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Prezidentas nepritaria 
ilgalaikiam švietimo 

finansavimui 
Vi ln ius , gruodžio 18 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus tikriausia; nepasi
rašys Seimo priimto įstatymo 
dėl Mokslo ir švietimo ilga
laikio finansavimo, pirma
dienį pranešė „Kauno diena". 
Anot dienraščio, prezidentas 
netvirtins šio teises akto. bet 
ir nestabdys jo. parašo teisę 
palikdamas Seimo pirminin
kui Artūrui Paulauskui. 

Tai būtų pirmas atvejis, kai 
prezidentas nepasirašo dabar
tines kadencijos Seimo priim
to įstatymo. 

Gruodžio 7 d. Seimas priėmė 
Mokslo ir švietimo ilgalaikio 
finansavimo įstatymą, ku
riame numatyta, kad jau kitą
met mokslui ir studijoms turi 
būti skiriama 1.35 proc. ben
drojo vidaus produkto (BVP), 
2002 metais — 1.5 proc. BVP. 
2003- m. — 1.75 proc. 2004 m. 
— 2 proc. BVP. 

Švietimui per ketverius me
tus numatoma skirti ne ma
žiau kaip 6.5 proc. BVP. 

Šį įstatymą ypač gynė Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas, buvęs 
Vilniaus universiteto rekto

rius Rolandas Pavilionis. 
Anot dienraščio, vyriausybe 

nėra labai pa tenkin ta priimtu 
įstatymu, nes jį vykdant , ki
tąmet mokslui ir švietimui 
turėtų būti papildomai skiria
ma apie pusę milijardo litų. 
Tokių pinigų dabar nėra ir tik
riausiai neats i ras net atei
nančių metų gegužes mėnesį, 
kai numatoma peržiūrėt i val
stybes biudžetą. 

Prezidentas dar prieš įsta
tymo svarstymą Seime pa
reiškė negalįs pr i tar t i pasi
r inktam švietimo ir mokslo 
problemų sprendimo būdui. 
„Prezidentas nepr i tar ia tam, 
kad atskirais į s ta tymais kiek
vienas išplėštų kuo daugiau 
pinigų savo sričiai da r prieš 
tai, kai pa tv i r t inamas val
stybes biudžetas", sakė prezi
dento atstovė spauda i Violeta 
Gaižauskaitė. 

Prezidentas nepr i tar ia pa
čiam principui — įstatymais 
skirti tam tikrą BVP dalį at
skiroms sri t ims. Tai . V. Adam
kaus nuomone, neleidžia vy
riausybei sudaryt i tikroviš-
kesnio valstybės biudžeto. 

Krašto apsaugos ministerija 
užsiims komercine veikla 

Gruodžio 17 dieną Lietuvos prezidento žmonos Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas surengė didelę Kalėdų 
šventę vaikams iš Klaipėdos, Lentvario. Jonavos, Tauragės Kybartų ir kitų Lietuvos vaikų globos namų. 

Gedimino Zilisnko 'Elta' nuotr. 

Kalėdinės verslininkų dovanos 
— mažiesiems ligoniukams 

Premjeras teisinasi dėl pensijų 
sistemos permainų 

Vi ln ius , gruodžio 18 d. 
(BNS) — Sekmadienio vakarą 
per valstybinę televiziją nu-
akautbėjo pirmasis premjero 
Rolando Pakso viešas kreipi
masis į tautą per penkias sa
vaites, kai pradėjo dirbti koa
licinė liberalų ir socialli
beralų vyriausybė. Premjeras 
kalbėjo apie visuomenės ne
pasitenkinimo bangą sukėlu
sius pastarojo meto vyriau
sybes sprendimus, tarp jų — 
ir pensijų sistemos pakeitimą. 

..Neabejoju, kad kiekvienas, 
būdamas atsakingas už var
gingiausiai gyvenančių žmo
nių ateitį, rinktumėtės tokį 
patį sprendimą", sakė R. Pak-
sas. J is teigė, kad vyriausybė, 
pradedama pensijų reformą, 
siekia apginti pensininkus 
nuo katastrofos. 

R. Paksas pripažino, jog. vy
riausybė siūlydama pensijų 
reformą. ..kuri, beje, ir taip 
jau pavėluota", apsunkina gy
venimą maždaug 100.000 dir
bančių pensininkų. Tačiau, 
pasak R. Pakso, šis sprendi
mas garantuos bent minima
lias pajamas tiems 800.000 
žmonių, kurie gyvena tik iš 
pensijos. 

Tuo tarpu kairioji opozicija 
nepritaria vyriausybės siūlo
miems socialinio draudimo 

* Aple is tų dvarų s a v i n i n 
k a s — S e i m o na rys , teigia 
..Respublika". ..Kodėl iki šiol 
nenubausta nė viena savival
dybė, kuri taip pat buvo atsa
kinga už saugotinų pastatų 
priežiūrą, o pavienius savinin
kus dabar reikia bausti9", 
klausė Kultūros vertybių ap
saugos departamento Kauno 
skyriaus viršininkė Irena* Vaš-
keliene. kai ..Respublika" pa
siteiravo apie Seimo nario 
Kęstučio Skamarako dvarus. 
Socialliberalas K. Skamara-
kas yra privatizavęs Raseinių 
rajone esančius Skaraitiškes 
ir Burbiškiu dvarus. įsigyda
mas į Nekilnojamųjų vertybių 
registrą įrašytus objektus, pir-
M'i:>.- pasižadėjo .itlikti bu t i 
ni.iusm.~ darini.-. kad p a s t a t a i 
toliau nenyktų. Tačiau jie tin-
katnai neprižiūrimi. rtiw 

pensijų sistemos pakeit imams 
bei kitų socialinių išmokų 
mažinimui. 

Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos a ts tovas Juozas 
Olekas pirmadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog vy
riausybės pasiūlymuose opozi
cija ypač pasigenda „stimulo 
naujų darbo vietų kūrimui". J. 
Oleko teigimu, užuot didinus 
pensinį amžių, jį reikėtų 
t rumpint i , nes tokiu būdu at
sirastų daugiau darbo vietų 
jaunimui . 

Opozicija taip pat nepritaria 
ir vyriausybės siūlymui ma
žinti motinystės pašalpas ir 
išmokas. J i pažymėjo, jog šis 
sprendimas yra nepri imtinas, 
tur int omenyje ta i , kad gim
s tamumas Lietuvoje nuo ne
priklausomybės a tkūr imo su
mažėjo trečdaliu. 

J . O l e k a s pareiškė, jog Ro
lando Pakso vyriausybė tęsia 
Konservatorių partijos poli
tiką, ket indama mažinti iš
laidas privalomajam sveikatos 
draudimui valstybės drau
džiamiems asmenims. 

Vilnius , gruodžio 18 d. 
f Elta) — Respublikinės Vil
niaus universitetinės vaikų 
ligoninės Onkohemotologijos 
skyrių pirmadienį aplankė 
Kalėdų Senelis su maišais do
vanų. Jį čia atlydėjo bendro
vės „Lietuva Statoil" darbuo
tojai. Dauguma dovanotų žais
lų pateks į vaikų žaidimų 
kambarį-

Džiaugdamasis šia idėja. 
Onkohemotologijos skyriaus 
vadovas Aleksandras Savinas 
sakė, kad pastaruoju metu, 
kai Lietuvos ligoninėse neuž
tenka lėšų net švirkštams, 
„apie žaislus net nėra laiko 
galvoti". Jų yra tiek, kiek su
neša pacientų mamos ar paau
koja visuomenė. 

Kadangi Onkohemotologijos 
skyriuje vaikai praleidžia ne 
dienas, o metų metus, tai žai
dimų kambarys jiems yra be
ne vienintelė pramoga. Kai 
kuriems vaikams, kuriems 
sunku išeiti iš palatos, žaislai 
atnešami ir į lovą. „Jie ligoni
nę vadina namais", tvirtina 
mažųjų ligonių mamos, pačios 
gyvenančios palatose kartu su 
sergančiais vaikais. 

„Jei per Kalėdas vaikai turi 
gulėti ligoninėje, jiems ši 
šventė gerokai nublanksta. 
Todėl mūsų kompanija, kas
met per Kalėdas tam tikrą pi
nigų sumą skirianti labdarai, 
šiais metais nusprendė pra
džiuginti būtent ligoninėse gu
linčius vaikus", sakė „Lietuva 

Statoil" generalinis 
rius Jonas Šokas. 

direkto-

„Lietuva Statoil" įsteigta 
1993 metais. Šiuo metu bend
rovei priklauso 33 degalinės, 
joje dirba 367 darbuotojai. 

Sią ikikalėdinę savaitę 
bendrovės darbuotojai su Ka
lėdų Seneliu ir maišais dova
nų aplankys vaikus, gulinčius 
Vilniaus. Utenos. Alytaus ir 
Šiaulių ligoninėse. Šių miestu 
vaikų ligoninėse bus įrengti 
žaidimų kambariai — kad ka
lėdinė dvasia liktų ilgesniam 
laikui. 

Miestų savivaldybės reikalauja 
finansinės lygybės 

Vilnius, gruodžio 18 d. zas pajamas, o kita 

Kairioji opozicija reikalauja 
nubaust i žemės ūkio ministrą 
Vilnius , gruodžio 18 d. sybės, arba paties premjero. 

(BNS) — Seimo kairioji opozi
cija prašo, kad valstybės ir vy
riausybės vadovai įvertintų 
žemes ūkio ministro Kęstučio 
Kristinaičio praeit ies poelgius. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje vienas Socialdemo
kratines koalicijos frakcijos 
vadovų. Seimo pirmininko pa
vaduotojas Česlovas Juršėnas 
paragino prezidentą Valdą 
Adamkų ir premjerą Rolandą 
Paksą pareikšti savo nuomonę 
del Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos išvadų. 

Praėjusį penktadienį Vy
riausioji tarnybinės etikos ko
misija padare išvadą, jog 1991 
metais K. Krist inait is pasielgė 
neetiškai, padėdamas savo 
draugo tėvui Stanislovui Dam-
kauskui įsigyti žemės sklypą 
Trakų rajone. Tuo metu K. 
Kristinaitis dirbo Žemes ūkio 
ministerijos padalinio vadovu. 

„Mums reikalinga vyriau-

kuris parinko kandidatą į 
žemės ūkio ministrus, ir prezi
dento, kuris ją tvirtino, pozici
jos, kaip šitas reikalas yra 
vertinamas", sakė Č. Juršė
nas. 

S. Damkauskas teigia, kad 
pardavęs sklypą dabar jau 
mirusiam „Tauro banko" vado
vui Genadijui Konopliovui. O 
K. Kristinaitis jam neatidavė, 
kaip buvo tartasi, pusės už 
sandorį gautų pinigų — 
48.000 dolerių. 

K. Kristinaitis neigia šiuos 
kaltinimus, tačiau pats parašė 
Vyriausiosios etikos komisijos 
išnagrinėti, ar jis nepažeidė 
tarnybinės etikos. 

Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija nagrinėjo tik 
sklypo įsigijimą, nes tuo metu, 
kai sklypas buvo parduoda
mas, K. Kristinaitis jau nebu
vo valstybes tarnautojas. 
Komisija padarė išvadą, kad 

(BNS) — Pirmadienį Lietuvos 
31 miesto ir rajono merai 
išplatino kre^ijimąsi į prezi
dentą Vaidą Adamkų, Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską 
ir premjerą Rolandą Paksą, 
nerimaudami, kad ir 2001 
metų valstybės biudžete gali 
būti įteisinta finansinė savi
valdybių nelygybė. 

Kreipimesi į valstybės vado
vus teigiama, kad pagal 1997 
m. liepos 2 d. Savivaldybių 
biudžetinių pajamų nustaty
mo metodikos įstatymą, skai
čiuojant s t ruktūr inį ' indeksą, 
buvo padaryta klaida. Dėl šios 
klaidos visiškai panašių savo 
dydžiu savivaldybių pajamos 
skyrėsi 100 ir daugiau pro
centų. Skirstant pajamas savi
valdybėms, dėl formulės klai
dos beveik trečdaliui savi
valdybių 1998 ir 1990 m. buvo 
priskaičiuotos nepagrįstai di
delės pajamos, o trečdaliui — 
mažos. 

Kaip sakė Kėdainių rajono 
meras Viktoras Muntianas, 
tai jau „bus ketvirtieji metai, 
kuomet dėl tam tikrų klaidų 
įstatymuose visa eile savival
dybių gauna nepagrįstai ma-

K. Kristinaitis 1991 m ne
pažeidė Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo įstatymo, nes 
šis įstatymas tuo metu nega
liojo, tačiau pasielgė neetiškai. 
Tačiau komisijos pirmininkas 
Vytautas Andriulis pažymėjo, 
jog dabar tokia situacija būtų 
vertinama kaip akivaizdus 
tarnybinės etikos pažeidimas. 

Komisija be išvadų pareiškė 
ir savo nuomonę, jog dirbda
mas Žemės ūkio ministerijoje 
ir tuo pačiu metu atstovauda
mas privatiems S. Damkausko 
tikslams, dabartinis žemės 
ūkio ministras pažeidė Lietu
vos valstiečio ūkio įstatymą ir 
pasielgė neetiškai. 

K. Kristinaitis žurnalistams 
sakė dėl komisijos išvadų ne
ketinąs atsistatydinti. Jis tei
gė norįs gauti išsamias komi
sijos išvadas, kuriose butų nu
rodyta, kokj pažeidimą jis pa
darė 1991 metais, nes dabar jo 
turimos komisijos išvados' 
esančios ..labai abstrakčios" 

pusė — 
nepagrįstai dideles". „Kuomet 
1999 metais buvo pataisytas 
Savivaldybių biudžetinių pa
jamų nustatymo metodikos 
įstatymas, buvo įrašytas toks 
punktas , kuris numato, kad 
planuojamų metų savivaldy
bių pajamos negali būti ma
žesnės nei einamųjų metų pa
jamos. Del šio punkto 1998 
metais padarytos klaidos nie
kaip negali būti ištaisytos, nes 
tiek kurie gavo daug. tai j iems 
pajamos negali sumažėti, o 
tie, kurie gavo mažai — jiems 
negali padidėti", sakė V. Mun
tianas. 

Anot jo, nelygybe tarp savi
valdybių išliks ir 2001 metų 
savivaldybių biudžeto įstaty
mo projekte. 

Kreipimosi autorių teigimu, 
nonnt pasiekti, kad savival
dybėms, kurios 3 metus gavo 
nepagrįstai dideles pajamas, 
finansavimo lygis nesumažė
tų, reikia papildomai skirti 
bendrosios rėmimo kompensa
cijos apie 500 mln. litų. Tuo 
met aukščiausią finansavimo 
lygį turinčių savivaldybių pa
jamos neaugtų, o visų kitų 
— didėtų iki minėtojo finansa
vimo lygio. 

* B u v ę s su s i s i ek imo mi 
n i s t r a s marijampolietis Algis 
Žvaliauskas nerado jam tinka
mo „valdiško darbo" ir imsis 
privataus verslo. Buvęs Seimo 
narys. 1996-1998 m. Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybės mi
nistras A. Žvaliauskas svarsto 
galimybę įkurti privačią vers
lo konsultavimo įmonę. Prieš 
tapdamas 1996-2000 m. ka
dencijos Seimo nariu, jis buvo 
Marijampolės meru. Seimūno 
kadenciją A. Žvaliauskas pra
dėjo, būdamas Tėvynės sąjun
gos nariu, o baigė kaip vienas 
Nuosaikiųjų konservatorių są
jungos įkūrėjų. Iš ministro pa
reigų jis atsistatydino 1998 m. 
lapkritį, kai Vyriausioji tarny
bines etikos komisija nu
sprendė, jog jis pažeidė viešų
jų ir privačių interesu derini
mo valstybinėje tarnvooje įs
tatymą. Buvo nustatyta, kad 
ministras pats neteisėtai pasi
naudojo ir leido kitiems pasi-

V i ln iu s , gruodžio 18 d. 
(BNS) — Būsimoji Lietuvos 
kariuomenės spaustuve žemė
lapius spausdins ne tik savo 
valstybės kariškiams. bet 
ir latviams bei estams, teigia 
dienrašt is „Lietuvos rytas". 

