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Krikščionys demokratai 
svarstė partijos ateitį 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Krikščionių demokratų par
tijos (KDP) pirmininkas Algir
das Saudargas šeštadienį par
tijos tarybos posėdyje mėgino 
nušalinti partijos valdybą, ap
kaltinęs ją toleruojant ža
lingus vidaus reiškinius. 

Tačiau šis pasiūlymas nesu
rinko daugumos tarybos narių 
balsų ir nebuvo - į trauktas į 
posėdžio darbotvarkę. 

A. Saudargas vėliau žurna
listams teigė norėjęs pakviesti 
tarybos narius diskusijai dėl 
padėties partijoje artėjant 
ataskaitinei-rinkiminei konfe
rencijai. Pasak A. Saudargo, 
buvęs pavojus, kad konferenci
j a įvyks, partijos viduje iš es
mės neišsiaiškinus tarpusavio 
kaltinimų. 

Anot A. Saudargo, valdyba 
toleravo kritikos kampaniją, 
kuri buvo atspindėta krikščio
nių demokratų laikraštyje 
.Apžvalga". Laikraščio rugsė
jo numeryje,A. Saudargas bu
vo kritikuojamas dėl nesuge
bėjimo tinkamai nubrėžti par
tijos strategiją, „konserva
tyvųjį" ir „liberalųjį" sparnus, 
padarius daug taktinių klai
dų. 

Kaip žinoma, A. Saudargas 
pareiškė lapkritį konferenci
joje nekandidatuosiąs naujajai 
pirmininko kadencijai. 

Vienas tarybos posėdžio da
lyvių teigė nesuprantąs, kas 
bendro tarp kritikos laikraš
tyje ir partijos valdybos. 

.Apžvalga" nėra oficialus 
partijos organas, laikraštį su 
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo parama leidžia 
UAB „Apžvalga". 

A Saudargo teigimu, valdy
ba turėjo būti perrinkta, kad 
susilpnėtų partijos narių gru
pė, „kuriems turi įtaką Felik
sas Falubinskas". Pasak KDP 
vadovo, nepalankiu straipsniu 

F. Palubinskas pradėjo savo 
rinkimų kampaniją. 

„Esu prieš tą liniją (kuri 
paskelbta 'Apžvalgoj'), tai so
vietinė balotiravimosi linija", 
žurnalistams sake A. Saudar
gas. 

F. Palubinskas yra vienas 
Seimo pirmininko pavaduo
tojų, frakcijos Seime narys. 
Anot žinia-sklaidos, jis partijo
je atstovauja nuosaikiajai sro
vei ir įvardijamas galimu kan
didatu į partijos pirmininko 
postą. 

Pasak A. Saudargo, F. Palu
binsko įsivyravimas partijos 
valdžioje krikščionių demok
ratų ateičiai „galėtų turėti 
lemtingų pasekmių". Anot 
KDP vadovo, F. Palubinską 
remiantys partijos nariai ski
ria „didesnį akcentą partijos 
išorinei veiklai, negu partijos 
principams". „KDP reikalinga 
būtent tokia, kuri aiškiai su
vokia savo principus ir gina 
vertybes", teigė A. Saudargas. 

„Kai kurie naivūs jaunuoliai 
jau paskelbė 'posaudarginę' 
epochą, bet aš turiu dar du 
mėnesius ir išliksiu labai ak
tyvus partijos narys", sakė jis. 

„Liberaliojo" sparno vieno 
atstovų, KDP Vilniaus sky
riaus pirmininko Audriaus 
Penkausko teigimu, A Sau
dargas norėjęs „išeidamas 
pasilikti". Pasak A Penkaus
ko, A. Saudargas siekė į val
dybą „sustatyti aavo žmones", 
kad pavyktų į partijos vadovo 
postą išrinkti jo siūlomą as
menį. „Tuomet, formaliai išė
jęs iš partijos valdžios, jis bū
tų turėjęs įtakos svetur", sakė 
A. Penkauskas. 

A. Saudargas žurnalistams 
neįvardijo „savojo" kandidato 
į partijos pirmininko kėdę. 
„Nėra svarbu pats pirminin
kas. Rinkėjai balsuoja už prin
cipus", teigė jis. 

Lietuvos teisinus krečia 
skandalai 

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Per kelias pasta
rąsias savaites aukštesnės in
stancijos teismai dėl esminių 
Baudžiamojo proceso kodekso 
pažeidimų panaikino du že
mesnės instancijos teismų 
nuosprendžius ir išlaisvino 
nuteistuosius, atlikusius lais
vės atėmimo bausmę. 

Rugsėjo 22 dieną Vilniaus 

* Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjunga (LKDS) 
kreipėsi į prezidentą Valdą 
Adamkų, prašydama suteikti 
kalinčiam parlamentarui Au
driui Butkevičiui malonę ir at
leisti jį nuo tolesnio bausmės 
atlikimo. Vilniaus sustiprinto
jo režimo pataisos darbų kolo
nijoje laikomas A. Butkevičius 
LKDP tarpininkavimo papra
šė praėjus porai dienų po to, 
kai pats pasirašė prezidentui 
adresuotą malonės prašymą. 
„Jis buvo nuteistas penke
riems su puse metų kalėjimo 
ir kali jau beveik dvejus me
tus. Jo tolimesnis įkalinimas, 
žinant mūsų perpildytų kalė
jimų būklę, niekam nebūtų 
naudingas", nurodoma LKDS 
vadovų Viktoro Petkaus bei 
Kazio Bobelio pasirašytame 
tarpininkavimo laiške. K. Bo
belis pažymėjo, kad A. Butke
vičius jau atliko beveik dvejus 
metus savo bausmes, tuo tar
pu kiti asmenys, padarę labai 
didelių finansinių nuostolių, 
nėra nuteisti arba išleidžiami 
iš kalėjimo. <Eiu> 

Naftos paieškos I r a n e gali 
nu t rauk t i de rvbas 
/Su amer ik ieč ia is 

Nuotr . : < IS kaires) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 
Heile Meri ir p r e z i d e n t a s I^ennart Meri susitiko Taline, I. 

/mona Alma Adamkiene. Estijos prezidente; žmona 
jos prezidenturoje 'Elta-

Lietuvos ir Estijos prezidentai — 
už praktinį bendradarbiavimą 

apygardos teismas panaikino 
nuosprendį buvusiam Ne
menčinės parapijos kelbonui 
Ričardui Jakučiui, kuriuo Vil
niaus 2-jo apylinkės teismo jis 
buvo nuteistas kalėti 6.5 metų 
su viso jam priklausančio tur
to konfiskacija. Žemesnės in
stancijos teismo suimtą R. Ja
kutį Apygardos teismas palei
do teismo salėje. 

Nagrinėjant bylą pirmos in
stancijos teisme, nenustabdęs 
bylos, teisėjas pavesdavo tar
dytojui surinkti naujos įrody
mus. Su jais teisiamasis ir kiti 
teismo dalyviai nebuvo supa
žindinti, ir taip buvo pažeista 
jų teisė į gynybą. 

Rugsėjo 30 d. Aukščiausia
sis teismas panaikino nuo
sprendį už finansines suk
tybes nuteistam verslininkui 
Arvydui Stašaičiui ir ketu
riems jo bendrininkams. Trys 
nuteistieji teismo sprendimu 
paleisti iš Pravieniškių susti
printo režimo pataisos darbų 
kolonijos, kur kalėjo nuo su
ėmimo paskelbus nuosprendį 
pernai. 

Trijų Aukščiausiojo teismo 
teisėjų kolegija nusprendė, 
kad bylą nagrinėjęs ir nuos
prendį paskelbęs Kauno mies
to apylinkės teismas padarė 
esminius Baudžiamo proceso 
kodekso pažeidimus, pažeidė. 
teisiamųjų teisę į gynybą ir 
Baudžiamojo proceso kodekso 
straipsni, numatantį įtaria
mųjų išdavimą Lietuvai. 

.Aš to skandalu nelaikau. 

