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Šiame 
numeryje: 
Ar L i e t u v o s v a l s t y b ė 
gal i p a s i r ū p i n t i s a v o 
va ika i s? D r . J o n o 
Adomavičiaus p a t a r i m a i : 
skiepai s u a u g u s i e m s . 

2 psl 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė : 
k a ž i n ar u ž m a r š t i e s 
va i s ta i p a d ė s i š s o v i e t ų 
okupac i jos i š t r ū k u s i o m s 
t a u t o m s ; V. V a l i u š a i t i s 
apie prezidento r inkimus; 
A. Mamontovo k o n c e r t a s 
LR a m b a s a d o j e . 

3 psl 

Kur d i n g o šv. K r i s t o f o r o 
š v e n t ė , k l a u s i a s e s . O n a 
Mikai la i tė ; konferenc i ja 
„Medinė a r c h i t e k t ū r a 
Lietuvoje" . 

4 psl 

Lietuvai reikia d r a u g ų ; 
ALTui n e p r i t r ū k s d a r b o 
ir Lietuvai įstojus į NATO, 
b u v o s a k o m a 6 2 - a j a m e 
s u v a ž i a v i m e Č i k a g o j e . 

6 psl 

Sportas 

* Savaitgali Vilniuje vy
kusiose Šiaurės Europos vals
tybių stalo teniso varžybose 
Rūta Būdienė (nuotr.) iš
kovojo tris aukso medalius. Po 
vieną aukso ir sidabro ap
dovanojimą iš Lietuvos atsto
vų dar pelnė Jolanta Prūsie-
nė. Čempionate dalyvavo 8 
šalių stalo tenisininkai, jie 
išsidalijo 7 medalių komplek
tus. 

* Praėjusi savaitgali 
sužaistos šešerios Lietuvos 
krepšinio lygos čempionato 
reguliariojo sezono rungtynės. 
Vieninteliai žengiantys be 
pralaimėjimų Vilniaus ^Lie
tuvos ryto" krepšininkai 
namuose sutriuškino Kėdai
nių „Nevėžį" 123:73, o išvyko
je — „Ahtą" 93:64 ir padidino 
atotrūkį nuo šį ratą nežaidu-
sių Kauno žalgiriečių. „Šiau
lių" klubas namuose įveikė 
Panevėžio „Malseną" net 
95:46. 

* Kol „Šiaulių" ir Lietu
vos vyrų krepšinio rinkti
nės treneris Antanas Sireika 
galutinai neapsisprendė už
imti „Žalgirio" krepšinio ko
mandos trenerio vietą, A. Sa
bonio „Žalgirio" krepšinio 
centro valdyba priversta ieš
koti kitų galimų kandidatų. 
„Turime sąrašą žmonių, kurie 
galėtų dirbti Žalgiryje', tad 
renkamės", plačiau komen
tuoti atsisakęs teigė centro 
direktorius Ginas Rutkaus
kas. 

* Aštuntajame pasaulio 
braziliškųjų šašk ių čem
pionate Sao Paulo Lietuvos 
atstovas šiaulietis Andrius 
Kybartas iškovojo sidabro me
dalį. 

Prasidėjo didieji Vilniaus Aušros vartų atlaidai 
Šeštadienį Vilniuje prasi

dėjo didieji Aušros Vartų Gai
lestingumo Motinos atlaidai, 
truksiantys iki lapkričio 17 
dienos. 

Atlaidų pradžios šv. Mišių 
koncelebracijai Vilniaus Auš
ros Vartų koplyčioje vadovavo 
vyskupas augziliaras Juozas 
Tunaitis. 

Tradicinį pamaldų tvar
karaštį Aušros vartų koplyčio
je ir Šv. Teresės bažnyčioje at
laidų dienomis papildė ir kiti 
renginiai. Lapkričio 10 dieną 
pastoracijos centre vyko baž
nyčių statytojų ir restaurato
rių vakaras. Kartu su archi
tektais, statybininkais, dai
lininkais, muziejininkais, res
tauratoriais buvo aptariami 
bendri rūpesčiai saugant baž
nyčių ir vienuolynų paveldą, 
statant naujus maldos namus. 

Lapkričio 15 dieną pože
mio koplyčioje rengiamos Ben
druomenės atgailos sakra

mento pamaldos, kurioms 
vadovaus tėvai marijonai. Vil
niaus Šv. Juozapo šeimų ben
druomenė visus vedusius pa
kvietė į renginį „Šeimos mel
džiasi ir bendrauja". Lapkričio 
17 d. požemio koplyčioje nu
matytas pokalbis „Lietuviai 
misionieriai kunigo jėzuito 
Antano Saulaičio akimis". 

Aušros Vartų Gailestingu
mo Motinos didžiųjų atlaidų 
dienomis šv. Mišių konceleb
racijai Aušros Vartų koplyčio
je ir bažnyčioje vadovaus 
Vilniaus arkivyskupas, kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis, 
vyskupas augziliaras Juozas 
Tunaitis, Telšių vyskupas Jo
nas Boruta, Panevėžio vysku
pas Jonas Kauneckas, taip pat 
kunigai. Bus meldžiamasi už 
mokytojus ir katechetus, už 
Aušros Vartų piligrimus, už 
vargdienius ir jų globėjus, už 
dvasinius pašaukimus, už šei
mas, už Tėvynę. (Elta) 

NATO vadovai išvys 
Baltijos jaunimo dokumentą 
Vilnius, lapkričio 11 d. 

(Elta) — Kitą savaitę Prahoje 
greta NATO viršūnių susitiki
mo lapkričio 20-23 dienomis 
įvyks Prahos Atlanto jaunimo 
vadovų susitikimas (Prague 
Atlantic Student Summit — 
PASS). 

Šiame renginyje daugiau 
kaip 180 studentų iš NATO 
valstybių narių bei bendri
ninkų diskutuos NATO atei
ties bei saugumo klausimais. 

Jaunimo forume Lietuvai 
atstovaus trys Atlanto sutar
ties Lietuvos bendrijos atsto
vai: valdybos pirmininkas 
Aurimas Perednis, projektų 
vadovai Venantas Griciūnas 
ir Kristina Baleišytė. 

Baltijos valstybių atstovai 
į Prahos Atlanto jaunimo va
dovų susitikimą vyks drauge. 

Ta proga Atlanto sutarties 
Lietuvos bendrija kartu su 
giminingomis organizacijomis 
Latvijoje ir Estijoje rengia 
jaunimo kelionę „Kita stotelė 
- NATO". 

Į šią kelionę leisis spe
cialiai papuoštas 15 vietų 
autobusiukas, kuris kelionę 
pradės Taline. Pakeliui į Pra
hą autobusiukas sustos Tali
ne, Tartu, Rygoje, Vilniuje. 
Kaune. Renginių metu bus 
pristatyta Baltijos jaunimo 

deklaracija, kurioje bus 
pareikšta parama Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos narystei 
NATO. 

Renginio metu bus dalina
mi specialiai tam paruošti 
informaciniai lankstinukai ir 
kita atributika. 

Vaizdas iš Aušros \ a r t n kopi v a ino Žilinsko 'Elta' nuotr 

Vilniuje su vienos dienos vizitu 
lankėsi UNESCO generalinio di
rektoriaus pavaduotojas sociali
niams ir humanitariniams moks
lams P ierre Sane. Svečias dalyva
vo Prezidentūroje rengiamos Tarp
tautinės Vidurio ir Rytu Europos 
konferencijos bioetikos klausimais 
darbe. Prieš konferenciją P. Sane 
susitiko su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi, su kuriuo apta
rė Lietuvos ir UNESCO pasieki
mus socialinių ir humanitarinių 
mokslų srityje (Eltos nuotr.> 

Bažnyčia ir 
narkomanijos ir 

Seimo p i r t in inkas Artū
ras Paulauskas ir kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis pirma
dienį vykusiame susitikime 
aptarė bendrus valstybės ir 
Bažnyčios veiksmus kovoje 
prieš narkomaniją ir AIDS, 
jaunimo švietimo ir dorovinio 
ugdymo klausimus. 

Pokalbyje A. Paulauskas 
pabrėžė, kad Bažnyčios vaid
muo yra labai svarbus spren
džiant narkomanijos ir AIDS 
plitimo problemas. ..Tikiu, 
kad bendromis valstybės ir 
Bažnyčios pastangomis gali
ma pasiekti gerų rezultatu". 
sakė Seimo pirmininkas. 

Kardinolas A. J. Bačkis 
pažymėjo, kad valstybe ir 
Bažnyčia galėtų daugiau ben
dradarbiauti socialinės ap
saugos srityje. Pasak kardino
lo. 27 proc. sergančiųjų AIDS 
pasaulyje yra gydomi katali
kiškose institucijose. Kardi
nolo A. J. Bačkio nuomone. 

valdžia sieks 
AIDS užkardymo 

didesnio valstybės dėmesio ir 
paramos ypatingai reikia jau
nimo organizacijoms. ..Reikė
tų sudaryti sąlygas plačiau 
veikti jaunimo organizacijoms 
— ateitininkams, skautams, 
surandant joms patalpas, 
kuriose jos galėtų rengti susi
tikimus su jaunimu", pabrėžė 
kardinolas. 

„Literatūra i r menas" 
jungiasi su 

„Dienovidžiu" 
Lietuvos rašytojų sąjun

gos savaitraštis ..Literatūra ir 
menas" ir mėnesinis kultūros 
žurnalas ..Dienovidis" jungia 
savo redakcijų pajėgas ir nuo 
2003 metų pradės leisti šešių 
spaudos lankų (24 puslapių) 
savaitraštį ..Literatūra ir me
nas - Dienovidis", kurio apim
tį ateityje numatoma padidin
ti iki 32 puslapių. 

Be to. kas ketvirti bus lei
džiamas Nukelta į 5 psl. 

V. Landsbergis su nerimu stebi ES 
ir Rusijos derybas dėl tranzito 
Vilnius, lapkričio 11 d. 

BNS) — Tėvynės sąjungos 
•Lietuvos konservatorių i va
dovas parlamentaras Vytau
tas Landsbergis nuogąstauja, 
jog Briuselio padarytos nuo
laidos Rusijai dėl šios valsty
bes piliečių tranzito per Lie
tuvą gali pažeisti suverenite
tą. 

Konservatorių vadovui su
kėlė nerimą žiniasklaidos pra
nešimai, jog Briuselis ir Mask
va jau susitarė dėl Rusijos pi
liečių tranzito tvarkos, pagal 
kurią užteks turėti traukinio 
bilietą ir pasą, gauti „supa
prastintą tranzito dokumen
tą" Lietuvos pasienyje. „Briu
selis eina Lietuvos nepriklau
somybės apribojimų Rusijos 
naudai keliu. Traukinys va
žiuoja, nusiteikęs suvažinėti 
Lietuvos suverenitetą", pažy
mėjo jis. 

Pasak V. Landsbergio, to
kiomis nuolaidomis Rusija sie
kia išskirti Lietuvą iš kitų ES 
narių kaip ne visiškai sava
rankišką ir pavaldžią Mask
vai. „Jeigu Briuselyje, iš tiesų, 
parengtas naujas Molotovo-
Ribbentropo tipo susitarimas, 
tai Lietuvos parašo po juo ne
turi būti", teigė V. Landsber
gis. „Šalis, kuri norėtų pagar
bos, turėtų pirmiausia save 
gerbti ir net nesirodyti tokia

me Briuselyje: tarkitės, ponai, 
kiek turit sąžines", pridūrė jis 
Jeigu Briuselis ultimatyviai 
reikalautų tokių nuolaidų, tai, 
pasak V. Landsbergio, „tegu 
jie patys įstoja į Rusiją". 

Tuo tarpu kitoje spaudos 
konferencijoje Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
G. Kirkilas, nesutikdamas su 
V. Landsbergio pareiškimais, 
pažymėjo, jog „nieko slapta už 
kieno nors nugaros nesidaro ir 
nieko neparduota". „Kol kas 
Lietuva jokių nuolaidų nėra 
padariusi. Teisine padėtis iš
lieka nepakitusi. Mes uždarė
me derybų skyrių ir esame de
nonsavę sutartis dėl bevizio 
tranzito. Jeigu kas nors ir da
ro nuolaidas, tai tik Briuselis", 
sakė jis, siūlydamas laukti ofi
cialių pasiūlymų iš Briuselio. 

Jeigu ES duos garantijas 
dėl Šengeno, tuomet, pasak G. 
Kirkilo, Lietuva turi būti 
„maksimaliai lanksti". 

Šengeno sutartis regla
mentuoja laisvą judėjimą per 
sieną tarp jos dalyvių. 

„Lietuva negalės neat
sižvelgti į būsimus ES ir Ru
sijos santykius. Jeigu mes at
mesime visus siūlymus, būsi
me, švelniai tariant, prasti 
partneriai", sakė Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas. 

Rusija ir Europos Sąjunga 
susitarė dėl Karaliaučiaus 

Maskva, lapkričio 9 d. 
(Elta) — Rusija ir Europos Są
junga pasiekė susitarimą dėl 
Karaliaučiaus problemos. 

Interviu radijo stočiai 
„Echo Moskvy" Karaliaučiaus 
sričiai atstovaujantis Rusijos 
Federacijos tarybos narys Ni-
kolaj Tulajev pareiškė: „Kiek
vienas Rusijos pilietis gavo 
teisę į tranzitą geležinkeliu į 
Kaliningradą ir atgal . Šis 
mūsų tikslas derybų procese 
buvo pasiektas". 

..Dokumente konkrečiai 
suformuluotos pagrindinės 
nuostatos, už kurias Rusija il
gai ir ryžtingai kovojo. Taip. 
vizos bus įvestos (Rusijos pusė 
niekada tam neprieštaravo, 
tai suvereni valstybės teisė — 
įvesti vizą užsienio piliečiams, 
norintiems apsilankyti jos te
ritorijoje), mes kovojome už 
tai. kad nebūtų pažeidžiamos 

Rusijos piliečių konstitucinės 
ir bendros jų, kaip europiečių, 
teisės t ranzi tu keliauti per 
Lietuvos teritoriją iš Rusijos į 
Kaliningradą ir atgal", pabrė
žė parlamentaras. 

Nuo 2003 m. liepos 1 d. 
Rusijos piliečiai vyks į Kara
liaučių geležinkeliu pateikda
mi traukinio bilietą, Rusijos 
ar užsienio pasą. Lietuvos pa
sienyje Rusijos piliečiams pa
teikus reikalingus dokumen
tus. Lietuvos pusė turės pa
teikti j iems supaprastintą 
tranzito per Lietuvos teritoriją 
dokumentą. Kitai šaliai ker
tant Lietuvos teritoriją, šis do
kumentas bus naudojamas pa
tikrinimui atlikti, paaiškino 
N. Tulajev. 

Par lamentaras pabrėžė, 
jog Rusijos pusė įsipareigojo 
informuoti Lietuvą apie kelei
vių. Nukelta i 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(ftamtenfi* AFP. Reuters. AP. Irrterfa* ITAR-TASS. BNS 

Urtų agentūrų pranešimais; 

EUROPA JAV 
Londonas . Didžiosios 

Britanijos gynybos sekreto
rius Geoff Hoon sekmadienį 
pareiškė, kad jo valstybė ka
riniu požiūriu yra pasirengusi 
karui su Iraku, jeigu Bagda
das nesugebės įvykdyti Jung
tinių Tautų (JT) rezoliucijos 
keliamų sąlygų ir nesunai
kins turimų masinio naikini
mo ginklų. 

Stokholmas. Švedija del 
šnipinėjimo skandalo firmoje 
„Ericsson"" išsiuntė du Rusijos 
diplomatus. „Užsienio reikalų 
ministerija informavo Rusijos 
ambasados atstovus, jog du 
jos darbuotojai buvo paskelbti 
persona non grata del veiklos, 
nesuderinamos su jų diploma
tiniu statusu . Jie jau išvyko 
iš Švedijos"", sakė ministerijos 
atstove. Rusijos URM šį pra
nešimą komentuoti atsisakė. 

