Žilvinas. 

DĖL AZARTINIŲ LOŠIMO NAMŲ 
LEGALIZAVIMO PROJEKTO 

2000 metų gruodžio 1 dieną ti daugiau pinigų į biudžetą. 
Lietuvos Vyskupų konferenci- tačiau nori atkreipti įstatymu 

Seselių praneiškiecių soimo. ckusio (ikagojp S.ra spalio 15 d., dalyviai 

jos pirmininkas arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius ir genera
linis sekretorius vyskupas Jo
nas Boruta raštu kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską 
ir ministrą pirmininką Rolan
dą Paksą, ragindami juos dar 
kartą atidžiai apsvarstyti ir 
įvertinti gal imas neigiamas 
azartinių lošimų namų legali
zavimo pasekmes. 

Vyskupai savo kreipimesi 
priminė, ką dar 1993 metais 
tuometiniam Seimo pirminin
kui Česlovui Ju ršėnu i buvo 
rašęs velionis kardinolas Vin
centas Sladkevičius: 

..Kaip skaudi patir t is rodo. 
azartiniai lošimai yra žalingi 
kiekvienai visuomenei, ne-
skiepija norą lengvai pratur
tėti, gaunant ne darbu įgytą 
pelną, kelia pagunda rizikuoti 
kitų sąskaita , silpnina priva
čių ūkių patvarumą. 

Pasaulinė pat ir t is rodo. kad 
azartiniai lošimai siejasi su 
amoraliais pasilinksminimais, 
narkotikų prekyba, didina nu
sikalstamumą. Vaikams ir pa
augliams lošimai iš pinigų 
' au tomatų ir kompiuterių pa
galba) sukelia neurotines re
akcijas, skat ina polinkį alko
holio ir narkotikų naudojimui, 
veda į moralinį palaidumą". 

Vyskupai jokiu būdu nėra 
priešingi mėginimams surink-

leidėjų dėmesį, kad moraliniai 
ir dvasiniai nuostoliai, legali
zavus azartiniu lošimą na
mus, gali būti kur kas didesni, 
nei planuojamas pelnas, o 
dvasiniai palūžusių ir mora
liai žlugusių žmonių išlaiky
mas gali dar didesne našta 
užgulti valstybės ir visuome
nės pečius. Katalikų Bažnyčia 
visuomet aukščiau bet kokiu 
merkantilišku išskaičiavimu 

R O M O J E — MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI 

Lapkričio 4 d., kaip įprasta 
pastaraisiais metais, buvo au
kojamos lietuvių šv. Mišios 
Šv. Petro bazilikoje, Lietuvių 
koplyčioje. Tokios Mišios vyks
ta kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį. Mišias aukojo per 
16 Romos popiežiškuosiuose 
universitetuose studijuojančių 
kunigų. Jose dalyvavo kelios 
seselės, dirbančios Šv. Kazi
miero kolegijoje, bei Romoje 
studijuojantys pasauliečiai. 
Pamokslą sakė spalio pradžio
je Vilniuje įšventintas kun. Al
bertas Bortiak. Šiais metais 
Romoje studijuoja per 30 lietu
vių, daugiausia jėzuitų vado
vaujamame Popiežiškajame 
Grigaliau- universitete — 13. 
Daugelis s tudentų — kunigai, 
taip pat yra keletas pasau
liečių ir viena seselė vienuolė. 

iškelia žmogaus asmenybe, to
dėl ir minėtu kreipimusi vys
kupai ragina Seimo narius 
pasverti ne tik teigiamus tokio 
įstatymo aspektus, bet pir
miausia stengtis išvengti mo
ralinių nuostolių. 

L i e t u v o s Vyskupų 
konfe renc i jos 
s e k r e t o r i a t a s 

Kun Antanas Lape aukoja Mišias „Dovana Lietuvai'' konferencijos metu 
lapkričio 7 <i . Vv'ashinjrton. DC Nuotr. Teresė* Landsbergienės 

i I 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
LAIKAS IŠMOKTI 

Jau baigiasi du tūkstantieji 
metai, o dar vis neišmokstam 
jų teisingai per radijo valan
dėles pranešti. Girdim: „Šian
dien yra dviejų tūkstantųjų 
metų lapkričio dvidešimt šeš
toji diena". Sudurtinių kelinti-
nių skaitvardžių keičiasi — 
linksniuojamas tik paskutinis 
žodis. Taip praėjusį šimtmetį 
ir sakydavom: „Tūkstantis de
vyni šimtai devyniasdešimt 
devinti metai". Taigi, teisinga 
yra sakyti: „du tūkstantųjų 
metų", o nuo Naujųjų metų 
kalbėsime apie „du tūkstan
čiai pirmuosius metus". Jau 
girdėjau, kad Naujųjų dviejų 
tūkstančių pirmųjų metų su
tikimas bus ten ir ten... Patai
sykime į: „du tūkstančiai pir-
riųjų metų. 

Pranas Zaranka 
Redford, MI 

JRODĖ, KAD ĮMANOMA 

Neseniai Čikagą pasiekė 
penki talpintuvai su importuo
tu maistu bei likeriu importuo
tu iš Lietuvos. Marinuoti gry
bai ir daržovės — gražiuose 
stiklainiuose, kuriuos puošia 
etiketės anglų ir lietuvių kal
ba. Kai kurios etiketės turi 
mažą trispalvę. Šiuos gaminius 
importuoja Food Depot In-
ternational,Inc, Vernon Hills, 
IL. Įmonės prezidentė — An
gelė Kavakiene. Tai pirmas ofi
cialus maisto produktų ek
sportas iš Lietuvos! 