Spaustuvė taip pat ketina 
vykdyti ir komercinius užsa
kymus spausdinti kartografi
nius lapus. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius teigė „labai 
gerai" vertinąs jo vadovauja
mos žinybos spaustuvininkų 
ketinimus verstis ir komerci
ja. „Jeigu bus įranga, reikės ją 
panaudoti , kad nestovėtų be 
darbo", sake ministras. 

Tai. jog Lietuvos karo kar
tografijos centras talkins lat
viams ir estams, teigiamai 
vertina ir Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
narys liberalas Algirdas Gri
cius. „Gerai, kad gausime 
lėšų, ir dvigubai geriau, jeigu 
galėsime padėti kaimynams", 
sakė A. Gricius. 

Iki šiol pratybose Lietuvos 
kariškiai neretai patekdavo į 
kuriozišką padėtį, nes naudo
josi pasenusiais NATO arba 
sovietiniais žemėlapiais, kurie 
sudaryti pagal skirtingus rei
kalavimus ir koordinates. Yra 
buvę atvejų, kai du kariškiai, 

Santarvės premija 
— aktoriui 

Donatui Banioniui 

Donatas Banionis 
P a n e v ė ž y s , gruodžio 18 d, 

• Eltai — Lietuvos Santarvės 
2000 metų premija už toleran
cijos ir santarvės puoselėjimą 
tautoje paskirta aktoriui Do
natui Banioniui. 

Šis apdovanojimas, kaip in
formavo Santarvės fondo stei
gėjas Julius Kazėnas, bus įtei
kiamas gruodžio 26 d. Pane
vėžio dramos teatre. 

Kandidatus Santarvės pre
mijai buvę pateikę pavieniai 
gyventojai bei kolektyvai, gau
ta pasiūlymų ir iš Santarvės 
svetaines žmonių sueigų. San
tarvės premiją siūlyta suteikti 
Vilniaus universiteto Kardio
loginės ir kardiochirurginės 
klinikų vadovams, profeso
riams Aleksandrui Laucevi
čiui ir Vytautui Sirvydžiui, 
pirmajai nepriklausomybę at
kūrusios Lietuvos vyriausybės 
vadovei Kazimierai Prunskie
nei. Sveikuolių judėjimo vado
vui Dainiui Kepeniui, olimpi
niam čempionui Virgilijui 
Aleknai, aktoriui Donatui Ba
nioniui. Olimpinio komiteto 
pirmininkui Artūrui Poviliū
nu;. Lietuvos olimpinei krep
šinio rinktinei. Fondo valdyba 
papildomai buvo pasiūliusi 
Seimo nario Kazio Bobelio 
kandidatūrą. 

naudoti lėktuvu ..JotStar" už 
valstybes pinigus. (BNS> 

turėdami skirtingus žemė
lapius, nerasdavo to paties ob
jekto. 

Iš valstybių, siekiančių na
rystės NATO. reikalaujama 
turėt i NATO reikalavimus ati
t inkančius žemėlapius ir jais 
aprūpinti bendrininkus. Iš
spręsti šią problemą lietu
viams padės NATO valstybės. 
JAV įsteigtas Varšuvos inicia
tyvos fondas Rytų Europos 
valstybėms remti Lietuvai 
skyrė 3.9 mln. JAV dol. spaus
tuvei įsigyti. I Lietuvą bus at
gabenta moderni vokiška 
„Heidelberg" spaustuvė, kuri 
at i t inka NATO reikalavimus. 

Dienraščiui pasiteiravus, ko
dėl buvo atsisakyta Lietuvos 
spaustuvių paslaugų. Gynybos 
štabo topografijos skyriaus 
viršininkas majoras Edgaras 
Pet rauskas atsakė, kad jos ne
turi įgūdžių kokybiškai spaus
dinti topografinius žemėla
pius. 

Krašto apsaugos spaustuvė 
bus įrengta Kauno rajone, Do
meikavoje, įsteigtame Lietu
vos kariuomenės karo karto
grafijos centre. Čia ir bus 
spausdinami naujieji žemėla
piai. Trys 1,500 kvadratinių 
metrų dydžio patalpos buvo 
nupirktos už 700,000 litų. Jų 
atnaujinimui ir statybai iš 
biudžeto ketinama skirti dar 4 
mln. litų. 

Šiuo metu Lietuvos kariuo
menei žemėlapius spausdina 
Vokietijos karo geografijos tar
nyba. Sutartyje, kurią pasi
rašė Lietuvos ir Vokietijos 
kariškiai, už šią paslaugą pi
nigai neimami. Vokiečiai įsi
pareigoję išspausdinti po 
5.000 egzempliorių įvairių 
žemėlapių, šio kiekio Lietuvos 
kariškiams užtenka tik me
tams. 

Iš pareigų atleistas 
Alytaus muitinės 

vadovas 
Vilnius, gruodžio 18 d. 

(BNS) — Pirmadienį iš parei
gų atleistas Alytaus terito
rinės muitinės viršininkas 
Saulius Šiaulys. 

Kaip informavo Muitinės de
partamento atstovė spaudai 
Henrika Rupšėnienė. Lazdijų 
muitines posto, pavaldaus 
Alytaus teritorinei muitinei, 
veikla buvo stebima pusę me
tų. 

Gruodį vykusio tarnybinio 
patikrinimo metu buvo rastas 
žiniaraštis, kuriame matoma, 
jog Lazdijų posto muitinės pa
reigūnai darbo dienomis nuo
lat prašydavosi kelioms valan
doms išleidžiami iš darbo „dėl 
šeimyninių aplinkybių". Kai 
kurių Lazdijų muitininkų pa
prašius pateikti savo pasus, 
dalis iš jų pasų nepristatė, o 
likusių pasuose buvo rasti 
spaudai, liudijantys, kad pa
reigūnai darbo metu važinėjo į 
Lenkiją. 

Nustačius šiuos pažeidimus, 
už nepatenkinamą vadovavi
mą Alytaus teritorinei muiti
nei S. Šiaulys buvo atleistas iš 
pareigų. Šiame poste jis dirbo 
nuo 1998 m. gegužės. Kol pa
sibaigs tarnybinis patikrini
mas, S. Šiaulys dirbs eiliniu 
Alytaus teritorinės muitinės 
inspektoriumi. •» 

KALENDORIUS" 
Gruodžio 19 d.: Darijus < Dariusi. 

Gerdvilas. Rimantė, Rufas. L rhonas. 
Gruodžio 20 d.: Daugirdas. Domi

ninkas. Gražvilė, Grožvydė, Teofilis 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
TADA AŠ ŠITAIP ELGČIAUS 

J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 
Kai galvą ims puošti obels 

žiedai ir kai ims kartais ne
noromis nulašėti keli šlapimo 
lašai, tada ateis pats laikas 
antrą kartą gyvenime bičiu
liautis su vystyklais — tik šį 
kartą su popieriniais. J ie gau
nami vaistinėse ir gerose 
krautuvėse. Jie įsidedami į 
kelnaites, visada ten laikomi 
ir reikale pakeičiami. Tada 
neatsiduosime šlapimu, būsim 
patenkinti ir artimieji nesi
skųs. 

Šlapimo nedidelį ar vidutinį 
nesulaikymą padeda sulaikyti 
vadinami Kegelio pratimai: 10 
kartų ant karto po 6 kartus 
per parą sutraukyk dubens 
raumenis; tai priekyje (ne 
išeinamosios srityje, kaip iš
matas sulaikant), kaip pasi-
šlapinus išspaudžiami pasku
tiniai šlapimo lašai. 

Toks šlapimo nuvarvėjimas. 
ypač dažnas naktimis šlapini
masis bei skausmas, prade-

ir ne taip dažnai su vėžiu 
draugautų, reikia kramtyti 
augalinius didžkukulius ir ry
ti daugiausia tik augalinį 
maistą: žuvį, grūdus, vaisius, 
daržoves, ypač pomidorus ir 
sojos pupeles; reikia gerti 
daug — kasdien 8 didelius 
puodelius — virinto vandens 
— net ir nenorint — kaip vais
tus, 4 puodelius lieso (skinu 
pieno kasdien, ryti daug vai-
sių-daržovių sulčių. 

Aišku, tada gausiau šlapin
sies, bet ir nuo vėžio atokiau 
besirasi ir nutolsi nuo širdies 
atakos ir smegenų insulto 
(stroke). Taip aš elgčiaus ir 
moterimi būdamas, nes toks 
elgesys saugo jas nuo krūt ies 
vėžio bei jų širdis ir smegenis 
nuo dažnų nelaimių, joms daž
nai pasitaikančių. 

Kasmetinis apsi lankymas 
pas gydytoją yra būtinas, net 
ir sveikai besijaučiant. Nors 

dant šlapintis, vra padidėju- š i t a i P a š elgiuos, bet Tams-
sios prostatos ženklas. Ji . ilge- t o m s nepatariu taip elgtis tol, 
liau gyvenant, kiekvienam pa
didėja gėrybiškai, kartai? blo-
gybiškai — vėžiškai. Todėl yra 
būtinas reikalas, kad pirmą 
kartą gydytojas patikrintų 

kol patys nepasiryšite, nenu
tarsite, nenusistatysite, neap-
sispręsite tokion elgsenon pa
sinešti, nes be tokio pasine-
šimo visoki, kad ir naudin-

prostatą ir patartų, kaip to- giausi, patar imai visokių as-
liau elgtis. menų. įskaitant ir dvasininkų. 

Mažiau naktimis vargsta tas aišku, ir gydytojų, yra tik tuš-
vyras, kuris iš vaistinės nusi- čias muilo burbulas. Mat, ne
perka plastikinį indelį su nusiteikę sveikon elgsenon, 
dangteliu (urinal) ir laiko juos žmonės, kaip tas rusų ūki-
prie lovos gausaus šlapimo su- ninkas, tik perkūnui t r inkte-
talpinimui. Nesikeldamas iš Įėjus, žegnojas — už piliulės 
lovos, vyras į jį nusišlapina. griebiasi, kada viskas j au esti 

O kad prostata lėčiau didėtų po viskam. Sėkmės. 

„VILTIS", LIETUVOS 
SUTRIKUSIO INTELEKTO 

ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA 
PRANĖ ŠLUTIENĖ 

Veiklos tikslai: 
Telkti Lietuvos Respublikoje 

gyvenančius sutrikusio inte
lekto vaikus, jaunuolius ir su
augusius, ypatingai jų šeimas, 
globėjus bei kitus jų interesais 
veikiančius asmenis ir skatin
ti visapusišką sutrikusio inte
lekto žmonių integraciją į vi
suomenę. 

Skatinti intelekto sutrikimo 
ekologinę, medicininę ir socia
linę prevenciją, kuo ankstesnį 
jo nustatymą, taip pat per me
dicinines, edukacinės, profe
sinės, t.y. socialinės sutrikusio 
intelekto žmonių reabilitacijos 
metodų plėtrą ir praktikinį jų 
įgyvendinimą. 

Padėti ginti sutrikusio inte
lekto vaikų, jaunuolių, ir su
augusiųjų bei jų šeimų teises, 
laisves ir orumą, realizuoti jų 
socialinius, kultūrinius ir ki
tokius poreikius. 

Veiklos uždaviniai: 
Bendradarbiauti su valsty

bės valdžios ir valdymo insti
tucijomis, kurių kompetencijai 
priklauso sutrikusio intelekto 
žmonių problemos, vykdant 

bendras sutrikusio žmonių in
tegracijos programas, padėti 
įgyvendinti humanist inę so
cialinės sistemos reformą. 

Bendradarbiauti su kitomis 
visuomeninėmis organizacijo
mis ir privačiais asmenimis, 
kurie savo veikla prisideda 
prie minėtosios reformos. 

Bendradarbiauti su užsienio 
šalių organizacijomis, spren
džiančiomis sutrikusio inte
lekto žmogaus problemas, sie
kiant perimti ir įdiegti jų su
kauptą socialines sistemos 
plėtros patyrimą. 

Kaupti ir teikti „Vilties" 
bendrijos nar iams reikalingą 
teisinę, socialinę bei kitokią 
informaciją. 

Informaciją i š s p a u s d i n t a „Vilties" 
l anks t in iuke . 

Visus tikslus ir uždavinius, 
kiek teko matyti ir patirti , at
lieka pavyzdingai. Daug kartų 
rašiau, kad visados su kiekvie
nu apsilankymu randu man ir 
mūsų organizacijai naujovių. 
Bendrija „Viltis" — visuome
ninė organizacija, kurios pa
daliniai veikia 49-iuose šalies 

DRAUGAS 1 

Aly taus padalinio „Viltis" ta rybos pirm. Marija Laur inavič iene (iš 
Dženkai t iene ir Birute Vegiene. P r a n ė s Šlu t ienes nuo t rauka . 

rajonuose ir miestuose. Orga
nizacija vienija per 10.900 na
rių — proto negalios žmonių, 
jų globėjų bei rėmėjų, specia
listų. 

„Viltis" yra nevyriausybinė 
organizacija, kuriai vadovauja 
Dana Migliova. Ji yra prezi
dento vaikų reikalų tarybos 
pirmininkė ir „Vilties" bendri
jos vadovė. 2000 m. „Viltis" 
mini savo dešimtmetį jubi
liejų. 

Taip sutapo, kad Lithuanian 
Mercy Lift irgi švenčia savo 
darbo veiklos dešimtmetį. Po 
apsilankymo prezidentūroje 
planuotam susipažinimui man 
patiko jų tikslingas darbas, jų 
veiklių žmonių energija ir 
darbštumas. 

Nusiskundimas buvo, kad 
neturi pakankamai pinigų ap
rūpinti visus padalinius t rans
portu atvežti ir parvežti sutri
kusio intelekto vaikus bei 
žmones, kurie gyvena įvai
riose miesto arba kaimo vie
tovėse. Dirbantiems tėvams 
reikia išeiti iš darbo, juos at
vežti arba reikia laukti miesto 
autobuso. Valdžia neturi pa
kankamai pinigų nupirkti au
tobusiukus, kurie atliktų ir 
išspręstų šią transporto pro
blemą. Šiais metais Alma 
Adamkienė iš jos vardu 
įsteigto fondo nupirko vieną, o 
valdžia kiekvienais metais 
bando išrūpinti vieną. Su
spaudė mano širdį ir aš ten 
pat jiems prižadėjau, jei visa 
Lithuanian Mercy Lift valdy
ba pritars, nupirksime vieną 
autobusiuką. 

Grįžus per posėdį apibūdi
nau savo kolegoms, nutarėm 
užmegzti ryšį ir nupirkti auto
busiuką. Per mūsų posėdį nu
tarėm nupirkti naują, o jis 
kainuotų apie 36,000 litų. 
Įsiterpė mūsų LML nare Ra
minta Vaitėnaite-Jacobs ir 
pasiūlė prisidėti pusiau. 