Talinas, spalio 4 d. (Elta) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
tikisi, kad jo vizitas Taline pa
dės sustiprinti dvišalius Lietu
vos ir Estijos ryšius, ypatingą 
dėmesį skiriant ekonomi
niams santykiams bei konk
retiems projektams. 

Tokią nuomonę Lietuvos va
dovas išdėstė pirmadienį susi
tikęs su Estijos prezidentu 
Lennart Meri. Šiuo susitikimu 
pradėtas pirmasis po 1990 
metų valstybinis Lietuvos 
prezidento vizitas į Estiją. 

Prezidentas V. Adamkus pa
minėjo, kad drauge su juo yra 
atvykusi Lietuvos verslininkų 
grupė, kuri gali padėti stiprin
ti abiejų valstybių verslo ry
šius. Kol kas šie ryšiai nėra 
itin glaudūs — pernai estiškų 
prekių importas į Lietuvą su
darė 1.5 proc. Lietuvos impor
to, o lietuviškų gaminių ek
sportas į Estiją siekė 2.6 proc. 

Be to, labai didelė nelygybė 
yra susidariusi investicijų po
žiūriu. Estijos investicijos Lie
tuvoje dabar siekia apie 70 
mln. dolerių ir sudaro maž
daug 4 proc. visų užsienio in
vesticijų. Tuo ta rpu Lietuvos 
investicijos Estijoje iki šių me
tų vidurio siekė t ik apie 
343,000 dolerių. 

Kaip sakė prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė, Lietuvos vadovas pa
žymėjo, kad šis vizitas reikš
mingas s t ipr inant valstybių 
vienybę, kuri buvo , j ėgų šalti
nis" siekiant išsivaduoti iš 
pusę amžiaus t rukusios oku
pacijos. 

Jiegu teismas dirbtų be klai
dos, visos pakopos teismai žiū
rėtų į vieną pusę, žmogus net 
negalėtų pretenduoti į teisybę. 
Tada botų jau skandalas", 
sakė Teismų depar tamento 
prie Tesingumo ministerijos 
direktorius Algimantas Valan-
tinas. 

A. Valantinas teigė, kad į es
minius pažeidimus departa
mentas reagavo ir reaguos. 
„Teisėjas neturėtų nukentėti 
už nuomonę, bet už šiurkš
čius, akivaizdžius įstatymo 
pažeidimus, kalbos nėra, kad 
reikės atsiskaityti kiekvienam 
teisėjui", sakė jis. 

A. Valantinas pripažįsta, 
kad kardomasis suėmimas iki 
teismo nuosprendžio ir jo 
įsiteisėjimo Lietuvoje taiko
mas per dažnai 

Prezidentas V. Adamkus pa
brėžė, kad ir Lie* .va, ir Estija 
dabar siekia ben:*-ų tikslų — 
tapti Europos Sąjungos ir 
NATO narėmis. Estijos vado
vas L. Meri sake kad kelias į 
Europos Sąjungą ir NATO 
jam primena oli npines žaidy
nes, kur varžon asi dėl aukso 
ir bronzo medį'ių- Lietuvos 
vadovas pritarė šiai minčiai ir 
pažymėjo, kad tokios lenkty

nės, konkurencija bet kuriuo 
atveju yra naudinga. 

Estija yra tarp pirmųjų kan
didačių, kurios beveik prieš 
dvejus metus buvo pakviestos 
pradėti derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Lietuva ti
kisi tokio kvietimo sulaukti 
šiemet, per Europos Sąjungos 
valstybių vadovų susitikimą 
gruodžio mėnesį Helsinkyje. 

Taline V. Adamkui buvo 
įteiktas garbingo Estijos apdo
vanojimas — Marijos Žemės 
kryžius. 

Visaginas sunerimęs dėl 
Ignalinos elektrinės uždarymo 

Vi ln ius , spalio 4 d. (BNS) 
— Lietuvos ketinimai pradėti 
derybas su Iranu dėl naftos 
įsigijimo gali sugriauti sando
rį su JAV bendrove „Williams 
Internat ionar . 

Irano Islamo Respublika 
yra viena valstybių, kuriai 
JAV yra paskelbusios griežtas 
ekonomines sankcijas. Vašin
gtonas laiko Iraną tarptautinį 
terorizmą remiančia valstybe. 
JAV Finansų ministerijos Už
sienio išteklių kontrolės tarny
ba (The Office of Foreign As-
sets Control of the U.S. De
partment of the Treasury. 
OFAC) yra išleidusi nuorodas, 
kurios reguliuoja sandorius su 
Iranu. 

Anot šių nuorodų, ,.JAV as
menims, įskaitant JAV bankų 
ir prekybos bendrovių užsie
nio filialus, draudžiama vyk
dyti bet kokius sandorius, įs
kaitant pirkimą, pardavimą, 
transportavimą, mainus, fi
nansavimą arba sandorių tar
pininkavimą, kurie susiję su 
Irano kilmės, Irano vyriausy
bei priklausančiomis arba 
kontroliuojamomis prekėmis''. 

Šių OFAC patvirtintų nuo
rodų pažeidimas gresia ben
drovėms baudomis iki pusės 
milijono JAV dolerių arba iki 
250,000 dolerių asmenims ir 
10 metų kalėjimo. 

Griežtas importo sankcijas 
Iranui pirmąkart 1987 m. pas
kelbė JAV prezidentas Ronald 

Keagan. jas 1995 ir 1997 m. 
papilde prezidentas Bill Clin-
ton. 1995 m. atskiru B. Clin-
ton įsaku (Exeeutrve Orden 
N r. 12957 JAV asmenims už
d raus ta dalyva';: perdirbant 
naftą Irane. 

Lietuvos ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis pirmadienį 
spaudos konferencijoje prane
šė, kad kitą savaite Lietuvos 
ir Irano specialistai turėtų 
pradėti derybas dėl Irano naf
tos pirkimo Galimybes pirkt; 
naftą buvo apsvarstytos per E. 
Maldeikio vizitą I rane praė
jusią savaitę*. Ūkio ministras 
taip pat lankėsi Pakistane ir 
Jungtiniuose Arabu Emyra
tuose. 

..Yra labai konkrevios gali
mybės pirkti naftą", teigė mi
nistras. Jo teigimu, kitą sa
vaite su Irano naftos ministe
rijos atstovais vienoje Europos 
valstybių bus pradėti svarstyti 
konkretūs pasiūlymai. 

E. Maldeikis nekonkretiza-
vo : kaip Irano nafta būtų įve
žama į Lietuvą, taip pat neat
sakė, ar tai būtu rusiška, 
transportuojama per Iraną, ar 
Vidurio Rytų nafta. 

Tart is dėl konkrečių perka
mos naftos kiekių, ūkio mini
stro nuomone, turės bendrovė 
,,Mažeikių nafta". ..Mano dar
bas buvo surasti tokias gali
mybe^, V-kio ministerija r.'-.-' 
kiša i komercinių s t ruktūrų 
veikią", pabn žė E. Maldeikis. 

Visaginas , - spalio 1 d. 
(BNS) — Visagino miesto ta
ryba sukritikavo ketinimus 
uždaryti Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) I bloką ir pa
ragino pradėti UI bloko staty
bą. 

Miesto, kuriame stovi elekt
rinė, tarybos neeiliniame po
sėdyje spalio 1 d. priimtas 
kreipimasis į Seimą, kuriame 
priekaištaujama dėl skubotos 
Nacionalinės energetikos stra
tegijos priėmimo procedūros. 

Seimas šią savaitę po patei
kimo pritarė vyriausybės pa
ruoštai Nacionalinei energeti
kos strategijai, numatančiai 
uždaryti IAE pirmąjį bloką iki 
2005 metų. 

„Mūsų nuomone, I energo-
bloko sustabdymas uždarymui 
iki 2005 metų, kai jam jau iš
duota eksploatacijos licencija, 
yra neapgalvotai skubotas ir 
žalingas visai valstybei", ra
šoma Visagino mero Antano 
Ivanausko pasirašytame raš
te. 