Gruodžio 2-3 d. Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centro mu
gėje lietuviškus gaminius pa
lankiai sutiko tautiečiai ir 
mielai jų įsigijo. Per dvi die
nas mugę aplankė pora tūks
tančių žmonių ir daug jų na
mo nešėsi „dovanas iš Lietu
vos". 

Ledai jau pralaužti. Lauk
sime daugiau įvairių maisto 
produktų iš gimtojo krašto. 
Kas sakė, kad neįmanoma 
maistą eksportuoti į JAV? A. 
Kavakiene įrodė, kad tai 
įmanoma. 

Algis Liepinaitis 
Chicago. IL 

DĖKUI GERIESIEMS 
ŽMONĖMS! 

Jau greit bus du metai, kai 
Aldutei teko galimybė būti 
operuojamai Čikagos Shriners 
ligoninėje. Sunkios ir retos 
įgimtos ligos — sąnarių astog-
ripozės padarinius ne taip 
lengva koreguoti. Aldutei buvo 
operuotos pėdutės ir klubai. 
Tik dėka gerų žmonių mums 

operacijos, gyvenimas Čikago
je, bilietai lėktuvu nekainavo 
nei lito. Ligoninėje jautėm 
med. personalo širdžių šilumą, 
pasiaukojamą profesoriaus J. 
Lubicky darbą. Pooperacinis ir 
gipso nešiojimo laikas neprail
go su nuoširdžiais „Seklyčios" 
rėmėjais ir „Lietuvos vaikų 
vilties" darbuotojais: Gražina 
Liautaud, Birute Jasaitiene. 
Antanu ir Viktorija Valavi
čiais, Marija Brosokiene, Onu
te ir Kęstu Paulikais, Marija 
Kriaučiūniene. Kazimieru Ku-
niučiu. ir kitais savanoriais. 
Džiaugiuosi, kad teko susitikti 
ir susipažinti su nuostabiomis 
lietuvėmis Marija Vita Steck. 
Sofija Jelioniene, Danute Bin-
dokiene. Būnant toli nuo Tė
vynes ir artimųjų labai svarbu 
nuoširdus bendravimas, saugi 
aplinka, gerų žmonių geri pa
linkėjimai. Kiekvieną kartą 
praleisdamos laiką Marquette 
parke susitikdavome būrį lie
tuvių, kurie mielai bendravo 
su mumis, linkėjo Aldutei kuo 
greičiau atsistoti ant kojų... 

Aldutė po operacijų jaučiasi 
labai gerai. Stiprėja, kojos vis 
tvirtesnės darosi. Jau visai ne
daug reikia, kad galėtų viena 
vaikščioti. Reabilitacijai bu
vom du kartus Druskininkuo
se „Saulutės" sanatorijoje, du 
kartus — Utenos reabilitaci
nėje ligoninėje. Po dviejų metų 
Aldutė mokysis pirmoje klasė
je, todėl kuo greičiau reikia 
stotis ant kojų. 

Aldutės 
Vachmistrovičiūtės 

mama Milda iš Širvintų 

NEDARKYKIME 
SVETIMTAUČIU 

PAVARDŽIŲ 
Dr. Regina Kvašytė savo 

straipsnyje f „Draugo" priedas, 
spalio 28 d.) aiškina, kaip per
teikti latvių asmenvardžius 
lietuvių kalba. Autorė nurodo 
visą eilę pavyzdžių ir taisyk
lių. Pavyzdžiui, latvišką pa
vardę Ozols lietuviškai reikė
tų rašyti Uozuolas. (Lietuvos 
spaudoj pilna tokių pavyzdžių 
kaip Kveilas. Džionsonas ir kt. 
Kai kurių net neįmanoma at
pažinti.) 

Baigdama savo straipsnį, 
autorė prieina išvados, kad 
latvių kalbos asmenvardžius 
perteikti lietuvių kalba yra 
sunku ir štai ką pataria: 
„...susidūrus su latvių vardais, 
pavardėmis ar vietovardžiais, 
visų pirma reikia'juos atidžiai 
išnagrinėti ir tik tada pritai
kyti atitinkamus perteikimo 
dėsnius". Pagaliau žiniasklai-
dos darbuotojams pataria „pa
bandyti susirasti žmonių, ku-
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DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 5 d., antradienis 

Dalis Beverly Shores, Indiana. Lietuvių klubo narių. 

Aldut* jau daug tvirčiau vaikšto 

rie moka latviškai ir pasitarti 
su jais". Štai prie kokių sun
kumų prieinama, lietuvinant 
svetimtaučių pavardes! 

Nors nesu kalbininkas, esu 
tikras, kad turiu daug geresnį 
patarimą: nelietuvinkime ir 
nedarkykime kitataučių as
menvardžių. Juos rašykime, 
kaip jie yra rašomi originalo 
kalba. O kaip juos ištarti, rei
kalui esant, galima pridėti 
skliausteliuose. Mes, lietuviai, 
piktinamės, kai mūsų pavar
dės yra iškraipomos. Taigi, ne
darykime to kitiems, ko ne
norime mes patys. 