Pradėjau susirašinėjimą ir 
buvo paskirtas tarpininkauti 
Raimondas Mikulėnas, viešo
sios įstaigos „Vilties akimir
kos" direktorius, kuris yra 
„Vilties" bendrijos narys, ūk-
vedis. O aš tarpininkavimą 
perdaviau Ramintai Jacobs, 
kuri visą susirašinėjimą atliko 
sklandžiai. Mūsų susirašinė
j imas vyksta elektroniniu 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Džiaugsmas nauju autobusiukt 
Slutiene I pirmoji i.* drsines). 

Alytaus \ '•:-" i .t n.injM- Į_'lolx.f mi.n su I.iiht Mcrrv l.ift naro 

„Viltis" bendrijos A ly t aus mies to Še imos p a r a m o s cen t ru i L i c h u a n i a n 
Mercy Lift ir jos n a r e s Ramin tos Va i t ėna i t ė s Jacobs še imos n u p i r k t a s au 
tobus iukas vežti su t r ikus io in te lek to žmones . P. Š lu t i enes n u o t r a u k a . 

paštu, net tą pačią dieną kar
tais gauni atsakymą, nors yra 
8 valandų skirtumas tarp JAV 
ir Lietuvos. 

Pasinaudojome Mikulėno pa
tarimu; iš jo atsiųstų laiškų 
galėjome iŠ 8 išsirinkti pirki
mui autobusiuką. Mikulėnas 
patarė geriau pirkti du gerai 
išlaikytus, dyzelinius. Miku
lėnas bai^Js Kauno Technolo
gijos insūtutą, praradęs dar
bą, persikvalifikavo studijuoti 
socialinius "mokslus. Buvo pri
dėta, kaip "JAV vadina, „Mat-
ching funds" iš LML. Perve-
dėm pinigus į „Vilties" są
skaitą ir. nuvažiavus į Lie
tuvą, padėjau nupirkti du au
tobusiukus. 

Po posėdžio „Vilties" bendri
jos įstaigoje Raimondas Mi
kulėnas nuvežė mane į Šeimos 
paramos centrą, kuris aptar
nauja suaugusiųjų socialinės 
reabilitacijos kryptimi, nu
kreipta į šeimas, kuriose gyve
na sutrikusio intelekto, raidos 
asmenys. Jeigu priešmokyk
linio ir mokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo poreikiai iš da
lies patenkinami, tai tokių 
galimybių dar neturi vyresnių 
ar turinčių gilią kompleksinę 
negalę vaikų šeimos. Šeimos 
paramos centras padeda šioms 
šeimoms pereinamuoju laiko
tarpiu. To nebuvo daroma per 
sovietmetį. Čia darbuojasi Psi
chiatrijos mokslus baigęs ir 
parašęs keletą knygų šia 
tema, doc. dr. Dainius Pūras , 
kuris šiuo metu eina Vilniaus 
universiteto medicinos fakul
teto dekano pareigas. 

Gražią saulėtą dieną atsira
dome Alytaus mieste. Pro 
langą jau matė mūsų atvy
kimą ir atskubėjo pasitikti 
prie stnvincio autobusiuko. 
Pradėjau jaudintis, pamačius 
žmones su sutrikusio intelek
to raida, ir Mariją Laurina
vičienę. .,Viltis" tarybos pir
mininke Alytaus padalinyje. 
Stebuklas, stebuklas, ji karto
jo keletą kartų. Ji sakė, kai 
man pi-kambino iš Vilniaus, 
maniau kad jie juokauja, nes 
mums mirtinai buvo reikalin
gas ta- autobusiukas O nau
dotojai šypsosi ir džiaugiasi 
palcngv n t u gyvenimu Dar 
pridėjo kad I'žsienio reikalų 
ministras. Krikščioniu denio- Marija l.aunn.iviri.ne. ..Vilti 
kratų partijos pirmininkai* Al- rvU,s Akt.tu- padalinio pirm 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, 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 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VfiNAS, MD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

Pas i šven tus i m o k y t o j a - a u k l ė su savo 
kad buvo a tvež t i L M L n u p i r k t u au tob 

girdas Saudargas sumokėjo už 
autobusiuko draudimą. Sma
gu žinoti, kad valdžios žmonės 
palaiko ir pr i tar ia mūsų veiks
mams. 

Buvau nepapras ta i sužavėta 
priežiūra, švara ir darbuotojų, 
mokytojų pasiaukojimu, pasi
šventimu ir k a n t r u m u dirbti, 
auklėti ir gal k i tus paruošt i , 
kad jie galėtų apsigyventi vie
no kambario bute savaran
kiškai. Koks dž iaugsmas jų 
autobusiukui 

A l y t a u s r a j o n o M a k n i ū n ų 
v i d u r i n ė m o k y k l a 

Važiuojant per nuostabiau
sią Dzūkijos kraš tą , pagalvo
jau, kad neveltui t a s kraš tas 
apdainuotas . Yra ir kitų pasi
keitimų, neberėžia akių ap
vogti, išdraskyti buvę milijo
ninės vertės kolūkiai . J a u jie 

mokiniais , kur ie labai apsidžiaugė, 
ūs iuku. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

Vaikučia i , a tvež t i į Alytaus Šeimos cent ro padalinį LML ir Lithuanian 
Mercy Lift n a r ė s Ramintos Jacobs nupi rk tu autobusiuku. 

s ta 

turbūt naudojami šildyti tro
bas. Koks nuostolis, kad ne
mokėjo toliau naudoti. Jų pa
sigedau. Ypač, kad anais lai
kais stovėjo tvirti pastatai. 

Atvažiavome į kaimą, kurio 
lygio neturi daug Lietuvos 
kaimų. Kas tie Makniūnai. 
Tai apie 1,300 gyventojų, 328 
namų kaimas. Makniūnai yra 
kilę iš Rait ininkų seniūnijos. 
Mokyklos istorijos lanksti
nuke rašo, kad apie XIX 
šimtmečio aš tuntą dešimtmetį. 
Raitininkuose atsirado darak-
torinės mokyklos. Apie 1904 
m. kai kurie vaikai lankė slap
tą lietuvišką mokyklą Mak-
niūnuose. Apie 1918 m. Raiti
ninkuose pas N. Barysą buvo 
įsteigta privati mokykla. Mo
kytojavo Andriušis ir A. Lu-
šinskaitė Toliau ir toliau, 
1986 m Raitininkų aštuon
mete mokykla buvo perorga
nizuota Į Makniūnų vidurinę 
mokyklą Toliau vyko tobulini

mai mokykloje. 
Mokykloje dalyvauja 160 

mokinių. Šiuo metu mokykloje 
dirba 29 darbuotojai, iš jų 17 
pedagogų. Didesnioji dalis, 
yra vyresnieji mokytojai. Mo
kyklą baigę, abiturientai pri
imti į aukštesniąsias mokyk
las didmiesčiuose, nebegrįžta į 
savo kaimą. 

Šiame Dzūkijos krašte vei
kia integruota mokykla, skirta 
64-iems iki 24 metų, lengvesnių ir 
sunkesnių sutrikusio intelek
to raidos žmonėms. J i vadina
si integruota todėl, kad prisi
glaudusi tame pačiame 
pastate, kaip Makniūnų vidu
rinė mokykla. 

Kartojosi džiaugsmas, kad 
turi savo autobusiuką. Paleng
vino to kaimo gyvenimą, nes 
kiekvienas vaikas su negalia, 
arba sveikas, turi teisę lankyti 
mokyklą savo vietovėse, savo 
kaime. 

Nukelta į 5 pel. 
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Lapkričio pabaigoje į Briu
selį (Belgijos karalystė), sep
tintąjį Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos jungti
nio parlamentinio komiteto 
posėdį buvo išvykusi delegaci
ja, vadovaujama Seimo nario 
dr. Egidijaus Vareikio. Posė
dyje buvo aptarti Lietuvos pa
sirengimo narystei šie klausi
mai; Europos Komisijos pa
žangos ataskaita. Europos 
Parlamento rezoliucija del 
Lietuvos, pažanga derybose 
dėl narystės bei politinė ir 
ekonominė situacija Lietuvoje. 
Be to, buvo aptarti įvykiai Eu
ropos Sąjungoje. 

Vienas svarstytų buvo Kara
liaučiaus klausimas. „Draugo" 
korespondentė Audronė V. 
Škiudaitė paprašė apie tai pa
pasakoti delegacijos vadovą E. 
Vareikį. 

— Kodėl buvo svarstytas 
šis klausimas? 

— Vienas programos punktų 
buvo aptarti ankstesniojo, t.y., 
šeštojo susitikimo rekomenda
cijas. Tose rekomendacijose 
buvo pasakyta, kad Europos 
Sąjunga sveikina Lietuvos 
veiksmus, stiprinant ryšius su 
Karaliaučiaus sritimi, veiks
mus, kurie priartina Kara
liaučių prie Europos. Tai reiš
kia, kad ES skatina Lietuvą 
imtis įvairių ryšių su šiuo re
gionu formų. Sveikintina yra 
ES pozicija, kad priemonės, 
kurių imasi ES Karaliaučiaus 
srities atžvilgiu, negali būti 
neaptartos su Lietuva ir Len
kija, šalimis, kurios ruošiasi 

nomine zona, vykdyti privati
zaciją kitaip negu Rusijoje. 

— Ar Jums pačiam teko 
domėtis Karaliaučiaus sri
ties problemomis? Ar, pa
vyzdžiui, egzistuoja iš vi
daus išeinantis siekimas 
tapti laisvąja zona, eiti į 
Europą? 

— Keletą pastarųjų metų 
nemaža; tuo domėjausi kaip 
politikos apžvalgininkas, o da
bar esu vienas iš Europos Par
lamento deleguotų žmonių 
šioms problemoms nagrinėti, į 
jas gilintis. Vidinė situacija 
srityje yra ganėtinai priešta
ringa. Patys kaliningradiečiai 
lyg ir tikisi, kad srities statu
sas pasikeis, kita vertus, jokie 
faktoriai nerodo, kad Maskva 
ruoštųsi ką nors keisti. Mask
vos interesas yra, kad šioje 
vietoje, prie Baltijos jūros, bū
tų Rusija. Nežinau, ar jai rūpi 
eilinių žmonių gerovė. 

— Ar, pervažiavęs Kara
liaučiaus srities siena, jau
čiate skirtumą? 

— Skirtumas — ir ekonomi
nis, ir socialinis — akivaizdus. 
Mes esame Vidurio Europa, 
sueuropietintas pasaulis, o 
ten vis dar Rusija. Neaplan
kius sunku tą kraštą ir nupa
sakoti. Yra europietiškų ženk
lų, pvz.: seni „Mercedes" auto
mobiliai, manija būti Vaka
ruose, bet ten yra rusiška ad
ministracija ir rusiški įstaty
mai. Kitas dalykas: dar prieš 
keletą metų vietos žmonėms 
buvo draudžiama domėtis šio 
regiono istorija. Oficiali versi-

būti ES narėmis. Aš netgi taip ja buvo. kad istorija prasidėjo 
pasakyčiau, kad niekas susie
ta su Rusija ir ES. negali 
įvykti be mūsų žinios. ES sie
kia, kad viskas būtų skaidru, 
europietiška, aišku. Kita ver-

' "tos; galiu kiek skeptiškai pa
sakyti: kol kas sunkiai įsivaiz
duoju, kaip gali Karaliaučius 
tapti Europa, tuo pačiu palie
kant jį Rusijai? Kol pagrindi
niai sprendimai priimami 
Maskvoje, mūsų veiksmuose 
gali būti tik daug geros valios. 
Kol kas viskas vyksta neblo
gai: Europoje yra tam tikrų lė
šų, ji skatina investicijas. 
siekdama, kad tas regionas 
nebūtų labai žemai, kada visa 
Europa yra aukštai. 

ES labai norėtų, ir mes tam 
pritariame, kad Karaliaučiaus 
statusas būtų ypatingas, iš
skirtinis, kad ten būtų kokia 
nors laisvoji ekonominė zona 
ar kažkas panašaus. Bet, pa
gal Rusijos konstituciją, tai 
yra viena sričių. Neturiu iliu
zijų, kad ši situacija pasikeis. 
Sritys — federacijos subjektai 
— didelės autonomijos neturi, 
ji negali apsispręsti būti eko-

1945 m. Anksčiau arba nieko 
nebuvo, arba tai neturi reikš
mės. Dabar jau leidžiama do
mėtis istorija. Žmonių sąmo
nėje atsiranda naujų dalykų. 
Bažnyčių griuvėsiai rodo, kad 
čia kažkada gyveno žmonės, 
išliko jie ir jų vaikai. Taip at
siranda ryšiai su Europa. 

— Karaliaučiaus sritis iš
sirinko naują gubernato-
riu, juo tapo aukštas ka
riškis. Ar kas nors kei
čiasi? 

— Jegorov yra admirolas, 
laivyno vadas. Aš jį buvau ke
letą kartų sutikęs, teko ben
drauti ir ilgokai šnekučiuotis, 
paskutinį kartą — šiemet pa
vasarį Poznanėje vykusioje 
konferencijoje Šiaurės dimen
sijos klausimais. Susidarė 
jspūdis, kad Jegorov išties ge
rai supranta aktualijas, bet, 
kita vertus, nereikia pamiršti, 
kad tai Rusijai priklausančios 
srities gubernatorius. Nema
nau, kad jis kažką radikaliai 
pakeis. Gal ir keis, bot ne ra
dikaliai. Jis. sakyčiau, kalba 
geranoriškai — kad karinį po-
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Danutė Bindokienė 

Tik ne Jėzaus gimtinėje 
Neseniai pranešta kad Ka- biau del gyventojų sluoksnių 

ledų metu planuotoji maldi- susipriešinimo. Pasitikėjimą 
ninku iš Lietuvos kelionė į vieni kitais bus nelengva at-
Šventąją Žemę atšaukta dėl statyti. Niekas negali užtik-

tenciaią reikia mažinti (jis jau 
yra mažinamas) ir kad tai ne 
kažkoks pralaimėjimo daly
kas, o natūralus procesas. Ki
ta vertus, jis sako, kad dar 
negalima kalbėti apie išny
kusią karinę grėsmę regione. 
Kad iš viso nereikia gink
luotės ar ją padaryti dėl vaiz
do, jis nesutinka. Reikia nepa
miršti, kad Karaliaučiaus sri
ties ginkluotės potencialas 
kelis kartus viršija tai, ką turi 
visa Lietuva. 

Jeigu kas galvoja, kad Lietu
va neturėtų būti Europos Są
jungoje, o ypač NATO. tai aš 
skaičiavimais galiu įrodyti, 
kad Karaliaučius Lietuvai yra 
pavojinga teritorija. Jeigu mes 
būsime NATO, mums pavojus 
sumažės. 

— Pristatykite pačią Lie
tuvos delegaciją. 

— ES ir Lietuvos jungtinis 
parlamentinis komitetas įkur
tas pagal Europos (Sąjungos) 
sutarties reikalavimus. Jo už
davinys — politinio dialogo 
lygmenyje svarstyti įvairius 
Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos santykių aspek
tus, o ypač Europos sutarties 
įgyvendinimą bei LR pasiren
gimą narystei ES. Jungtinia
me parlamentiniame komitete 

.vietos paskirstomos po lygiai 
Europos Parlamento ir LR 
Seimo skiriamiems nariams. 
Komitetą sudaro 21 narys, iš 
jų 12 yra tikrieji nariai ir 9 
pavaduotojai. 