* Ekologiškai švariomis 
pėsčiųjų zonomis Kauno 
miesto centre susidomėjo Vo
kietijos žiniasklaida. Du šios 
valstybės laikraščiai — „Rem-
scheider General Anzeiger" ir 
„Baltiche Rundschau" — 
spausdina rašinius apie nerū-
kymo zoną Laisvės alėjoje. 
Valstybinio muzikinio teatro 
ir Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodeliuose. Šiuo metu 
Lietuvoje vieninteliame Kau
no miesto centre yra drau
džiama rūkyti Kauniečius ir 
miesto svečius, minėtose ne-
rūkymo zonose nesilaikančius 
ženklo „Rūkyti draudžiama", 
policijos pareigūnai sustabdo 
ir bando sudrausmini. Jei pa
starieji priešinasi, būna sura
šomas protokolas ir paskiria
ma bauda. A M 

Sovietinė valdžia jau buvo 
pradėjusi statyti Visagine tre
čiąjį jėgainės bloką, tačiau 
darbus buvo priversta nu
traukti dėl ypatingai smarkių 
visuomenės protestų. 

Visagino miesto taryba ma
no, jog miestui svarbu žinoti 
valstyblinės energetikos strat
egijos įgyvendinimo priemo
nes, nes su tuo susijusi viso 
miesto ir jo gyventojų ateitis. 
„Neaišku, a r iki šiol skelb
tuose IAE uždarymo kaštuose 
numatyta Visagino infra
struktūros plėtra, visaginiečių 
socialinės garantijos", rašoma 
tarybos rašte. 

IAE I bloko uždarymas kai
nuotų apie 1 milijardą litų. 

„Williams" žlugdo „Mažeikių 
naftą" 

Buvę Lietuvos vadovai p rašo 
neparduoti „Mažeikių naftos" 

Viln ius , spalio 4 d. 'BNS' 
— Buvusieji Lietuvos prezi
dentas ir ministrė pirmininkė 
bei dar grupe politikų ir visuo
menės veikėjų atviru laišku 
kreipėsi į Lietuvos valdžią, ra
gindami nepasirašyti sandėriu 
dėl „Mažeikių naftos" priva
tizavimo. 

Tačiau laiško autoriai — ka
denciją baigės prezidentas Al
girdas Brazauskas, buvusi 
premjerė, dabar — parlamen
tarė Kazimiera Prunskienė, 
buvęs energetikos ministras 
Leonas Ašmantas — nededa 
vilčių, kad vyriausybės ryšis 
sustabdyti sutarčių su JAV 
bendrove „Williams Interna-
tionaP pasirašymą. 

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 
— Susivienijimo „Mažeikių 
nafta" vadovas kritikuoja JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional" veiklą Lietuvoje. 

Komentuodamas daugiau 
nei prieš savaite ūkio mini
strui JAV bendrovės įteiktą 
„Mažeikių naftos" verslo pla
ną, generalinis direktorius 
Vidmantas Macevičius teigė, 
jog tai yra šūkių rinkinys. 
„Jame nenurodyti naftos tie
kėjai, o naftos kaina nurodo
ma net mažesne už dabarti
ne", dienraščiui „Lietuvos ry
tas" teigė ..Mažeikių naftos" 
vadovas. 

Jis įžvelgia ir kitą prieš
taravimą — per metus, pasak 
„VVilliams", gamykla perdirbs 
12 mln. tonų naftos, nors tuo 
pačiu metu bus rekonstruoja
ma . 

Užsienyje naftos produktai 
bus parduodami per vienintelį 
..British Petroleum" ir mažes
nėmis kainomis nei dabar. 

Tačiau tuo pat metu degalų 
kainas Lietuvoje, palyginti su 
dabartinėmis, ketinama didin
ti net 60-80 litų už toną. 

„'VVilliams' verslo plane nė
ra naftos tiekimo garantijų, o 
jei nėra verslo pradžios, neį
sivaizduoju, kokia gali būti jo 
pabaiga", tvirtino V. Mace
vičius. 

..Mažeikių naftos" vadovas 
tvirtai tiki. kad kils naftos tie
kimo Lietuvai problemų, nes 
..LL'Koil". kuris tapo Rusijos 
naftos tiekimo koordinatoriu
mi ne tik į Mažeikius, bet ir į 
Būtinge, stiprina savo pozici
jas. ..Jei jis supyks, gali imtis 
prieš mus veiksmų", mano V. 
Macevičius 

„VvilHams" reikalavimą 
kompensuoti ..Mažeikiu naf 
tos" apyvartinio kapitalo tru
kumą, susidarysiantį ik i su
tarčių pasirašymo. V Macevi
čius vadina ne pagalba, o 
..Mažeikiu naftos" žlugdymu. 

..Mes matome realų Lietu
vos ekonominio ir energetinio 
savarankiškumo griovimo pa
vojų. Lietuva, pasirinkusi ne
t inkamą svarbiausių ūkio ob
jektų privatizavimo būdą, pra
ras tu didžiules ekonomines, fi
nansines ir socialines galimy
be a sakoma laiške kurį pasi-

- rš viso 10 politikų ir vi
suomenininkų. 

Spaudos konferencijoje pir-
Naujosios demokra

tijos/Moterų partijos pirmi
ninkė K. Prunskienė g , 
kad da r nėra ..visiškai vėlu" 
sustabdyti sutarčių su „Wil-
liams" pasirašymą. Jos 
ura, tokio sandorio atsisaky
mas kainuotų pigiau, negu jo 
pasirašymas. 

Anot jos. jei vyriausybė ir 
išdrįstų aiškiai pasis 
prieš „Mažeikių naftos" ati
davimą i „Wi rankas, 
ministrų kabinetui tektų at
sistatydinti 

A. Brazauskas teigė esąs įsi
tikinęs, kad Šis sandoris yra 
..labai nenaudin:;a< Lietuvai". 
Pasak jo. lietuviai nėra ..an
trarūšiai žmonės", ir patys 
sugebėtų valdyti naftos susi
vienijimą. Kart'i A. Br;: 
kas pareiškė, kad „Williaras" 
atėjimas į Lietuvą yra Hidžių-
jų valstyl ; klausi
mas. ..Kur didžioji politika, 
ten Lietuva • 
mes sąmoningai neturime 

turi -n rast i 
moralines tv 
s a n d i •- • • • - . 

pažymėjo jis 

KALENDORIUS 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
TIK MOTERIMS 

P R A N Ė ŠLUTIENĖ, RJM. 
Vienas geriausių būdų pa- tai siunčia moteris iš apskri-

naikmti nežinojimo baimę 
apie krūties vėžį yra gauti tik 
teisingą ir sąžiningą informa
ciją iš pat ikimų šaltinių. Vie
nas šakinis yra geras seimo-
arba bendros praktikos gydy
toja/gydytojas, ginekologe/gi
nekologas. Man asmeniškai 
geriau pa t inka ginekologė, nes 

čių į Vilnių, Kauną arba Klai
pėdą. Vakarietiškas, naujes
nis 3 metų senumo mamogra-
fijos aparatas buvo išrūpintas 
dr. Kazio Bobelio apsilankymo 
Floridoje metu ir išsiųstas per 
LML į Marijampolės ligoninę. 
Tas pat ir su senaisiais ultra
garso aparatais. Mamografija 

ji turi geresnį supratimą apie parodo aiškiai, o ultragarsas 
moteris, kadangi pat: yra mo- gali nematyti. Tą patį paty-

siems". Nors yra trijų moterų 
pasakojimai, pateikiu jums 
dviejų. 32 m. tarnautoja, prieš 
18 men. aptikusi mazgelį: 
„Vieną dieną, rengdamasi ap
čiuopiau mazgelį krūties šone. 
Jis buvo skausmingnas, kie
tas, vos didesnis už žirnį. Pir
moji mano mintis buvo — vė
žys, tačiau netrukus pagalvo
jau, kad aš per jauna sirgti to
kia pavojinga liga. Gydytojas 
pasakė, kad tai tikriausiai cis
ta, bet nusiuntė į ligoninę at
likti tyrimų. Mane ištyrė ult
ragarsu, atliko kraujo tyrimą, 
ištyrimui paėmė gabalėlį krū
ties audinio. Gydytojai vėl pa
sakė, kad tai tikriausiai — cis
ta. 

teris. 
Stat is t ika rodo. kad viena 

iš 24 moterų, turinčių daugiau 
kaip 60 metų, suserga krū
ties vėžiu, o 94 proc. ligonių 
galima sėkmingai pagydyti. 
Kaip? Geriausiai yra anksty
vas diagnostikos suradimas. 
Tai, būtent, pasidaryti mamo
grafija. 