V y t a u t a s Jona i t i s 
Grand Rapids, MI 

LAIKAS IŠKELTI 
AIKŠTĖN 

Skaičiau Violetos Rutkaus
kienės straipsnį „Draugo" 
dienraštyje. „Kada prasidėjo 
Lietuvos gyventojų genoci
das", kuriame ji iškėlė nežino
mų istorijos įvykių, nurodant, 
kas galėjo suorganizuoti žu
dynes Lietūkio garaže 1941 
metais. Violeta Rutkauskienė 
rašė. kad „ateina daug žinių iš 
užsienio valstybių, kad šiuos 
ir kitus žudymus organizavo 
komisaras Gladkov su savo 
NKVD ir jos talkininkais". 
Kyla klausimas, kodėl Lietu
vos vyriausybė, talkinant išei
vijos visuomeninėms organi
zacijoms, nededa pastangų 
rinkti žinias ir paskelbti pa
sauliui tikruosius žudynių 
kaltininkus? Tai istoriniai įvy
kiai, kuriuos nuodugniai išaiš
kinus, atpultų ir Lietuvos 
žmonių kaltinimas. Čia yra 
didžiulis ir sunkus darbas, rei
kalaujantis daug išlaidų. Atro
do, kad Lietuvos vyriausybei 
yra daug lengviau, nuvykus į 
svetimą kraštą, atsiprašyti jai 
užmestą kaltę, negu dėti pas
tangas atrasti tikruosius kal
tininkus. 

Lietuvai išgyvenus 50 metų 
po komunizmo ir rusų okupa
cijos jungu ir Lietuvos patrio
tams sugriovus Rusijos impe
riją 1990 metais, atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Rusija šio įvykio nepamiršo ir 
per savo slaptus agentus 
skleidžia melą apie nelemtus 
įvykius, kuriuos gal jie patys 
atliko. Tuo nori save išsitei
sinti ir kartu nubausti Lietu
vos laisves didvyrius už Rusi
jos komunizmo sugriovimą. 
Rusijos išugdyti žmonių naiki
nimui agentai dar ir dabar 
veikia plačiu mastu, ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijos lietu
vių tarpe. 

Reikia rašyti įvykių istoriją, 
kol dar yra gyvi praėjusio lai
kotarpio liudytojai. Violeta 
Rutkauskienė pabaigoje raši
nio rašė, sakydama, kad „Lie
tuva ir visi jos žmonės yra ta
pę ne istorijos ir geografijos 
įkaitais, o didelių niekšų ir 
šaltakraujų žmogžudžių klas
tos, melo ir žiauriausio teroro 
aukomis". 

Lietuvos vyriausybė su išei
vijos pagalba turi pradėti 
rinkti tikrąsias istorines ži
nias ir jas skelbti pasaulio 
tautoms. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

LIETUVOS MOKYKLŲ ĮDUKRINIMAS 
PER TAUTOS FONDĄ 

Š. m. Vasario 16 dienos pro
ga Tautos fondas paskelbė 
kvietimą šią sukaktį pažymėti 
ypatingu būdu — įdukrinant 
Lietuvos vidurines mokyklas 
ir gimnazijas. Jdukrinimas 
yra vienas svarbiausių šiais ir 
ateinančiais keliais metais 
Tautos fondo vykdomų užda
vinių, nes jis sudaro galimybę 
ne tik mokykloms padėti, bet 
ir progą užsienio lietuviams 
tiesiogiai bendradarbiauti su 
jaunimu bei mokyklų vado
vybe. Kad tai būtų lengviau 
įvykdyti, Tautos fondas pa
ruošė Lietuvos mokyklų įduk-
rinimo gaires, kurios jau yra 
siunčiamos. 

Šių metų laikotarpyje (nuo 
Vasario 16 d. ligi lapkričio 15 
d.) Tautos fondas vykdė mo
kyklų įdukrinimo programą ir 
per tą laikotarpį jau įdukrino 
60 mokyklų pagal įdukrintojų 
pasirinkimą. Dar šešios mo
kyklos buvo įdukrintos Tautos 
fondo nuožiūra iš mažesnių 
aukų, gautų iš aukotojų, kurie 
nepasirinko mokyklos ir pave
dė Tautos fondui jas parinkti. 
Tad ligi šiol jau yra įdukrintos 
66 mokyklos. 

Tautos fondas yra užsimojęs 
įdukrinti 200 mokyklų ir tiki
si, kad lietuvių visuomenė šil
tai priims bei toliau rems šį 
taip svarbų Lietuvos jaunimo 
ugdymui projektą. 

Tautos fondas įsipareigoja 
Jūsų auką padidinti 50 proc. 
priedu, kartu šį priedą ribo
jant 250 dol. už kiekvieną 
1,000 dol. Pvz.. jei mokyklai 
aukosite 250 dol., Tautos fon
das pridės 125 dol. ir mokyk
lai išmokės 375 dol. Jei auko
site 500 dol. Tautos fondas 
išmokės 750 dol., jei aukosite 
1.000 dol., Tautos fondas iš
mokės 1,250 dol. Jei aukosite 
2.000 dol.. Tautos fondas iš
mokės 2,500 dol. ir t.t. 

Mokyklų įdukrinimo projek
tui Tautos fondas jau yra 
pridėjęs per 14.000 dol.. o as
menys, įdukrinę mokyklas pri
sidėjo 38,865 dol. 

Tautos fondas yra gavęs pa
dėkos laiškų su pranešimais iš 
įdukrintų mokyklų, kaip jos 
gautą paramą ketina panau
doti. Pvz., Šakių „Žiburio" 
gimnazija planuoja įsigyti 
vaizdo aparatūrą, kurią nau
dos ugdymo procesui, fakso 
aparatą, kuris palengvins ryšį 
su kitomis organizacijomis, o 
likusią lėšų dali skirs aktų — 
sporto salės įrangai. Marijam
polės 2-oji vidurinė mokykla 
pirks anglų kalba knygas mo
kyklos bibliotekai ir muziejui. 
Gelvonių vidurinė mokykla 
planuoja įsigyti armoniką, 
dvejas kankles $r tautinius 
rūbus, pačių mokinių pasisiū
tus, kuriant bent 8 mokinių 
ansamblį, informacinę me
džiagą apie rašytojus. Salako 
vidurinė mokykla gautus pini
gus panaudojo istorijos kabi
netui nupirkti ir įrėminti žy
miausių Lietuvos istorikų bei 
Didžiųjų Kunigaikščių portre
tus, įsigijo tautinius drabužius 
ir muzikos instrumentą moki
nių muzikos grupei, be to, 
įrengė klasę tikybos mokymui, 