Lietuvos grupė yra sudary
ta, laikantis tradicinių Seimo 
principų. O Seimo principai 
yra, kad visos struktūros yra 
sudaromos pagal frakcinį (par
tijų) atstovavimą. Todėl ne
nuostabu, kad didžiausia gru
pė yra iš socialdemokratinės 
koalicijos, yra liberalų, social
liberalų, keli nariai iš mažes
niųjų frakcijų. Vienas jų esu 

Žiema Vilniuje. Nuotr. Eltos 

aš, atstovaujantis Jungtinei 
modernių;: krikščionių de
mokratų, centristų ir lenkų 
frakcijai. Paprastai delegacijai 
vadovauja valdančiosios gru
pės atstovas, o pavaduotoja: 
— iš opozicijos. Valdančioji 
dauguma šias pareigas pa
tikėjo man, kaip turinčiam 
tam tikrą autoritetą Europos 
reikaluose. Lietuvos delegaci
ją be manės sudaro Seimo na
riai D. A. Barakauskas. G. Da-
iinkevičiuž, R. Dovydėnienė, 
J. Karojgas, A. Macaitis, A. 
Medaliriskas, R. Pavilionis, K. 
D. Prunskienė, K. Rimšelis, E. 
Savickas ir B. Vėsaite. ES pu
sės delegacijai vadovauja bri
tų atstovas socialistas Gary 
Titley. Ji,s šį mėnesį dar lan
kysis Lietuvoje. Mūsų bendra
darbiavimas yra gana intensy
vus. 

ES turi tokias delegacijas su 
visomis kandidatuojančiomis 
šalimis. 

— Kaip J u m s sekės i dirb
ti su Lietuvos delegacija? 

— Mano noras buvo įtvir
tinti mūsų delegacijoje, taip 
sakant, raeilę Lietuvai: čia, 
Seime, mes esame įvairių par
tijų, frakcijų politiniai prieši
ninkai, bet Briuselyje ginam 
Lietuvos interesus ir esame 
draugai. Ir išties malonu pas
tebėti, kad Lietuvos interesus 
visi gynėm darniai. Netiesa, 
kad Lietuvos politikams smul
kūs partiniai, asmeniniai in
teresai yra svarbesni už Lietu
vos. Kai eina kalba apie integ
raciją į Europą, visi sutaria
me, kad reikia dirbti kartu. 
Taip ir turi būti. 

VILNIUJE PLANUOJA 
PRAMOGŲ RAJONĄ 

Sostines rajonas prie 
Vilniaus K^^cort" ir sporto 
rūmų taps išplėtota visuome
nine sporto ir poilsio zona, tei

gia Vilniaus meras Artūras 
Zuokas. 

Vilniaus meras ketina pa
statyti tiltą per Nerį, sujung
siantį kvartalą prie Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų su T. 
Vrublevskio gatve. 

Kaip pranešė savivaldybes 
atstovė spaudai, tilto statybai 
reikės 15-20 mln. litų. Dalį lė
šų planuojama gauti pardavus 
laisvus žemės sklypus. Šis til
tas pagerintų susisiekimą iš 
Vilniaus centro su kvartalu 
prie Vilniaus koncertų ir spor
to rūmų bei susisiekimą iš Se
namiesčio su Kalvarijų gatve. 

Miesto dalyje prie Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų nau
jasis Vilniaus meras planuoja 
įrengti modernią sporto ir po
ilsio zoną sportininkams bei 
Vilniaus gyventojams. Šioje 
zonoje meras planuoja centri
nį Lietuvos futbolo stadioną, 
krepšinio salę, Ledo rūmus bei 
prekybos paviljonus, šokių, 
kėgliavimo sales. 

Meras siūlo vietoje „Žalgi
rio" baseino įrengti viešbutį, o 
vėliau — daugiau kaip 1,000 
automobilių talpinsiančias dvi 
stovėjimo aikšteles. Požeminė 
aikštelė būtų priešais Koncer
tų ir sporto rūmus bei požemi
nė ir antžeminė — už jų. Taip 
būtų išvengta transporto grūs
čių miesto centre, automobi
lius aikštelėse galėtų palikti į 
renginius atvykstantys gyven
tojai. 

Šalia Koncertų ir sporto rū
mų planuojama statyti preky
bos paviljonus, administracinį 
pastatą, priešais Koncertų ir 
sporto rūmus — parodų sales, 
restoraną, prekybos centrą, 
kėgliavimo, šokių sales. Da
bartinis „Žalgirio" stadionas 
taptų vien futbolo aikšte, o li
kusi jo dalis būtų skirta ko-
m e r d j a i - (BNS) 

ten siaučiančių neramumų. 
Bet. atrodo, Kalėdoms tame 
krašte šįmet apskritai nėra 
vietos, panašiai, kaip Marijai 
ir Juozapui, prieš du tūks
tančius metų atvykusiems į 
Betliejų užsiregistruoti, nebu
vo vietos užeigoje. 

Visas krikščioniškasis pa
saulis ruošiasi švęsti žmonijos 
Atpirkėjo gimimo dieną, ypač 
žengiant į trečiąjį tūkstant
metį nuo Jo atėjimo į pasaulį. 
Tik Jėzaus gimtinėje ši šventė 
lyg užmiršta. Ne dėl to. kad 
trūko pasiruošimo ar kažkaip 
neatkreiptas dėmesys į tokį 
ypatingą jubiliejų. Jam dauge
lis ruošėsi ne tik šiais, bet dar 
ankstesniais metais. Buvo 
planuojama, kad į Betliejų at
vyks giesmininkai kone iš viso 
pasaulio, sudarydami vienin
gą chorą, kurio džiaugsmingos 
giesmės turėjo prisidėti prie 
jubiliejines šventės iškilmin
gumo. Į Betliejų, kur vietoj 
kuklaus tvartelio dabar stovi 
didinga Jėzaus Gimimo bazili
ka, ruošėsi vykti ir būriai dva
sininkijos ir eilinių maldinin
kų. Tačiau visos iškilmės ati
dėtos ramesniems laikams, 
nors Jėzaus Gimimo dutūks
tantųjų metų sukaktis, kaip 
tvirtina vietiniai krikščionys, 
bus vis tiek kukiiai paminėta. 

Žinoma, krikščionys dėl to
kių aplinkybių jaučia nusivy
limą, net skriaudą, o vietiniai 
gyventojai — pelno praradi
mą. Vis tik ta skriauda palie
čia ne vien krikščioniu ben
druomenes, bet ir žydus, ir 
musulmonus. Dar neseniai pa
lestiniečiai džiaugėsi, kad Bet
liejus buvo pavestas jų globai. 
Nuo 1999 m., kai, pagal 1993 
m. Oslo taikos sutartį, Yasser 
Arafat vadovaujami palesti
niečiai perėmė Betliejaus ir 
kitų Vakarinio kranto mieste
lių kontrolę, buvo investuota 
daug lėšų ir pastangų, kad ši 
šventa vieta būtų saugi, pato
gi turistams, maldininkams ir 
vietiniams gyventojams. 

Ypač šiais jubiliejiniais me
tais tikėtasi didelio užsie
niečių antplūdžio, todėl nesi
gailėta darbo ir pinigų, kad 
visi lankytojai būtų patenkin
ti, o vietiniai verslininkai (t>ek 
žydai, tiek arabai) papildytų 
pinigines, kurios šiame skur
džiame krašte dažnai lieka 
tuščios arba apytuštės. 

Dabar visos viltys sugriuvo 
dėl suirusių taikos derybų Ar
timuosiuose Rytuose, o dar la-

rinti maldininkų saugumo. 
nes arabai ne kartą grasino 
kad Kalėdų metu Betliejuje 
bus „didelis kraujo pralieji
mas, tuomet galbūt pasaulis 
atkreips dėmesį į skriaudą. 
Kurią Izraelis jiems daro". 

Apie prieš du tūkstančius 
metu angelų virš Betliejaus 
kalvų giedotą giesmę apie 
..taiką ir ramybę geros valios 
žmonėms", šiuo metu retai 
Jėzaus gimtajame miestelyje 
kas užsimena. Gatvėse stovi 
barikados, spygliuotų vielų ir 
smėlio maišelių užtvaros 
daug ginkluotų žmonių gat
vėse, o padangėje aidi ne an
gelų giesmė, bet straigtaspar-
nių ūžimas. Uždaryti arabų 
restoranai ir viešbučiai. Suve
nyrų parduotuvių langai už
kalti lentomis. Praėjo, atrodo, 
ir išminčių metas — neatvyks
ta jie nei iš Rytų, nei iš Va
karų, kad padėtų išspręsti su
sidariusios padėties painia
vas. Tiesa, vienas vakarietis 
— JAV prezidentas Bill Clin-
ton — labai stengėsi susodinti 
Izraelio ir palestiniečių vadus 
prie derybų stalo, bet jo pas
tangos tedavė karčius vaisius, 
nes „geros valios žmonės", 
kuriuos, kaip būtiną sąlygą 
taikai ir ramybei minėjo ange
lai, sveikinę gimusį Atpirkėją 
prieš du tūkstančiu? metų. at
rodo, tame žemės ruože vi
siškai išnykę. O ko! jų neatsi
ras, nedaug galimybių, kad 
padėtis pasikeis. 

Bažnyčia kviečia žmones — 
krikš6onis ir nekrikščionis — 
melstis, atgailauti, atsiprašyti 
Dievą, tuomet galbūt taikos 
balandis galės nebijodamas į 
Betliejų. Jeruzalę ir kitas 
brangias žmonijai vietas nešti 
alyvos šakelę. Kažkada, prieš 
tūkstančius metų. kai žmonija 
tebelaukė Mesijo, žydų tautoje 
pranašai ragino „taisyti kelius 
Viešpačiui" ir skelbė, kad iš
ganymas arti. Deja, jų balsas 
taip ir liko „šaukiantis tyruo
se", nes tauta nesuprato, ar 
nenorėjo suprasti, kokį At
pirkėją Dievas pažadėjo at
siųsti. Žydai tikėjosi žemiško 
valdovo, kuris nugalės jų prie
šus ir įkurs karalystę, ga
lingesnę už visas kitas tautas. 
Jie negalėjo priimti Kara
liaus, kurio „karalystė ne iš 
šio pasaulio"'. Ar dėl to šis pa
saulis tebelaukia taikos, ra
mybes, o Betliejus per šias 
Kalėdas bus tamsus ir liūd-

-
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Kaip nebuvo sunku Kamniuje, masiniai žmonės ne
mirė. Teko man būti už Gorno-Altaisko kaimo ka
puose. Ten ilsisi apie 50 lietuvių. Dabar ten ir kaimo 
nebėra, vieni kalnai ir kalnuose vieniši lietuvių kapai. 
Jau kryžiai sukrypę, aplūžę, vienur tik vardas, kitur 
tik pavardė matosi, o ant daugelio kapų nieko nebeli
kę — tik žemės kauburėliai. Ten mano teta gyveno su 
4 vaikais. Bet jie laimei visi išliko. 

Po karo, kai Lietuvą „išlaisvino", gavome nedidelę 
pinigų perlaidą nuo dėdės Vlado, apie kurį jau rašiau. 

1947 m. pavasarį gavome laišką ir siuntinį iš Vil
niaus. Siuntė profesorius Jankauskas ir prof. Minke
vičius per pusę. Gavome produktų ir batukus, kuriais 
nueidavau j kiną. Ten buvo tradicija prieš seanso pra
džią plačiame koridoriuje pasivaikščioti. Mane dažnai 
kviesdavo vasarą pasivaikščioti, bet vis atsisakyda
vau: man būdavo nepatogu, kad aš basa.Į kiną bilietai 
buvo labai pigūs. 

Kas buvo Kamniuje gera, tai pirtis. Stovėjo 2 aukštų 
mūrinis pastatas ant Obės kranto. Pirtis buvo bendra, 
1 aukštas — moterų, kitas — vyrų. Kadangi vyrų buvo 
mažai, tai dažnai į vyrų skyrių leisdavo maudytis mo
teris. Tik eilės būdavo pasakiškos. Daugiausia eida
vome maudytis į pavakarę — mažiau žmonių. Kai 
užimdavome eilę, tai būdavo 300 žmonių priekyje. Eilę 
žinojome pagal bilieto numerį. Numeriais šaukdavo į 
vietą. Prisimenu, kad kartą su Giedre užsiėmėme pir

tyje eilę ir nuėjome į kiną. Žiūrėjome 2 seansus iš 
eilės, o kai kinas baigėsi dar stovėjome eilėje, kol 
įėjome į pirtį. Iš pirties išeidavome įraudusios, jau 
būdavo tamsu, bet niekada nebuvo atsitikimo, kad Kas 
nors užkabintų. Vietinės merginos traukdavo „častuš-
kas", skambėjo visas miestelis. 

Profesorius Minkevičius iš Vilniaus parašė, kad pri
ims gyventi, jeigu aš sugalvosiu važiuoti į Lietuvą. Tą 
pavasarį jau daug kas grįždavo į Lietuvą. Nors oficia
liai mūsų neleido išvažiuoti, bet paprasčiausiai žmo
nės bėgo. Giedrė draugavo su Viktoriu, bet, niekam 
nieko nepasakiusi, netgi man, išvažiavo į Lietuvą. 
Žinojo, kad už tai baudžia, todėl visi bijojo ir važiavo 
paslapčia, kad nebūtų šnekų. Aš tą pavasarį baigiau 9 
klases, bet man dar nebuvo atidavę baigimo doku
mentų. 

Kartą birželio pradžioje atėjo mama iš darbo ir klau
sia: 

— Ar nori važiuoti į Lietuvą? Sutikau Viktorą 
Opulskį. Jis klausė, ar leisiu su juo važiuoti į Lietuvą. 
Už poros dienų jis išvažiuoja. 

Man tai buvo netikėta, nežinojau, net ką galvoti. 
Visą naktį su mamyte nemiegojome, ga' 'ojome, ką da
ryti. Labai, labai norėjau važiuoti į Lietuvą, apie kurią 
šešerius metus svajojau. Žinojau, kad tėvelio ir Vytuko 
ten nerasiu, reiks gyventi pas svetimus. Bet, ar ga
lėsiu toliau mokytis? Dokumentų neturėsiu. Viskas — 
nežinia. Mamytė, kai tik čia atvažiavome, turėjo kartą 
į mėnesį ateiti į NKVD atsižymėti. Man, kadangi bu
vau vaikas, nereikėjo tokios atžymos. Bet. sulaukus 16 
metų paso negavau. Kamniuje man jo ir nereikėjo. 

Iš ryto nutarėme. Aš važiuosiu viena, mamytė dar 
pasiliks. Žiūrės, kaip man Lietuvoje seksis. Žinojome 

iš kitų, kad bilietas kainuoja 300 rub. Mamytė bilietui 
pinigų pasiskolino. Kelionei džiovinau duoną ir davė 
mama truputį pinigų produktams nusipirkti. Nubėgau 
į mokyklą mokslo baigimo pažymėjimo atsiimti. Direk
toriui pasakiau, kad važiuoju į Lietuvą. Jis buvo jau 
nejaunas žmogus, labai geras, jo nebijojau. Jis man 
palinkėjo laimės. 

Prie mūsų dar prisidėjo Bružiene su dukrele Irute. 
Kad išvažiuoju, žinojo tik Statkiene su mergaitėmis. Ji 
man kelionei iškepė sausainių. 

Jau mes buvome šiek tiek prasigyvenusios. Turėjo
me pastogę, patalynę. 3 vištas, puodą, kibirą, kirvi. O 
atvažiavusios, net šaukštų neturėjome. 

Aš kelionei pasipuošiau. Iš mamytės palto pamušalo 
man pasiuvo palaidinę, avėjau gražiais bateliais, ku
riuos man atsiuntė. 

Jeigu būčiau žinojusi savo ateitį, tikrai nebūčiau iš
važiavusi. Tai buvo labai didelė klaida. Bet tuo mo
mentu vfskas atrodė kitaip. 