Vašingtonas. JAV prezi
dento George W. Bush admi
nistracija susirūpinusi, kad 
prietaisai, kuriais buvusioje 
Sovietų Sąjungoje buvo tiria
mas radiacijos poveikis, gali 
patekti į teroristų rankas, o 
juose esančios radioaktyvios 
medžiagos panaudotos vadi

namosios „nešvarioms" bom
boms gaminti, pirmadienį 
pranešė laikraštis ..The 
Washington Post". JAV ir kitų 
valstybių branduolines sferos 
specialistai buvusiose Sovie
tų Sąjungos respublikose ieš
ko prietaisų, pagamintų iš 
švino sluoksniu apsaugotos 
dėžutės su radioaktyviu ceziu 
137, kuris į jas yra įdėtas šra
tų arba miltelių pavidalu. įdė
jus nedidelį kiekį cezio 137 į 
įprastinį sprogstamąjį užtai
są, būtų pagaminta ..nešvari" 

arba radiologine bomba. 
Kompiuteriniai bandymai 
rodo. kad Xew York'e sus
progdinus radiologinį užtaisą 
su 50 gramų cezio. 60 miesto 
kvartalų būtų užterš ta 
radioaktvviomis nuosėdomis. 
Labiausiai nukentėtų arčiau
siai sprogimo vietos esantys 
žmones, tačiau gyventoju ir 
verslo įmonių iškeldinimas 
bei valymo darbai atsieitų 
dešimtis milijardų dolerių, 
rašo laikraštis. 

IRAKAS 
Bagdadas. Pirmadieni į 

neeiline sesiją apsvarstyt i 
griežtos naujos Jungt in ių 
Tautų <JT> rezoliucijos susi
rinkęs Irako parlamentas už
tikrino prezidentą Saddam 
Hussein. kad pritars bot ko
kiam jo sprendimui dėl šio do
kumento, reikalaujančio Bag
dadą nusiginkluoti. ..Parla
mentas deklaruoja savo visa
pusišką paramą visiems pre
zidento Saddam Hussein 
sprendimams, taip pat ir 
tiems, kurie bus priimti atei

tyje", sakė parlamento ryšių 
su arabų ir kitomis užsienio 
valstybėmis komiteto pirmi
ninkas Salem al-Qubaissi. Šis 
komitetas rekomendavo pre
zidentui atmesti naująją JT 
rezoliucija. Irakas iki lapkri
čio 15 d. turi sutikti su pri
imta JT Saugumo Tarybos 
1441-ąja rezoliucija, kuria 
Irako reikalaujama leisti JT 
pinklų tikrintojams nevaržo
mai dirbti objektuose, kur. 
kaip įtariama, gali būti gami
nami masinio naikinimo gin
klai. Priešingu atveju Irakui 
grasinama ..rimtomis pasek
mėmis". Sekmadienį JAV per
spėjo Iraką, kad net po vienos 
klaidos, vykdant JT rezoliuci
ją, bus imtasi karo veiksmų. 

keltos trys baudžiamosios by
los, jo ieškoma Rusijoje ir pa
skelbta tarptautinė paieška. 
Jis pažymėjo, jog ..Rusija ver
tina Maschadov taip pat. kaip 
ir bin Laden tipo žmones". 

Irkutske siaučia ginkluo
ta gauja, kurios nariams 9-
12 metų. Srities Vidaus 
reikalų valdyba pranešė, jog 
vienoje iš miesto Novolenino 
rajono gatvių rado peršautą 
žmogų, kuris prieš mirdamas 

suspėjo pranešti, jog jį užpuolė 
būrys 9-12 metu vaikų. 
Mažamečiai banditai šovė į 
vyriškį iš nupjautavamzdžio, 
apiplėšė ir pabėgo. 

tis. be to, sklando daugybė 
trikdančių ir prieštaringų 
gandų apie 76 metų Jiang Ze
min ketinimus išlaikyti įtaką 
valdžioje per savo sąjungi
ninkus naujojoje vadovybėje 
ar galbūt pasilikus vieną iš 
trijų savo postų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

KINIJA 

Jeruzalė . Izraelio užsie
nio reikalų ministras Benja-
min N'etanyahu pirmadienį, 
po palestiniečių išpuolio, ku
rio metu žuvo penki izraelie
čiai, sake. kad Izraelis turėtų 
padaryti galą palestiniečių 
prezidento Yasser Arafat tero
ristiniam režimui. 

RUSIJA 
Rusijos prezidento padė

jėjas Sergej Jastržembskij 
mano. kad ėečenų separatistų 
vadas Aslan Maschadov ne
gali būti laikomas priimtinu 
asmeniu vesti deryboms su 
Maskva. S. Jastržembskij 
pranešė, jog A. Maschadov iš-

Beijing. Po ilgų mėnesiu 
įnirtingos kovos del postų Ki
nijos komunistų partijos elitui 
pirmadieni buvo pateiktas są
rašas kandidatų į naujuosius 
vadovus, kai šią savaitę iš val
džios pasitrauks prezidentas 
Jiang Zemin bei kiti garbaus 
amžiaus partijos ir valstybės 
vadovai. Tačiau galutinis są
rašas yra didžiausia paslap-

BALTARUSIJA 
Minskas. Baltarusija pa

reiškė, kad ..labai griežtai" 
reaguos, jeigu Čekija autori-
tanškojo Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenka 

vadovaujamai delegacijai 
neišduos vizų dalyvauti šį mė
nesį įvyksiančiame NATO vir
šumų susitikime Prahoje. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
file:///artn
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SUAUGUSIEMS SKIEPAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

Žmogus niekad nėra per 
senas skiepytis nuo mirtinos 
negales. Čia Amerikoje kas
met miršta po 50,000 suau
gusiųjų nuo ligų. nuo kurių 
apsaugo skiepai — vakcinaci
ja. J ie būtini senesniems ir 
rimtai sergantiems. Vis tik ir 
jauni, sveiki neturi apsileisti, 
ypač moterys. Jas . planuo
jančias sulaukti vaikų, reikia
mi skiepai gali apsaugoti nuo 
ligų. kurios kenkia motinoms. 

Nors gydytojai ir stebi 
savo pacientus — jų pasi 
skiepijimą patartais laiko
tarpiais, vis dėlto mes kiek
vienas atsakingi už savo svei
katą ir gerovę. Skiepai saugo 
ne tik mus. bet ir apie mus 
besirandančius. 

Dauguma skiepų — vak
cinų turi nužudytus, neveik
lius a r apmarintus užkre-
ta lus . Paskiepytas kūnas 
pagamina saugus — anti-
kūnius. kurie saugo nuo tikros 
ligos sukėlėjo. 

Skiepų veiksmingumas 
įvairuoja pagal kūno apsaugos 
— imuniteto reagavimą \ 
skiepus. Taigi, tie patys skie
pai nesuteikia kiekvienam tos 
pačios apsaugos. Nepaisant 
skiepų baimes ir nepagrįstų 
nuomonių apie juos. jie prik
lauso prie saugiausių vaistų. 
Bet žmones mėgsta kaltinti 
skiepus, kai juos kas nors 
vargina laike mėnesio po 
skiepų. 

Dr. Poland ištyrė d\i gru
pes žmonių. Jų viena gavo 
tikrus skiepus, o kita tik van
denį. Nepatenkintų skiepais 
buvo vienodas skaičius abie
juose grupėse. Tuomi nesako
ma, kad nieko bloga neatsi
tinka paskiepijus. Kai tinka
mai paskiepijama, tada ma
žiau esti negerumų nuo skie
pų, negu kad teikia jų ta liga. 
nuo kurios skiepijamasi. Pa
vyzdžiui, tokia nervų sistemos 
netvarka (Guillain-Barre sin
dromas* gali atsirasti po bet 
kokių skiepų bei po bet kokio 
virusais apsikretimo. ir visai 
nesiskiepijus. Tokia nervinė 
negerovė yra praeinanti, o po 
influenzos negeroves yra daug 
didesnes. 

Dar to negana. Kiekvieni 
skiepai, kaip ir visokie vais
tai, gali sukelti stiprų alerginį 
poveikį. Už tai negalima skie
pytis tiems, kurie yra jautrūs 
— alergiški, kuriai esamai 
medžiagai, kad ir kiaušinio 
baltymui, kurio yra tuose 
skiepuose. 

Sunkumoje esančios ar 
taip manančios turi pranešti 
gydytojui prieš tokias skiepi
jant, nes ne visi skiepai 
saugūs, o gavusios gyvų 
virusų skiepus tegul atideda 
pastojimą trims mėnesiams. 

Reikalą skiepytis verčia 
amžius, užsiėmimas, aplinka 
ir mediciniška praeitis. Kai kurie 
suaugusieji negavo skiepų 
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vaikystėje ar nebuvo skiepų 
tais laikais. 

Nuo influenzos (gripo) 
skiepai 

Influenza laikotarpiu nuo 
lapkričio iki balandžio men. 
suserga apie 50 milijonų 
amerikiečių ir 20.000 jų 
numarina. Norint išvengti to
kio išvengiamo vargo ir mir
ties, sveikatos saugotojai pa
taria kasmet skiepytis vi
siems sveikiems, daugiau kaip 
65 metų. ir jaunesniems, 
chroniškai negaluojantiems, 
pvz.. astma, cukralige, šir
dies liga ar padidintu krau

jospūdžiu, ir su vaikais susi
duriantiems. 

Nors miršta daugiau liguisti 
ir seneliai, bet dabar mir
tingumas gausėja pas net 45 
metų sulaukusius. Už tai 
gydytojas pataria nuo influen
zos skiepytis visiems esan
tiems per 45 metų žmonėms, 
kurie turi bent vieną nege
rovę: 'padidintą kraujospūdį, 
plaučių ar širdies ligą, cukra
ligę. O šio krašto Šeimos gy
dytojų akademija pataria skie
pytis nuo influenzos visiems 
vyresniems kaip 50 metų 
asmenimis. 

Žinokite, kad skiepai ima 
veikti po dviejų savaičių 

pasiskiepijus, per tą laiką ir 
pasiskiepijus galima susirgti 
influenza, jei apsikrečiama. 
Taip pat nepamirština, kad 
skiepai kai kuriuos žmones, 
visiškai neapsaugo nuo influ
enzos, bet tada sergama 
lengviau ir patiriama mažiau 
komplikacijų. 

Atsiminkite, visos nėščios, 
kad pasiskiepytumėte — jums 
skiepai yra saugus, o influen
za gali numarinti. Taip pat 
skiepykitės visi, kurie norite 
išvengti influenzos. kuri šiais 
metais gali būti gana sunki. 
Skiepijimosi laikas: spalio, 
lapkričio, gruodžio mėn. 
Sėkmės. 

AR LIETUVOS VALSTYBĖ GALI PASIRŪPINTI SAVO VAIKAIS? 
Vaikų padėtis Lietuvoje 

Kiekviena civilizuota vals
tybė saugo ir globoja šeimą, 
motinystę, tėvystę, vaikystę, 
nes tai yra jos kertinis akmuo. 

Reali situacija Lietuvoje 
nėra džiuginanti. Prezidentas 
V. Adamkus yra ne kartą iš
reiškęs savo susirūpinimą del 
padidėjusio smurto prieš 
vaikus, vaikų teisių pažeidi
nėjimo ir vaikų apleistumo 
asocialiose šeimose. 

Lietuvos Socialinės apsau
gos ministerijos duomenimis. 
2000 m., lyginant su 1990 m.. 
gimė 22.6 tūkst. mažiau vaikų. 
Vis daugiau mažylių netenka 
tėvų globos, yra socialiai ir 
pedagogiškai apleidžiami. Vis 
daugiau vaikų nesimoko, val
katauja gatvėse, jie yra įtrau
kiami į nusikalstamą veiklą, 
girtavimą, narkomaniją, pros
tituciją ir pan. Pastaruoju me
tu ypač padažnėjo atvejų, kada 
vaikai ar net kūdikiai patenka 
i ligonines del tėvų smurto ar 
tiesiog fizinio išsekimo. 

Viena didžiausių proble
mų, nulemiančių vaikų ne
priežiūrą ir jų tev*ių pažei
dimą, yra didėjantis nedarnių 
'asocialių! šeimų skaičius. 
Lyginant su 1995 m. duo
menimis, tokių šeimų skaičius 
išaugo dvigubai. Kasmet apie 
3.000 vaikų iš nedarnių (aso
cialių' šeimų, iš šeimų, kuriose 
vieno tėvų nėra. o kitas 
vaikais nesirūpina, kai abiems 
tėvams ar vieninteliam esa
mam tėvui yra neterminuotai 
apribotos tėvystes teisės, kai 
tėvai įkalinimo įstaigoje, su
teikiama valstybes globa. Į 
tokių vaikų globą įsitraukia 
visuomenines organizacijos ar 
tiesiog pavieniai entuziastai, 
neabejingi vaikų likimui. Vie
ni tokių entuziastų yra Alėtos 
ir Vitalijaus Chomencikovų 
šeima Klaipėdoje. Alėta yra 
Klaipėdos universiteto Induis-
tikos katedros vedėja, sanskri
to kalbos dėstytoja, Vitalijus 
— vaikų klubo „10 talentų" 
vadovas. Klubas — tai apie 40 
asocialių šeimų vaikų, kurie 

kiekvieną dieną ateina pas 
Vitalijų pavalgyti, pasitarti, 
pameistrauti ar tiesiog paiš-
dykauti. Dažnai miesto gat
vėse galima pamatyti links
mąjį Vitalijų, žengiantį su 
pulku gatvės „gavrošų": gal 
miesto renginyje programą 
rodyti ruošiasi, ar į turistinį 
žygį susiruošę, ar medicini
niam pasitikrinimui?... Vitali
jaus klubas glaudžiasi kuk
liose, vieno verslininko pa
dovanotose patalpose (2 ne
dideli kambariai), be atskiro 
san. mazgo ir virtuvės, be šil
dymo. Nepaisant patalpų 
ankštumo, buitinio patogumo 
nebuvimo, šitos patalpos yra 
reikalingas prieglobstis 
vaikams, kurių gimdytojai 
prarado norą ir jėgas pasi
rūpinti patys savimi. Sienos 
iškabinėtos vaikų piešinėliais, 
lentynose — vaikų sumeis
trauti darbeliai. Iš kokių lėšų 
laikosi klubas? Kartais Vitali
jus nueina pas miesto turguje 
prekiaujančius ūkininkus ir 
paprašo maišo bulvių ar mėsos 
kauliukų. Klubą remia maisto 
prekių gamintojai (retsykiais 
vaikai gauna dovanų saldainių 
ar limonado), pagal galimybes 
dotacijas skiria miesto biudže
tas, tačiau pagrindinė garanti
ja, kad šiandien vaikai gaus 
šiltos sriubos, yra Alėtos atly
ginimas. Beje. pačioje Cho
mencikovų šeimoje auga įsū
nytas vaikelis. 

Klaipėdos miesto vaikų 
teisių apsaugos tarnybos di
rektore Gražina Auryiiene 
pasakoja, kad ji labai vertina 
Vitalijaus ir Alėtos veiklą, nes 
jų entuziazmo dėka vykdoma 
vaikų nusikalstamumo pre
vencija mieste, vaikučiai yra 
globojami ir ugdomi. Deja, del 
lėšų stygiaus, finansine pagal
ba iš miesto biudžeto klubui 
yra minimali. Prie minėtos 
Vaikų teisių apsaugos tarny
bos taip pat veikia asocialių 
šeimų vaikų grupe, kur vaikai 
gali pernakvoti, pavalgyti, 
persirengti. Vėlgi, del lėšų sty
giaus neįmanoma tinkamai 
organizuoti šių vaikų užimtu

mo, juos lavinti ir plėsti aki
ratį. 

Tokių vaikų grupių vado
vai būtų dėkingi už dėmesį ir 
paramą, kuri jiems galėtų 
suteikti visuomeniniai lab
daros fondai. Fondų lėšos 
suteiktų galimybę kurti bend
rus projektus vaikų estetiniam 
lavinimui, švietimui, ugdy
mui, laisvalaikio organiza
vimui bei vaikų teisių ap
saugai. 

Labdaros fondas „Junona" 
kviečia Amerikos lietuvius, 
visuomenines ir labdaros orga
nizacijas bendradarbiauti ir 
įsijungti į fondo veiklą, pa
dedant našlaičiams ir apleis
tiems vaikams Lietuvoje. Už
tikriname, kad jūsų dėmesys, 
idėjos ir lėšos pasieks vaiku
čius, kuriems reikia globos. 
Lietuvoj yra pakankamai pro
fesionalių socialinių darbuoto
jų, patyrusių psichologų ir 
mylinčių auklėtojų, neabe
jingų vaikų likimui, ir jiems 
reikia jūsų finansinės bei 
moralinės paramos. 

Norintiems įsijungti į 
fondo .Junona" veiklą Lietu
voje, prašome rašyti 

indro@yunona.org. 
Daugiau informacijos apie 

fondo veiklą galite sužinoti 
interneto puslapyje 

www. yunona.com. 