kurioje "vyks ir kiti renginiai 
bei pamokos. Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazija nusprendė 
organizuoti vyresnių klasių 
moksleivių istorinio-literatū-
rinio rašinio konkursą, kuris 
bus pavadintas „Tegul bus 
pašlovinti nenusilenkę prieš 
netiesą". Pinigai bus skiriami 
geriausių rašinių autoriams 
premijuoti ir konkursui orga
nizuoti. Premijos bus įteiktos 
per Juozo Lukšos gimimo 
(1921.08.10) ir mirties (1951. 
09.04) metinių minėjimą 2001 
m. rudenį. J. Tumo Vaižganto 
mokykla lėšas naudos mokyk
los bendruomenės tarybos 
sprendimu5 atsižvelgiant į 
Tautos fondo rekomendacijas. 

Yra planuojama išvystyti 
glaudesnį ryšį tarp įdukrintų 
mokyklų, jų įdukrintojų ir 
Tautos fondo, kad tas ryšys 
nenutrūktų ir atneštų gražių 
vaisių. 

Mokyklų įdukrinimo klausi
mu prašome kreiptis į Tautos 
fondą, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207-1910. 
Tel. (718) 277-0682, Fax — 
(718) 277-0682, e-mail — 
tautfd@aol.com 

Dr. Nijolė Bražėnaitė 
Paronetto 

• Kaunas . Lapkričio 7 d. po 
šv. Mišių Šv. Gertrūdos baž
nyčioje marijonų talkininkai 
surengė susitikimą su kun. 
prof. dr. K. Trimaku, kuris 
skaitė paskaitą „Pašaukimas į 
šventumą". Prelegentas ak
centavo, jog pašaukimas į 
šventumą — tai kvietimas į 
draugystę su Dievu, jo artumą 
ir dialogą su juo. 

Žeme, kodėl prie savęs 
Priglausti skubi 
Tuos, kurie teikia 
Viltį, paguodą, 
Kurie jautria 
Ir tauria širdimi 
Save kitiems atiduoda?.. 

A. f A. 
ZITASOKAITĖ 

Užmerkė akis Amžinam Poilsiui 2000 m. gruodžio 2 d., 
teturėdama 39 metų gyvenimo kraitį. 

Gimė Lietuvoje, Kelmėje. Amerikoje gyveno 7 metus. 
Širdyse ir prisiminimuose su Dievo pašauktąja liko 

mama ir tėtis, vyras Mindaugas, sūnūs Regimantas ir 
Mingas, brolis Ričardas su šeima, giminės ir draugai 
Lietuvoje bei Amerikoje. 

Velionė bus pašarvota gruodžio 6 d., trečiadienį, nuo 4 
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 7 d. Iš 
laidojimo namų a.a. Zita bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
a.a. Zitos laidotuvėse. 

Kiekviena auka padės sumažinti laidotuvių išlaidas, 
kurios yra nelengva finansinė našta gyvenimą Amerikoje 
pradėjusiai šeimai. 

Nuliūdę: tėvai, vyras, sūnūs, brolis su šeima, 
giminės ir artimieji. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
VINCENTAS KEMEŽYS 

1934.06.13 — 1999.11.12 
Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose už a.a. 
Vincentą, kurios bus aukojamos penktadienį, gruodžio 
8 d. 8 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemont, IL. 

Žmona Virginija Kemežys 

A. t A. 
ALBINAI VAŠKIENEI 

mirus, vyrui VYTAUTUI, dukroms RŪTAI, 
VIRGINIJAI, sūnui ARŪNUI ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą. 

Albina ir Vytautas Gaveliai 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

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

No orte makes round-tnp travel to Lithuania easier and "".ore convenient than SAS 
From Chicago. we o'fer daiiy service to Vilnius with a hasste-free conrect ori vta 
Stockholrn Wnen you're ready to return. you'il enjoy same-day favei ba 
Chicago through our Copenhagen hub Fmd out what a vvor'd of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cati your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandmavian.net. 
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DRAUGAS. 2000 m. gruodžio 5 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Vaikučiams, kuriems dau
giau nei penkeri, ruošiamos 
kalėdines istorijos ir darbelių 
parodėlė. Tai gruodžio 11 d., 
pirmadienį, vyks Archer 
Heights bibliotekoje, 5055 S. 
Archer Ave. Būtina užsiregist
ruoti tel. 312-747-9241. 

Tradicinės Kūčios, kurias 
ruošia Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas, vyks 
gruodžio 17 d., sekmadienį, 12 
vai. centro didžiojoje salėje. 
Bus tradicinis Kūčių maistas, 
trumpa programėlė, žvakelių 
uždegimas. Stalus ar vietas 
užsisakykite, skambindami 
Aldonai Palekienei tel. 708-
448-7436. . 

Aktorė Audrė Budrytė 
pati ruošia skaitinius, kurie 
koncerto metu sujungs 17 lie
tuviškų kalėdinių giesmių. 
Kalėdinis koncertas vyks 
gruodžio 10 d. Pal. J. Matu
laičio bažnyčioje, 14911 127 
Str., Lemont, IL (PLC tel. 630-
257-8787). Po šv. Mišių 12 vai. 
bus pietūs, o 1:30 val.p.p. vyks 
koncertas. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Bilietus gali
ma įsigyti sekmadieniais baž
nyčios prieangyje arba skam
binant R. Stropui tel. 815-836-
1845. 