Atsisveikinau ant kranto. J garlaivį mūsų nelydėjo. 
Su virpančia širdimi lipau i garlaivį, tačiau greitai 

sukaukė sirena ir garlaivis pajudėjo. Ašaros pačios 
plūdo į akis, negalėjau sulaikyti. Iš pradžių laikėmės 
atskirai, žiūrėjome, ar kas mūsų neseka, bet paskui 
atsisėdome į savo vietas. Mes turėjome vietas su „plac-
karta", — dieną sėdi. naktį gali atsigulti.Aš jau ruo
šiausi gulti, bet prie mūsų priėjo moteriškė ir paprašė 
nors 1-2 valandoms užleisti suolą jai pailsėti, nes ji ne
gavo „platckartos" pirkti. Ji pasiguodė, kad važiuo
janti iš laidotuvių, porą naktų nemiegojus ir vos pasto
vinti ant kojų. Viktoras jai užleido savo vietą, o aš at
siguliau į savo gultą ir tuoj pat užmigau. Miegojau 
kaip užmušta Atsibudau kai jau buvo vėlyvas rytas. 

Žiūriu Viktoras sėdi. o ta moteriškė miega. Ji kai už
migo, tai iki ryto. Kai mes pradėjome kalbėti, ji atsibu
do, šoko nuo suolo ir labai atsiprašė Viktoro, kad visą 
naktį pramiegojusi. Atsidėkodama davė savo adresą 
Novosibirske ir labai prašė pas ją užeiti. Adresą dėl 
visa ko paėmėme. 

Pagaliau garlaivis atplaukė i Novosibirską. Netroš-
kome jame daugiau užsibūti ir. norėdami kuo greičiau 
išvažiuoti, išlipė tuoj nuskubėjome į geležinkelio stotį. 
Tai labai didelis Sibiro miestas. Deja. tame mieste 
mums teko pragyventi dar penkias dienas,."nes nuėję | 
bilietų kasą išvydome, kad jos uždarytos, o bilietų 
nėra. Čia sužinojome, kad žmonės jau porą savaičių 
laukia eilės. Viktoras, kiek pagalvojęs, ryžosi išban
dyti savo laimę — o gal kas iš vietiniu darbininkų nu
pirks bilietus? Aš jam atidaviau savo 300 rub. ir jis 
išėjo. Pamenu, kad laukiau jo ilgai, o kai pasirodė, 
buvo labai nusiminęs. 

— Mane apgavo, paėmė pinigus ir liepė laukti. Bet 
taip ir nesulaukiau. Dingo su pinigais. 

O man ką daryti? Daugiau pinigu aš bilietui ne-* 
turėjau. Bet Viktoras nuramino: 

— Aš kaltas. Vis tiek tave nuvešiu į Lietuvą. 
Jis dar turėjo pinigų, nes buvo kaime pradėjęs moky

tojauti ir gaudavo algą. 
Pamėginsiu mintimis atitrukti nu^ kelionės ir pa

vaizduoti, kaip atrodė ta didžiulė pilna žmonių aikšte 
prie geležinkelio stoties. Kiek tūkstančių jų buvo — 
nežinau. Mūsų. kaip ir visų kitu. daiktai buvo krūvoje. 
Tiek ten tų daiktų ir tebuvo, nes manieji tilpo nedide
liame krepšelyje Vieną žmogų visuomet palikdavome 
jų saugoti. Tarp savęs kalbėjomės rusiškai, bijojome, 
kad mūsų nesugautų. (B.d.-
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MESIJO PAŽADAS 
4- tas A d v e n t o 

n i s 
J o n a s sut inka Jėzų. Senasis 

Tes tamentas susitinka su 
Naujuoju Testamentu. Šis 
įvykis užbaigia advento laiko
tarpį. Nors šie du kūdikiai dar 
tebėra savo motinų įsčiose, pa
sakojime j au dvelkia būsimųjų 
Kalėdų nuojauta. Turime su
vokti Luko aprašytų įvykių 
reikšmingumą. Nepanašu, kad 
evangelistui rūpėtų aprašyti 
t ik šeimos memuarus ir kū
dikio Jėzaus gimimo aplin
kybes. Lukas panaudoja šias 
aplinkybes kaip nuostabaus 

s e k m a d i e - Viešpaties akivaizdoje' • • > 

Sam 6. 16). Jei šis Jono ir 
Jėzaus susit ikimas sukėlė to
kių apmąstymų Lukui, mes 
taip pat dėmesingai privalome 
laukti To, kuris ateis. 

„Tu labiausiai palaiminta iš 
visų moterų ir palaimintas 
tavo įsčių vaisius". Angelo Ga
brieliaus žodžiai į žeme atneša 
garbinimo giesmę Marijai. Pa
garba Marijai. Kylanti iš Luko 
perduotos tradicijos, yra susi
jusi su Jėzaus garbinimu. Elz
bietos šūksnyje atkreipkime 
dėmesį į jungtuką „ir". Jėzaus 
garbinimas ir pagarba Marijai 

Pieš. Ses. Mercedes 

teologinio statinio pamatą. Tai nėra tapatūs , tačiau jie glau-
prielaida įžvelgti Jėzaus slė- džiai tarpusavyje susiję. Kas 
pinį ir būsimąją misiją. Lukas garbina Jėzų. privalo mylėti ir 
pasinaudojo keliomis Senojo gerbti jo Motiną. Kas gerbia 
Tes tamento temomis.- Su jo- Mariją, privalo ją garbinti dėl 
mis susiduriame šio sekma- Jėzaus, ši pagarba turi kilti iš 
dienio skaitinyje. Evangelistas Jėzaus ir vesti į Jėzų. Taigi 
atskleidžia glaudų dviejų Tes- Katalikų Bažnyčioje paplitęs 
t amentų ryšį. Jono Krikštytojo 
vaidmuo Luko teologijoje labai 
svarbus. J i s paskiausias ir 
vainikuojantis Senojo testa
mento žinios atstovas. Jonas 

maldingumas ir pagarba Ma
rijai nėra atsitiktinis ar netgi, 
kai kurių nuomone, pagoniš
kas krikščionybės priedėlis. 
Tai meilės ir dėkingumo iš-

Krikštytojas baigia vieną isto- raiška, turinti pagrindą Šven-
rijos periodą ir atveria duris į 

t a jame Rašte . Negalėtume 
švęsti Kalėdų vien tik su Jė 
zumi. Kūdikėlis Kristus nebu
vo angelų a tneš tas iš dangaus , 
.bet gimė iš Marijos. Šio sek
madienio skaitinyje mąstyda
mi apie dviejų nėščių moterų 
susi t ikimą, nus tembame, kaip 
glaudžiai žmogiškumas susi
lieja su dieviškumu. Įpras t i ir 
pr igimtiniai dalykai susipynę 
su pačiais kilniausiais. Vys
tyklų skalbimas nėra priešin
gas kilniausiai šlovinimo gies
mei. Praėjusių šimtmečių 
krikščioniškajame mene daug 
ka r tų vaizduotas viltingas 
Marijos ir Elzbietos susitiki
mas . Šios dvi moterys yra 
mūsų vilties šaukiės. 
„Bažnyčios žinios", 2000 m., Nr. 22 

naują epochą. Po šiandienos 
Evangelijoje aprašytos scenos 
Lukas daugiau nebeaprašo nė 
vieno Jėzaus ir Jono susitiki
mo. Tačiau iš Luko evangeli
jos aišku, jog, Jėzui pradėjus 
viešąją tarnybą. Jonas tebebu
vo gyvas. Pavyzdžiui. Lukas 
pasakoja, kad Jonas siunčia 
du mokinius pasiteirauti Jė
zaus apie jo misiją (Lk7, 18-
23). Tačiau Jėzus ir Jonas 
Evangelijoje nuo šiol nebepa
sirodo drauge. Jėzaus laikas 
priklauso išskirtinai j am, jis 
vienintelis ir neprilygstamas. 
Vien Jėzus suteikia naują 
prasmę istorijai. 

Lukas , be abejo, žinojo, kad 
Jėzų Jordane pakrikštijo Jo
nas. Tačiau evangelistas plė
toja savo pasakojimą ne
minėdamas Jono vardo <Xk3, 
21-22). Prieš tai Lukas rašo. 
kad Erodas uždarė Joną į 
kalėjimą. Luko pateikiamo
je teologinėje perspektyvoje 
svarbu, kad Jonas neįsiveržtų 
į vien tik Jėzui priklausantį 
laiką. Tokia kruopščiai ap
mąstyta Luko evangelijos san
dara turi iškelti su niekuo 
neprilygstamą Jėzaus reikš
mingumą. Jėzus iki galo įvyk
do ir apibendrina praeities 
lūkesčius bei suteikia visiškai 
naują prasmę ateičiai. Iš tik
rųjų t rumpas Jėzaus gyveni
mo žemėje laikotarpis yra vi
sos istorijos, viso laiko cent
ras . Turėdami omenyje Luko 
teologinę perspektyvą, galime 
dar geriau suvokti šios dienos 
skaitinį. Vienintelis Luko ap
rašomas Jėzaus ir Jono susi
t ikimas yra labai reikšmingas. 
Atkreipkime dėmesį, kad bū
tent Marija imasi iniciatyvos 
aplankyti Elzbietą jos na
muose. Nors natūralu , kad 
jaunesne moteris lanko vyres
nę giminaitę, galima numany
ti evangelisto Luko mintį. Tai 
yra paties Jėzaus darbas. 
Jėzus yra dovana, nešama ki
tiems. Elzbieta vadina Mariją 
„mano viešpaties motina". Tai 
primena pagarbą, teikiamą 
karalienei motinai Dovydo ka
ralystės tradicijoje (1 Kar 2, 
19). Marija yra karaliene Mo
tina. Po Jėzaus prisikėlimo 
Bažnyčia vadina jį Viešpačiu. 
Taigi Elzbietos žodžiuose jau 
numanomas būsimasis Jėzaus 
viešpatavimas. 

Aplankymo metu kūdikis Jo
nas „šoktelėjo iš džiaugsmo" 
Elzbietos įsčiose. Lukas, be 
abejo, prisiminė karalių Do
vydą, kuris „šoko iš visų jėgų 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 
2000 metų gruodžio 14 die

ną Kaišiadorių vyskupijos ku
rijoje įvyko Lietuvos Vyskupų 
konferencijos plenarinis posė
dis. 

Jo pradžioje į susirinkusius 
vyskupus kreipėsi Apaštališ
kasis nuncijus Lietuvoje arki
vyskupas Ervvin Josef Ender. 
Savo kalboje jis apibendrino -
besibaigiančius jubiliejinius 
metus, pabrėždamas būtinybę 
ir toliau gaivinti dvasinius 
idealus tikinčiųjų širdyse, pa
sinaudojant Šventųjų Metų ei
goje įgytu patyrimu. J i s pasi
džiaugė, kad ir Lietuvos Baž
nyčia nuoširdžiai įsijungė į 
Šventųjų Metų renginius. 
Kaip dar vieną praėjusių metų 
pasiekimą nuncijus įvardijo 
sutarčių tarp Šventojo Sosto ir 
Lietuvos Respublikos įsigalio
jimą. Anot jo, pirmieji apčiuo
piami šių sutarčių veikimo 
vaisiai — kariuomenės Ordi-
nariato Įkūrimas ir pirmojo 

kar iuomenės ordinaro pasky
r imas . Nuncijus pasveikino 
posėdyje dalyvaujantį kariuo
menes ordinarą vyskupą Eu
genijų Bartulį, palinkėjo j a m 
sėkmės ir gausių darbo vaisių 
kar iuomenės sielovadoje. 

Vyskupai ap tarė tarpdiecezi-
nio katechetikos centro san
tykius su pavienių vyskupijų 
katechet in ia is centrais. Buvo 
kons ta tuota , kad, nepaisant 
pasi ta ikančių nesklandumų, 
apskr i ta i vyrauja geranoriš
k u m a s , nors yra ir sričių, ku
riose pageidaut ini pakeit imai . 
Kaip labai svarbią katecheti
nio darbo sritį vyskupai įvar
dijo tikybos vadovėlių rengimą 
ir leidybą. Katechetikos cent
r ams čia yra labai plati darbo 
dirva. Siekiant į katechet inę 
veiklą įjungti atstovus iš įvai
rių Lietuvos vyskupijų, buvo 
pada ry ta s pakeit imas Vysku
pų konferencijos švietimo ko
misijoje. Iš jos narių tarpo at-

Šv Kazimiero kongregacijos seserys š.m. vasara pastate Kryžių kalne 
kryžių, prisimenant vienuolijos įkūrėją Motiną Mariją Kaupaite kryž'U 
liojK-s 17 d. palaimino Šiaulių vyskupas E Bartulis Iškilmėse dalyvavo 
seseie.-: Immaculata, Margaret Fetcavage, Regina Mane DabidtM ir 
daug kitų — iš Pažaislio. Čikagos, Scranton. PA. 

leistas vyskupas VI. Michele-
vičius, o komisijos nariais iš
rinkti arkivyskupas A. J. Bač-
kis, vyskupai J . Kauneckas ir 
R. Norvilą. Atsižvelgiant į tai, 
kad netolimoje ateityje laukia
ma atnaujinto vyskupų konfe
rencijos s ta tuto patvirtinimo, 
vyskupai pažymėjo kad ir ko
misijų sudėtis gali žymiai pa
sikeisti. 

Vyskupai taip • pat kalbėjo 
apie bažnyčiose organizuoja
mus koncertus ir renginius. 
Remdamiesi Šventojo Sosto 
Dieviškojo kulto ir sakramen
tų kongregacijos instrukcija 
dėl koncertų renginio bažny
čiose, vyskupai pažymėjo, kad, 
bet kuriuo atveju spektaklių 
rengimas bažnyčiose neatitin
ka pačios bažnyčjos pastato 
paskirties bei jo šventumo, 
dažnai neišlaikorria reikiama 
pagarba altoriui, nerespektuo
jamas jo sakralumas. Bažny
čia nėra pr ieš ingi bendradar
biavimui, skleidžiant kultūrą, 
tačiau Šventasis s o s t a s aiš- • 
kiai pabrėžia, kari bažnyčiose 
įmanomi tik sakralinės muzi
kos koncertai, išla'ffcant atitin
kamas sąlygas. ' Numatyta, 
kad netolimoje ateityje, re
miantis Vatikano dokumen
tais, šiuo klausima bus išleis
ta konkreti instrukcija Lietu
vos Bažnyčiai. ' * ; 

* * o: ! 
Vyskupams buvo pristatyti 

statistikos departamento pa-' 
siūlymai, kuo Bažnyčia galėtų 
padėti, surašant* .vienuolius 
bei seminarijų auklėtinius ki
tais metais vyksia'n'Įio visuoti
nio gyventojų suraS^mo metu. 
Buvo nu ta r ta Visokeriopai 
bendradarbiauti $$ atsakin
gais departamento darbuoto
jais. '1''' 

Buvo ap ta r ta šia©- metu ga
liojanti sudėtinių Mišių tvar
ka. Konkrečių nutarimų nebu
vo priimta. Vyskupai savo pa
siūlymus šiuo klausimu pa
teiks art imiausiu metu. 