Įvaikinimą* Lietuvoje: au
ginti patiems ar įvaikinti \ 
užsienį? 

įvaikinimo klausimais 
užsiima Lietuvos įvaikinimo 
agentūra prie Socialines ap
saugos ir darbo ministerijos. 
Pagal jos direktorės Giedrės 
Zenteiytes pateiktus duome
nis. 2000 m., lyginant M 1998 
m.. Lietuvoje gyvenančios šei
mos įvaikino perpus mažiau 
be tėvų globos likusių vaikų. 
50 proc. mažylių įvaikina 
užsienio valstybių piliečiai. 
Tarnyba nurodo šias priežas
tis, dėl kurių Lietuvos Respub
likos piliečiai yra neaktyvus, 
įvaikinant vaikus: 

žemas šeimų pragyvenimo 
lygis ir materialines problemos; 

baimė prisiimti atsakomy
bę už vaiką ateityje; 

įvaikinto vaiko sveikatos 
būklė; 

aplinkinių neigiamas po
žiūris į tuos, kurie įsivaikina 
vaikus; 

vaiko kilmė. 
Visa tai rodo, kad įvaikini

mų skaičių Lietuvoje lemia ne 
tik pablogėjusios socialinės-
ekonominės sąlygos, bet ir 
bendras visuomenės požiūris į 
įvaikinimą ir jo pasekmes. 
Lietuviai į įvaikinimą žiūri su 
baime ir įtarumu, dėl sudė
tingų gyvenimo sąlygų nepa
sitiki savo galimybėmis sėk
mingai išauginti ir išauklėti 
įvaikintą vaiką, dažnai nesu
vokia įvaikinimo prasmės ir 
nepakankamai vertina gali
mas tokio žingsnio pasekmes. 
Neatsiradus tėvelių Lietuvoje, 
agentūra siūlo vaikučius už
sienio piliečiams, iš anksto 
pateikusius reikalaujamus 
dokumentus. Tarptautiniai 
įvaikinimai Lietuvoje vyksta 
tik per atstovaujamą įvaikini
mo agentūrą. 

Lietuvos įvaikinimo statis
tika rodo. kad daugiausia vai
kų iš Lietuvos yra įvaikinama 
į JAV. 1998 m. 75 vaikai, 
1999 m. — 54. 2000 m. — 23, 
2001 m. — 26 vaikai. Š.m. 
vasarą korporacija ..Yunona 
USA" pasirašė su Lietuvos 
įvaikinimo agentūra bendra
darbiavimo sutartį. Kviečiame 
lietuvių kilmės amerikiečius, 
svajojančius apie vaikelio įvai
kinimą, kreiptis į mūsų agen
tūrą ir įsivaikinti vaikelį iš 
Lietuvos. Mūsų agentūra, šiuo 
metu daranti vidutiniškai 30 
įvaikinimų per mėn., yra su
kaupusi didelę įvaikinimo pa
tirtį ir dirba įvairiuose pa
saulio regionuose. Daugiau 
apie įvaikinimo sąlygas galite 
sužinoti interneto puslapyje 
www.yunona.com. paskam
binę "tel.: 707-254-1961 ar 
parašę ei. paštu 

indre@yunona.org. 

Kas yra Junona? 
Vardas Yunona yra kilęs iš 

romėniško vardo Juno. 
Senovės romėnų mitologijoje 
Juno buvo deivė, valdančio 
dievo Jupiterio žmona. Vardas 
Juno reiškia moterį. Pasak 
romėnų mitų, Juno gyvena 
Olimpe, jai buvo pašvęsta 
daug šventyklų, tame tarpe ir 
žymioji „Capitolim Vetus" 
Romoje. Junona (Juno) turi 
daug pareigų, bet svarbiausios 
yra Romos žmonių ir ypač 
moterų apsauga, vaisingumo, 
nėštumo ir gimdymo globa. 
Senovės romėnai tikėjo, kad 
kiekvienas žmogus turi dva
sią, kuri jį globoja visą gyveni
mą. Ta dvasia buvo vadinama 
Genius. Juno buvo šios dvasios 
moteriška esmė. Taigi, kiek
viena moteris turi individualų 
Juno. Būdama moterų globėja 
nuo gimimo iki mirties. Juno 
buvo garbinama keletu vardu: 
Juno Regina — kaip visų ro
mėnų patrone, Juno Moneta 
— kaip patarėja, su kuo tuok
tis, Juno Lucina — kaip ro
mėnų moterų ir vaikų gimdy
mo dievybė. 

Junona taip pat simbo
lizuoja meninius talentus 
(vaizduojamo meno, šokių, 
dramos, dainavimo), padeda 
suvokti ir išreikšti emocijas ir 
tikrus jausmus. 

Labdaros fondas ..Junona" 
yra įsikūręs Napa, CA. Visa 
fondo veikla atitinka Junonos 
dvasią ir yra nukreipta į 
vaikystės apsaugą, šeimos 
stiprinimą ir bendrų humanis
tinių idealų puoselėjimą. 

10 įsikūrusių JAV Junonos 
įvaikinimo agentūrų įvaikina 
vaikučius iš 7 pasaulio valsty
bių į JAV ir kitas pasaulio 
šalis. Šiuo metu yra padaroma 
apie 20 įvaikinimų per mėn. 
Kita Junonos veiklos kryptis 
— labdaros veikla: vaikų 
namų rėmimas, vaikų užimtu
mo organizavimas, meninis 
vaikų auklėjimas. 

Daugiau apie Junonos pro
jektus galite sužinoti iš inter-
netinio puslapio 

www. yunona. com. 

Indre 
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VIDASJ.NBACKAS.M.D. 
KAPDOLOGAS-ŠtFCCS UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 2IBUT6 ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 
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JAUNUOLIUI REIKIA SKUBIOS 
PARAMOS 

Prieš keletą mėnesių 
Kauno statybininkų rengimo 
centro trečio kurso mok
sleiviui, šiemet devynioliktąjį 
gimtadienį šventusiam Rai
mondui Kulviečiui buvo diag
nozuota sunki ir reta kraujo 
liga — ūmi mieloblastinė leu
kemija. 

Šiurpi diagnozė nesu
gniuždė nei Raimondo, nei jo 
tėvų. Jie tikisi, kad ši nelaimė 
baigsis sėkmingai, jaunuolis 
pasveiks. Jis beveik visą laiką 
praleidžia ligoninėje, turėjo 
jau tris chemoterapijos kur
sus, tačiau tikėto pagerėjimo 
nesulaukė — liga vėl atsinau
jino. 

R. Kulviečio ligą tegali 
išgydyti sėkminga kaulų čiul
pų transplantacija. Jei turėtų 
giminingą donorą, t rans
plantaciją chirurgai galėtų 
atlikti ir Lietuvoje, Santa-
riškių klinikose. Tačiau do
norą surasti nėra lengva. Rai
mondas turi vieną seserį, bet 
jos kaulų čiulpai netiko. 
Tėvas buvo nuvykęs į Lenkiją, 
kur per ,,Medigen" Mole
kulinės diagnostikos labora
toriją surado tinkamą negimi-
ningą donorą, gyvenantį Vo
kietijoje. Vien donoro paieška 
kainavusi 21,000 Lt., o dabar 

Raimondas Kulvietis. 

sužinota, kad Lietuvoje ši 
operacija negalės būti atlikta 
— reikės tai padaryti 
Lenkijoje, Katovicų klinikoje 
ir kainuos apie 220,000 litų. 

Raimondo Kulviečio tėvai 
kreipiasi į visus geros valios 
lietuvius ir prašo padėti išgel
bėti sūnų. Jų banko sąskaitos 
yra: „Hansa-LTB" Nr. 
10073499535, banko kodas 
73000. AB Vilniaus bankas, 
Naujamiesčio filialas (kodas 
260101730), paramos ir lab
daros fondo sąskaita litais Nr. 
3700525, valiutos — Nr. 
670709210. Tikslinė sąskaita 
Raimondui Kulviečiui. 

* Sudėtingo l ikimo vie
n išoms mamoms kr iz inėse 
si tuaci jose išgyventi padeda 
socialinių darbuotojų įkurtas 
fondas.Vienišų mamų para
mos labdaros fondo ir Kauno 
kartų namų pirmą kartą su
rengto solidarumo renginio 
metu buvo surinkta 760 litų. 
Po to — sulaukta paramos ir 
maisto produktais. įgyven
dindamas darbinio užimtumo, 
maisto banko programas, fon
das remia vienišas mamas ir 
jų vaikus krizinių situacijų 
metu (KD.Elte) 

* Naujuoju premjero Al
girdo Brazausko konsul
tantu sveikatos apsaugos 
klausimais šią savaitę pradėjo 
dirbti Vilniaus Šeškinės poli
klinikos vadovas Jonas Kai
rys. Tarp svarbiausių sveika
tos apsaugos problemų J. 
Kairys paminėjo finansavimą. 
Naujojo konsultanto nuomone, 
Lietuvoje norima pasiekti kai 
kurių labai aukštų sveikatos 
priežiūros standartų, o pinigų 
skiriama mažiau, nes tokios 
ekonominės galimybės. 

(BNS) 
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VIDEO LUPUM 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Šiųmetė prezidento rinki
mų kampanija išsiskiria ne tik 
pretendentų į prezidentus gau
sa, jų nepaprastu margu
mynu, bet ir aiškiai išreikšta 
takoskyra tarp kandidatų ne
vienodų galimybių: tiek poli
tinės bei administracinės pa
tirties, tiek organizacinio, pa
sirengimo atžvilgiu, tiek ir jų 
potencialu pasitelkti finan
sinius išteklius rinkimų kam
panijai finansuoti. Šia prasme 
kandidatai akivaizdžiai dali
jasi į dvi grupes: vienišus sa
viveiklininkus ir komandinio 
žaidimo dalyvius. 

Apie pirmuosius čia ne
kalbėsime, kadangi saviveik
lininko raiškos apimtis visuo
met yra ta pati — paįvairinti 
savo asmeninį laisvalaikį, 
pabandyti neišmėgintas savi
raiškos formas, pasidžiaugti 
naujuoju amplua artimosios 
aplinkos ratelyje. (Raginimai 
kilsterėti aukštyn reikalavi
mų kartelę kandidatams į pre
zidentus, apskritai, nėra iš 
piršto laužti — dalis preten
dentų aiškiai painioja folklo
rinių šokių ar chorinio daina
vimo repeticijas su Lietuvos 
prezidento rinkimais). 

Kita kalba apie komandi
nio žaidimo dalyvius. Jie žino, 
kur eina ir gerai supranta, 
kad prezidento institucija, ne
paisant išraiškingai sakomų 
prakalbų apie kandidato as
menines savybes, pirmiausia 
yra sudėtingas, iš šalies ne
labai pastebimas, bet itin 
jau t rus komandinės veiklos 
baras, esmingai lemiantis 
prezidento darbo kokybę bei 
patikimumą. Kitaip tariant, 
kiekvieno kandidato aplinka 
bei sąsajos, pastebimos ir ne
pastebimos rinkimų kampani
jos metu, neišvengiamai taps 
organizuojančia bei orientuo
jančia jėga, išrinkus tą asmenį 
valstybės vadovu. 

„Pasakyk, kas tavo drau
gas ir aš pasakysiu kas tu", — 
nuo senų senovės žinomas iš
mintingas posakis. Jį dera pri
siminti ir galvojant apie kan
didatus į prezidentus, už ku
riuos balsuosime. Prezidento 
rinkimai — ne gražuolių kon
kursas, kur žavimasi šukuo
senomis, „apimtimis", išmok
tais atsakymais į nereikšmin
gus klausimus. Ne mažiau nei 
kandidato „stotą", čia svarbu 
matyti ir „suflerio būdelėje" 
užsiglaudusį jo patarėją ar ry
žius ant rinkėjų galvų (gausos 
ir bosimos gerovės ženklas!) 
paslaugiai beriantį mecenatą. 
Sitai svarbu neužmiršti, nes 
dalis „komandinio žaidimo" 
kandidatų savo rinkiminę stra
tegiją sąmoningai grindžia 
„gražuolių rinkimo" praktika. 

Būtent, prezidento rin

kimų kampanijos „gražuoliai", 
plačiai tiražuojantys savo 
holivudiško žavesio atvaizdus, 
mažiausiai kalba dalykinėmis 
temomis ir vengia rodyti 
rėmėjų komandas. Jie leidžia
si vaidinimo arenon nelygi
nant „deus ex machina", Jupi
teriu apšviesti pasisukinėja 
Apolonijaus laikysena smal
suolių akivaizdoje, padaro 
keletą raumenis išryškinančių 
ir žiūrovų erogeninius instink
tus padirginančių judesių jau
nuoliams apžavėti, ir vėl pa
keliami aukštyn virvėmis, 
traukiamomis užkulisinių po
litinės scenos darbininkų. 

Prašmatnūs, ant gero po
pieriaus išspausdinti, efekty
viai platinami jų plakatai, 
praeivius prisimerkti ver
čiančiomis šypsenomis, tiražą 
turinčios spaudos lojalumas, 
net televizijų kai kada lioka
jiškas paslaugumas liudija 
anų „komandinio žaidimo" 
kandidatų ne tik organizacinį 
nuoširdumą, bet ir atitinkamą 
finansinį užnugarį, kuris daro 
įspūdį. Toks šlovės spindesys, 
įskaitant ir labdario dorybės 
plačią ekspoziciją, vien grybų 
kotais nepadengiamas. (Kur 
jau ten tiems saviveiklinin
kams, su jų žilvičio dūde
lėmis!..) 

Video lupum —matau vil
ką, rašydavo antikiniai auto
riai, pastebėję kokį nors gyve
nimo pavojų. Rinkimų kam
panijų metu pasireiškiantis 
dosnumas ir plačiai atvertos 
užkulisinių veikėjų piniginės 
irgi turi savo pavojų. Toks dos
numas rinkimų scenos „kul-
tūristus", vieno kolegos žo
džiais tariant, paverčia mole
kulėmis sudėtingose politinės 
chemijos formulėse. 

Rinkimų dovanos, atei
nančios ne pasitikėjimo ver
tais įsipareigojimais keisti 
teisingumo bei socialinės tvar
kos stokojančią tikrovę, bet 
imperatoriškos malonės žen
klais bei triukšmingomis ug
nies salvėmis danguje ir žemė
je, tėra sapnas, iš kurio anks
čiau a r vėliau nubundama. 
Neišvengiamai ateina diena, 
kai panašaus pobūdžio rin
kimų stebukladariams tenka 
pasirodyti tuščiomis rankomis. 

Amerikiečiai turi taiklų 
posakį: nemokamų pietų ne
būna. Už juos kažkas vis tiek 
sumoka. Daug vekselių rin
kimų kampanijos metu pasi-
rašinėjantiems kandidatams, 
rinkimų sėkmės atveju, išpir-
kinėti juos tektų jau Pre
zidentūroje, mokesčių mokėto
jų pinigais. Ir tai liečia pirmi
ausia tuos, kurių rėmėjų pul
kai laikosi pagarbiu atokumu 
nuo viešumos: vengdami iden
tifikuotis, bet noriai inkognito 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 12 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Prezidento Valdo Adamkaus Rėmimo kom:L-L.- Pietinėje Kalifornijoje suruošė vajų Sv Kazimiero parapijos salė
je Los Angeles Pobūvyje pranešim:} padare vienas prez Adamkaus patarėjų Lietuvoje, prof. Julius Šmulkštys. 
Iš kaires: Zigmas Viskanta, Irena Anene. .) ftmulkSty.s Joną? Ta*lndi.s 'komiteto pirmininkas) ir Vytautas 
Černius. 

CENTRISTAMS PASIŪLYTA REMTI VALDĄ ADAMKŲ 
Lietuvos Centro sąjungos 

skyrius JAV-se savo susi
rinkime, įvykusiame 2002 m. 
spalio 30 d., New York valsti
joje, nutarė kreiptis į partijos 
skyrių pirmininkų suvažiavi
mą ir pasiūlyti LCS vadovybei 
svarstyti galimybes paremti 
Valdo Adamkaus kandidatūrą 
į prezidentus, kaip buvo pada

ryta prieš penkerius metus, 
nors V. Adamkus ir tuomet, ir 
dabar Lietuvos Centro sąjun
gai nepriklauso. 

Pasiūlymas motyvuotas 
tuo, kad LCS kandidatui, par
tijos pirniiriinkui Kęstučiui Gla
veckui, galimybių laimėti nė
ra, o jo pralaimėjimas yra 
rizikingas partijos prestižui. 