PLC Kalėdinėje mugėje 
„Saulutės" laimikių traukime 
Viktorija Šaulienė laimėjo Da
nutės Kapačinskienės ("Ra
tine Bakery") paaukotą šako
tį, o Ritos Ambrozaitytės-Sor-
gatz dukrelė Aleksa laimėjo 
televizorių. „Saulutė" nuošir
džiai dėkoja visiems dalyvavu
siems laimikių • traukime bei 
priėjusiems prie „Saulutės" 
prekystalio, nes dalyvavimas 
didžiojo prizo žaidime buvo 
širdies kilnumas ištiesiant 
pagalbos ranką į vargą pate
kusiam Lietuvos našlaičiui ar
ba studentui. Ačiū. „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tax ID # 36-
3003339. 

Skelbimai 
Pinigai, kalėdiniai mais to 

s iunt in ia i . 
Didelis S98. mažesnis SSS. 

Paskutinis talpintuvas 
s Karaliams is ' ina gruodž io Sd. 

TRANSPAK 
Tel 1 77 s 8J8 1050 

„Saulutės", Lietuvos Vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
vyks šeštadienį, gruodžio-9 d., 
10 vai.r. PLC Bočių menėje. 
Numatoma Dalės Blekienes 
vaizdajuostė iš Vilkaviškio 
neįgaliųjų vaikų lopšelio-dar
želio „Pasaka". Mielai laukia
ma ne tik narių, bet visų, ku
rie norėtų savo darbu padėti 
Lietuvos vaikams 

Pasaulio lietuvių centras 
gruodžio 31 d. nuo 8 val.v. 
centro didžiojoje salėje rengia 
linksmą Naujųjų Metų suti
kimą. Bus užkanda, šilta va
karienė, linksma muzika, 
gražiai išpuošta salė ir stalai. 
Vietas ar stalus užsisakykite! 
skambindami Vandai Gvildie-i 
nei tel. 630-271-9136 arba Ire
nai Kazlauskienei tel. 630-
257-8446. Sutikimą rengia 
PLC renginių komitetas. 

Lietuvių rašytojų draugi
jos 1999 metų literatūrinei 
premijai, kurią kasmet paski
ria Lietuvių fondas, išeivijos 
lietuviai rašytojai savo išleis
tas šiais metais knygas prašo
mi siųsti iki gruodžio 25 d. Vi
siškai nesvarbu, kur knyga iš
leista. Vėliau knygos bus per
duotos Lietuvių rašytojų drau
gijos archyvui, kurį tvarko ra
šytojas Stasys Džiugas. Kny
gas siųskite šiuo adresu: Stasė 
Petersonienė (Lietuvių rašyto
jų draugija), 2534 W. 40 St., 
Chicago, IL 60632. 

LB Kultūros Tarybos su
ruoštas teatro festivalis praėjo 
sėkmingai. Suruošti tokio po
būdžio festivalį reikia daug 
pastangų rr daug darbo rankų. 
Kultūros taryba dėkinga ren
gimo komitetui, ypač pirmi
ninkui Leonui Narbučiui, Sta
sės Jagminienės kapelai, kuri 
linksmino užbaigtuvių vaka
rienėje, aukotojams, spaudai 
ir radijo laidoms bei visiems 
dalyvavusiems spektakliuose. 

Šeštadienio, gruodžio 2 
d., laidoje (8 psl.), straipsnyje 
„Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos rūpesčiai", pasitaikė ko
rektūros klaida: užuot 10,00 
dol.. turėjo būti 10,000 dol. 
(pirmoji skiltis, 4-tas paragra
fas — a. išlaidomis, kurios vir
šija 10,000 dol.). Atitaisome. 

1 Kai Kalėdų senelis ners po 
vandeniu, kad galėtų papuošti 
ten esančią eglutę, jūs galėsite 
fotografuotis. Šis neįprastas 
renginys vyks gruodžio 9 d. 
West Communities YMCA ba
seine (6235 S. Homan Ave). 
Informacija 773-434-0300. 

Lietuviškos In te rne to 
naujienos: 

, Aidai & Partneriai" - verti
mai iš 30 kalbų, viešbučių 
užsakymas, nakvynės paslau
gos, automobilių nuoma, leidy
ba http://www. aidai.lt/ 
partneriai/ 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gruodžio 6 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė „Dzūki
jos kraštas" II dalis. Tie, kurie 
turėjo progos prieš dvi savai
tes matyti pirmąją dalį, buvo 
sužavėti Dzūkijos gamta, apy
linkėmis, miestais ir istori
niais paminklais. Teko išgirsti 
gražių atsiliepimų. Visus ma
loniai kviečiame atvykti ir pa
sigėrėti antrosios dalies meni
ne programa. Bus ir bendri 
pietūs, kaip jau įprasta „Sek
lyčioje". Atvykite! 

GRAŽI TU MANO, BRANGI TĖVYNE 
Vyresniųjų lietuvių „Sekly

čios," vadovybė, kaip jau įpras
ta, kviečia į trečiadienių po
pietėmis rengiamą pabendra
vimą. 