Mamografija yra rentgenu 
krūties pe*-švietimas, kuris 
parodo net mažiausią krūtų 
auglj, net 1 cm dydžio. Tas 
augliukas gali tik pasirodyti 
po dvejų metų, kai moteris pa
sitikrina savo krūtis. Ameri
can Medical Association reko-

• menduoja, kad moterys, per
žengusios 50-uosius metus, tu
rėtų persišviesti kiekvienais 
metais. 

Moterys, ypač lietuves, netu-

nau . 
Lietuvoje moterys turi pana

šumo į lietuves čikagietes. Jos 
irgi rūpinasi savo šeimomis 
net sunkesnėmis sąlygomis 
kaip mes ir save apleidžia. 
Nėra tokio paraginimo kaip 
Amerikoje pasitikrinti sveika
tą. Nors dabar su prasidėjusia 
Pirmines sveikatos priežiūra į 
sveiką gyvenimą girdime daug 
nepasitenkinimų su nauja ne
žinia. Reikia daugiau rekla
mos, pradedant įvesti naujas 
programas, kurių Lietuvoje 
trūksta. Vienos paskaitos me
tu paklausiau, ar yra iš 78 
sveikatos profesionalų, kurios 
turėjusios krūties vėžį? Nei 
viena neprisipažino. Aš sa
kiau, kad netikiu. Jų tarpe 
buvo jaunų ir vyresnių. Lietu
voj niekas nesikalba apie to

ri laiko savimi rūpintis, jos kius dalykus, yra paslaptis, ir 
atideda savo sveikatos pasitik- moteris kenčia viena. Čikagoje 
rinimą k i tam laikui, nes yra pažįstų bent 11 moterų, ku-
užsiėmusios šeimos rūpes
čiais ir, jei neserga iki atsigu
limo j lovą, tai nereikia kas 

rios jau po operacijų. Kiekvie
na kitaip reaguoja į savo ligą. 
Kiekvienai terapija yra skir-

metai t ikrint is savo sveikatą, tinga, bet vienas svarbus gy-
Čia Amerikoje dažnai girdime venimo būdas yra palaikyti ir 
per radiją ir televizijos progra
mas raginimus pasidaryti ma
mografija. Kar ta is su tais ra
ginimais net galima pasida
ryti mamografija už 35 dol, 
bet reikia turėt i išrašytą savo 
gydytojo/gydytojos receptą 
peršvietimui? Be to. rentgeno
logai neturės kur perduoti tei
giamas arba neigiamas ži
nias. 

Lietuvoje yra kitaip. Ne vi
sos ligoninės turi mamografi-

pritarti viena kitai, kadangi 
tik ta moteris supranta, kuri 
praėjo tuos sunkius kelius. Po 
paskaitų priėjo trys moterys, 
su kuriomis pasikalbėjau ats
kirai. Viena pasisakė, kad net 
šeimos nariai nežino. O kodėl 
tokia paslaptis? Galvoja, kad 
ta liga yra pasmerktis, baus
mė, kuri žmoguje sukelia bai
mę: ką jie apie mane pagal
vos... 

Noriu su jumis pasidalinti 
jos apara tus . Tos. kur turi, dviem pavyzdžiais, kuriuos ra-
turi pasenusius ir šių dienų dau. perskaičius Lietuvoje lei

džiamą laikraštį „Sveikata vi-

Pranė Šlutienė 

Po dviejų mėnesių atvykau 
pasiteirauti apie rezultatus 
gerai nusiteikusi, net negalvo
jau, kad kas nors gali būti ne 
taip. Kai gydytojas pasakė la
bai apgailestaująs, kad maz
gas yra suvėžėjęs, aš iš pra
džių net nesupratau, ką tai 
reiškia. Jaučiausi priblokšta: 
nejaugi tai vėžys, kodėl man? 
Juk aš per jauna, visai sveika, 
mano šeimoje niekas nesirgo 
vėžiu. Jaučiausi sumišusi ir 
pikta, ypač dėl tokio raminan
čio ir netikro saugumo jaus
mo, kuri man suteikė anks
čiau. 

Po savaitės atsiguliau į li
goninę ir auglį išoperavo. Po 
kelių savaičių išoperavo auglio 
metastazes pažastyje. Po to 
paskyrė chemoterapiją ir spin
dulinį gydymą. Chemoterapija 
truko 6 mėnesius. Aš pasirin
kau vaistus nepažeidžiančius 
vaisingumo. Tačiau nuo gydy
mo pradėjo slinkti plaukai, 
vėliau aš juos nusiskutau vi

siškai. Karta.- >̂ŪO vaistų ma
ne pykindavę, ausdavausi vi
sai išsekusi, nors būdavo die
nų, kai jausdavausi visai nor
maliai. Po chemoterapijos 6 
savaites buv.:.. gydoma spin
duliais. Gydy::--1 seansai buvo 
trumpi ir visa: neskausmingi, 
tačiau aš kasdien turėjau vyk
ti į ligoninę, . tai nuolat pri
mindavo, kad -ergu vėžiu. 

Galiausiai gydymas baigėsi, 
tikėjau, kad .-.-^uosi puikiai, 
tačiau palengvėjimo nebuvo. 
Atvirkščiai, jaučiausi fiziškai 
ir dvasiškai .--ekusi. Anks
čiau visą dėm.-- .skyriau gydy
mui, o jam pasibaigus jaučiau, 
lyg viskas aplinkui būtų ne
realu. Visą la.Ka galvoje suko
si mintis — aš ?ergu vėžiu. 

Tik po kelių mėnesių gyveni
mas grįžo į savo vėžes. Aš 
pailsėjau. Liga padėjo atskirti 
svarbius Aįykus nuo šalu
tinių. Noriu pasivyti praleistą 
laiką, vėl pradėjau studijuoti, 
o svarbiausia — dar noriu su
silaukti kūdik 

Antroji moteris yra 29 m. 
medicinos sesuo, kuriai per 
pastaruosius 12 metų du kar
tus pašalino gerybinius krū
ties auglius. 

„Kai man buvo 17 m., besi
maudydama krūtyje apčiuo
piau mazgelį. Jis buvo pana
šus į mažą akmenuką: kietas, 
lengvai praslystantis tarp 
pirštų, neskausmingas. Po ke
lių mėnesių man atsitiktinai į 
rankas pakliuvo lankstinukas 
apie krūties ligas. Apie tai pa
pasakojau draugei, ir ji patarė 
kreiptis į gydytoją. Šeimos gy
dytojas pasiuntė mane pas 
specialistą. Šis pasakė, kad tai 
yra gerybinis navikas, fibroa-
denoma. Po ke::ų dienų atsi
guliau į ligoninę, ir auguliuką 
išoperavo. 

Praėjo keler: metai Aš vėl 
pastebėjau mazgelį, šį kartą 
jis buvo am:au pažasties, 
skausmingasircartais man nu
tirpdavo raiką. Apžiūrėjęs 
mane, gydytojas pasakė, kad 
tai vėl visa; nepavojingas ge
rybinis auglys, o ranka tirpsta 
dėl to, kad jiar spaudžia vieną 
iš šalia jo prieinančių rankos 
nervų. Man wįl' atliko opera
ciją, ir jau kitą dieną buvau 
namuose. Xup to laiko jokių 
sveikatos prefetemų nebetu
rėjau". 