Toks' partijos vadovo apsi
sprendimas pasiaukoti valsty- \ 
biniam interesui ne tik su
stiprintų partijos gerą vardą 
rinkėjų akyse, bet išeitų ir jam į 
pačiam į naudą. Tai būtų I 
neabejotinas investavimas į j 
centro ir centro dešinės elekto- j 
ratą ateinančiuose Seimo rin- j 
kimuose. R.Č. j 

VILNIAUS ŽYDŲ GETO DAINOS LIETUVOS AMBASADOJE 
Lapkričio 7 d. Lietuvos 

ambasada Vašingtone kar tu 
su koncertine organizacija 
„The Embassy Series" surengė 
Vilniaus žydų geto dainų kon
certą, skirtą paminėti 64 metų 
senumo tragiškos Krištolinės 
nakties (Kristallnacht) Vokie
tijoje įvykius. 

investuodami į virtualioje tik
rovėje kuriamą holivudinio 
šaunuolio įvaizdį. Investicijos 
ne į krašto atkūrimo bei vys
tymo programas, bet į j udnų 
konstrukcijų funkcionaliai 
pritaikomą įvaizdį „atsiper
ka", žinia, kur kas greičiau... 

Toks įvaizdis tačiau yra 
virtualus. Jis mažai susyęs su 
asmenybėmis, kurių pavardės 
bus įrašytos į balsavimo biu
letenius. Tiesa, šį įvaizdį 
kuria gerai apmokami ir savo 
darbą išmanantys profesiona
lai. Bet jie yra ir liks už kadro, 
neišduodami ir neprisiimda
mi atsakomybės už savo pro
dukciją, kurią teikia rinkai 
netikromis banderolėmis. Atė
jus laikui, su savo apmaudu ir 
neviltimi, būdinga mūsų pla
tumų piliečiams, pasiliks 
patiklusis rinkėjas, manęs 
atiduodąs savo balsą už prezi
dentą, o gavęs ant savo galvos 
paiką gražuolę, be perstojo 
siunčiančią jam naujas ir nau
j a s Prezidentūros sąskai tas 
už buduarinius reikmenis. 

Šioje vietoje koks nors 
romėnas rašytų: Video lupum. 

Vilniaus geto dainas atliko 
žinomas JAV baritonas Jero-
me Barry, jam akompanavo pia
nistas Jeffrey Chapell bei 
smuikininkas Peter Sirotin. 

Ši programa Lietuvos am
basadoje jau buvo pristatyta 
prieš metus. Tuomet ji susi
laukė didelio atgarsio ir pui

kių atsiliepimų, buvo ne kartą 
kreiptasi į ambasadą su prašy
mu ją pakartoti. Kaip ir prieš 
metus, ketvirtadienį sureng
tas Vilniaus žydų geto dainų kon
certas sulaukė didelio pasise
kimo. Koncertą Lietuvos am- I 
basadoje filmavo Maryland vate- į 
tijos visuomeninė televizija. R. K. į 

A. Mamontovas. 

KONCERTAVO A. MAMONTOVAS 
Penktadienį, lapkričio 8 

d., Lietuvos ambasadoje JAV 
koncertavo vienas populia
riausių Lietuvos muzikantų ir 
dainininkų Andrius Mamon
tovas. 

Į ambasadą pasiklausyti 
A. Mamontovo, kartu su mu
zikantais Arnoldu Lukošiumi 

ir Eimantu Belicku atliekamų 
dainų atvyko per 200 gerbėjų. 

A. Mamontovas koncerto 
metu kartu su garsiausiais sa
vo kūriniais atliko ir naujau
sias populiarias dainas — „O, 
meile!'', „Moteris" bei „Ufonau- j 
tai". 

R. K. 
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Piliečio pareiga ir 
užmiršties piliulės i? 

Medicinos pažanga nesiliau
ja s tebinusi . Štai praėjusią 
savaitę paskelbta, kad vyksta 
bandymai su ,.užmiršties vais
tais": nurijęs vieną tokią piliu
lę, žmogus galės užmiršti 
siaubingus ar ypač sukre
čiančius praeities įvykius, ne
bejausti tragiško išgyvenimo. 
Nors vaistai visiškai jo iš atmin
ties neištr ins, bet padės leng
viau su įvykiu susigyventi, su
mažins širdgėlą. 

Tik kažin, ar Lietuvoje (ir 
tuo pačiu daugelyje iš sovietų 
imperijos ištrūkusių valsty
bių; tokie stebuklingi „už
miršties" vaistai nėra jau se
niai žinomi? Kaip kitaip butų 
galima paaiškinti gyventojų 
elgesį, kai valdžia vėi patiki
ma t iems patiems asmenims, 
panašias pareigas turėju
siems, t a rnau jan t „sveti
miems dievams"? Kai t au ta 
pamiršta tuos, kurie kovojo ir 
kentėjo, siekdami jai laisvės 
— pa r t i zanus , t remtinius , 
politinius kalinius? Kai šaipo
masi iš mėginančių priminti 
švenčiausias tautines, patrio
tines vertybes? Juo labiau, 
kad ši akcija jau nėra slapta . 
bet grubi ir nuolatinė, atlieka
ma su žiniasklaidos pagalba... 

Lie tuviams, augusiems 
svetimose šalyse ir savo kil
mės kraštą daugiausia paži
nusiems iš knygų, spaudos, 
vyresniųjų pasakojimų, buvo 
tv i r t inama, kad lietuvis — 
kaip „ąžuols drūts prie Ne
munėlio" — tvirto charakterio, 
san tū rus , kan t rus , savo 
tėvynę, jos kalba, laisvę my
lintis... Tuos teigimus aki
vaizdžiai patvirt ino 1989, 
1990, 1991 metų įvykiai, kai 
Lietuva vieningai išėjo siekti 
laisvės, pasiryžusi už ją su
mokėti bet kokią kainą, ne
pabūgti jokių kliūčių. 

Ir, viso pasaulio nustebi
mui bei pasigėrėjimui, pasie
kė! Tik daug vėliau pamatėme 
ir kitą, j au nelabai pasididžia
vimo vertą savo tautos bruo
žą: epušėles-svyruonėlės, gluos-
nio-verksnelio, smilgos, besi
blaškančios nuo kiekvieno vė
jo pūstelėjimo. Vien dėl to. kad 
neišsipildė visi lūkesčiai, kad 
upėmis nepradėjo tekėti me
dus ir pienas, o į sterblę kristi 
aukso obuoliai, Lietuva ėmė 
blaškytis iš dešinės į kairę ir 
vėl atgal. Užuot susi jungus 
bendram darbui, kuris tikrai 
atneštų teigiamus rezultatus, 
nesiliauja ir dabar skaldytis į 
vis smulkesnius vienetus, be
siblaškančius paskui abejoti
nos vertės asmenų pažadus. 

Dėmesio ve r t a s esamos 

padėties matas yra j varnų 
apklausų skelbiami duome
nys, besiruošiant prezidento 
rinkimams. Dar gerai, jeigu 
pilietis pasisako už tą ar kitą 
kandidatą, bet kaip pateisinti 
tuo^, kurie „neturi nuomo
nės"*? Rodos, kaip gali žmogus 
neturėti nuomonės tokiu svar
biu klausimu? Ar čia taip pat 
veikia kažkokios „piliulės", 
ištrinančios atminu iš tam tikros 
smegenų uaiies? Antra vertus; 
per daug stebėtis neturėtume, 
nes Lietuvoje kandidatų į pre
zidento vietą — kaip grybų Dzū
kijos giriose lietingos vasaros 
pabaigoje. Vienas daug žada, 
kitas gražiai pakalba, trečias 
tiesiog apstulbina savo cir-
kiškais pasirodymais, o dar ki
tas beatodairiškai kaišioja sa
vo reklamas visur, kur tik 
įmanoma, kad žmones prisimin
tų jo pavardę, kai ateis laikas 
balsuoti. Čia jau atrodo nela
bai svarbu, kas tas asmuo, ko
kią patirti turi, kaip iš tikrųjų 
tvarkysis, jeigu bus išrinktas? 
Net nesvarbu, ar bus išrink
tas. Svarbiausia pasakyti: ,Aš 
taip pat kandidatavau!" O kas 
atsitiks, kai kiekviena parti-
jeiė balsuos tik už savo kandi
datą, nors tikrai žino, kad nė
ra jokių galimybių jam lai
mėti? Kodėl nepadėti į šalį 
savo ambicijų ir nesusijungti 
už tokį kandidatą, kuriam 
tikrai verta patikėti valstybės 
vairą dar penkeriems metams, 
kuris, pirmai nesėkmei ištikus 
ar susilaukus opozicijos, ne
susikraus „savo žaislų į krep
šelį" ir lengvabūdiškai nepa
bėgs iš Prezidentūros" (kaip 
atsitiko nekuriam premjerui)? 

Po neseniai įvykusių rin
kimų JAV-se pasigirsta kri
tikos., kad per mažai jaunuolių 
balsavo, todėl būtina iki už 
poros metu vyksiančių prezi
dento rinkimų atrasti būdų 
įvilioti jaunuosius rinkėjus į 
demokratinį valstybės proce
są. O kaip Lietuvoje? Ar ak
tyviai stengiamasi, kad uni
versitetų studentai i o jų gi 
dešimtys tūkstančių) bei kiti 
jauni žmonės balsuotų? Ne
jaugi šiandien lietuvio jaunuo
lio vienintelis troškimas tėra 
kaip galima greičiau užsi
dirbti daug pinigų arba išbėgti 
į užsienį? Ar jau idealizmas 
miręs? Jeigu per nepriklau
somybės laikotarpį nebuvo 
pasirūpinta pažadinti jaunimo 
tautinį susipratimą ir pareigą 
savo valstybei, tai tegalime 
jausti tik skaudų nusivylimą 
ir liūdesį — deja, nuo tokio 
jausmo dar neišrasta jokių 
„piliulių". 

IRAKAS — IŠ KUR, 
KADA IR KAIP? 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.5 

Paskutiniu metu ta politi
ka jau keičiasi. Panašiai kaip 
1941 m. Stalinas, stipriai mu
šamas vokiečių, atsisuko į 
religiją, taip ir Saddam, tikė
damas patraukti milijonus 
arabų į šventąjį karą, ragina 
irakiečius atgal į mečetes. 

Prisimename, kad arabų, 
tai yra Mahometo tikėjimo pa
sekėjų, geriausi laikai ir 
žydėjimas truko maždaug 700 
metų, kol jie nebuvo užlieti 
Otomanų imperijos tvano. 
Turkų okupacijoje arabų moks
las, menai ir kultūra merdėjo. 
Gal panašiai, kaip ir Europoje, 
žlugus Romos imperijai, atėjo 
tamsūs amžiai. Užtruko dau
giau kaip 1000 metų, kol 
Europoje susidarė aiškiai api
brėžiamos valstybės. Italija 
juk susijungė į vieną tik 1861 
m., o Vokietija — dar 10 metų 

vėliau. Kiek šimtmečių už
truks, kol įvairios arabų gen
tys ir tautelės pagaliau pasi
jus esančios tikros savo valsty
bių šeimininkės ir aiškiai ap
sisprendusios tautybės atžvil
giu? 

Grįžkime prie Irako istori
jos. Nors Irakas gavo beveik 
tikrą nepriklausomybę 1932 
m., anglų įtaka ten liko ir to
liau. Prasidėjus II pasauli
niam karui, kai kurie armijos 
generolai nuvertė valdžią ir 
įvedė vokiečiams simpatizuo
jančią vyriausybę. Anglai tuo
jau ją nuvertė, ir iki karo galo 
naudojo Iraką, kaip bazę savo 
kariniams veiksmams. 1943 
m. Irakas net paskelbė karą 
prieš Ašies valstybes. 

Irakas įstojo į JT organi
zaciją 1945 m. ir jo santykiai 
su Vakarais buvo draugiški. 

kol staiga ir netikėtai David 
Ben-Gurion, pirmasis Izraelio 
prezidentas, 1948.05,14 nepa
skelbė Izraelio valstybės sukū
rimo. Irakas su tuo nesutiko, 
ir, kartu su Egiptu, Sirija, Jor
danu bei Libanu, tuojau pa
skelbė Izraeliui karą. Puo
lantieji savo veiksmų tinka
mai nesuderino ir žydams tai 
palengvino atsiginti. Po ilgų ir 
permainingų kovų, j au po 
metų Irakas, spaudžiamos Va
karų, ypač Amerikos, pasirašė 
paliaubas, taip ir neįstengęs 
nei išvyti žydus, nei sukurti 
atskiros palestiniečių valsty
bės. 

Norėdamas sust iprint i 
savo poziciją, 1958 m. Irakas 
įstojo į vadinamąjį Bagdado 
paktą, kuriam priklausė Tur
kija, Iranas, Pakistanas bei 
Anglija. Tai nelabai patiko ki
toms arabų valstybėms, ir 
Egiptas, kartu su Sirija, 1958 
m. sudarė bendrą, bet tik tre
jus metus tegyvavusią, Jung
tinę Arabų Valstybę. Prie jų 
buvo prisidėjęs ir Yemen. Kad 
atremtų tą naują jogą, Irakas 

sutarė sudaryti bendrą valsty-
bę-federaciją kartu su Jorda
nu, vadovaujamą Irako kara
liaus Feisal II. 

Tais pačiais neramiais 
1958 m. Irako gen. Abdul Ka-
rim al-Kassem sukelia per
versmą, nužudo karalių ir jo 
mažametį sūnų, ir* paskelbia 
Iraką respublika, pats tap
damas ministru pirmininku. 
Sąjunga su Jordanu nutrau
kiama, Irakas taip pat pasi
traukia iš Bagdado pakto, pa
sirinkdamas kelią nesidėti į jo
kias sąjungas. Politika pakry
po į glaudesnį bendradarbiavi
mą su Sovietų Sąjunga. Kraš
te vyko stambiosios pramones 
nacionalizacija, didieji ūkiai 
suskaldyti. 

Taip įsidrąsinęs, Irakas 
jau 1961 m. norėjo užimti Ku-
wait, bet anglai, į ten pasiuntę 
savo kariuomenę, to neprilei
do. Kai Izraelis 1967.06.05 už
puolė Egiptą, Siriją ir Jor
daną, Izraelio greitieji motori
zuoti daliniai per šešias dienas 
užėmė visą Sinajaus kraštą, 
Gazos juostą, Sirijos Golan 

aukštumas, senąją rytinę Je
ruzale ir visą Jordano vakarinį 
Jordano upės krantą, įskai
tant Jericho, Hebron, Nablus, 
Ramallah, Betliejaus ir kitus 
miestelius. Visa senovės Ju
dėja ir Samarija dabar pateko 
į žydų rankas. Taip atsirado 
dabar dažnai minimas Vakarų 
krantas (West Bank), prieš šį 
karą buvęs Jordano valstybės 
teritorija. Nors Irakas ir siun
tė savo dalinius arabams pa
dėti, ta pagalba buvo visiškai 
neveiksminga. Jordanas atsi
sakė savo teisių į tą Vakarų 
krantą. Dėl jo liko kovoti tik 
patys palestiniečiai. 

Kitais metais valdžią Ira
ke perėmė tarptautinė Baath 
arabų socialistų partija. Tame 
perversme dalyvavo ir dabarti
nis Irako vadovas Saddam 
Hussein. Jau po kelių metų su 
Sovietų Sąjunga buvo pasi
rašyta savitarpinės pagalbos 
sutartis. J kraštą pradėjo 
plaukti sovietų ginklai, pana
šiai kaip Kuboje, kuriuos seko 
ir tūkstančiai instruktorių bei 
patarėjų. 1973 m. Irakas vcl 

siuntė savo dalinius į Siriją 
padėti jos naujame kare prieš 
Izraelį. Dideles pajamos iš 
naftos Irakui leido sudaryti 
stiprią, gerai ginkluota ka
riuomenę. 

Ilgainiui Saddam tapo Ba
ath partijos vadas ir 1979 m.. 
būdamas 42 metų amžiaus, 
išrinktas krašto prezidentu. 
Tuoj po to bandytas prieš jį 
perversmas buvo žiaunai nu
malšintas. Netrukus prasidėjo 
ginčai su kaimyniniu Iranu 
dėl valstybinės sienos, kuri 
buvo sutar ta jau 1947* m. Te
ritorija, kur Eufrato ir Tigro 
upės suteka į vieną, sudary
damos plačias žiotis, maždaug 
100 mylių nuo Persijos 
įlankos, buvo tada padalinta 
per pusę. Būdamas mažesnis 
gyventojų skaičiumi ir plotu 
bei tuo metu kariškai silpnes
nis. I rakas tuomet turėjo 
nusileisti ir su tuo sutikti. 