Kariuomenės ordinaras vys
kupas E. Bartulis pristatė si
tuaciją kariuomenės ordina-
riate. J is pranešė, kad savo 
generaliniu vikaru, o drauge 
ir vyriausiuoju kariuomenės 
kapelionu, paskyrėkan. Juozą 
Gražulį. Jo kandidatūra, kaip 
numato sutart is tafp Šventojo 
Sosto ir Lietuvos Ifespublikos, 
buvo suderinta su Krašto ap
saugos ministru. Taip pat bu
vo svarstytas klausimas apie 
kariuomenės ordinaro ingresa 
— iškilmingą įvediną į parei
gas. Kadangi ik: jįiol kariuo
menės ordinariatas neturi sa
vo bažnyčios Vilniuje, ingresui 
numatyta parinKti kurią nors 
Vilniaus centro didesnę baž
nyčią. Ingreso data bus pa
skelbta vėliau. 

Posėdžio dalyviams buvo 
pranešta , kad dėl senyvo am
žiaus ir už-imtur.. i iš Kolping'-
draugijos dvasios tėvo pareigų 
ats is tatydina mons. K. Sen
kus. Vyskupų konferencija 
nusprendė patenkinti jo pra
šymą ir naujuoju Kolpingo 
draugijos dvasios tėvu pasky
rė kan Bronių Antanaiti 

Buvo aptar t i katalikų žiny
no leidybos klausimai. Vysku
pai pažymėjo, kad šiuo metu 
susiklosčiusi padėtis su infor-
niacijos rinkimu yra nepaten
kinama. Vyskupų konferenci 

DOMĖJOSI 
EUCHARISTINIO 

JĖZAUS SESERŲ 
KONGREGACIJOS 

ISTORIJA 
Spalio 29 d. Šiaulių kata 

likęs moterys susitiko su Eu
charistinio Jėzaus kongregaci
jos seserimi dr. Dane Šlap-
kauskaite, kuri jas supa
žindino su Eucharistinio Jė
zaus seserų bendruomenes 
įkūrimo bei veiklos istorija. 
Šių metų spalio mėnesį kon
gregacija minėjo savo steigė
jo Pranciškaus Masilionio SJ, 
20-ąsias mirties metines. 

Eucharistinio Jėzaus sese
rų kongregacija (SJE) buvo 
įsteigta 1947 m. Šiauliuose. 
Čia tada dirbo P. Masilionis, 
SJ , čia gyveno ir pirmosios se
serys. Vienuolijos tikslas — 
padėti kunigams sielovadoje, 
dirbti su šeimomis, jaunimu, 
vaikais. Po kelerių metų cen
triniai vienuolijos namai buvo 
atidaryti Kaune, bendruome
ne pamažu išsiplėtė. Šiuo me
tu SJE seserų misionierių yra 
Kazachstane. Moldovoje, Lat
vijoje. Anot sesers D. Šia •-
kauskaitės, kuri į vienuolyną 
įstojo būdama 15 metų, soviet
mečiu patirta daug išgyveni
mų, buvę daug išbandymų — 
kratų, tardymų, persekiojimų 
už religinę veiklą. Svarbiausia 
buvęs jų pačių vidinis gyveni
mas — seserys buvo mokomos 
„mažėti, kad Viešpats augtų". 
Labai daug laiko jos skirdavo 
maldai, slapčia rengdavo vai
kus pirmajai Komunijai, siū
davo liturginius drabužius, 
organizuodavo bažnytinius cho
rus , pogrindyje daugindavo re
liginę literatūrą. Šiuo metu iš 
viso yra apie 100 Eucharisti
nio Jėzaus seserų. 
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S K E L B I M A I 

• Klaipėda. Lapkričio 19 d. 
Šv. Juozapo Darbininko baž
nyčioje vyko religinės muzikos 
valanda, skirta šv. Cecilijai. 
Ta proga koncertavo Klaipė
dos universiteto Menų fakulte
to studentai. 

jos sekretoriatas įpareigotas 
ištaisyti esamą padėtį. Žiny
nas bus išleistas 2001 metų 
sausio mėnesį, ateityje numa
toma, kad jis turėtų pasirodyti 
dar prieš Naujuosius metus. 

Vyskupai taip pat dar pasi
keitė nuomonėmis dėl kardi
nolo V. Sladkevičiaus atmini
mo įamžinimo bei planuojamų 
memorialinių atminimo vietų 
kūrimo tikslingumo. 
. E t a s Lietuvos Vyskupų 

konferencijos posėdis numaty-
tas^iZOOl metų vasario 14 die
ną Kaune. 

Lietuvos V y s k u p ų 
konfe renc i jo s 
s e k r e t o r i a t a s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMCeUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir CW Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Te). (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent ir. English. 
L.A. McMahon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

J R E N O S ŠAKOTIS" 
įvairioms prog<~ "ns. 
Tel. 773-735-2327. 

• • 

ŽEMDIRBIŲ 
J U B I L I E J U S VATIKANE 

Lapkričio 11-12 d. į Romą 
susirinko žemdirbiai. Šešta
dieniu vakan Pau' - VI . ,i-
diencijų salėje vyko šventinis 
renginys. Popiežius Jonas 
Paulius II savo kalboje, aš-
triau nega bet kada, nagrinėjo 
ekologinę krizę. Popiežius 
kritikavo neatsakinga „gam
tos užvaldymų, lydimų pražū
tingų ekologinių padarinių". 
Šventasis Tėvas atkreipė 
mesi. jog toks elgesys yra 
priešingas Dievo planui, pagal 
kurį žmogui buvo patikėta 
naudotis žeme, be ne pikt
naudžiauti ja. Anot jo, krikš
čionys kviečiami pasipriešinti 
paplitusiai vartotojiškai gy
vensenai. Savo kalboje po
piežius reikalavo ..griežtos 
mokslines ir etinės kontrolės, 
taikant žemės ūkyje genų 
technologiją". Genų technolo
gijos taikymas turi nekenkti 
žmogaus sveikatai. Popiežius 
taip pat labai stipriai kritika
vo tai, kad didelėje žemės da
lyje žmonės kenčia dėl bado. 
Anot jo, tai, kad trečiojo tūks
tantmečio pradžioje daug 
žmonių gyvena nežmoniš
komis sąlygomis ir kenčia 
badą. yra „skandalas". Šven
tasis Tėvas ragino: „Priva
lome pasaulio mastu imtis po
litinio ir ekonominio pobūdžio 
priemonių, kad išvaduotume 
žmones nuo šios gėdos". Anot 
popiežiaus, esančią nelygybę 
dalijantis gyvenimo gėrybėmis 
privalo pakeisti „solidarumo 

RE/MAX 
7 REALTORS 

OFFCrmiSMSKI 
M0HE (7M) 42S • 71C0 

.[773|S*H»5 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Alternativc Home Care looking 
for responsible come-and-go. live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak. read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and ..green card" 

reąuired. Tel. 708-784-1088. 

Šiaulių d u - f / i j o s vv-K' ipi - Eii)-'4'Mj-;s Į •*. - -. r * • 111 

773-585-9500 

globalizacija". 
Lapkričio 12 d., sekmadienį, 

Šv. Petro aikštėje susir inko 
100.000 žemdirbių ir šeimų 
narių, daugiausia iš Italijos. 
Savo homilijoje popiežius 
kalbėjo apie krikščionių pa
reigą rūpinti* ir gerbti žemę. 
J is primine, kad del oro 
taršos, nuodingų atliekų ir 
miškų iškirtimo vis labiau 
teršiama aplinka. Je i . plė
tojant techniką, nebus laiko
masi sveikos pusiausvyros su 
gamta, žmogaus gyvenimui 
ateityje grės dar didesne rizi
ka, nors j au šiandien ji verčia 
atkreipti rimtą dėmėsi. Zem-
dirbių jubiliejuje dalyvavtrlto-
moje įsikūrusios Jungt in ių 
Tautų žemes ūkio organizaci
jos. 

BŽ, 2000 m., Nr. 22 
• 

• M e r k i n ė . Lapkričio 5 d. 
prie Merkinės in ternat inės ' 
mokyklos Krikščionybės jubi
liejaus proga buvo at idengtas 
ir pašventintas paminklas šv. 
Kazimierui (skulptorius Anta
nas Ambrulevičius). Mintis 
įamžinti šiame miestelyje Lie
tuvos jaunimo globėjo a tmi
nimą kilo kun. Pranui Gavė
nui, SDB, ir Alfonsui Vitkaus
kui. Sumanymą rėmė salezie
čiai, seserys salezietės, Mer
kinės internatinė mokykla ir 
kt. Ta proga šv. Mišias aukojo 
kun. Stanislovas Šileika, SDB, 
Merkinės klebonas Kęstutis 
Kazlauskas. Po šv. Mišių Mer
kinės tikintieji iškilminga ei
sena giedodami pa t raukė per 
miestelį prie paminklo. Šv. 
Kazimiere skulptūros pašven
tinimo iškilmėse dalyvavo 
apie 200 žmonių. 

• K r i n č i n a s . Rugsėjo 17 d. 
Krinčino parapijoje lankęsis 
vyskupas augziliaras J . Kau-
neckas pašventino prie šv . 
apaštalų Petro bei Povilo 
bažnyčios pastatytą pasvalie
čio tautodailininko P rano Ja -
nulevičiaus išskobtą kryžių, 
skirtą krikščionybės jubiliejui. 
Vyskupas kar tu su iš Krinčino 
k'lusiais kunigais Kauno šv. 
Pranciškaus Ksavero bažny
čios prefektu S. Kazėnu, An
drioniškio parapijos klebonu 
V Taučkela, broliais jėzuitais 
Petru ir Algiu Baniuliais au
kojo šv. Mišias ir sakė pa
mokslą Misiu metu giedojo 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
choras 

• Telšiai. Paskutinį spalio 
savaitgalį Telšių* Kolpingo 
-' imai — mokytojams, socia
liniams darbuotojams ir moks
leiviams — Klaipėdos dvasi
nta pagalbos jaunimui centro 
savanoriai vedė bendravimo 
IgU'i/.iu -< -muarų . . \aturaiti> 
pagalbininką*-"'. 

• . 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
IŠMESKITE KOMISARUS 

Jau daugiau kaip dešimt 
metų gyvenu tarp Amerikos 
kalniečių (Hillbilies) ir su Lie
tuvos reikalais susipažįstu tik 
per „Draugą". Iš daugelio 
straipsnių negaliu nepaste
bėti, kad Lietuvoje teisėsauga 
eina velniop. Daug rašoma, 
daug kalbama, keičiasi vy
riausybės, bet reikalai eina 
blogyn. Viena giminaitė, gy
vendama prestižiniam Vil
niaus rajone, bijosi nueiti į 
savo sandėliuką, esantį rūsy
je. Aš manau, kad daugelis 
esat matę po dvigubus užrak
tus ant dvigubų buto durų. Ir 
tas kartais nepadeda. 

Ar niekam neatėjo į galvą, 
kad šis reikalas greit išsi
spręstų, išvejant visus Lietu
vos komisarus ir sugrąžinant 
policijos viršininkus? 

Vytas Šarka 
Cashiers, N.C. 

AR GALIMA TIKĖTI? 

Skaičiuojant visų Amerikos 
piliečių balsus, prezidenti
niuose rinkimuose Al Gore 
nežymiai pralenkė savo opo
nentą George Bush. Kol dar 
Floridoje nuožmiai kovojama 
kas bus prezidentu, teko skai

tyti tokią iki šiol statistiką: 
Gore laimėjo 19 valstijų 

(statės), Bush — 29. Gore lai
mėjo 677 apskritis (counties), 
Bush — 2,434. Gyventojų 
skaičius Gore laimėtose apsk
rityse — 127 mln., Bush — 
143 mln. Valstybes plotas lai
mėtas Gore — 580,000 kv. km, 
Bush — 2,427,000 kv. km. 

Prie šios statistikos neseniai 
prisidėjo St. Paul, Minnesota, 
Hamline University School of 
Law profesorius Joseph Olson, 
surinkęs šią nusikaltimų sta
tistiką: 

Gore laimėtose apskrityse 
per 100,000 gyventojų papildo
ma 13.2 žmogžudysčių, o Bush 
— tik 2.1. Kyla klausimas, ku
riai JAV gyventojų daliai, jūsų 
nuomone, norėtume palikti 
tarti lemiamą žodį dėl būsimo 
prezidento? 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

„DRAUGAS" LAUKIAMAS 
IR SKAITOMAS 

Perskaičius paskutinį 
„Draugo" kultūrinį šeštadienio 
priedą, neiškenčiu Jums nepa
rašius. Taip norėtųsi gyventi 
arčiau Čikagos ir dalyvauti to
kiose šventėse, kaip Čiurlio
nio paminėjimas, parodos, 

ateitininkų savaitgalis, „Sek
lyčios" suėjimai, koncertai. 
Gyvenant tolimam Floridos 
užkampyje, jaučiasi didelė 
skriauda. Paskaičius tokius 
puikius renginių reportažus 
— širdis atsigauna. Puikūs 
straipsniai, ir tik paskutiniam 
puslapy skirta vieta laiškam 
ir pasitaikančiom problemom 
spręsti, kurį irgi su įdomumu 
paskaitau. „Draugas" be jokių 
priekaištų puikus laikraštis, 
laukiamas ir su malonumu 
skaitomas. Ačiū! 

Aldona K. Biliūnas 
Juno, FL 

IEŠKO GIMINIU 

• Kun. Kildušio padėkoje 
užsienio lietuviams, prisidėju
siems prie Šakių rajono 
Žvirgždaičių parapijos Lietu
voje bažnyčios statybos, buvo 
paminėta Bridickų pavardė. 
Galbūt tai Rasos Bridickaitės-
Janušonienės giminės? Iš 
Žvirgždaičių parapijos kilusios 
R. Bridickaitės-Janušonienės 
senelis Bronius Bridickas karo 
metais emigravo į užsienį. Jos 
močiutė buvo Adelė Kantau-
taitė-Bridickienė, tėvas - Sigi
tas Bridickas. Ką nors žinan
tys apie Bridickus, prašomi 
rašyti: Rasa Bridickaitė-Janu-
šonienė, Druskininkų 10-25. 
Druskininkai, LT-4690, Lietu
va; tel/fax 370-33-51138. 

Makniunų kaimo vidurinei mokyklai LML nupirktas ir padovanotas auto
busiukas. Pranės Šlutienės nuotrauka. 

Atkelta iš 2 psl. 
Transporto problema 

buvo išspręsta — jie atvežami 
ir parvežami. 

Tame kaime veikia vieno 
bendrosios praktikos gydytojo 
kabinetas, du važinėja iš Aly
taus. Alytaus ligoninėje Mi-
kulėnas sakė, kad pagaliau 
prisiprašė vieną stomatologę, 
kuri prižiūrėtų neįgalių dan
tis. Stomatalogai taip išpruso, 
įsivėlę į savo privačias prakti
kas, kai kurie su skolintais iš 
Pasaulio banko pinigais, kad 
neranda reikalo ir neaptar
nauja žmonių, kurie neturi 
kuo sumokėti už patarnavimą. 
Jau matyti daugiau ir dau
giau žmonių su blogais danti
mis, ir yra skundų apie blogą 
priežiūrą. Taip pat bendrosios 
praktikos kabinete dirba vie
na felčerė. 

Kaime veikia biblioteka kuri 
turi kompiuterį ir įrengtas in

ternetas. Didžiuojasi savo kny
gų gausumu. 

Dzūkiškas vaišingumas pa
sirodė, kai atsisėdome prie 
stalo, ir vaišino vaišėmis, ku
rios auga jų krašte. Nustebau 
ragaudama Concord vynuogių 
vyno — jų namų gamybos. 
Nemaniau, kad Michigan vy
nuogės augtų Lietuvoje. Nors 
nevalgau daug riebalų ir 
mėsos, neišvengiau paragauti 
pačių mokytojų keptos ruginės 
duonos, paragavau ir skaniai 
kvepančių lietuviškų lašinių. 
Ir dar reikėjo paragauti vyno, 
pagaminto iš dilgėlių. 