Iš tų pavyzdžių nei viena, 
nei kita nepakako, kad buvo 

padaryta mamografija, ypač 
antroji. Kiekvienas žmogus 
yra unikalus, jo ligos priklau
so jam ir gydymas, pritaikytas 
prie asmeniškos problemos, 
jos sunkumų, kaip ilgai laukė, 
kol nuėjo pas gydytoją pasitik
rinti, kiek laiko reikėjo laukti, 
kol gavo rezultatus, irgi gali 
turėti įtakos. 

Lietuvoje ats iranda visokių 
seansininkų ir žolelėmis gy
dančių. Seansininkai ima di
delius pinigus ir gydytis į li
goninę pacientais grįžta, sun
kiau sergantis, o tėvų kišenės 
ištuštintos. Pati mačiau 5 me
tų vaiką, sergantį leukemija, 
kuriam nuvežiau vaistų, iš
rūpintų iš lietuvių Pennsyl-
vanijoje. J i s grįžo atgal į San-
tariškių vaikų ligoninę po 
seansų. Gydytoja, kuri jį gydė. 
apsiverkė, vaiką pamačius. 
Niekad neklausiau apie tą 
vaiką, nes nenorėjau žinoti. 
Tikiu, kad buvo neigiami re
zultatai. Taip pat yra ir su 
krūties gydymu. Gydo ir nugy-
do. 

Prekiautojus žolelėmis reir 
ketų uždrausti. Žmonės gydosi 
krūties vėžį ir kitas ligas, su
mokėdami didžiausius pinigus 
ir tada ats iranda pas gydy
toją, kai nebėra išeities ir lau
kia mirtis. Gydo kaulus, gydo 
protą, gydo prostatą, gydo 
akis, gydo visas ligas, o tiktai 
„pagydo" pardavėjo kišenes. 
Būkime realūs, pažiūrėkime į 
gydymą protingai. Jei tos žo
lės pagydytų vėžį, tai visas pa
saulis apie tai žinotų ir būtų 
aprašyta visuose medicinos 
žurnaluose apie jų naudą. Bū
tų iš tų žolelių gaminami vais
tai. 

Baigiant, moterys, pasidary
kite mamografijas. Pačios pa
sitikrinkite savo krūtis. Ge
riausiai tai daryti atsigulus. 
Atsipalaiduokite, pasidėkite 
po kairiuoju petimi nedidele 
pagalvę, kairią ranką sulenki
te per alkūnę ir laikykite po 
galva, dešinės rankos delnu ir 
pirštų galais apvaliais jude
siais apčiupinėkite visą krūtį 
iki pat pažasties. Po to kai
riąja ranka apčiupinkite de
šinę krūtį. Taip pat apžiūrė
kite krūtis prieš veidrodį. Jei 
yra bent kokie pasikeitimai, 
nedelsdamos bėkite pasitik
rinti pas gydytoją. Susimilda-
rnos nerūkykite. 

„VISKAS DIDESNEI DIEVO 
GARBEI!" 

Kauno jėzuitų gimnazija — 
viena seniausių Lietuvoje, šie
met spalio 8-9 d. švenčia 350 
metų jubiliejų. 

Gimnazijos švietėjiška ir 
kultūrinė veikla svarbi ne tik 
Kaunui, bet visai Lietuvai. 
Tai viena seniausių Lietuvos 
vidurinių mokyklų, kurią įkū
rė pagrindiniai Lietuvos švie
tėjai — jėzuitai . Mokyklos gi
mimas paženklintas altruiz
mu. Trys broliai Albertas. Ka
zimieras ir Petras Kojalavi-
čiai, tapę jėzuitais. Jėzaus 
draugijai padovanojo iš tėvų 
paveldėtą sklypą netoli Rotu
šės. Ten ir išaugo keturklase 
mokykla, kuri vėliau plėtėsi ir 
1702 m.tapo kolegija. 

Per 1709-1710 metų maro 
epidemiją, rūpindamiesi ser
gančiais, visi Kaune gyvenę 
jėzuitai išmirė. Tai buvo vie
nas skaudžiausių ir gražiau
sių jėzuitų veiklos pavyzdžiu 
Lietuvoje. Kitas išbandymas 
laukt 1773 m., kai Jėzaus 
draugija buvo uždrausta . Ne
trukus kolegija tapo pavaldi 
Edukacinei komisijai. 

Tačiau jėzuitiško ugdymo 
tradicija mokykloje ruseno. 
Dar viena Apvaizdos dovana 
Kaunui ir jo kolegijai buvo čia 
1819-1923 m. literatūrą, isto
riją, teisę dėstęs poetas A. 
Mickevičius. Kaune sukūręs 
preromantinė poemą „Graži
ną", „Vėlinių" II ir IV dalį. ne
mažą pluošta lyrikos. 

1824 m. caro valdžia mo
kyklą uždare. 1923 m. į Lietu
vą sugrįžę, jėzuitai 1924 m. ją 
vėl atkūrė. 

Gimnazija tapo ryškiu kul
tūros židiniu. Čia dėstė J. Tu
mas-Vaižgantas, A. Vaičiulai
tis. K. Ulvydas, J. Talmantas, 
A. Liuima. SJ. vėliau vadova
vęs Katalikų mokslo akademi
jai vertėjas V. Šiugždinis. 
Daug meilės auklėdami savo 
berniukus atidavė kun. jėzui
tai J. Bružikas. J. Paukštys, J. 
Danyla. B.Andruška, T. Be
leckas. S.Rimkevičius, K. Ler-
kis. J. Venckus. Altruistiškai 
dirbo vokiečiai tėvai jėzuitai J . 
Kipas. K.Fulstas. A. Fengeris. 

Vadovaudamiesi ignaciška 
pedagogika, jėzuitai visuomet 
siekė visapusiškai lavinti savo 
ugdytinį, atskleisti visus jo ta
lentus, formuoti ne tik intelek
tualų, bet ir gilių emocijų, mo
ralų žmogų. Ir visas tai tam. 
kad mylėdamas Dievą, jis tar
nautų kitiems. 

Vadovaudamiesi šūkiu „Om-
nia'" Viskas! Viskas didesnei 
Dievo garbei. Viskas, kas ge
riausia. — kitiems. Be religi
nio, rimto dalykinio ugdymo, 
jėzuitų gimnazijos visą laiką 
daug dėmesio skiria savo ug
dytinių meniniam ugdymu, 
kūrybai, darančiai žmogų pa
našu į savo Kūrėją. 

Jau 1677 m. Kauno kolegi
joje jėzuitai įsteigė mokyklinį 
teatrą, jį vertindami kaip ne

atsiejamą jėzuitų švietimo da
lį. Pirmasis žinomas spektak
lis — „Dialogas Lietuvos di
džiojo etmono Mykolo Kazi
miero Paco garbei". Vėliau iki 
18 a. vidurio buvo suvaidinta 
dar keliolika spektaklių. Pir
mieji vaidinimai buvo vadina
mojo dialogo žanro, vėliau su
dėtingi istoriniai ar religiniai 
veikalai, reikalaujantys sudė
tingesnės režisūros. 

1924 m. atkūrę gimnaziją, 
jėzuitai vėl atgaivino kolegijos 
teatro tradicijas. Kaip ir 18 a., 
vaidinama buvo ne tik moki
niams, bet ir Kauno visuome
nei. Dekoracijas ir kostiumus 
gimnazistai skolindavosi iš 
Valstybės teatro. 1928 m. gim
nazijos teatras suvaidino Šile
rio „Plėšikus". 1930 m. „Pilo
tą" (režisavo t. T. Beleckas. 
SJ). 

Taip gimė tradicija kiekvie
ną Gavėnią vaidinti religinio 
turinio veikalą. 1932 m. suvai
dinta „Kristaus kančia" (rež. 
Dvarionaite - Montvydienė), 
kaip rašo amžininkai, spek
taklis pilnai gimnazijos salei 
buvo vaidinamas net 9 kartus. 