Naujajam Irako vadui 
pasitaikė gera proga tą sienos 
klausimą išspręsti savo nau
dai, kai 1979 m. Irane įvyko 
revoliucija ir buvo nuverstas 

38 metus Iraną valdęs, šachas 
Rėza Pahlevi. Šiitų vadas Aya-
tollah Khomeini grįžta iš 15 
metų trukusios tremties ir pe
rima valdžia. Neramumai, ko
vos ir žudynes ten truko be
veik metus. Jų metu užimama 
net Amerikos ambasada. Jos 
okupacija truko ilgas 444 die
nas (1979—1981). Visi tie ner
amumai gerokai išsėmė Irano 
karinę gaiybę. Ta 1979 metų 
įkaitų krize sucementavo gali
ma sakyti, nelemtą, nors ir lai
kiną, Amerikos bei Irako drau
gystę. Kai kurie. prez. Ronald 
Reagan vyriausybės aukštieji 
patarėja; žiūrėjo j Saddam 
Hussein. kaip į panašų. Egipte 
1981 m. nužudvtą. politiką 
Anwar Sadat. norėjusį ten 
Įvesti labiau pasaulietiškos 
orientacijos, o ne fanatišką 
religinę vyriausybę. 

Tuo pasinaudojo Saddam 
Hussein ir pradėjo karą prieš 
Iraną. 1980.09.22 Irako bom
bonešiai, ginkluoti prancūzų 
gamybos „Ejcocet" raketomis, 
subombardavo net dešimtį Ira
no oro uostų. Bus daugiau 
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KUR DINGO SV. KRISTOFORAS? 
Liepos 2 5 d. būdavo Šv. 

Kristoforo kank in io švente . 
J i s kadaise būdavo lietuvių 
itin mėgs tamas šventasis: 16-
t ame a. Kr i s tupas buvęs daž
nesn is k r i k š t a v a r d i s negu 
Juozapas , t ač iau labiau pa
pl i tęs bajorų nei valst iečių 
ta rpe . Lietuvą šis šventasis 
pasiekė per Lenkiją ir Prūsiją. 
1933 m. K a u n e i š le is tame 
kalendoriuje pasirodė naujas 
to vardo v a r i a n t a s — „Chris-
toforas". Iš t ikrųjų šis vardas 
kilęs iš g ra ikų kalbos ir reiš
kia „Kristaus nešėjas". 

Šv. Kr i s toforas ž inomas 
Rytų ir Vaka rų Katalikų Baž
nyčioje j a u nuo 5-to a. 452 m. 
bažnyčia Bitinijoje (senovės 
Mažosios Azijos k raš tas Juo
dosios jū ros piet iniame kran
te) dedikuota Šv. Kristoforo 
garbei . Š v e n t a s i s k a n k i n y s 
gyvenęs Mažojoje Azijoje 
(dabartinėje Turkijoje) ir seni 
pasakojimai jį apibūdina kaip 
augalotą, bauginančios išvaiz
dos vyrą. Tapęs krikščioniu, 
j is stengėsi apylinkių pagonis 
atverst i į Kr i s t aus tikėjimą, 
gal todėl ir gavęs .J i r is taus 
nešėjo" vardą. Mirė kankinio 
mir t imi. Nors pat ikimų isto
rinių žinių apie jį nedaug, jo 
įspūdinga a smenybė apipinta 
įdomiomis legendomis, pana
šiai kaip i r šv. Pranciškaus . 
Viena, plačiai paplitusi , pasa
koja, kaip šį s tambų vyrą, be
siruošiantį brist i per patvinu
sią upę, užkalbinęs mažas vai
kelis, p r a š y d a m a s jį pernešti . 
Vyras užkėlė jį an t savo pečių, 
tačiau benešdamas pajuto, jog 
t a s vaikut is vis sunkėja. J i s ir 
pras i ta rė , jog niekuomet nėra 
nešęs tokios sunkios naštos. 
Vaikelis j a m atsakė: „Tu an t 
savo pečių nešei visą pasaulį 
ir jo nuodėmes". Pasirodo, jog 
ta i buvęs Kūdikis Kristus. Dar 
p a s a k o j a m a , jog m i r d a m a s , 
šv. Kristoforas savo išt iškusiu 
kraujo lašu pagydęs jį kanki
nant į valdovą. 

V i d u r a m ž i a i s . kuomet 
labai išpopuliarėjo Šv. Kristo

foro kul tas , žmones tikėjo, jog, 
t ik pasižiūrėjęs į šventojo at
vaizdą, žmogus tą dieną bus 
apsaugotas nuo nelaimių. J o 
a tvaizdas būdavo kab inamas 
prie bažnyčių durų. Nyderlan
duose ir Vokietijoje Kristoforo 
raižiniai būdavo plat inami per 
a t la idus ir muges (daugmaž 
kaip šv. Kazimiero Lietuvoje). 
Ilgus amžius kata l ikai la ike 
šv. Kristoforą keliautojų glo
bėju. Buvo paprotys automo
biliuose įs tatyt i šv: Kristoforo 
statulėlę a rba dėvėti jo meda-
likelius. 1969 m. kai popiežius 
Paul ius VI per tvarkė Romos 
šventųjų kalendorių, šv. Kris
toforas i š imtas del istorinių-
žinių apie jį t rūkumo, o jo die
na a t iduota šv. Jokūbui apaš 
talui, pirmajam apaštalui kan
kiniui , kurio mirt is ap ra šy t a 
„Apaštalų darbų" knygoje. 

Tai nere i šk ia , k a d šv. 
Kristoforas j a u visiškai n u r a 
šytas . Amžiais žmonėse išsi
laikę pamaldumai dažniaus ia i 
tur i pagrindą. Taigi ga l ima ir 
dabar prašyt i dangiškos pa
galbos kelionėje pe r šv. 
Kristoforo užtar imą. Kiekvie
nas krikščionis pa šauk t a s būti 
Kr i s taus nešėju Kristoforo pa
vyzdžiu. Seni raš ta i sako. jog 
šv. Kristoforas Kris tų nešė ke
tur ia is būdais : ji nešė ant savo 
pečių: nešė pasn inku apvalytu 
ir n u s k a i d r i n t u k ū n u : nešė 
pamaldžia mint imi : nešė ki
t i ems , Kr i s tų i š p a ž i n d a m a s 
savo lūpomis. 

Lietuvoje yra likę nemažai 
šv. Kristoforo pėdsakų — as
menvardžiuose bei vietovar
džiuose. Labai senas yra Vil
niaus miesto tarybos an t spau 
das su šv. Kristoforo a tvaizdu. 
J o s t a tu la stovi Šv. Pe t ro ir 
Povilo bažnyčioje Vilniuje, o 
senoje Pažais l io bažnyčioje 
buvo koplytėlė skir ta šv. Kris
toforui . P rez iden to Valdo 
A d a m k a u s eks l ib r i sa s vaiz
duoja šv. Kristoforą su Kū
dikiu an t peties ' i š spausdin
t a s JLi tuanus" 2002. vol. 48:1). 

Sea. Ona Mikailaitė 

DVASINIO ATSINAUJINIMO VAKARAI 
Rugsėjo 25-27 d. Kauno 

arkikatedroje bazilikoje vyko 
j aun imo dvas inio atsinaujini
mo vaka ra i , kuriuos surengė 
a rk ika tedros klebonas kun. K. 
G r a b a u s k a s . Vaka rus vedė 
broliai p ranc i škona i N 
Čepul is ir P. Vaineikis . 
Atsinaujinimo vakaruose buvo 
a p m ą s t o m o s temos: „Mas
ka radas" . „Religija" ir „Tei
sumo ka ina" . Vakara i po 
vakaro šv. Mišių prasidėdavo 
brolio P a u l i a u s malda ir 
a rk ika tedros jaun imo grupe? 
„Agapė" šlovinimo giesmėmis. 

Pirmąją dieną brolis Ne
rijus, da lydamasis įžvalgomis 
apie blogi, kur is neretai sle
piasi po gražia išore, ir apžvel
gęs, kas y r a m a s k a r a d a s . 
kalbėjo ap ie žmonių norą 
pasislėpti po kaukėmis ir ta ip 
atsiriboti nuo savęs, nuo Dievo 
ir nuo kitu žmonių. Prele-gen-
t a s žmonijos priešu vadino 
televizorių, lygindamas jį su 
demonu, a t imančiu galimybę 
pabendrau t i su art imaisiais ar 

SKELBIMAI 

l ikimo n u s k r i a u s t a i s žmo
nėmis . Kalbėdamas apie re
ligijos reikšmę žmogaus gy
ven ime , brolis Ner i jus a t 
kreipė dėmesį, kad Šv. Raš tas 
padeda išvengti melo ir paro
do, jog Dievas y r a meilė. 
Akcentuodamas meilės svarbą 
šeimos ir bendruomenes gy
venime, prelegentas sake . kad 
meile moko mus būti kan t r ius 
ir tolerant iškus, aukot is del 
kitų ir priimti kito auką. 

Apmąs tydamas temą .Tei
sumo kaina", brolis Paul ius 
k l a u s ė sus i r inkus ių jų , a r 
žmonės žino a tp i rk imo kaina 
ir a r sugeba pas inaudo t i 
a tpirkimo malone. Pasak su
s ikaupimo vakaro vedėjo, mes 
dažnai save nuve r t i name iki 
vergo kainos , p a m i r š d a m i . 
k a d e s a m e s u k u r t i pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą, 
o Dievo a tva i zdas ka inos 
n e t u r i . Po pa ska i t o s brolis 
Pau l ius ka r tu su žmonėmis 
meldėsi užtar imo malda . 
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PAŠVENTINTI KOPLYČIOS PAMATAI 
Spalio 5 d. prie Ilgio ežero 

(Zarasų r.) pašventint i Merge
lių Mergelės koplyčios pama
tai. P a m a t u s pašventino ir 
žod.-.m ^tur^'ijai vadovavo Pa
nevėžio vyskupas Jonas Kau-
neckas. Iškilmių dalyviam? 
žod; t a r ė - ganytojas sakė, jog 
m'n'.j st.it;. t i čia koplyčią 

/..id.no ;„,ri Mergele Marija 
Pradiniai darbai atlikti u> ti
kinčiųjų a u k a s . 

Iškilmėse dalyvavo Zarasų 

dekanas kan. V. Kapočias. 
koplyčios projekto au tor ius K. 
Tamošėtis , kons t ruktor ius J. 
Kaupas , Zarasų rajono mero 
pavaduotojas A. D u r r h r a v i . 
Zarasų bažnyčios kamer in is 
choras „Canticuni", gausus ti
kinčiųjų būrys Visiems, rea
lia; prisidėjusiems prie š:o 
gražaus sumanymo įgyven
dinimo, nuoširdžiai dek >jo 
Imbrado klebonas kun R. Ka
val iauskas. 

Vilniaus puošmena — Katedra Bernardo NaruSio nuotrauka. 

LIETUVIU VIEŠNAGĖ VOKIETIJOJE 
Rugsėjo 22-28 d. ketur iol i 

ka j aun imo pas torac in ių ben
d r a d a r b i ų k u n i g ų ir pa
sauliečių.' iš Vi ln iaus ir K a u n o 
dalyvavo Vokietijoje su reng to 
je j aun imo pastoracijos s tudi jų 
savaitėje, kur i vyko j a u n i m o 
švietimo n a m u o s e Al tenberge . 

Studijų sava i t ę vedė ir su 
j a u n i m o p a s t o r a c i n i a i s b e n 
d rada rb ia i s iš Lietuvos ben
dravo D r e z d e n o — M a i s e n o 
vyskupijos j a u n i m o re fe ren te 
E. Naendorf . Kelno a r k i 
vyskupijos j a u n i m o sielovados 

s k y r i a u s darbuoto ja i Ch. 
Wildas. M. \Veidenhauptas ir 
L*. Hennes . 

P r a k t i n i ų ir teorinių 
užs iėmimų metu ap ta r t i pas
toracinio da rbo su jaunimu 
metoda i , apžve lg tos proble
mos, p r i s t a t y t a jaunimo 
situacija Lietuvoje ir sunku
mai , su k ū n a i s susidurian i 
p lė to jant pas to rac inę veiklą 
įvairiose Lietuvos ir Vokietijos 
pa rap i jose . Remian t i s Vati
kano II Sus i r ink imo dokumen
tais , buvo kaibota apie jauni

mo pastoracijos pagr indus ir 
intencijas. 

Kelno arkivyskupijos J a u 
nimo sielovados skyriaus ben
dradarbia i pristatė savo ar
kivyskupijos pastoracijos kon
cepcija. Praktinių užsiėmimų 
metu vyko diskuciniai po
kalbiai su parapijų savanorių 
jaunimo vadovų atstovais apie 
savanor i ško darbo t iks lus , 
problemas, kalbėta apie ku
nigų kaip bendruomenes va
dovų ir jaunimo veiklos vaid
menį bei misiją parapijose. BŽ 

KONFERENCIJA „MEDINĖ ARCHITEKTŪRA LIETUVOJE" 
Rugsėjo 25 d. Lie tuvos 

žemės ūkio un ivers i t e t e orga
nizuota Europos paveldo die
nų minėj imu: sk i r t a konferen
cija „Medine a r c h i t e k t ū r a 
Lietuvoje". Renginyje dalyva
vo vyskupas R i m a n t a s Nor
vilą. Suba lansuo tos p lė t ros i r 
nekilnojamųjų ku l tū ros ver ty
bių apsaugos komisi jos pir
mininkas Vy tau t a s E inor i s ir 
šios komisijos na rys M i n d a u 
gas Bas tys . LZŪU pro rek to 
r ius R. Del tuva. Konferenci
joje perska i ty t i šeši p r a n e š i 

mai. Ku l tū ros vertybių apsau
gos d e p a r t a m e n t o Kauno teri
tor in io pada l in io vyriausioji 
specia l is tė I rma Grigaitiene 
pr i s ta tė Europos paveldo die
nas ir ku l tū ros paveldo aktu
alijas. Menotyr ininkės Nijolė 
S teponai ty tė ir Jo lan ta Zabu-
lytė kalbėjo apie Kauno miesto 
medin ių gyvenamųjų namų 
a rch i tek tūrą ir medinių me
mor ia l in ių pamink lų lokali
nius bruožus . Ki tus tris prane
š imus parengė kunigai. Vie
nas šios konferencijos organi

zatorių, LŽŪU dvasinio ugdy
mo centro vadovas kun. Jor
danas Kazlauskas supažindi
no su Vilkaviškio vyskupijos 
medin ių bažnyčių is tor inės 
raidos tendencijomis. Šven
težerio klebonas kun . Vytau
tas Sakavičius ir Griškabūdžio 
klebonas kun. Viktoras J u r 
č iukonis kalbėjo apie .savo 
parapi jų bažnyčias. Konfe
rencija, tarp kurios dalyvių 
buvp apie 30 kunigų, pas i 
baigė dalykiškomis d i skus i 
jomis. BŽ, 2002. Nr.19 

JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS KRETINGOJE 
Spal io 3-6 d. Kre t i ngo je 

p a m i n ė t a s šv. P r a n c i š k a u s 
a t m i n i m a s ir 400 me tų s u k a k 
t is nuo to laiko, kai 1602 m. J . 
K. Chodkev ič i aus p a s t a n 
gomis čia buvo p a s t a t y t a pir
moji ka ta l ikų bažnyčia bei j j a 
a tvyko pirmiej i M a ž e s n i e j i 
broliai pranciškonai . Šią su
kaktį iški lmingai šven tė p a r a 
pijos a k t y v a s : brol ia i p r a n 
ciškonai, pranciškonų g i m n a 
zija, a t e i t i n inka i , s k a u t a i ir 
kiti parapij iečiai . 

Iški lmes prasidėjo spal io 3 
d. šv. P r a n c i š k a u s i ške l iav imo 
pas Dievą minė j imu . K i t ą 
dieną Kret ingos viešojoje vys
kupo Mot i e j aus V a l a n č i a u s 
bibliotekoje a t ida ry ta pa roda 
. .Pranciškonai Kretingoje". S u 
p r a n c i š k o n ų is tor i ja š i a m e 

Žemaitijos miestelyje išsamiai 
supažindino Kretingos muzie
j a u s Istorijos skyr iaus vedėjas 
Ju l i u s Kana r skas . 