Įsigijau visos Lietuvos su
trikusio intelekto žmonių glo
bos bendrijos „Viltis" padali
nių sąrašą. Iš 47 padali
nių labiausiai reikalingi auto
busiukai šiuose miestuose: 
Anykščiai, Druskininkai, Elek
trėnai, Ignalina. Jonava. Jur

barkas (labai reikėtų dviejų), 
Klaipėda, Lazdijai, Pakruojis, 
Pasvalys, Radviliškis, Skuo
das, Šiauliai, Šiaulių raj., 
Telšiai, Ukmergė, Varėna, ir 
Vilnius (labai reikia dviejų). 

Jeigu buvusieji šių miestų 
gyventojai, arba organizacijos, 
norėtų padovanoti, arba tarp 
draugų ir giminių susitartų 
nupirkti vieną, dovana būtų 
labai įvertinta. Ne sutrikusio 
intelekto raidos apsigimėlių 
kaltė. Ištieskime jiems ranką. 
Dabar, kai artėja metų pabai
ga ir jau kitiems rūpi, kiek 
reikės mokėti pajamų mokes
čių, labai gera proga prisidėti 
prie LML pastangų ir ap
rūpinti minėtus miestus auto
busiukais. Auka per LML yra 
nurašoma nuo mokesčių. Ant 
autobusiuko, aukotojo pagei
davimu, gali būti užrašyta, 
kas dovanoja. Šiuo reikalu 
galite skambinti, 773-238-
1536 arba rašyti, pranute 
@aol.com dienos metu. 

„Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
už likimą žmogaus šioj nakty 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
o mirtis nelaukta ir staigi." 

V. Mačernis 
Pranešame, kad 2000 m. gruodžio 13 d., po sunkios 

ligos Southfield, MI, mirė mylimas vyras, tėvelis, senelis, 
brolis, dėdė, uošvis, verslininkas, inžinierius ir taurus 
lietuvis 

A.tA. 
VYTAUTAS V. RAUCKIS 

Velionis gyveno Farmington Hills, MI. Gimė 1923 m. 
rugpjūčio 1 d. Joniškėlyje, Pasvalio raj. Į Kanadą imigravo 
1950 m., o į JAV atvyko 1952 m. 

Aktyvus Dievo Apvaizdos parapijos narys ir 
talkininkas. Stambus lietuviškų organizacijų rėmėjas. 
Buvo įkūrėjas ir savininkas Automatic Die Casting 
Specialties įmonės Detroite 1959-1989 metais. 

Gruodžio 16 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje velionis buvo nulydėtas ir palaidotas Holy Se-
pulchre kapinėse, Southfield, MI. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Valentina, dukra Aldona 
ir žentas Alan Dante; sūnus Marius ir marti Kathy; sūnus 
Vytas Peter ir marti Cindy; sūnus Paul ir marti Loana; 
10 vaikaičių; podukros dr. Gailė ir Nida Černiauskaitės; 
sesutės Emilija Rauckytė, Antanina Lapašinskienė ir 
Bronė bei jos vyras Algis Kutai; brolis Stasys Rauckis bei 
daug giminių Lietuvoje. 

Nuliūdusi žmona, vaikai ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 

Tel. 313-554-1275. 

P A t A. 
ADOMAS P. JASAS 

Mirė 2000 m. gruodžio 15 d., sulaukęs 92 metų. 
Gyveno Brighton Parke. Gimė Amerikoje, East St. Louis 

mieste. Užaugo Lietuvoje, grįžo į Ameriką po II Pasaulinio 
karo. '."'.' 

Nuliūdę liko: dukros Lilija ir Birutė Jasaitės, sesers 
sūnūs dr. Vaclovas ir Antanas Šauliai su šeimomis, sesers 
dukros „Juzefą Stirbienė su šeima ir Aleksandra 
Sabaliauskienė su šeima Lietuvoje, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

A.a. Adomas buvo vyras a.a. Zuzanos. 
Velionis buvo mokytojas ir poetas. Priklausė Lietuvių 

fondui. 
A.a. Adomas pašarvotas pirmadienį, gruodžio 18 d., nuo 

3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL, ir antradienį, 
gruodžio 19 d. nuo 2 y.p.p. iki 8 v.v. Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 Str., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, gruodžio 20 d. Iš Marąuette laidojimo namų 
10 v.r. velionis bus atlydėtas į Immaculate Conception 
bažnyčią Brighton Parke, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros ir kiti giminės bei draugai. 

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

Šiems asmenim* jryvenima labai palengvino LML nupirktas autobusiu
kas, kuriuo jie kasdien atvežami Į Šeimos paramas rentra ir parvežami 
namo Pranės ftlutienes nuotrauka 

lt makes a wortd of difference whert you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-trip travei to Lithuania eas>er and raore convenient than SAS 
From Chicago. we offer daity servtce to Vilnius wth a hassle-free connection via 
Stockhotm When you're ready to return. you'll enjoy same-day fravel back te 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a workj of difference SAS 
can make for your next trip Just catl your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at vwAv.scandinavian.net 
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A. t A. 
VERONIKA KRIŠČIUNIENĖ 

KUNIUTYTĖ 
Mirė 2000 m. gruodžio 17 d., sulaukusi 90 metų. 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau 49 metus gyveno 

Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Vida Keblinskienė, žentas Algirdas, 
duktė Danutė Putrienė, žentas Vytautas, anūkai dr. 
Darius Keblir.skas, Julius Keblir.skas su žmona Lisa, Rasa 
Put r iu tė ir Rimas Putr ius , proanūkė Veronika 
Keblinskaitė, brolis Kazimieras Kuniutis. 

A.a. Veronika priklausė Šve. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijai. Buvo rėmėja Pasaulio Lietuvių centro. Priklausė 
BALFui, Lietuvių fondui ir daugeliui kitų lietuviškų 
organizacijų. 

Velione pašarvota trečiadienį, gruodžio 20 d. nuo 5 v.v. 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.) ir ketvirtadienį, gruodžio 21 
d. nuo 9 v.r. iki 10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės ketvirtadienį, gruodžio 21 d. Iš Petkus 
Marąuette laidojimo namų 10 v.r. velionė bus atlydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai ir brolis. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

„Nežinau, kas mane pasitiks kitame pasaulyje, 
tik žinau, kad šioj žemėj 
pasiliksiu tartum žolė, kuri kartą siūbavo 
ir kurios daugiau niekas šioj žemėj 
nebeprisimena. 
Tik norėčiau, kad vieną kartą mes vėl 
susitiktumėm 
po naujuoju dangum, 
kitai saulei padangėj šviečiant." 

Vladas Šlaitas 

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad 2000 m. gruodžio 16 d. rytą, savo namuose, sunkių 
ligų išvargintas, Amžinybės slenkstį peržengė mūsų 
brangus Vyras, Tėtis ir Dėdulis 

A. t A. 
ADOLFAS LEONAS JELIONIS 

Gimė 1917 m. lakpričio 15 d. Mandžiūrijoje. Gyveno 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Sofija, dukra Guoda Virginija, 
žentas Tariu Mohsini, vaikaičiai Sanya ir Remy; dukra 
Raminta; seserys Olga Kačinskienė, Sonia Untulienė ir 
brolis Leopoldas Jeleniauskas su žmona Arlene bei jų 
šeimos ir svainė Irena Rimavičienė su šeima bei giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis priklausė Lietuvių fondui, Lemonto Lietuvių 
Bendruomenei ir IPSA, Inc. 

A.a. Adolfas Leonas bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 
20 d. nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, 
IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 21 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. 
Adolfas Leonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Velionio atminimui vietoje gėlių prašome aukoti 
lietuviškoms labdaros organizacijoms ir Partizanų šalpos 
fondui. 

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

A. t A. 
STASYS BAKUTIS 

Mirė 2000 m. lapkričio 20 d., sulaukęs 91 metų. 
Gyveno St. Pete Beach. FL. Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Elena, giminės Lietuvoje ir 

Lenkijoje. 
Velionis palaidotas Memorial Park kapinėse St. 

Petersburg, FL. 

Brangi Lilija, tavo Tėveliui 

A. t A. 
ADOMUI P. JASUr 

mirus, liūdžiu su tavimi. 
Irena 

http://vwAv.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

DAINŲ DAINELĖS AIDU AIDAIS 

Kaip ir buvo žadėta 12.6 vėl 
renkamės į -Seklyčią" pamaty
ti antrą vaizdajuostes dalį — 
„Dzūkija dainorėlių kraštas". 

Renginių vadovė pasveiki
nusi susirinkusius pasidžiau
gė, kad, nepaisant šaltoko oro, 
vėl susirinkome pamatyti dai
norėlių krašto. Taip pat paci
tavo jos mėgstamą dainą: 
„Mes esam dzūkai, girių kara
liai, o karalienė Dzūkija". Tad 
ir pradėjo rodyti vaizdajuostę. 
Iš karto matome koncertą 
Bažnyčioje. Girdisi fleitos ir 
smuiko garsai. (Deja, jokio 
paaiškinimo, tad ir nežinome 
menininkų pavardžių), tuoj 
matyti Pivašiūnų bažnyčioje 
Žolinės atlaidai. Procesiją ve
dą kunigai rankose laiko gėly
tes. Po jų eina vyskupai ir kar
dinolas V. Sladkevičius. Minia 
jam ploja. Choras gieda vieną 
po kitos giesmes Marijos gar
bei. Būtina pastebėti, kad cho
ras susideda iš mažamečių 
vaikučių, baigiant žilagalviais. 
Visi paklūsta dirigentės ma
giškam mostui, užtat giesmės 
skamba darniai. Miela matyti, 
kaip nepastebimai padedama 
rožė ant dirigentes pulto. (Ji 
tikrai to verta). Štai vargoni
ninkė taip nuoširdžiai spau
džia vargonų klavišus. Pade
dama ant vargonų krašto ir ja: 
rožė. (Štai kur dzūkų meilė ir 
nuoširdumas.) 

Palikę Pivašiūnus, traukia
me Alytaus link. Gamtos prie
globsty moteris su akordeonu, 
o vyriškis su gitara, linksmina 
praeivius gražiausiom dai
nom, kurių, rodos, klausytum 
ir klausytum. O žodžiai: 
b r a n g i ir sava Lietuva, Lietu
va. Tu brangiausia mana Daina
va, Dainava". Tie patys daini
ninkai jau supasi laively ant 
ežero bangų: 

„Bangelės siūbavo ir prausė 
putas 

Erdvėje beribėj įkūrė 
lankas, 

O nendrės kuždėjo sustoję 
ratu. 

Kaip gera, kaip gera mums 
būti kartu 

Prie Nemuno šilto tos dienos 
negrįš 

Ruduo tyliai beldžia į mūsų 
duris". 

Pasidžiaugę dueto dainomis 

ir gamtos grožiu, atsiduriame 
Alytuje, kur vyksta festivalis. 
Žmonių minių minios. Moterų 
choras, pasipuošęs tautiniais 
rūbais, traukia dzūkiška tar
me liaudies dainas. Vyrai ne
pasiduoda, pasipuošę įvairiau
sia apranga, „rodo savo galią". 
Taip belenktyniaudami. susi
lieja į vieną ir dainuoja kartu. 
O jau rūbų margumynas, vie
nas už kitą gražesni! Ant me
džių iškabinėti paveikslai, ne
žinia, kas jų autoriai. 

Jau čia kitas vaizdas. Tran
ki muzika, susidedanti iš 
smuiko, fleitos, birbynių ir 1.1. 
Orkestro vadovas užtraukia 
dainą, visi to tik ir laukia, ir 
dainuoja visi, o veidai švyti 
džiaugsmu. Štai vel vaikų ir 
suaugusių choras dainuoja su
tartines: 

„Gintaro kampelį, koks esi 
brangus, 

Nieko nėr brangesnio už 
gimtus namus". 

Tas pats didžiulis choras, 
rankom susikibęs, linguoja, 
angliškai dainuoja „Edel-
weiss", o užbaigia lietuviškai. 
Ir vel didžiulis orkestras, su
sidedantis iš įvairiausių inst
rumentų. Džiaugiesi. kad 
programų atlikėjai labai įvai
ruoja amžiumi, lyg norėtų pa
sakyti — mes visi dzūkai. 

Prasideda šokių muzika, 
pradedant valsu ir tuoj perei
nama prie Dunojaus valso, 
polkų ir kitų. Vyrai pasipuošę 
vyninės spalvos švarkais: bal
tom kelnėm, groja kažkokį 
amerikietišką maršą. Jaunos 
merginos tokia pat uniforma 
su per petį perrištais būgne
liais, atlieka amerikietišką ak
robatiką. Ir pabaigai kitos 
merginos, apsirengusios labai 
margai, pašoko prancūzų „can 
can" šokį. Tuo ir pasibaigė 
mūsų pasakų pasaulis. Atsi
dėkodami už rūpestį Elenutei 
Sirutienei, kuri per eilę metų 
kiekvieną trečiadienį nustebi
na mus vis nauja programa, 
nepagailėjome jai gausių „ka
tučių". 

Tuo pasibaigė ciklas apie 
Dzūkiją. Kaip ir kiekvienais 
metais, vadovė Elenutė pa
kvietė kitam trečiadieniui Ka
lėdų eglutės puošti. Ačiū jai, 
žadame atvykti. 

Onutė Lukienė 

& ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Pal. J. Matulaičio misijos koncerte su 
Pauletti. dirigente Birute Mockiene ir 
jana Kopūstaite-Pauletti solo partijas 
d. Švc. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Pedagogas Juozas Masi-
lionis mirė gruodžio 17 dieną 
Čikagoje. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau. 

Praėjusį penktadienį savo 
skaitytojams jau išsiuntėme 
naujuosius ,.Draugo" kalendo
rius. Taigi jau greit sulauksi
te puikiai išleistų, spalvotų 
leidinukų. 

Ieškomi s tudentai ateit ; 
ninkai būti vadovais moks
leivių atei t ininkų ideolo
giniams Žiemos kursams 
Dainavoje vyksiantiems š.m 
gruodžio 26-30 d. Šioms parei
goms kviečiami vadovauti g< 
lintys studentai ateitininkai. 
Susidomėję prašomi kreiptis į 
kursu organizatorius: B. Bub
lienę (Bvbublys@aol.com) ar 
V. Liulevičių (\«ejas@utk edu!. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gruodžio 20 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. popiečio 
programos nebus. Vėl rinksi
mės į trečiadienio popietės nu
matytą linksmą popiete gruo
džio 27 d. Su dainomis sutik
sime Naujus Metus. 

Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas Vaclovas 
Momkus sako. kad bilietų į jo 
rengiamą Naujųjų Metų po
kylį dar galima gauti. Tad jei
gu dar laukėte iki šiol. nega
lėdami apsispręsti, kur sutik
ote Naujuosius, nedvejodami 
skambinkite valdybos pirmi
ninkui tel. 773-925-6193, tik
rai nesigailėsite. Lietuviu ope
ros pokyliai yra pagarsėję ge
ru organizuotumu, puošnumu 
ir neaukšta kaina. 

Per „Saulutės", Lietuvos 
Vaikų globos būrelio, „Konkre
taus vaiko rėmimo" programą 
galima paremti specifinį vaiką 
Lietuvoje. Auka — 240 dol. 
metams, atsiunčiant iš karto 
ar dalimis. Rėmėjas gauna 
vaikučio nuotrauką, aprašy
mą, adresą. Rėmėjas gali. bet 
nėra įpareigotas asmeniškai 
bendrauti. Metams baigiantis 
galima paramą nutraukti ar
ba pratęsti. Nuo mokesčių nu
rašomos aukos siunčiamos: 
„Saulutė" arba „Sunlight Oi-
phan Aid", 419 V/eidner R., 
Buffalo Grove, IL 60089. tel. 
(847) 537-7949; TAX ID #36-
3003339. 