Lapkričio 15 d. renginių va
dovė Elenutė Sirutienė sveiki
na susirinkusius, kurių tarpe 
nemažai matosi dzūkų, nes 
šiandieną bus rodoma vaizda
juostė „Dzūkija". Užgęsta sa
lėje švieos. Atsiskleidžia ek
rane nuostabiai gražūs gam
tos vaizdai. Matome Dzūkijos 
sostinę Alytų. Skoningai išpla
nuotas miesto centras, svar
besni miesto pastatai papuošti 
įvairiausių gėlių lysvėmis. Pa
sukus iš centro, yra per Ne
muną jungiantis miestą tiltas, 
pavadintas už Lietuvos laisvę 
žuvusio karininko A. Juozapa
vičiaus vardu. Stebime didin
gą Nemuną, upes, ežerus, miš
kus, tarp kurių matyti kaimai, 
miesteliai, miestai, parkai, ku
riuose apstu skulptūrų, pa
minklų, koplytėlių. Štai Drus
kininkai, Varėna, Lazdijai, 
Veisėjai ir kt. Dzūkijos gamta 
neapsakomo grožio, tik žemė 
nederlinga, užtat pagarsėjusi 
miškų gėrybėmis — grybais ir 
uogomis, kurios net dainose 
apdainuojamos. Dzūkai ypač 
nuoširdūs žmonės ir mėgstan
tys dainą. Neveltui pavadinta 
Dainavos šalis. Dzūkija pasi
žymi bažnyčių gausumu bei 
vidiniu bažnyčių grožiu — 
vaizdais, statulomis, puoš
niais altoriais. Pabrėžtina Pi
vašiūnų miestely ant aukšto 
kalno stovinti bažnyčia, pa
garsėjusi stebuklingu Dievo 
Motinos paveikslu, kurį 1988 
m. vainikavo popiežius Jonas 
Paulius II. Per žolinės šveotę 

čia renkasi tūkstančiai maldi
ninkų iš visų kraštų. 

Dzūkija išaugino nemažą 
skaičių poetų, menininkų, 
skulptorių: Mikalojų Konstan
tiną Čiurlioni. Vincą Krėvę, A. 
Jonyną ir kitus. Tragiškais 
mūsų laikotarpio laikais Adol
fas Ramanauskas metė savo 
pamėgtą pedagogo darbą ir 
stojo į kovą su priešais, vado
vaudamas partizanų pulkams, 
pasivadindamas „Vanago" var
du. Tad yra įsteigta „Vanago" 
vardu vidurinioji mokykla, ša
lia mokyklos muziejus, kuris 
liudija, kaip narsiai buvo ko
vota. Tai mūsų netolimos pra
eities istorija. 

Įdomus buvo ir poeto A. Jo
nyno muziejus. Poetui likimas 
pagailėjo akių šviesos, užtat 
gausiai apdovanojo poetiška, 
lyriška siela. Jo lyriški eilė
raščiai daugelio deklamuoja
mi. 

Matome vaikų parką, kuris 
didžiuojasi geležies skulptūro
mis ir žaidimų įrengimais vai
kams. O gyvumą įneša patys 
vaikai, visu :uo naudodamiesi 
ir savo vaikiškais krykštavi
mais. 

Ekranas užgęsta, užsidega 
šviesa ir mes vėl „Seklyčios" 
veidrodžių salėje. Matau vie
nas vyriškis braukia ašarą. 
Klausiu, k© verki? Atsako: 
mačiau savo;tėviškę... Visi da
lyviai gausiai plojome, dėko
dami vadovėj Elenutei už taip 
puikiai pristatytą vaizdajuos
tę, kurią paskolino A. Čepė
nas. Ačiū jam. Vadovė kvietė 
pasilikti pietų. Atgaivinę sie
lą, pasistiprinę gardžiu mais
tu, patenkinti skirstėmės na
mo- Onutė Lukienė 

BENDRAVIMO ŠAUKSMAS 
Lietuvoje veikia Lietuvos 

Dailininkų sąjunga, taip pat 
veikia menininkų kalvė - Lie
tuvos Dailės akademija, dau
gybė muziejų, tačiau ryšiai su 
Pasaulio lietuvių centru. Lie
tuvių dailės muziejumi iki šiol 
menkoki — tik pavienių daili
ninkų dėka. 

Pabendravus su Lietuvių 
dailės muziejaus direktore 
Dalia Šleniene, buvo nutarta 
pirmą kartą pabandyti pa
kviesti gabiausius Lietuvos 
Dailės akademijos studentus, 
magistrantus, o taip pat ir 
dėstytojus, profesorius, kad jie 
pademonstruotų savo geriau
sius kūrinius Pasaulio lietu
vių centro Lietuvių dailės mu
ziejuje. 

Mintys neretai būna gražes
nės ir pralenkiančios tikrovę, 
realybę, tačiau dėl materiali
nių sunkumų daug talentingų 
merginų ir jaunuolių, turėju
sių gana brandžių savo amžiui 
kūrinių, negalėjo atvykti į Le-
montą. 

Tik du dailininkai - magis
trante Vaiva Senkutė ir Lietu
vos Dailininkų sąjungos na
rys vitražininkas Mindaugas 
Vitkauskas susiruošė kelio
nėn. Ir nors jie Lietuvoje ne
seniai dalyvavo ne vienoje pa
rodoje ir turėjo pakankamai 
kūrinių didesnei ekspozicijai, 
šiuokart teko susipakuoti ne
didelį kūrinių kiekį - vėl gi 
dėl tų pačių materialinių kliū
čių. 

Magistrante dizainerė Vaiva 

Senkutė atsiveža dvidešimt 
tris savo nedidelio formato kū
rinius, skirtus Kalėdinei mu
gei. Ji pasakoja: „Sužinojusi 
apie Kalėdinę parodą Lemon-
te, Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių dailės muziejuje, ne
dvejodama ėmiau rengtis ke
lionėn ir parodai. Labai norė
josi atvykti pas tautiečius, su
sipažinti su jų darbais ir už
megzti ryšius ateičiai". 