Ta pačia proga paminėtas 
ir Kretingos pranciškonų gim
nazijos 70 metų įkūrimo jubi
liejus. Gimnazijoje surengtoje 
konferencijoje pranešimą 
„Pranciškonų šviečiamoji veik
la Lietuvoje" ska i tė filosofas, 
„Aidų" leidyklos vadovas 
Vy tau ta s Ališauskas, apžvel
gęs p r anc i škonų indėlį į 
Lietuvos kul tūrą. Apie kata
l ikiškos mokyklos atgimimą 
Kretingoje 1992 metais prisi
min imais dalijosi br. Astijus 
Kungys , OFM. ir br. Gedi
minas Numgaud i s . OFM. Apie 
nue i t ą mokyklos 10 metų 
gyvavimo kelią konferencijos 

dalyviams papasakojo visą šį 
laiką gimnazijai vadovavusi 
direktorė Asta Radikienė. 

Spalio 4 d. buvo surengta 
procesija: iš bažnyčios didelis 
žmonių būrys giedodami pa
t r aukė į vietą, kur buvo pas ta
tyta pirmoji bažnyčia. Spalio 5 
d. euroskautai, vadovaujami 
brolio kun. Pauliaus Vainei-
kio. OFM. surengė piligriminį 
žygį iš Šventosios į Kretingą. 
Piligrimines keliones dalyviai 
Kretingoje šventė Euchar i s 
tiją. Su jais kartu šv. Mišias 
aukojo ir kun. Ged iminas 
Numgaud i s . OFM. S e k m a 
dienį jubiliejinės iškilmes bu
vo užbaigtos va rgon in inkės 
Olivijos Kondrotaitės koncer
tu. 
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SIŪLO DARBĄ ĮVAIRIOS PASLAUGOS 
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vvrai. 

Atlyginimas nuo 
Sl.500 iki Sl.800. 

Tel. 901-218-7481. 

\Vindow VVashers Neede į ! 
40.000 per year We need 100 erevvs 
No exp nece>Nar> Will train. Mušt 

ha\e valui dnver"s license and trans-
portation Mušt be tluent in Engh>h 
L A MeMahon VVindov. VAashing. 

Chicago and Milwauk.ee area 
Tel. 800-820-6155. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

64 St. ir Central apylinkėje. 
ramioje vietoje išnuomojamas 
erdvus 2 mieg. namas. $700 Į 
mėn. First Rate Real Estate, 

773-767-2400, Aušra Padalino. 

GYVYH5 M M K 
Agentas F-rank Zapolis ir Ott Mgr 

Aukse S Kane kalba lietuviukai 
KRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

ELEKTROS 
IVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

TITULINIAI ŠV. MATO ATLAIDAI 
ANYKŠČIUOSE 

Rugsėjo 22 d. t i tuliniai linio muzie jaus d i r ek to r iu s 
Šv. Mato at laidai Anykščiuose An tanas Verbickas. Paminklą 
sutapo su naujo paminklo pašven t ino v y s k u p a s J o n a s 
„Laisvei" šven t in imu ir ati- Kauneckas . Prie naujojo pa
dengimu. Mies to cen t re — minklo kalbėjo šal ies prezi-
vyskupo Antano Baranausko den ta s Valdas Adamkus, Anykš-
aikštėje — iškilo ke tur ių met- čių rajono m e r a s , Pa sau l io 
rų aukščio nerūdijančio meta- a n y k š t ė n ų bendri jos p i rmi -
lo paminklas , įprasminanti:- n inkas prof. A n t a n a s Tyla, pa-
laisvės siekį. Ant dviejų metrų minklo autor ius Vladas Vil-
aukščio akmeninio postamen- d ž i ū n a s . Kri tus iųjų Laisvės 
to miesto centrą papuošė iš va rdan a tmin imas pagerb tas 
Anykščių kraš to kilusio žino- tylos minute , po to nugr iau-
mo skulptor iaus Vlado Vildžiū- dėjo šaulių salvės, prie pamin-
no sukurtas paminklas. klo padė ta gėlių, pada inuota 

Atidengimo iškilmėse da- t r e m t i n i ų , .par t izanų da inų , 
lyvavo Lietuvos prez identas P a m i n k l a s p a s t a t y t a s už 
Valdas Adamkus , Panevėžio aukotojų pinigus. J i s vaizduo-
vyskupas J o n a s Kauneckas , j a varpą, kviečiantį visus lais-
daug kitų* garbių svečių. Pre- vės kovai, a tg imstant į , iš pe-
zidentas ka r tu su savo palyda, lenų pr i s ike l ian t į paukš t į 
meru, Seimo nar ia i s ir kitais feniksą bei Laisvės angelą, 
svečiais dalyvavo šv. Mišiose, Pas ibaigus iški lmėms, Anykš-
kurioms vadovavo vyskupas čių ku l tū ros rūmuose koncer-
Jonas Kauneckas . Ganytojas tavo choras „Perkūnas" ir Ka-
per Mišias s akė , kad labai rinių oro pajėgų pučiamasis 
simboliška, jog šio paminklo orkes t ras , 
atidengimas s u t a m p a su kan- V a k a r e Anykščių bažny-
kinio apaštalo ir evangelisto čioje per j aun imo Mišias vai-
Šv. Mato at laidais . J u k laisvės kai , šiais metais ėję Pirmosios 
siekis visuomet buvo ir bus komunijos. buvo įrašyti į Ro-
visų didžiausia* svajonė. Per žančiaus bei škapl ier iaus bro-
pamokslą vyskupas pabrėžė liją. J a u n i m o organizacijos — 
būtinybe ugdyti dorovės, tvir- s k a u t a i , a t e i t i n inka i , kop
tos moralės , pa t r io t izmo, lyčios mergaič ių choras ir 
pasididžiavimo savo t a u t a šiaip j aun imas savo suneš ta s 
jausmą. dovanas paaukojo Ažuožerių 

P e r šv. Miš ias giedojo va ikų globos n a m a m s . Šios 
Anykščių bažnyčios choras , akcijos sumanytoja ir j aun imo 
Šaulių sąjungos choras ,J?er- Mišių rengėja , K a u n o 
kūnas" iš Kauno. Po šv. Mišių arkivyskupijos sielovados pro-
visi rinkosi miesto centre prie g r amų vedėja ses. Pranc iška 
naujojo pamink lo . I šk i lmes N e r i n g a Bubely tė su savo 
pradėjo v ienas iš paminklo komanda atvyko iš Kauno, 
s t a tymo iniciator ių, Ba ra 
nausko ir Vienuolio memoria- Bažnyčios žinios, 2002 m. Nr. 19 

SUSIKAUPIMO DIENA VILNIAUS 
AMATŲ CENTRO DARBUOTOJAMS 
Rugsėjo 24 d. buvo sureng- sk r i aus tus jaunuol ius . 

ta S u s i k a u p i m o d iena Vii- Vi ln iaus a rk ivyskupi jos 
maus amatų centro darbuoto- a m a t ų cent ras buvo įs teigtas 
j ams . J i pras idėjo šv. Mi- 2001 gegužės mėnesį Vilniaus 
šiomis, ku r i a s Trinapol io arkivyskupo kardinolo Audrio 
bažnyčioje aukojo kardinolas. Juozo Bačkio iniciatyva ka ip 
Audrys Juozas Bačkis. Po to pagalbos ir p a r a m o s sku r s -
Trinapolio rekolekcijų namų t a n t i e m s ir ne įga l iems vai -
saleje įvyko konferencija, k a m s ir j a u n i m u i į s t a iga . 
kuriai vadovavo Kris taus Ka- Amatų centras siekia padėt i 
ral iaus seserų kongregacijos socialiai r emt in i ems ir neį-
vyresnioji s. Aldona Dalgė- ga l i ems j a u n u o l i a m s , k u r i e 
daitė. Po konferencijos Amatų dėl įvairių priežasčių negali 
centro darbuotojai ir savano- mokyt i s ir s iekt i profesinio 
riai pasidalijo mint imis apie išsilavinimo valstybinėse švie-
prasidejusius mokslo metus , t i m o inst i tuci jose: i šmokyt i 
kardinolas padėkojo susirin- juos darbo įgūdžių, savaran-
kusiems už jų t r iūsa ir pasi- k i škumo . supaž ind in t i su 
aukojimą auklėjant bei mo- ama ta i s , padėti in tegruot is į 
kant amato gyvenimo nu- visuomenę. 

* V o k i e t i j o s r u s ų s e n t i 
m e n t a i l e i s uždirbti Radvi
liškio gaiviųjų gėrimų gamin
tojai UAB ..Rijadą" J i pra
deda i Vokietiją eksportuoti li
monadus „Diušes" ir „Pino-
kio" ir tikisi apie 20 proc. pa
didinti apyvartą. ..Rijados" 
užsakov• ip — Vokietijoje vei
kiantis prekybos t inklas 
.,Hansą Mag.", kur is orientuo
jasi j gausų Rytų Vokietijos 
rusų išeivių telkinį v?.. Eiui 

* K a u n e a t i d a r y t a d e v i n 
to j i p a r o d a „Polexport 2002", 
kurioje savo gaminius pr is ta to 
daugiau nei 200 Lenkijos ben
drovių. Parodos rengėjai tiki
si, kad šiemet abiejų valstybių 
versl ininkai ne tik užmegs 
kon tak tus , bet ir ap ta r s Len-
k.jos investicijų Lietuvoje gali
mybes. Dabart inia is duomeni
mis, Lenkija pagal investicijas 
mūsų šalyje yra tik vienuolik
ta. (KD. Elta) 
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Trumpai apie viską 
N»utk»«nlu Jittavo* ryto* (LR). .Lirtuyc* tr»«j* •.Lt'.. Jtespuhlika** \R>. 
..Kauno dienot* (KD). .jaajpttto*<K: „Vaktyfat* tiiog* -V?., ifevnrattiu. BNS 
ir Elto» mfermtrgnmo) 

Rusija ir Europos Sąjunga susitarė 
dėl Karaliaučiaus 

Atkelta iš 1 psl. kuriems bu
vo parduoti traukinio bilietai, 
sąrašus. „Tokiu būdu tikrasis 
supaprastintas tranzito doku
mentas, skirtingai nuo to, 
kaip jis buvo vaizduojamas iš 
pradžių, nebus susijęs su 
Lietuvos pusės teise skirti ar 
neskirti tokį dokumentą vie
nam ar kitam Rusijos pilie
čiui", pabrėžė senatorius. 

Tuo tarpu teritorijos kirti
mui automobiliu ar autobusu 
siūloma įvesti daugkartinį 
tranzito dokumentą beviziam 
važiavimui per Lietuvos teri
toriją. 

Rusija pateiks Lietuvai pi
liečių sąrašą, kuris bus nuolat 

t ikslinamas ir atnaujinamas, 
o po to Rusijos piliečiams bus 
išduodamas ilgalaikis doku
mentas, kurio galiojimo termi
nas šiuo metu svarstomas. 

„Tai labai rimta nuolaida 
ir mūsų laimėjimas derybų 
procese — mes suteikiame ga
limybę profesionaliai su tran
zitu susijusiems žmonėms iš
vengti vizų režimo, — pabrėžė 
N. Tulajev. — Žinoma, mes 
negalime užtikrinti nelegalios 
emigracijos garantijos, ir Lie
tuva turi teisę į saugumą. į ke
leivių srautų per savo teritori
ją kontrolę, todėl šiai Rusijos 
piliečių kategorijai bus taiko
mos tam tikros sąlygos". 

„Literatūra ir menas" jungiasi su 
„Dienovidžiu" 

Atkelta iš 1 psl. žurnalas 
..Dienovidis - Literatūra ir 
menas", kuriame kultūros 
procesai ir jos politika bus at
spindimi, analizuojami pla
čiau ir nuodugniau. Jaunimui 
numatoma leisti mėnesinį 
kultūros žurnalą „Aktyvios 
jungtys". 

Pasak leidinių vadovų 
Kornelijaus Platelio ir Aldo
nos Žemaitytės, kultūrinei 
spaudai atėjo metas burtis ir 
telkti pajėgas. 

Tikimasi, kad šis jungtinis 
leidinys leis plačiau supažin

dinti skaitytojus su dabarties 
ir praeities kultūros reiški
niais, įvykiais ir žmonėmis, 
skelbti daugiau publicistikos, 
literatūros ir meninio gyveni
mo naujienų, kultūros istori
jos straipsnių, diskusijų dėl 
Lietuvos kultūros padėties ir 
perspektyvų, tradiciškai pa
teikti naujausios lietuvių ir 
užsienio autorių kūrybos, 
interviu su meno kūrėjais ir 
kultūros veikėjais, taip pat in
formuoti apie būsimus rengi
nius ir išleistas knygas. (Elta) 

* Prezidento rinkimuose 
ketina varžytis 17 kandi
datų, kurie Vyriausiajai rin
kimų komisijai jau įteikė juos 
remiančių rinkėjų parašus. 
Kandidatai taip pat privalėjo 
pateikti šių metų pajamų bei 
turto deklaracijas. Milijoną ir 
daugiau litų siekia septynių 
kandidatų šeimos turtas, bei 
santaupos. Turtingiausias tarp 
jų — buvęs Australijos pilietis 
verslininkas Juozas Petraitis, 
kurio kandidatavimas dar ke
lia abejonių — jis deklaravo 
145 mln. litų vertės turtą. 

(LR. Elta) 
* Sostinės maldos namų 

sienas ištisas dienas rams
tantys elgetos tapo galvos 
skausmu visų bažnyčių klebo
nams. Benamiai darosi vis 
įžūlesni. Per sekmadienio pa
mokslą Arkikatedros klebonas 
Ričardas Poveika paprašė ti
kinčiųjų, kad šie nebeduotų el-
getautojams pinigų. Maldos 
namuose elgetos jaučiasi lyg 
savo landynėse — dergia, va
gia ir triukšmauja. (LR, Elta) 

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija atlieka ty
rimą, kurie politikai už tai, 
kad turi du įgaliojimus — yra 
ir savivaldybių tarybų nariai 
— gauna dvigubą atlyginimą. 
Jiems gali tekti valstybės biu
džetui grąžinti už darbą savi
valdybėse gautas "kompensaci
jas. Didžiausios kompensaci
jos priklauso Vilniaus miesto 
tarybos nariams. Per metus 
tarybos narys už posėdžiuose 
sugaištą laiką gauna viduti
niškai 7,000 litų. (R, Eita) 

* „Mano kartos krepši
n inkės žaidė iš idėjos ir 
joms nestigo sportinio pykčio. 
Negaliu suprasti kai kurių da
bartinių žaidėjų. Gamtos ap
dovanotos gerais fiziniais duo
menimis, jos galėtų džiuginti 
gražiu žaidimu, garbingai at
stovauti Lietuvai, pamatyti 
pasaulį ir užsidirbti nemažai 
pinigų, tačiau aikštelėje nede
monstruoja kovotojų savybių", 
teigė viena tituluočiausių visų 
laikų Lietuvos sportininkių, 
dukart olimpinė, dukart pa
saulio, triskart Europos čem
pionė ir daugelio varžybų pri
zininkė, legendinė krepšinin
kė Angelė Rupšienė. Turtingą 
jos sportinių laimikių kolek
ciją papildė ir LTOK „Olim
pinė žvaigždė", kuria Angelė 
buvo apdovanota praėjusios 
vasaros pabaigoje, kai šventė 
savo auksinį jubiliejų. 

(KD, Elta) 

* Lietuvos e lektros per
davimo linijos su Lenkijos 
elektros tinklais turėtų būti 
sujungtos 2008 m., o 61 proc. 
projekto išlaidų turėtų finan
suoti Europos Sąjunga. Euro
pos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko samdyti elektros tilto 
tiesimo ekonominio pagrindi
mo studijos rengėjai (Didžio
sios Britanijos bendrovės „IPA 
Energy Consulting" vadovau
jamas susivienijimas) mano, 
kad projektas ekonomiškai 
bus naudingas, jei 1.498 mlrd. 
litų vertės projektui įgyven
dinti ES skirs 949.5 mln. litų. 
Tai buvo pareikšta studijos 

pristatyme. Lietuvos energeti
kos specialistai teigia, jog dar 
tebėra neaišku, ar konsul
tantų rekomenduota ES finan
sinė parama bus gauta. 