Kas naujo 

misijos choru ir vaikų choru programą atlikusi soliste Lijana Kopūstaitė-
jos dukrelė Linutė, aktore Audre Budryte ir fleitiste Rima Polikaitytė. Li-
taip pat dainuos ir religiniame „Dainavos" koncerte, kuris vyks sausio 14 
Bilietus j šį koncertą jau galite įsigyti „Seklyčioje" 

N'uotr. Indrės Tįjūnėlienės 

Meno mokyklėlės atvira 
pamokėlė, Kūčios rengiamos 
gruodžio 21 d., ketvirtadienį, 
Lemonte, PLC. Kviečiame vi
suomenę. Bus ir kuklios vai
šės. 
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fcvilaitienė i r Dana Gyliene N'uotr Baniutės Kronienos 

„Draugo" knygynėlyje 
Nedaug Čikagoje yra vie

tų, kur galima atrasti gerų. 
naujų lietuviškų knygų! Juk 
knygos - puikiausios kalėdi
nės dovanos ir vaikams, ir su
augusiems. Atvykite į „Drau
gą' i: įsitikinsite patys. Yra 
knygų apie L.etuvos geografi
ją, kalbą, literatūrą, spalvotų 
Lietuvos vaizdų albumu, po
puliarių lietuviškų romanų. O 
kaip gi be gintaro ir kitų suve
nyrų? Jei ieškosite mažos ar 
dideies dovanos, užsukite pas 
mus. čia mielų dovanėlių atri
site už įvairiausia kainą. 

A. a. Petronela (Pat) 
Waisnoras-Kulys amžinybėn 
pasitraukė 1991 metų gruo
džio 20 diena. Mišias už a. a. 
Pat sielą gruodžio 20 dieną, 
trečiadienį, 12 vai. Cook 
County Hospi'.al Chaiplain au
kos kunigas John Pennington, 
SJ. Draugai ir pažįstami pra
šomi prisiminti a. a. Pat savo 
maldose. 

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, Susitaikymo sakra
mentas bus teikiamas (išpa
žinčių bus klausoma) šį ketvir
tadienį, gruodžio 21 d., 5:30 
vai. vakaro. Po to, 6 vai., vyks 
lietuviškos Mišios. Visi apylin
kių lietuviai kviečiami pasi
naudoti šia proga paruošti 
savo širdį Kristų priimti per 
šv. Kalėdų šventes. 

„Mūsų visuomenės neįga
liųjų poreikiai" — tokia bus 
..Saulutės" .Atviro žodžio foru
mo" tema. Forumas vyks sek
madienį, sausio 21 d., po 11 
vai. Mišių Kalbės Nijolė Mas-
kaliūnienį. Rūta Vazneiienė ir 
Vita Anr.arino. „Saulutė" vi
sus kviečia atsilankyti į Lietu
vių dailės muziejų PLC Le
monte. Bus kavutė ir užkan
dėliai. Maloniai kviečiame vi
sus į pokalbį mums visiems 
svarbia tema. 

Visuomet smagu keliauti į 
i-otanikos sodą, tačiau dabar 
toks metas, kai nuostabiausių 
augalų karalija tiesiog švyti. 
Čikagos botanikos sode (Chi-
cago Botanical Garden, 1000 
Lake Cook Road, Glencoe) jau 
įžiebtos visos švieselės, o jų — 
net 750,000! Čia veikia daug 
specialių -ventinių programų 
visai šeimai. Aplankyti šį ne
pakartojamą reginį galima 
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais nuo 5 iki 9 val.v., savait
galiais - nuo 5 iki 10 val.v. 
Botanikos sodas bus uždary
tas gruodžio 24 ir 25 dieną. 
Informacija tel. 847-835-5400. 

Parodos 
„Star of Wonder" - ši 

mokslininkų paruošta paroda, 
vykstant: The Adler Planeta-
rium and Astronomy Museum 
(1300 S. i^ake Shore Drive), 
pasakoja pie dangų, plane-

gždes bei jų kelią 
:lės prieš 2000 me-
veiks iki sausio 7 d. 
:formacijos tel. 312-

tas ir z\ 
virš Jen:, 
tų. Parod; 
Daugiau i 
922-7827. 

Kiekvieną trečiadienį 7 
val.v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st Street) renkasi asmenys, 
kuriems rūpi alkoholio proble
mos. Jeigu negalite atvykti ar 
norite informacijos šiuo reika
lu, skambinkite Jurgiui tel.-
773-881-1451. Konfidencialu
mas garantuotas. 

§š artri ir toli 

Sį»Gi< t saUli.ti 

Dar viena Charles Dickens 
pasakojimo ,,A Christmas Ca-

>i" vers• t rodoma The Attic 
Playhouse (410 Sheridan Rd.. 
Highwood . Informacija tel. 
847-433-2660. 

„Hansel and Gretel" - po
puliari pasaka apie Jonuką ir 
Gretutę rodoma The Puppet 
Parlor, 1922 W. Montrose Ave. 
Spektaklis vyks iki sausio 7 d. 
Informacija tel. 773-774-2919. 

KANADA 

Paminėtas M. K. Čiurlionio 
125 metų gimimo jubiliejus, 
kurį surengė KLB Toronto 
apylinkes valdyba su pirm. 
Danute Garbaliauskiene. Mu
zikas Rokas Zubovas skambi
no Čiurlionio sukurtus muzi
kos preliudus ir parodė vaiz
dingai Čiurlionio tapybą ir 
apibūdino paveikslų reikšmę. 
Lietuvių namuose gausiai bu
vo prisirinkę tautiečių, kurie 
po programos galėjo prie ka
vos ir pyragaičiu pabendrauti 
su muziku R. Zubovu. 

Toronto Vlado Putvio 
vardo šaulių kuopa surengė 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventę, kurioje dalyvavo 
dešimt Lietuvos karininkų, 
studijuojančių anglų kalbą 
Kanados Camp Borden kariš
koje bazėje. Karininkai iš ei
lės prisistatė, o majoras Anta
nas Jucius papasakojo apie 
dabartinės kariuomenės su
dėtį, ginkluotę ir tikslus. Mi
šias aukojo ir pamoksią pasa
kė Lietuvos Gen. St. Raštikio 
puskarininkių mokyklos ka
pelionas kpt. kun. Saulius 
Kasmauskas. 

Kalbėjo ir pulk. U. G. Dap-
kevičius, kuris įteikė pen
kioms šeimoms Lietuvos ka
riuomenės vado brigados gen. 
J. Kronkaičio padėkos raštus. 
Šios lietuvių šeimos jau keletą 
metų globoja Lietuvos kari
ninkus ir padeda jiems bazėje 
suruošti renginius kanadie
čiams. Meninę dalį atliko To
ronto vyrų chorą.-. „Aras", 
vadovaujamas muzikės Lili-
jos Turūtaitės. Minėjim^ taip 
pat kalbėjo Lietuvos gen. 
garbes konsulas Haris Lapas. 
KLB pirm. A. Vaičiūnas ir 
KLB Toronto apylinkes pirm. 
Danutė Garbaliauskiene. Po 
minėjimo svečiai buvo pa
vaišinti ir turėjo progos pasi
kalbėti su Lietuvos karinin
kais. 

Staiga mirė a.a. Stasys 
Dargis, sulaukęs 76 metų. 
Velionis buvo visuomenės vei
kėjas, spaudos mėgėjas ir 
daug rašydavo į „Tėviškės ži
burius". Buvo vienas jų kūrė
jų. Jo palaikai bus išvežti į 
Lietuvą. 

Stasys Prakapas 

Jaunimo centro Moterų 
klubas sveikina „Draugą" su 
Naujais metais ir 100 dolerių 
padidina Draugo fondą. 

Anelė Pocienė 

Vanda ir dr. Gediminas 
Balukai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus šventų 
Kalėdų ir Naujų, 2001 metų 
proga. Kristaus Gimimo diena 
teatneša skaidraus džiaugs
mo, laimės ir sveikatos vi
siems geros valios tautie
čiams. 

Juoze ir Jonas Daugėlai 
iš saulėtos Floridos siunčia vi
siems savo bičiuliams, pažįs
tamiems ir artimiesiems šir
dingiausius sveikinimus di
džiųjų metinių švenčiu proga. 
Širdingai linkime pakilioje 
nuotaikoje pasitikti Naujuo
sius metus ir geroje sveikatoje 
juos išgyventi. 

Kazys ir Juzelė Lau
kaičiai, gyv. JHinsdale. III., šv. 
kalėdų ir Naujųjų metų proga 
sveikina gimines, draugus 
PLB ir JAV LB krašto valdy
bas, visas LB instancijas, taip 
pat ir dienraščio „Draugo" 
darbuotojus, linkėdami ištver
mės, sveikų, darbingų atei
nančių metų visų veikloje bei 
gyvenime. 

Madas ir Aniceta Ged-
mintai sveikina draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
Naujais metais, linkėdami 
laimės ir sveikatos. 

Visus savo draugus, pa
žįstamus ir bendradarbius 
sveikiname švenčių proga. Te
atneša šventos Kalėdos tyro 
džiaugsmo, o Naujieji metai — 
stiprybės ir laimės. 

Elena ir Vytautas 
Vidugiriai iš Kalifornijos 

Antanina Repšienė, Chi-
cago. UI., sveikina gimines, 
draugus ir visus brolius — se
ses lietuvius išeivijoje bei tė
vynėje. Taip pat „Draugo" 
darbuotojus. Visiems linki 
nuotaikingų šv. Kalėdų ir 
sveikų bei laiminu Naujųjų 
metų. Gimęs Kūdikėlis tesu
teikia stiprybės ir jėgų. dir
bantiems dėl tėvynės gerovės. 

Jurgis ir Veronika Janu-
šaičiai, gyv. Port Orange, FL, 
Kalėdų švenčių ir Naujų metų 
proga nuoširdžiai sveikina 
brangiuosius giminaičius tė
vynėje Lietuvoje ir artimuo
sius bei draugus už Lietuvos 
ribų. Linkime linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų. Atsi
prašome, kad dėl sukrikusios 
sveikatos asmeniškų sveiki
nimų siųsti negalėsime. Dė
kojame visiems už gausius 
sveikinimus. 

Sveikiname gimines ir bi
čiulius su šv. Kalėdom ir lin
kime sveikų, laimingu naujųjų 
metų. 

Vlada ir Alfonsas 
Pargauska i 

Orland Park. IL 

KŪČIOS 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 

Kūčios yra tradicinė šeimos 
šventė Lietuvoje. Amerikiečių 
šeimos šventė yra Padėkos 
diena, kurią ir mes švenčiame, 
gyvendami šiame krašte. Gy
vendami Amerikoje, stengia
mės palaikyti mūsų lietuviš
kas tradicijas bei mūsų šven
čių papročius, kad išlaikytu
me savąją tapatybę. 

Mūsų kultūriniai centrai yra 
mūsų tautinės šeimos namai, 
kur susirenkame kaip viena, 
didelė, lietuviškai kalbanti, 
savo kraštą ir jc papročius 
mylinti šeima. Toks yra ir Pa
saulio lietuvių centras Le
monte. Jis yra mūsų antrieji 
namai. Tiems, kurie šioje apy
linkėje gyvename. 

Tradicine Kūčių popietė Pa
saulio lietuvių centre įvyko 
š.m. gruodžio 17 d„ sekmadie
nį, tuoj po 11 vai. pamaldų 
centro didžiojoje salėje. Žie
mos šaltis ir sniego kalnai pa
tarė nelaukti, kol danguje pa
sirodys pirmoji žvaigžde, kaip 
kad būdavo tėvynėje, bet Kū
čias ruošti popietę, ypač vyres
niųjų patogumui dėl slidžių 
žiemos kelių. 

Gausiai į Kūčias susirinku
sius pasveikino centro kultūri
nių renginių komiteto pirmi
ninkė Bronė Nainienė, vi
siems linkėdama smagių šv. 
Kalėdų, laimingų ir sveikų 
pirmųjų trečio tūkstančio me
tų. Tradicinis centro medžio 
kelmas su devyniomis žvakė
mis jungė mūsų lietuviškos 
išeivijos šeimą su visa Lietu
va, su mūsų tauta. 

Pirmąją žvakę už sėkmingą 
tolimesnį PL centro išlaikymą 
uždegė Kazys Laukaitis. Ant
roji žvakė buvo skirta mūsų li
tuanistinėms mokykloms. Ją 
uždegė Viktorija Trakytė. Tre
čiąją mūsų partizanams ir Si
biro kankiniams skirtą žvakę 
uždegė Aleksas Karaliūnas. 
Lietuvybės išlaikymo išeivijoje 
darbuotojams žvakę uždegė 
Irena Starkuvienė. Už Lietu
vos šviesesnę ateitį žvakę už
degė PLC valdybos pirminin
kas Kęstutis Ječius. 02 Palai
mintojo J. Matulaičio misiją 

Pasaulio Lietuvių centre žva
kę uždegė Birutė Navickienė. 
UŽ PLC didžiosios šeimos mi
rusius žvakę uždegė Irena 
Barzdukienė. Už trečiojo tūks
tantmečio taiką ir ramybę pa
saulyje žvakę uždegė Siga Va-
saitytė. Už visus šioje Kūčiose 
dalyvaujančius žvakę uždegė 
Liudas Šlenys, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos ir visiems Kūčių 
dalyviams parvežęs lauktuvių 
po gabaliuką lietuviškos duo
nos. Visi iškeliavę į Anapilį 
buvo prisiminti tylos, susikau
pimo minute. 

Prasidėjus kalėdaičių lau
žymui, visa salė sujudo, su
bangavo su geriausiais Kūčių 
dienos linkėjimais vienas ki
tam. Ant stalų laukė tradici
niai Kūčių valgiai, sumanių, 
darbščių komiteto moterų pa
gaminti. 

Maldą prieš Kūčių valgį su
kalbėjo kapelionas kun. Algir
das Paliokas: „Viešpatie Kris
tau, atnešęs žemei džiaugs
mą ir išganymą, laimink visus 
— didelius ir mažus, sveikus 
ir ligonius, liūdinčius ir be
sidžiaugiančius, čia susirinku
sius ir negalėjusius atvykti"... 

Artėjančių šv. Kalėdų gies
mių giedojimui akordeonu pri
tardama vadovavo Rasa Pos-
kočimienė, visiems traukiant 
žinomas ir naujas melodijas. 

Malonu buvo matyti Kūčių 
gerąjį darbelį atliekančias 
Aušros vartų — Kernavės tun
to „Gabijos" dr-vės vyr. skau-
tes-kandidates: Nyką Aukš
tuolytę, Aureliją Končiūtę, 
Audrą Rupinskaitę. Sigą Va-
saitytę, Audrą Bielskutę, Au-
rytę Sušinskaitę ir Viktoriją 
Trakytę. tvarkingomis unifor
momis aptarnaujančias Kūčių 
dalyvių stalus. Joms vadovavo 
draugininke s. d į. Dalia Tra-
kiene. Kelios valandos, pra
leistos šventiškai nusiteikus, 
malonus prisiminimas didžia
jai PLC šeimai. 

Padėka už Kūčių saldumy
nus priklauso Ankų „Baltic 
Bakery" kepyklai. 

Br. J . 

mailto:Bvbublys@aol.com