Statant spektaklius, talki
ninkavo ir profesionalūs akto
riai. Paskutinio spektaklio 
„Prisikėlimas" režisieriai 1939 
m. buvo Monkevičius, aktorė 
O. Kurmytė ir rašytojas bei 
aktorius A. Škėma. 

1927 m. buvo suorganizuo
tas pučiamųjų orkestras, vė
liau choras, styginis orkestras 
ir kvartetas. 

Gimnaziją baigė arba joje 
mokėsi daug gabių žmonių; 

Romos Grigališkojo universi
teto prof. istorikas P. Rabi
kauskas. SJ. kardinolas V. 
Sladkevičius, vysk. Michele-
vičius, tėva^ >f. St. Dobrovols
kis, režisierius J. Miltinis, 
dramaturgas A. Landsbergis, 
dailininkas Ž. Mikšys, gyd. 
psichiatras ir literatas J. Kau
pas, 1937 ir 1939 m. Europos 
vyrų krepšinio čempionas Z. 
Puzinauskas. 

Įdomu ir prasminga žvelgti 
atgal į savo pirmtakų veiklą, 
žavėtis jais. tęsti jų darbus ir 
jaustis kilnaus paveldo dali
ninkais, atsakingais už savo 
gyvenamąjį laiką, kuriantį is
toriją ir Gerosios naujienos 
pažadėtą amžinybę. 

Prisimindami istoriją, kad 
„Jėzuitai ištisus 200 metų 
(1569-1773 buvo patys veik
liausi ir pagrindiniai Lietuvos 

švietėjai, plačiu savo mokyklų 
tinklu apėmę visą Lietuvos 
valstybę su gausiomis Rusios 
ir Livonijos žemėmis" (Lietu
vių enciklopedija, t. 15, p. 
747), šiandien norėtume sau ir 
visuomenei dar kartą priminti 
svarbiausius jėzuitiško ugdy
mo, šv. Ignaco pedagogikos 
tikslus. Jėzuitų draugija, sek
dama Kristų, nuolat kėlė sau 
klausimą, ką mūsų mokiniai 
ar studentai veiks su galimy
bėmis, kurias jiems suteikia 
jėzuitiškas ugdymas. 

Jėzuitų auklybos tikslas nie
kada nebuvo tik įsigyti gebėji
mų, nors tai ir labai svarbu. 
Galutinis jėzuitų ugdymo tiks
las — tikrai visapusiškas as
mens subrendimas, vedantis į 
veiklą, spinduliuojančią Jė
zaus Kristaus, gyvenusio ki
tiems, dvasia ir buvimu. Ši-
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EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
' DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Ave.. Hictory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rober* Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

toks autentiškas krikščiony
bės suvokimas iš tiesų leistų 
mums priartėti prie Kristaus, 
gydyti ir keisti pasauli, kad 
visi turėtų apsčiai gyvenimo. 

Jėzaus draugija savo misiją 
Bažnyčioje ir pasaulyje suvo
kia kaip tarnavimą tikėjimui, 
kurio esmė yra skelbti ir remti 
teisingumą, su ypatinga meile 
tarnaujant vargšams. Todėl ji 
kreipia savo auklėtinius į tar
nystę kitiems, ypač nelaimin
giems, nuskriaustiesiems ir 
engiamiesiems. Be abejo, tai 
sunkus uždavinys, nes žmo
gaus prigimtyje yra polinkio į 
egoizmą. Kiek ji sugebame ap
valdyti, tiek dalyvaujame pa
saulio atpirkime ir tampame 
labiau dieviški. 

Dvasiniam asmens brendi
mui ypač svarbi šv. Ignaco 
„Dvasinių pratybų" atėjusi pa
tirtis — apmąstymas. Jėzuitų 
dvasinis ugdymas ji siūlo ne 
tik savo auklėtiniams, visiems 
būtų labai pravartu apmąstyti 
prasmę ir reikšmę to, ko mo
kaisi, ką darai, ką patyrei, 
pagaliau — kaip gyveni. 

Mūsų laikų krikščionims po
piežiaus Pauliaus VI enciklika 
.Evengeli nuntiandi" primena. 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagaJ susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 
Valandos pagal susitarimą 

Tet. 312-337-1285 

UNASSJDRYS,M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkigeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Te). 773-735-7709 

Žuvusiems gimnazis tams pagerbti premiją įteikia kun Antanas Saulait is , SJ , ir J ėzu i t ų viduriniosios mokyklos 
direktorius kun. G in ta ra s Vitkus, SJ . 

kad „šiandien mokiniai rimtai 
klausosi ne mokytojų, o liudy
tojų; ir jeigu klausosi moky
tojų, tai klausosi dėl to, kad 
šie yra liudytojai". 

Gyvenimas nuolat patvirti
na priešmirtinę tėvo A. Menio 
įžvalgą apie krikščionybės is
toriją: „viskas prasideda nuo 
mūsų. krikščionių. Kada mes 
nuo Kristaus pasi traukiame, 
tai jau būsimos katastrofos 
užuomazga. Nieko gyvenime 
atsitiktino nėra, ką mes sė-
jam. tą ir pjaunam". Iš tiesų 
— jei šiandien žmonės, esantys 
toliau nuo Kristaus, mums 
priekaištauja ar net puola 
mus, ar iš tiesų mes, kurie 
save laikome krikščionimis, 
esame visai nekalti savo misi
jai ir panašūs į savo idealą 
Kristų? 

Jeigu jubiliejus suvokiam ne 
tik kaip šventes, bet ir rimtas 
sąžinės sąskaitas bei reiklumą 
pirmiausia sau, jie tampa la
bai reikalingi ir reikšmingi. 

Tebus Kauno jėzuitų gim
nazijos 350 metų jubiliejus 
įrašytas į Lietuvoje praside
dantį 2000 metų Krikščiony
bės jubiliejaus šventimą ir ap
mąstymą... 

P.S. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkoju visiems, kurie savo 
malda ir pinigine auka pa
rems gimnazijos jubiliejinius 
renginius ir visą jos veiklą. 

Mokesčius „nurašančius" 
<tax deductabile) čekius galė
tumėte rašyti Kauno jėzuitų 
gimnazijai: Baltic Jesuit Ad-
vancement office. Compaign 
for Jesuit Schools and Pro-
grams in Lithuania. 2345 W. 
56th Street, Chicago, IL 
60636-1040, USA, Tadas A. 
Kulbis (tel. 773-737-9891). 

Kun. Gintaras Vitkus, SJ 
Kauno jėzuitų gimnazijos 

direktorius 



KULTŪRA — TIK DUOTI AR 
IR GAUTI? 
BRONIUS NAINYS 

Lietuvos kultūros vicemi
nistre, kalbėdama per Čikagos 
lietuvių televiziją, dėkojo JAV 
lietuviams už kultūrine pa
galbą Lietuvai, kartu primin
dama, kad dabar jau Lietuva 
ką nors turėtų duoti ir išeivi
jai. J i džiaugėsi, ypač paskiau
siu laiku į Lietuvą atkeliau
jančių užsienio lietuvių daili
ninkų paveikslų gausa. 