* Pareigūnai , t iriantys 
Seimo nario Rimanto Ruzo 
mirt ies aplinkybes, dar nega
li nei paneigti, nei įrodyti pa
sikėsinimo prielaidos, o pa
grindinė jų tyrimo kryptis — 
Kelių eismo taisyklių pažei
dimas. Žiniasklaidoje atsirado 
spekuliacijų, jog parlamenta
ras R. Ruzas tapo politinio 
sąmokslo auka. (KD, Eita) 

* Lietuvoje pradėjus 
veikti legal iems lošimo na
mams ir žaidimų automatų 
salonams, vis daugiau lošėjų 
tampa priklausomi nuo azarti
nių žaidimų. Niekas Lietuvoje 
negali pasakyti, kiek yra žmo
nių, kamuojamų patologiško 
potraukio lošti. Tuo tarpu psi
chiatrai pastebi, kad, pradėjus 
veikti legaliems lošimo na
mams, nuolat daugėja šio psi
chinio sutrikimo kamuojamų 
pacientų, tarp jų — daug ne
pilnamečių. (KD, Elta) 

* Iš deš imties Lietuvos 
pi l iečių, laimėjusių bylas 
Strasbūro teisme, vienintelis 
buvęs Seimo narys Audrius 
Butkevičius, kalėjęs dėl pa
sikėsinimo sukčiauti stambiu 
mastu, iki šiol negavo jam pri
teistų pinigų. Laimėjusiems 
Europos Žmogaus Teisių Teis
me prieš Lietuvą pinigai mo
kami iš specialaus fondo, pi
nigų šiame fonde pakanka. Iš 
viso Strasbūro teismas yra 
įpareigojęs Lietuvą sumokėti 
433,742 litus. (LR, Elta) 

* Žvejybos bendrovė 
„Senoji Baltija" netrukus 
teismo sprendimu bus per
tvarkyta. Per kelerius metus 
bendrovės skolos išaugo iki 25 
mln. litų ir 8 mln. viršija jos 
turtą. Jmonės atstovai tvirti
na, kad pertvarka yra geriau
sias būdas išlipti iš skolų. 
Šiam planui pritaria ir di
džiausi bendrovės kreditoriai 
— Valstybinė mokesčių in
spekcija bei „Sodra". Jmonė 
nenutraukė veiklos, 3 jos lai
vai toliau žvejoja Baltijos 
jūroje, likusieji 6 — išnuomoti. 

* Iš Kauno „Žalgirio" 
krepšinio komandos trene
rio pare igų atleidžiamas Al
girdas Brazys teigia jautęs, 
kad prieš jį rengiamas puoli
mas. Tuo tarpu komandos va
dovai, atrodo, vis mažiau yra 
įsitikinę, kad prie „Žalgirio" 
vairo stos Antanas Sireika. 
J a u minimos Šarūno Saka
lausko ir Rūtenio Paulausko 
kandidatūros. (R, Elta) 

Remkite dr. Kazį Bobelį į prezidentą, o Landsbergį į pirmi
ninko vietą, kadangi jie abu patriotai ir gerai žino Lietuvos isto
riją. Jie netūpcios dėl Karaliaučiaus atgavimo, bet jie bandys jį 
atgauti, nes Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eleksiras. Visi, 
kurie ten važiuos taps milijonieriais. Jūsų Vyriausybė pavertė 
visus ubagais ir toliau nori juos tokiais laikyti. Jie rūpinasi tik 
savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais. 

Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva yra senoji slavo moti
na, fsiverždami j Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000.000 
lietuvių protestantų ir 4 mln. austrų protestantų. Dabar yra 
Jums laikas atitaisyti padarytą klaidą. Ištraukite visą atominį 
laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltijos jūrą beatominę zoną. 
{vykdant tą uždavinį Jūs būsite triskart garsesnis, kaip Petras 
Didysis Tarptautinio masto. O mes iš savo pusės suruošime Tra
kuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bušą ir Jus 
dalyvauti toje puotoje. 

Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingu žmogumi. 

MIRTIES SUKAKTYS 
PENKERIŲ METŲ 

A. t. A. 
LEONO KRIAUČELIUNO 

ir 
DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 

A. t A. 
SŪNAUS EUGENIJAUS 

Mirčių sukaktims paminėti šv. Mišios bus aukoja
mos Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje pirma
dienį, lapkričio 25 d. 11 vai. 30 min. rytą. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
Šv. Mišiose ir pasimelsti už jų sielas. 

Kriaučeliūnų šeima 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 12 d., antradienis 

A. t A. 
TERESA ANČIULIENĖ 

VIRBYLAITĖ 
Mirė 2002 m. lapkričio 8 d., sulaukusi 74 metų. 
Gyveno Twin Lakęs, WI, anksčiau Brighton Parke. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 53 

metus. 
Nuliūdę liko: vyras Stasys Ančiulis su šeima; sūnus 

Leonas, duktė Nijolė 0. Malley su šeima, sūnus Ray-
mondas su šeima, sesuo Dana Eičinas su šeima, sesuo 
Irena Kubilius su šeima, Juzafina Ančiulienė su šeima, 
kiti giminės ir pažįstami. 

A a . Teresa priklausė Šaulių organizacijai. 
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, lapkričio 10 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo na
muose. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 11 d. Po 10 
v.r. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

* Žemės ūkio ministerija 
sudarė darbo grupe biokuro 
gamybos ir naudojimo Lietu
voje galimybėms bei perspek
tyvoms išanalizuoti. Planuoja
ma, kad jau kitais metais bus 
pagaminta po 10,000 tonų 
rapso metilesterio ir bioetano-
lio. m. Elta) 

* Referendumo dėl Lietu
vos narystės NATO parašų 
rinkimo punktas jau veikia ir 
sostinės prekybos bei pramogų 
centre „Akropolis''. Daugumos 
analitikų nuomone, referendu
mo surengti greičiausiai nepa
vyks — surinkti 300,000 para
šų neturint gerai organizuotų 
struktūrų esą neįmanoma. 

(LŽ. Elta) 

* JAV dolerio kursas lito 
atžvilgiu artinasi prie že
miausios savo ribos, pasaulio 
naujienos doleriui nežada nie
ko gero. Silpstantis doleris 
mažina Lietuvos eksportuo
tojų konkurencingumą dole
rinėse rinkose. Statistikos de
partamento duomenimis, tre
čiąjį ketvirtį, palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu, eksporto apimtys 
pramonės struktūroje suma
žėjo — atitinkamai siekė 59.9 
ir 57.3 proc. Stiprus litas ne į 
naudą Lietuvos ekonomikai, 
įtakos tai gali turėti ir 2003 
m. valstybės biudžetui, kuris 
buvo sudaromas tikintis silp
nesnio lito. (Lž, vž, Elta) 
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Chicago 

Dearborn, MI 
Ben Norkūnas 

sk. 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plus# or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

it's Scandinavian 

A. t A 
JUOZAS KARVELAITIS 

Mirė ankstų 2002 m. lapkričio 9 d. rytą, sulaukęs 
86 metų. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. Savo dienas pa
lydėjo Joliet, IL. 

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 11d. 
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo na
muose (12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439, arti 
Derby Rd.). Laidotuvės įvyko antradienį, lapkričio 12 d. 
9:30 vai. ryte Petkus Lemont laidojimo namų koply
čioje, iš kur a.a. Juozas buvo palydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto buvo 
aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis 
buvo palydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuliūdę artimieji. 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralliomes.com 

A. t A. 
MARCIJONA RASIMAS 

Mirė sekmadienį, 2002 m. lapkričio 10 d., sulaukusi 
86 metų. 

Gimė Lietuvoje, Švenčionyse. Ilgą laiką išgyveno 
Marąuette Parko apylinkėse, savo dienas palydėjo Oak 
Lawn, IL. 

Nuliūdę liko: vyras Boleslovas, dukros Aušra, Brigi
ta, Agnė ir Cecilija; anūkai Joe, Michael, Vytautas, Kęs
tutis, Karina ir Kristina; proanūkai Melissa, Karissa, 
Audra Grace ir Kaitlin; pusseserė Leokadija Pačkaus-
kienė; Gabis ir Sofia Rudavičiai. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 13 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Bradi-Gill laidojimo namuose 
(2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL 60805). Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 14 d. 9 vai. ryte Bra-
dy-Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Marcijona 
bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kur 9:30 vai. ryto bus aukojamos gedulingos Mišios. Po 
šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių labai prašome aukoti Lietuvos Našlai
čių globos komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
MEČISLOVAS SKRUODYS 

Mirė sekmadienį, 2002 m. lapkričio 10 d. 7 va!, ryto, 
Lemonte. 

Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte. Trisdešimt penke
rius metus išgyveno Cicero, IL. 

Nuliūdę liko: žmona Pranutė, sūnus Aidas ir dukra 
Daina, anūkas Marius ir anūkės Vilija, Svaja bei Ge
novaitė; žentas Aloyzas, marti Judy ir sesuo Jonė Lietu
voje. 

Velionis bus pašarvotas antradienį, lapkričio 12 d. 
nuo 3 iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo na
muose (12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439, arti 
Derby Rd.). Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 13 d. 
9:30 vai. ryte Petkus Lemont laidojimo namų koply
čioje, iš kur a.a. Mečislovas bus palydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus 
palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių atsiminkite velionį aukodami Lithua-
nian Mercy Lift ir Vaiko vartai į mokslą, labdaros or
ganizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

Mūsų mielam draugui 

A. t A. 
JUOZUI CIBUI 

p a b a i g u s šios žemės kelionę, re iškiame nuošir
džią užuo jau tą jo žmonai SOFIJAI , dukroms 
AUŠRAI ir RAMUNEI su šeimomis, sūnui RO
B E R T U I bei ki t iems g iminėms . 

Stepas Juodakis 
Nijolė ir Julius Šmulkščiai 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralliomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

ALTO ATEITIS - IEŠKOTI 
LIETUVAI DRAUGŲ 

Lapkričio 9 d. Balzeko kul
tūros muziejaus Gintaro salėje 
Čikagoje vyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos 62-asis metinis 
suvažiavimas, prasidėjęs kun. 
K. Ambraso. SJ. invokacija. 
kurią perskaitė Nerijus Šme-
rauskas. Čikagos generalinio 
konsulo Giedriaus Apuoko 
sveikinimą perskaitė konsula
to bendradarbis Ramūnas 
Astrauskas. Sveikinime iš
reikštas apgailestavimas del 
ilgamečio ALTo atstovo Va
šingtone Algio Rimo mirties. 

Suvažiavimą pasveikino 
garbes konsulai - Vaclovas 
Kleiza ir Stanley Balzekas. Jr. 
Politinių kalinių (nacių ir so
vietinėse stovyklose' sąjungos 
pirmininkas Pilypas Narutis. 
pasveikinęs suvažiavimą, pri
statė Lenkijoje išleistą knyge
lę apie kun. A. Lipniūną. na
cių kankinį. Lenkai pasiekė, 
jog 108 jų vyskupai, nužudyti 
okupantų, būtų paskelbti pa
laimintaisiais. Kalbėtojas iš
reiškė viltį, kad ir lietuviai 
des pastangas, jog palaimin
tuoju būtų paskelbtas ir kun. 
A. Lipniunas. Algis Regis 
kalbėjo Mažosios Lietuvos re
zistencijos sąjūdžio vardu. 
..Dar ne visa Lietuva laisva. -
pareiškė jis. - Žydai atstatė 
Izraelį, kai ten nebuvo ne vie
no žydo. kodėl mes negalim at
statyti Mažosios Lietuvos?" 

Respublikonu federacijos 
sveikinimą perskaitė Pranas 
Jurkus, o vienos seniausių 
išeivių organizacijos - Lietu
vių katalikių moterų - vardu 
sveikino Evelina Oželiene; 
Lithuanian Mercy Lift vardu 
- pirmininkė Pranė Šlutiene: 
Pabaltiečių komiteto vardu -
Simonas Girdzijauskas. Vė
liau suvažiavimą Tautos fondo 
vardu sveikino Jonas Vilgalys. 
kuris dalyvavo tose pačiose 
patalpose vykusiame Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
suvažiavime. 

Raštu gauti sveikinimai iš 
JAV LB Tarybos pirmininkes 
Reginos Narušienės ir Krašto 
vaidybos pirmininko Algiman
to Gečio. kurio sveikinime 
buvo išreikštas ir kvietimas 
svarstyti organizacijų susijun
gimo klausimą. ..ALT ir BALF 
yra įkurti tų pačių žmonių ir 
daug dešimtmečių vaisingai 
bendradarbiavo". - buvo sako
ma BALFo pirmininkės Ma
rios Rudienės sveikinime. Bu
vo paskelbta, kad Lietuviu 
prekybos rūmai, kuriems va
dovauja Stcnley Balzekas III. 
ALTui paskyrė 1.000 dol. 
auką. 

Suvažiavimo dalyviai tylos 
minute pagerbė Algį Rima. 
buvusį aktyvų ir talentingą 
bendradarbį, daug prisidėjusį 
ir prie pastarųjų akcijų del 
Lietuvos stojimo į NATO. Tau
tos fonde velionio sprendimu 
įkurtas Aleio Rimo švietimo 

fondas. Apie jį žodį tarė ALTo 
pirmininkas Saulius Kuprys, 
kuris pareiškė, kad A. Rimo 
noru ir pastangomis JBANC 
(ALTo ir estų bei latvių orga
nizacijų išlaikoma jungtine 
įstaiga' tapo moderni ir čia 
vyksta pokalbiai su visu pa
sauliu. ..Mes pasigesime jo ra
maus budo. Jo talento mums 
niekas nepakeis. - sake S. 
Kuprys. - bet mes turime tęsti 
jo darbus". Algio Rimo palai
kai sudeginti ir. vykdant jo 
valią, pervežti palaidoti į Lie
tuvą. 

Toliau pranešimą padare 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Saulius Kuprys. 
Jis papasakojo apie JBANC 
įstaigą, kurioje dirba po tris 
Baltijos valstybių atstovus. 
Šiuo metu jai iš eilės vadovau
ja estai. Mirus A. Rimui, 
ieškoma, kas galėtų JBANC 
atstovauti ALTui. Kol kas ji 
pavaduoja Henry Gaidis. Pir
mininkas pasidžiaugė, kad 
JBANC daug prisidėjo, kad 
JAV Kongrese būtų pravestos 
net trys Baltijos valstybėms 
palankios rezoliucijos. Viena 
jų buvo ..Laisvės konsolidaci
jos aktas", su kurios priėmimu 
} Lietuvą atėjo ir 7 mln. finan
sinė parama. Saulius Kuprys 
pareiškė, kad net Maskvoje 
buvo sureaguota į aktyvią pa
baltiečių veiklą. Viename iš 
rusų dokumentų, liečiančių 
Rusijos poziciją del NATO. 
buvo pareikšta, kad pabal-
tiečiai Amerikoje išvystė ta 
kryptimi aktyvią veiklą, bet 
kai šis dokumentas buvo 
išverstas į anglų kalbą, šios 
pastraipos neliko. 

Buvo pasidžiaugta labai ge
rais ryšiais su lenkų emigraci
ja, taip pat su Lietuvos konsu
latu Čikagoje. Su konsulato 
pagalba surengti penki rengi
niai Čikagos miesto centre: 
priėmimas tuometiniam LR 
ministrui pirmininkui Andriui 
Kubiliui. prof. Vytautui 
Landsbergiui. LR prezidentui 
Valdui Adamkui ir kt. Miesto 
rotušei padovanota 15x25 
pėdų dydžio vėliava, kuri ke
liama Vasario 16-osios proga. 
Neo-lithuanai. kurie pernai 
įsijungė į ALTą. pradėjo atgai
vinti Studentų sąjungą. 

Saulius Kuprys išreiškė ir 
ALTo ateities viziją. Jo nuo
mone. Lietuvai tapus NATO 
nare. ALTo kryptis gali pa
krypti daugiau visuomenine 
linkme, bet bus ką veikti ir 
ateityje: negalima praeiti tylo
mis pro nesąžiningai tam 
tikrų sluoksnių pasaulyje es
kaluojamą nuomonę dėl lietu
vių tautos dalyvavimo žydų 
holocauste. ..Jeigu tylėsime, 
įsitvirtins neteisingos išvados. 
- sake S. Kuprys. - Tam gal 
netgi reikės samdyti profe
sionalus". 

Kaip vieną iš .ALTo ateities 

darbų S. Kuprys mato eko
nominę pagalbą Lietuvai, 
ieškant jai investicijų. ..Mes 
turim ieškoti Lietuvai draugų. 
300.000 žmonių išvažiavo iš 
Lietuvos del ekonominių prie
žasčių. Ko nepasiekė rusų 
okupantas, padarysim patys. 
Mes turim prisidėti prie Lietu
vos vystymo, kad žmonės 
turėtų normalų gyvenimą". 