Vaiva Senkutė sakosi esanti 
dėkinga Lietuvių dailės mu
ziejaus direktorei Daliai Šle-
nienei, jog ši taip maloniai su
teikė nemokamą galimybę pa
sinaudoti muziejaus patalpo
mis. Dizainerės iš Vilniaus 
manymu, Lietuvos Dailės aka
demijos studentams tokiu bū
du atsiveria įdomi ir dėkinga 
auditorija, nauji žiūrovai -
meno mylėtojai. Ji sako, kad 
pagerėjus materialinėms sąly
goms, čia galėtų veikti pastovi 
ir reguliari Dailės akademijos 
studentų, magistrantų, o taip 
pat, žinoma, ir žymiausių dės
tytojų paroda - taip plačiau 
būtų reklamuojami talentin
giausių Lietuvos dailininkų 
kūriniai, apie juos sužinotų ne 
tik užjūrio tautiečiai, bet ir 
amerikiečiai. Tai labai stimu
liuotų kūrybinę veiklą ir ta
lentų vystymą. 

Vaiva pridūrė, kad su čia 
veikiančiu Čikagos meno ins
titutu jie bandys užmegzti 
bendradarbiavimo kontaktus 
ir tikisi, kad ateityje galėtų 
keistis parodomis bei plėsti 

bendradarbiavimą ne tik me
no srityje, bet ir sporto, meno 
saviveiklos srityse, menotyros 
pedagogikos moksluose. 

Šiemet savo trisdešimtmetį 
švenčiantis vitražininkas Min
daugas Vitkauskas į parodą 
atveža dvylika geriausių savo 
miniatiūrinių vitražų, skirtų 
butų interjero papuošimui, 
jaukaus ir meninio apšvietimo 
organizavimui gyvenamosiose 
patalpose ar įstaigose, o taip 
pat ir vieną stiklo skulptūrą. 

M. Vitkausko darbai - spal
vingi ir gražūs, juos mėgsta 
šios srities Lietuvos meno my
lėtojai ir noriai perka. Ne vie
nas Mindaugo kūrinys puošia 
ir užsieniečių namus bei įstai
gas - antai Kanarų salose gy
venantis ir turizmo verslu be
siverčiantis Lietuvos estrados 
dainininkas Algis Frankonis 
Mindaugo Vitkausko vitra
žais papuošė savo vilas ir vieš
bučius (beje, parodos atidary
mo metu ir jūs galėsite užsi
sakyti vitražus savo butui ar 
įstaigai, dailininkas juos at
liks greitai ir labai kokybiš
kai). 

Religine tematika sukurti 
Mindaugo vitražai papuošė 
Lenkijos lietuvių bendruome
nės katalikų bažnyčios Sinico-
je, Rusijos Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenės kata
likų bažnyčios interjerą. Tos 
pačios temos vitražai puošia ir 
Lietuvoje veikiančią katalikų 
bažnyčią Marijampolėje, Vil
niaus Tremtinių koplyčią. 
Daug gražių ir spalvingų vi-

Dana Vanagunienė prie Kalėdų švenčių puošmenų Kalėdų mugėje Pasaulio lietuvių centre. 
Baniutės Kronienės nuotr. 

KALĖDŲ MUGĖ PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE 

tražų Mindaugas yra sukūręs 
ir sumontavęs Vilniaus sena
miesčio kavinėse, „Prie uni
versiteto" restorane ir jo sky
riuose. 

Jei lankėtės Lietuvos vy
riausybės ir prezidento poilsio 
namuose Nidoje ir Juodkran
tėje, ten taip pat turėjote gė
rėtis tikrai nekasdieniškais kū
riniais, švytinčiais visomis 
vaivorykštes spalvomis ne tik 
saulės šviesoje, bet ir nakties 
metu, panaudojant daugelio 
lempučių ir veidrodžių sude
rintą apšvietimą. 

Mindaugas savo mokslus 
pradėjo Čiurlionio meno mo
kykloje dailės ir muzikos kla
sėse. Vėliau jo mokytojais bu
vo talentingi Lietuvos vitraži
nio meno kūrėjai ir puoselėto
jai: profesorius Kazys Morkū
nas ir docentas Konstantinas 
šatūnas. Daug metų vitraži
nio meno paslapčių Mindau
gas mokėsi įžymiųjų Lietuvos 
vitražininkų brolių Konstanti
no, Broniaus, Henriko Šatūnų 
vitražo dirbtuvėse, Vilniaus 
Dailės kombinate. Jis pradėjo 
dirbti senų vitražų ardytoju, 
restauruotoju, o vėliau tapo ir 
savarankišku kūrėju, montuo
toju. 

Abu svečiai iš Vilniaus -
Vaiva Senkutė ir Mindaugas 
Vitkauskas - Čikagos ir apy
linkių lietuvius kviečia į savo 
darbų parodą, kuri būs atida
roma gruodžio 8 dieną, šį 
penktadieni, 5 val.v. Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte. 

J Juozas Sutkūnas 

Nors šv. Kalėdos už trijų sa
vaičių, tačiau tradicinė Kalė
dų mugė Pasaulio lietuvių 
centre visus į didžiąją salę 
sukvietė gruodžio 1 ir 2 dieno
mis. Į mugę suvažiavo pre
kiautojai su įvairiausiomis gė
rybėmis iš arti ir iš toli. Pir
kėjų čia buvo net iš tolimų 
JAV vietovių, tuo metu centre 
vykstant JAV LB Krašto val
dybos posėdžiams. 

Prie pirmojo įėjimo į salę 
lankytojus pasitiko labai puoš
nios Kalėdų stalo eglutės, vai
nikai, žvakės ir kiti šių šven
čių papuošimai, skirti na
mams ir įstaigoms. 

— Kieno čia gamyba? — pa
klausiau. 

— Mano, — atsiliepė Dana 
Vanagunienė. 

Čia pat ir JAV LB Švietimo 
tarybos knygyno stalas, ap
suptas tėvelių, pasibaigus šeš
tadienio pamokoms Maironio 
lituanistinėje mokykloje. 