Toks viceministrės pareiški
mas mūsų nestebina, nes dai
lės kūrinių į Lietuvą nuplaukė 
tikrai daug. Siuntė juos Lietu
vių fondas, pridėdamas pinigų 
dar ir sandėliuose trūnyjan-
tiems Lietuvos dailininkų pa
veikslams ant sienų sukabi
nėti, daug dailininkų siuntė 
asmeniškas dovanas, o Žo-
romskio paveikslams Lietuvos 
valdžia Vilniuje net specialią 
galeriją statė (turbūt ir pas
tatė), kai kurie dailininkai pa
liko kūrinius po savo asmeniš
kų parodų. O dabar tūkstantį 
paveikslų į Lietuvą siunčianti 
pasisakė ir JAV Lietuvių 
Bendruomenė, kuri, pagal pir
mininkės Reginos Narušienės 
pareiškimą spaudos konferen
cijoje Vilniuje (ELTA, 1999. 
09.17) „yra surinkusi daug 
vertingų tautiečių meno kūri
nių", ir „600 iš jų jau yra pake
liui į tėvynę, o likusius 400 ke
t inama išsiųsti į Lietuvą šį ru
denį". Tik kažin ką apie tą 
JAV LB pirmininkės pareiški
mą pasakys tikroji tų paveiks-

^ . lų globėja antroji Čiurlionio 
galerija, nuo Jaunimo centro 
patalpose veikiančios Čiurlio
nio galerijos prieš daug metų 
atsiskyrusi, kuri tą rinkinį su
telkė ir į Lietuvą siunčia JAV 
LB Kultūros tarybos išrūpin
tais Lietuvių fondo pinigais? 

o w , N e tik.ąpie dailininkų dova
nas , bet aplamai apie JAV lie
tuvių ir Lietuvos kultūrinį 
bendradarbiavimą pasikalbėti 
„Seklyčioje" rugsėjo 22 d. JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkės Mar os Remienės pas
tangomis i įkviestas lietuviš
kas spaudos darbuotojų su 
Lietuvos kultūros viceministre 
Ina Marčiulionyte pabendravi
mas buvo ir labai įdomus, ir 
labai naudingas. Įdomus, nes 
kiekvienas iš dešimties daly
vių bėrė po žiupsnelį iš savo 
„tabokinės", o naudingas, nes 
sužinojom, kad Kultūros mi
nisterija nedaug žino apie 
mus, o mes — dar mažiau apie 
Kultūros ministeriją. O tai ži
noti mums labai reikėjo. Jei 
ne dėl ko kito, tai bent kaip 
dėl išeities taško bendradar
biavimo pradžiai. Tačiau iš ki
tos pusės vėl reikia pasakyti, 
kad mes jo ieškome jau nuo 
pat Lietuvos laisvėjimo pra
džios ir daug jo suradom, bet 
jis toks palaidas, nekoordinuo
tas, dažnai gal ir visiškai be

tikslis, kad bendram reikalui 
vargu ar ką nors gero duoda. 
Iš tikrųjų, kultūrinė veikla, 
įskaičiuojant ir jos kūrybą, to
kia gal ir turi būti, kokio nors 
apibrėžto tikslo ir neturi turė
ti, nes, verčiant ją kam nors 
tarnauti, bus tik žmogaus pri
gimtinės laisvės ir su ja susi
jusio kūrybinio pašaukimo iš
prievartavimas, bet mūsų, už
sienio lietuvių, atžvilgiu, tokį 
apibrėžtą tikslą kultūra turi 
savaime. Ji palaiko mūsų lie
tuvišką gyvybę. O kadangi toji 
lietuviška gyvybė nėra sutelk
ta kokioje nors vienoje apribo
toje vietovėje, bet mažais lo-
pinukais išbarstyta po Ameri
ką, net ir po pasaulį, svarbu, 
kad ją pasiektų ir tas vienas iš 
jos gyvybės šaltinių — lietu
viškoji kultūra. Tokiam užsi
mojimui atlikti reikia jau ir 
gerai apgalvotos, planuotos, 
koordinuotos kultūrinės veik
los. Kiekvienai vietovei reikia 
ir lietuviškos dainos, ir muzi
kos, ir šokio, ir literatūros va
karo, teatro vaidinimo, minė
jimo, paskaitos, spaudos, net 
ir paprasto pasikalbėjimo lie
tuviškos kultūros temomis. Be 
koordinacijos bei bendradar
biavimo tai nebus pasiekiama. 

Tokios koordinacijos praėju
sią vasarą visą mėnesį Lietu
voje ieškojo JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Re
inienė. Jos ateinančiam ru
dens, žiemos, pavasario darbų 
sezonui numatyta dr. Vinco 
Kudirkos šimto metų mirties 
minėjimas — penkiolikoje 
JAV ir Kanados lietuvių telki
nių, iškiliausių Lietuvos so
listų Vladimiro Prudnikovo ir 
Juditos Leitaitės koncertai — 
taip pat bent pustuzinyje ar 
daugiau tų telkinių, poezijos 
pavasaris. Ir ką ji rado? Pata
rimai: puiku, gerai darote da
rykite toliau; ieškokite ko tik 
norite; kvieskitės, ką tik nori
te; susimokėkite išlaidas, ir, 
Dieve, jums padėk. Turite ką 
mums duoti — mielai priim
sim. Bet kokį kultūros turtą 
— apmokėkit išlaidas ir siųs
kit. Padėkosim, pagerbsim. 
Tai patyrė ne kartą ir ne vie
nas. Paskiausias iš jų buvo či-
kagiškis Stasys Džiugas, nu
gabentomis knygomis, kitais 
leidiniais Raseiniuose (biblio
tekoje) įsteigęs savo skyrelį, 
nusiuntęs vertingos dokumen
tinės medžiagos LGGRT cent
rui ir Mažvydo bibliotekai Vil
niuje nugabenęs retą kultūri
nę vertybę — daugiau kaip du 
šimtus lietuvių dailininkų 
Amerikoje gamintų įvairiau
sių renginių plakatų. Ir kaip 
mielai jo dovanos ir jis pats 
buvo priimtas, pagerbtas, pa
garsintas, skaniu vynu ir ge
riausiu Lietuvos šampanu pa
vaišintas. Niekas jo neklausė 

ir niekam nerūpėjo, kad tai 
medžiagai į Lietuvą nugabenti 
jis iš savo kišenės dar apie ke
lis tūkstančius dol. sumokėjo. 

Platokai gvildenome tą temą 
per pokalbį su Kultūros vice
ministre. Priminėm, kad į poe
zijos pavasarį kviestas Švieti
mo ministras poetas Korneli
jus Platelis irgi paprašė ap
mokėti j am kelionę. Vicemi
nistre teigė, kad, jeigu jis kaip 
poetas būtų skridęs ministeri
jos lėšomis, spauda jį būtų 
„sukapojusi". Marija Remienė 
pabrėžė, kad jis buvo kviečia
mas kaip ministras, kvietimą 
suderinus su JAV LB Švieti
mo taryba, siekiant supažin
dinti ministrą su mūsų lietu
viško švietimo darbais ir pasi
tart i apie Lietuvos paramą 
šiai taip pat gyvybinei mūsų 
lietuvybės išlaikymo sričiai. 
Priminėm, kad pas kitatau
čius ministrai bei kiti pareigū
nai dažnai paskraido mokes
čių mokėtojų pinigais, kartais 
gal net ir pramoginiais tiks
lais. Taip pat dar nežinojom ir 
negalėjom viceministrei pri
minti, kad Švietimo ministro 
poezijos paskiausia knyga bu
vo išleista valstybės lėšomis. 

Ina Marčiulionytė žadėjo pa
galbą: sakė kalbinsianti solis
tus sumažinti honorarą. Pa
dėkojom ir nebebandėm pri
minti, kad tai bus asmeniška 
menininko auka, bet ne Kul
tūros ministerijos pagalba, ir 
neklausėm, kieno lėšomis vi
ceministre skrido į Čikagą 
dalyvauti Marquette Parke at
naujinto Dariaus-Girėno pa
minklo atidengimo iškilmėse 
ir gyveno viename Čikagos 
viešbutyje, nors ją buvo gali
ma apgyvendinti privačiuose 
namuose nemokamai. 