Buvo pažymėta, kad gerai 
veikia Californijos. Detroito. 
Čikagos skyriai. Per metus 
NATO reikalu pasiųsta net 
50.000 laiškų. Išreikšta pa
dėka lietuviškai spaudai: 
..Draugui". ..Dirvai". ..Lietu
vių balsui". Lietuvių televizi
jai Čikagoje, mezgami ryšiai 
su naujausios bangos imi
grantų leidžiamu ..Amerikos 
lietuviu". Ateityje ketinama 
peržiūrėti ALTo struktūrą, ir 
skyrių ar bent atstovą turėti 
kiekvienoje valstijoje. Tuo rei
kalu sudarytas komitetas. 
ALTo bendradarbių sąraše 
esama apie 20.000 žmonių, su 
kuriais ryšius palaiko Nerijus 
Šmerauskas. Stasys Dubaus
kas, jiems talkina Sauliaus 
Kuprio žmona Roma bei sū
nus Tomas. Bandoma eiti į 4 -
5 kartos lietuvių kilmės ame
rikiečius. Atsiliepia žmones, 
kurių tėvai ar seneliai buvo 
ALTo nariai. 

Buvo išreikšta padėka Tau
tos fondui, be kurio paramos 
nebūtų galima išlaikyti 
JBANC įstaigos Vašingtone. 
Nuo 1992 m. ALTas gavo 
130.250 dol. paramos. Suva
žiavimo metu J. Vilgalys per
davė dar 20.000 dol. čekį. 

Suvažiavimui perėmęs vado
vauti vienas iš ALTo vicepir
mininkų Jonas Valaitis iš
reiškė padėką ALTo pirminin
kui adv. Sauliui Kupriui už jo 
aktyvią ir vaisingą veiklą. 

Buvo pateiktas klausimas 
del santykių su JAV LB. kurie 
įvardinti kaip korektiški. 
..Kooperacija buvo labai efek
tinga, kai buvo gyvas Algis Ri
mas". - teigė S. Kuprys. 

Buvo pristatytos iždininko ir 
iždo globėjų ataskaitos. Pinigi
niai reikalai tvarkomi gerai. 
Per metus gauta netoli 70.000 
dol. pajamų ir panašiai tiek 
išleista. Buvo išreikštas pasi
tenkinimas, kad kelionėms pa
reigūnai tesunaudojo tik 800 
dol. O tai reiškė, kad atstovai 
važinėjo savo lėšomis. ALTo 
pirmininkas ypač iškėlė iž
dininko Jeronimo Gaižučio 
indelį. Nors jam nepriklauso 
tai daryti, bet jis kiekvieną 
dieną atvyksta į būstinę patik
rinti pašto. Del to nereikia 
samdyti atskiro žmogaus. 

Matilda Marcinkienė pri
statė .ALTo fondą, kuriame 
yra 13. 551 dol. 

Iškilo klausimas del vienos 
ALTo organizacijos - Katalikų 
susivienijimo Amerikoje, vei
kiančio Pennsylvanijoje. liki
mo. Yra pavojus, kad ši orga
nizacija, susijungusi su nelie
tuviška organizacija. gali 
atkristi, bet galutinio sprendi
mo dar nėra padaryta. 

Pasisakė skyrių atstovai: 
Čikagos pirmininke E. Ože
liene. įteikusi centrui 3.000 
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iu T.irvhos 6'2-ajame suvažiavime vyko diskusijų .t..e nauju veiklom būdų paieška Vienoje iš ju 
tai iš kaires Tomas Rinkimas. Jurgita Baltrušaityte. Simonas Girdzijauskas. Tomas Kuprys 
l iauskas J o n o k u p r i o • 
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dol. auką: Viktoras Motušis iš 
Cicero. įteikęs 500 dol. sky
riaus auką. 

Buvo surengtos trejos svars-
tybos. Rodant pastangas at
jauninti ALTą. buvo sukviesta 
grupe studentų, kuri pristatė 
savo vizijas dei ALTo ateities. 
Jaunimo svarstybose dalyvavo 
daugiausia Amerikoje studi
juojantys Lietuvos studentai, 
tarp kurių buvo viena* išeivių 
palikuonis - Tomas Kuprys. 
ALTo pirmininko sūnus, 
Northwestern University stu
dijuojantis ekonomiką. Kiti 
dalyvavusieji: Gintas Bieliaus
kas 'Vilniaus universitetas), 
Jurgita Baltrušaitytė (Univer
sity of Illinois). . Tomas 
Rinktinas (University of Illi
nois). Pokalbyje dalyvavo ir 
JBANC atstovas Simonas 
Girdzijauskas, studijuojantis 
George Mason University. 
Jaunimas pageidavo suakty
vinti ALTo internetinį tinkla-
lapį. Be kita ko. prie šio darbo 
prisideda ir Tomas Kuprys. Į 
..Draugo" klausimą, ar jis pats 
domisi politika, ar čia daly
vauja tik tėvelį remdamas. To
mas atsakė, kad kiekvienas 
ekonomistas neišvengiamai 
turi būti ir politikas. Jis. beje, 
pateikė ir konstruktyvių 
pasiūlymų, sakydamas, kad 
reikia į jaunimą eiti dviem 
lygmenimis: pirmiausia reikia 
pakviesti jaunimo globėjus, 
kurie paskui save atsives ir 
patį jaunimą. ..Mūsų šaknys 
dar nėra žemėje, mes dar 
ieškome savęs". - sakė būsi
masis politikas, kaip jis buvo 
įvardintas replika iš salės. 

Jurgitos nuomone. ALTui 
reikia daugiau dėmesio kreipti 
i akademini jaunimą. Daugu
ma jų grįš į Lietuvą ir. gavę 
gerą išsilavinimą Amerikoje, 
užims Lietuvoje svarbius pos
tus. Jie bus ALTo draugai ir 
idėjų platintojai. Jau yra su
sidariusi apie 40 studentų 
grupe, kuri yra potencialus 
studentų organizacijos bran
duolys. Anot Jurgitos, studen
tai yra idealūs savanoriai. Jie 
dėl patirties sutinka dirbti vi
sus darbus. Jos teigimu, prieš 
dvejus metus Amerikoje mo
kėsi apie 400 studentų iš Lie
tuvos Kovo 11-ąją jie buvo su
rinkti Lietuvos ambasadoje, ir 
tai sukėlė jiems džiaugsmą, 
bet toliau įvykiai nesivystė. 
..Reikia steigti duomenų ba
zę", siūlė J. Baltrušaityte. 

Tomas Rinkūnas. Illinois 
universitete siekiantis magis
tro laipsnio, sakė. kad ALTas 
turėtų skatinti ekonomistų 
ruošimą Vakaruose. Remti 
studentus su sąlyga, kad jie 
grįš į Lietuvą. Lietuva neturi 
gerų ekonomistų - arba jie yra 
sovietinio auklėjimo, arba dėl 
geresnių atlyginimų yra pavi
lioti i privatų verslą. ..Nedar
bo lygis Lietuvoje aukštas, bet 
tikrų specialistų yra stygius". 
- sake Tomas. 

Studentai įsipareigojo koor
dinuoti ALTo ir kuriamos Stu
dentų sąjungos ryšius. 

Jaunimo simpoziume akty
viai dalyvavo ir savo nuomonę 
reiškė vyresnieji. Jonas Valai
tis patvirtino, kad yra gydy
tojų, kurie, gavę gerą pa
ruošimą Amerikoje, užima 

aukštas pozicijas Lietuvoje. 
.ALTas galėtų suteikti politi
kos mokslų stipendiją, nes kol 
kas Lietuvos Seimas balsuo
tojų nėra aukštai vertinama 
įstaiga. 

Kitose svarstybose apie 
naujų Veiklos būdų paieškas 
dalyvavo Lietuvos Vyčių atsto
vai: Loretta Stukas. kuri per
nai buvo apdovanota DLK 
Gedimino ordinu, ir Lietuvos 
Vyčių prezidentas Robert 
Martin. Jr. ..Lietuvos tikslus 
reikia išsakyti ne tik lietu
viškai, bet ir angliškai, o tai 
gali padaryti Vyčiai. - sakė L. 
Stukas, - todėl ALTas turi 
daugiau dirbti su lietuviškai 
nekalbančia Amerikos visuo
mene". Ji papasakojo apie 
Nevv Jersey lietuvių klubo pa
tirtį. Vyčiai šiuo metu akty
viai veikia platindami žinias 
apie Šiluvos Marijos apsi
reiškimą pasaulyje, kas yra 
geriausias būdas priminti pa
sauliui apie Lietuvą, - sakė R. 
Martin. Beje, Lietuvos Vyčiai 
yra didžiausia ALTo organiza
cija, turinti 62 kuopas. 

Svarstybas ..Pabaltijo orga
nizacijų bendro darbo patirtis'7 

vedė Pranas Jurkus , jame da
lyvavo estų atstovė Gi Ida Ka
ru ir latvis Artis Inka, kuris 
prisiminė, kad praėjusią va
sarą Čikagoje vyko aštuntoji 
latvių dainų šventė. ..Dar ne 
laikas švęsti, - sakė pabal-
tiečių atstovai. - Prieš akis 
dar daug darbo". 

Pranas Jurkus pristatė 
Amerikos Vidurio Vakarų 
Baltų koaliciją ir pateikė 
ALTo suvažiavimo rezoliucijų 
projektą. Rezoliucijos buvo 
priimtos. Jose remiamos prez. 
Busho pastangos kovojant su 
pasauliniu terorizmu: sveiki
namos ALTo pastangos dėl 
NATO plėtimo bei ryšiai su 
Lietuvos diplomatinėmis tar
nybomis ir kitomis etninėmis 
grupėmis: raginama pagyvinti 
skyrių veiklą ir ryšius su JAV 
LB: dėkojama Tautos fondui 
už nuolatinę paramą ir kt. 

Audronė V. Škiudaitė 

GIESMIŲ GIJA 
Lapkričio 30 d., šeštadienį. 

4:30 vai. po pietų. į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią Marquette Parke 
pirmą kartą susirinks ir gies
mių gija sudrebins šventovės 
skliautais visi Čikagos lietuvių 
bažnytiniai chorai. 

Renginys skirtas šv. Cecili
jai — muzikos globėjai. Jame 
dalyvaus: Brighton Parko — 
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo: Cicero — Šv. Antano: 
Lemonto — Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos ir Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 

. chorai. O taip pat galėsime 
pasidžiaugti vaikų giesmėmis, 
kurioms vadovaus Dalia Ged
viliene ir Darius Polikaitis. 
Po koncerto bus aukojamos 
Mišios už gyvus ir mirusius 
choristus, chorų vadovus ir jų 
šeimas. Tikimės visų nuošir
daus dalyvavimo. 

Kun. R. Adomavič ius 

Kalėdine mugė — Pasau
lio lietuvių centro. Lemont. 
IL, didžiojoje salėje gruodžio 7 
ir 8 d., nuo 9 vai. r. iki 3 vai. 
popiet. Norintieji prekiauti, 
stalus gali užsisakyti pas Al
doną Palekienę tel. 708-448-
7436. Visus maloniai kviečia 
PLC renginių komitetas. 

„Aš neturiu kuo apsivilk
ti..." — kiek kartų atsidūsta 
moteriške, besiruošdama į po
kylį ar kitą iškilmingesnį ren
ginį. ..O kažin kokios šįmet 
mados?" — toks klausimas 
taip pat ne retenybė. Taigi! 
Atvykite šį sekmadieni, lap
kričio 17 d.. 12:30 vai. p.p.. į 
PLC didžiojoje salėje rengia
mą madų parodą — ir visos, 
su madomis susietos, proble
mos bus išspręstos, į visus 
klausimus rasite atsakymus. 
Stalus arba vietas užsisakyti 
galima telefonais: 630-257-
0153 ir 630-852-3204. 

Lietuvos konsulatas Či
kagoje ir karaliaus Mindau
go minėjimo ruošos komitetas 
praneša, kad vienas iš rengi
nių bus šaunus pokylis, ruo
šiamas 2003 m. kovo 13 d. 
Universitv Club salėje. Chica-
go. IL. 

„Kanklės" jau skamba 
Amerikoje. Pirmas koncertas 
įvyko lapkričio 9 d., Nevv Bri-
tain, CT, kur buvo paminėta 
LB 50-metis. Šiame minėjime 
ir koncerte dalyvavo LB Kraš
to valdybos pirm. Algimantas 
Gečys, valdybos reikalų vedė
ja/sekretorė Teresė Gečienė, 
apylinkės lietuviai ir svečiai iš 
tolimesnių apylinkių bei mies
tų. Renginys pavyko, koncer
tas nuostabus ir dalyviai kėlė 
ovacijas. Lapkričio 23 d. 
„Kanklės" koncertuos Cleve-
lande, o Lemonte lapkričio 24 
d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p., 
Lietuvių fondo salėje. Visi 
kviečiami, visi laukiami. 

Dienos išvyką autobusu į 
United Centre lapkričio 22 d.. 
penktadienį, ruošia vyresnių
jų lietuvių centras Čikagoje. 
Matysime naujausią ir įdomią 
..Ringling Bros. Barnum & 
Bailey" cirko programą. Iš
vyksime nuo ..Seklyčios" 9 
vai. r., sugrįšime 1:30 vai. po
piet. „Seklyčioje" pietūs su nuo
laida (kuponui. Daugiau in
formacijos teikiama telefonu 
773-476-2655. 

Lietuvių operos valdyba 
praneša , kad visos vietos į 
lėšų telkimo vajaus pokylį, 
šeštadienį, lapkričio 23 d., jau 
yra užsakytos, naujos rezerva
cijos nebepriimamos. Opera 
dėkinga visiems savo rėmė
jams, taip gausiai atsiliepu
siems į pakvietimą. Renginio 
vadovas Jurgis Vidžiūnas 
primena, kad visi. kurie dar 
nesugrąžino laimėjimo bilietų 
šaknelių, nedelsiant jas at
siųstų. Taip pat. jeigu vajaus 
proga būtų norinčių paremti 
kitą pavasarį statomą ..Kau
kių baliaus" operą, aukas gali 
siųsti: Lithuanian Opera Co., 
Inc. 3222 W. 66th Place. Chi-
cago, IL 60629. 

Meno darbu varžytinės 
vyks šį penktadienį, lapkričio 
15 d.. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Nuo 7 vai. 
vak. bus „tyliosios" varžytinės 
(aukcionas), t.y. bus galima 
įrašinėti savo siūlomą vertę 
prie paveikslų esančiuose la
pukuose, o nuo 8 vai. vak.. — 
jau ..garsiosios", kurias pra
ves Arvydas Reneckis. Šią 
parodą-varžytines organizuoja 
Algimantas Kezys ir kviečia 
visus gausiai dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos darbo konfe
rencija įvyks š.m. lapkričio 16-
17 d. Balzeko muziejuje, Gin
taro salėje. Lapkričio 15 d., 7 
vai. vakare, pabendravimas. 
Lapkričio 16 d. 9:30 vai. ryto, 
prasidės registracija, konfe
rencijos atidarymas 10 vai. ry
te. Lapkričio 17 d., 10 vai. ry
te, Jėzuitų koplyčioje šv. Mi
šios. 10:30 vai. r. — Tautinio 
kultūros fondo suvažiavimas. 
12 vai. — Vilties draugijos su
važiavimas. Visi kviečiami da
lyvauti. 

Prezidento Valdo Adam
kaus Rėmėjų komitetas 
ruošia šaunų pokylį š.m. lapk
ričio 27 d.. 7 vai. vak.. Willow-
brook didžiojoje salėje. Nors 
rengėjai dar prašo neskelbti, 
bet sužinojome, kad programą 
atliks vienas populiariausių 
Lietuvos muzikos žvaigždžių. 
Pokylio pelnas skiriamas V. 
Adamkaus rinkiminei kampa
nijai paremti. Vietas užsisa
kyti galima jau dabar, skam
binant Willowbrook telefonu: 
708-839-1000. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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• Los Angeles Birutietės, 
atsiliepdamos į Čikagos Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugi
jos atsišaukimą, Karaliau
čiaus srities lietuviškų mo
kyklų paramai skyrė $50O au
ką. Rusų okupuotoje Mažojoje 
Lietuvoje lietuviškos mokyk
lėlės deda dideles pastangas 
skiepyti ir išlaikyti lietuvybę 
jaunoje kartoje, joms labai rei
kalingos įvairiopos paramos. 
Dėkodami rėmėjams, kviečia
me visuomenę remti lietu
višką švietimą Maž. Lietuvoje 
aukas siunčiant: „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaite 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. TRANSPOINT — 
pat ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 
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