— Kaip sekasi prekyba? — 
užklausiau Algimantą Kezį, 
sėdintį prie jo fotomeniniais 
leidiniais apkrauto stalo. 

— Pirkėjų nėra. Čia ne ta 
publika. 

Interesantų netrūksta prie 
sidabro, gintaro dirbiniais ap
krautų ilgų stalų, o dar dau
giau prie maisto produktų. 

— Kieno ši prekyba? Kaip 
sekasi? 

— Gerai. Ji Artūro Ragaus
ko — „Arts Jewelry", — aiški
no simpatiška pardavėja, ne
seniai atvykusi iš Lietuvos. 

Antroje salės pusėje Artūrui 
konkurenciją skelbė porą ilgų 
stalų su tokiomis pat brange
nybėmis. 

— Mano kainos ir pasirinki
mas geresnis, — tvirtino ant
rasis sidabro, gintaro, pa
veikslų savininkas K. Avižie
nis. 

Mažųjų „Žiburėlio" mokyk
los stalas visiems siūlė įvairių 
saldumynų, receptų knygas. 

— Priimame ir lietuviško 
krupniko užsakymus. Tik — 
15 dolerių už butelį, — šypsosi 
jauna mama. 

— O ką jūs parduodate? — 
klausiu „Saulutės" vadovę 
Indrę Tijūnėlienę. 

— Vaikų ateitį Lietuvoje, — 
šypsosi Indrė. — Pirk loterijos 
bilietą. Laimėsi šakotį. (Nu
pirkau, bet nelaimėjau...). 

Skautų „Lituanicos" tuntas 
atvažiavo su Kaziuko muges 
eksponatais. „Sietuvos" vyr. 
skaučių loterija su visokiais 
rankdarbiais, suvenyrais vi
siems siūlė laimingus bilietus. 
Dr. Romualdas ir Dalia Povi
laičiai atvyko su meistriškais 
vario, gintaro koplytstulpiais, 
vorais ir gėlytėmis. Čia pat il
gus stalus nuklojęs knygomis, 
kasetėmis, muzikos diskais su 
pirkėjais derybas vedė Rai
mundas Lapas. Kaip miškas 
— Irenos šakočių stalas laukė 
pirkėjų, o Jonas Pleirys, kaip 
senovės dievdirbys. laukė lan
kytojų su kryžiais, koplytstul
piais, žvakidėmis ir t.t. Su ke
piniais stovėjo Aldona Sinke
vičienė. 

Luhinskų šeimos prekyba la

bai gausi tautinėmis juosto
mis, takeliais ir rūbais, jie 
siūlė ir numizmatiką, pašto 
ženklus, ir suvenyrus. Čia pat 
buvo stalas su medinėmis 
snaigėmis eglutei, kryželiais 
ir magneto lipinukais šaldy
tuvui iš „Baltic Art", tolimo 
Ellicot City, MD. 

„Vaiko vartai į mokslą" lan
kytojams pardavinėjo kavą, 
tortus, pyragaičius, kuriais 
buvo vaišinamasi prie čia pat 
esančių stalų. Geriausio me
daus atvežė Kazys ir Juzė 
Laukaičiai. 

Viskas iš Lietuvos 

Krautuvėlė „Lietuvėlė", at
vykusi iš Jaunimo centro, su
venyrais, uogienėmis, grybais, 
knygomis, arbata ir šoko
ladais užėmė net kelis stalus, 
taip pat buvo muzikos kasečių 
ir diskų. 

— Viskas iš Lietuvos! — 
skelbė jaunas pardavėjas. 

— Viskas iš Lietuvos! — 
prie kito stalo skelbė Jolanda, 
siūlydama stiklo, porceliano 
vazas, indus ir suvenyrus. 

— Viskas iš geriausio Lietu
vos molio. Viskas rankomis 
lipdyta „Šilo" gamykloje, — 

aiškino Gerardas Skeberdis, 
tik prieš pusantrų metų atvy
kęs iš Lietuvos. 

— Mūsų gaminiai keliauja į 
Vokietiją, Švediją, Suomiją, 
Lenkiją. Amerikoje jau pre
kiaujame Los Angeles, Det
roite, Spokane, WA, ir Čika
goje. Žvakių namelius pritai
kome kiekvienam kraštui. 
Nuo lietuviškos ar Alpių tro
belės iki pasakų pilies. Kainos 
— nuo 6 dol. iki 40 dol., — 
nuskubėjo Gerardas prie pir
kėjo. 

Sunku išvardinti visus pre
keivius ir jų prekes, buvusias 
šių metų kalėdinėje mugėje. 
Jų buvo daug. Gausiai buvo ir 
lankytojų per abi dienas. 

— Paragaukit Rokiškio sū
rio, — kvietė G. Kazėnas, ats
tovaudamas sūrių parduotu
vei „Caputo" iš Melrose Park, 
IL. Sūris labai skanus. Gaba
las — tik už 5 dolerius. 

Galbūt ši mugė neatnešė 
šimtatūkstantinių pajamų, 
bet jai geresnės vietos negu 
Pasaulio lietuvių centras var
gu ar galima surasti. Tam var
gu ar yra geresni organizato
riai už PLC moterų kultūri
nių renginių komitetą, kuriam 
vadovauja Bronė Nainienė, 
kurios sugebėjimai ir energija 
labai reikalingi pačiam cent
rui ir visiems jo lankytojams. 

Br. Juode l i s 

Kalėdinės muges organizatores Pasaulio 
kairėje/ ir Aldona Palekiene 

įetuvių centre Rrone Nainiene 
Baniutės Kronienės nuotr. 
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