Daug apie ką mes Lietuvos 
Kultūros viceministre švie-
tėm, ypač plačiai aiškinom 
apie JAV LB Kultūros darbus, 
planus, ieškodami susipratimo 
ir bendradarbiavimo. Nesiste
bėjo ji , dėl ko mums reikia sa
vo spaudos, ir labai apgailes
tavo mano primintą prieš ke
lis metus pokalbį su vienu jos 
kolega, taip pat viceministru, 
per kurį jis pareiškė, kad išei
vijai nebereikia redaguoti bei 
leisti savo lietuviškų laikraš
čių, nes dabar Lietuva mums 
laikraščius gaminsianti ir lei
sianti. J i taip pat suprato, ko
dėl mums reikia savų chorų, 
teatrų, ansamblių, literatūros 
vakarų, net operos, ir kodėl su 
Kultūros ministerija reikia to
kio bendradarbiavimo, kuris 
padėtų mums visa tai išlaikyti 
ir stiprinti. Kalbėjome ir apie 
bendrą kultūrinio bendradar
biavimo planą, kurį ministeri
ja ruošia, tačiau nei su JAV 
LB Kultūros taryba, nei su 
PLB valdyba apie tai dar nesi-
tarė, nors teigė, kad tar t is rei
kia. Apie tai kalbėdami, vis 
grįžome prie pagalbos, išgirs-
dami tuos pačius viceminist
rės apgailestavimus — minis
terija pinigų neturi. Tačiau 

Marija Remiene neseniai suži
nojo, kad ministerija ištesės 
ankstesni įsipareigojimą ir 
Kudirkos minėjimų programos 
atlikti į Ameriką atskren-
dančioms paskaitininke! bei 
aktorei-deklamatorei keliones 
per Atlantą apmokės. 

Palietėme ir sovietinius sta
bus GrOto miške, nes ji vado
vauja komisijai, ruošiančiai 
siūlymus dėl jų likimo. Sakė 
— nereikia nei to parko, nei tų 
stabų, bet jie neatrodė jai to
kie baisūs kaip mums. Su
vokėm — mūsų nuomonė ir 
čia mažai reiškia. 

Mūsų pokalbis su Lietuvos 
Kultūros viceministre nei pir
mas, nei paskutinis. Daug to
kių pokalbių buvo ir čia, ir 
Lietuvoje. Po jų gal kai kas ir 
paaiškėja, bet lieka dar daug 
ir neatsakytų klausimų. Pir
miausia, ar Lietuva mus su
pranta, a r suvokia mūsų tiks
lus išlaikyti gyvą lietuvių tau
tą už Lietuvos ribų ir kartais 
net milžiniškas pastangas tai 
pasiekti, aukojant ir laiką, ir 
sveikatą, ir savo sunkiai už
dirbtus pinigus. Nuodugniau 
ir atviriau išsikalbėjus, kar
tais kyla tikrai graudokas 
klausimas, ar Lietuvos gyve
nimą vairuojanti dabartinė 
karta iš vis supranta, kas yra 
tauta ir ką ji reiškia, ar j au 

kiekvieną iš jų yra apėmęs 
kažkokio abstrakto — pilie
tinės visuomenes „glumas", ir, 
del tautos išlikimo grumda
miesi, mes jai atrodom kaip 
kokio seno cirko klounai, iš 
kurių reikia skubiai paimti 
viską, ką jie dar gero turi, o po 
to palikti savo likimui. Ar Lie
tuvai mes svarbūs tik tiek, 
kiek galim duoti materialines 
naudos? Ar čia jau per daug 
pesimistine mintis? 

Iš kitos puses žvelgiant, taip 
pat kyla klausimas, ar patogu 
mums reikalauti iš Lietuvos 
pinigų savo veiklai, ypač šiais 
ekonomiškai sunkiais laikais, 
nors akivaizdžiai matant ir 
nepagrįstą pinigų švaistymą, 
kaip, pvz., dvidešimties Vilka
viškio savivaldybininkų pra
bangiu autobusu turistinė ke
lione į Prancūziją, apmokama 
valdžios lėšomis. Bet tada tu
rime pergalvoti ir apie mūsų 
piniginę paramą, skirstomą iš 
Lietuvių bei kitų fondų, kai jų 
Lietuvai atiduodama dalis 
stabdo mūsų pačių vertingus 
darbus, kūne be fondų para
mos neįmanomi. Pvz.. kad ir 
įvairios kultūrines siuntos. Ar 
būtina naudoti joms Lietuvių 
fondo lėšas, ypač žinant, kad 
siunčiančios organizacijos pa
kankamai pinigų turi ir savo 
ižduose? 

Danute Bindokienė 

Kam dar ta -
veidmainystė ? 

* Vi lniaus rajono gyven
tojai k e t i n a kre ipt is į Stras
būro Europos žmogaus teisių 
teismą, kadangi teisėtiems sa
vininkams negrąžinama žemė. 
Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo narys Janas 
Mincevičius abejojo, ar žemė 
Vilniaus rajono Gineitiškių 
kaime ir Zujūnų seniūnijoje 
negrąžinama del biurokratų 
aplaidumo, ar dėl atitinkamos 
valstybės politikos lenkų at
žvilgiu. Seimo narys priminė 7 
metų senumo istoriją, kai že
mės sklypai Vilniaus rajone 
buvo padalinti ne Vilniaus ra
jono gyventojams, o teisėtiems 
žemės savininkams sklypai iki 
šiol nepaskirti. 'Eitai 

* L ie tuvos v y r i a u s y b ė ! 
n e a t s i s a k y s Įsipareigojimų j 
gyventojams kompensuoti nu-! 
vertėjusius rublinius indėlius, 
tačiau ieškos naujų būdų. kaip 
tai padaryti. Finansų minist- j 
ras Jonas Lionginas pirmadie- j 
nį spaudos konferencijoje tei- j 
gė, kad vienas būdų yra laiki
nai pristabdyti indelių grąži
nimą. Tai siūlo ir Tarptautinis 
valiutos fondas, su kuriuo mi
nistras tęsė derybas praėjusią 
savaitę Vašingtone. J. Liongi
nas minėjo, kad Lietuva galė
tų pasekti kitų Vakarų valsty
bių patirtimi ir, pvz., kompen
suojamus indėlius pervesti į 
pensijų fondus. 

BNS 

Kai buvo vasara... Viename renginyje svarbius klausimus aptaria 
„Draugo" bendradarbis Bronius Nainys ir visuomenininke Irena Kriau
te liūnier.e. 

Eilinį karta girdime, kad 
kažkur — gal šiukšlių dežeje, 
gal pakrūmėje, gal net ant 
bažnyčios laiptų — buvo pa
mestas naujagimis, o policija 
ieško motinos, kad gaietų pa
traukti atsakomybėn už kūdi
kio gyvybei sudarytą pavojų. 
Bejėgio vaikučio likimas suke
lia nemažą visuomenės susi
domėjimą bei pasipiktinimą — 
tuojau ats i randa norinčių jį 
globoti, įsivaikinti, o jeigu 
atrandama motina, kūdiki nu
metusi, ji nubaudžiama. 

Tiktai kam pasitarnauja 
toks veidmainiškumas? Kacą 
vaikas yra ver tas globos, kada 
jis pasmerktas mirčiai'7 

Neseniai Čikagos dienraš
čiuose, kaip didžiausia sensa
cija, pasirodė reportažai apie 
Chnst ligoninėje (Oak Lawn 
priemiestyje,) a t l iekamus kū
dikių žudymus. N"e negimusių, 
kas dabar ligoninėse j au nuo
latinis reiškinys, o j au gimu
sių! 

Pasirodo, kad kai kurioms 
moterims nėš tumas nutrau
kiamas, kūdikiui įsčiose j au 
kone pasiruošus gimti. Gydy
tojai gimin.^ procesą pagreiti
na vaistų pagalba, kūdikis 
normaliai gimsta — dažniau
siai gyvas — o po to jis palie
kamas, kad giežna gyvybe 
užgestų. Kai kurios medicinos 
seserys pagaliau neiškentė ir 
šį reikalą iškėlė viešumon. Da
bar jis t i r iamas ir galbūt — 
tik galbūt — tokios kūdikių 
žudynės bus sustabdytos. Ta
čiau verta a tkreipt i dėmesį ir į 
medicinos personalo, ir į mo
tinų, pasiryžtančių nužudyti 
savo vaiką, pasiteisinimą: kol 
kūdikis yra įsčiose, jis ne 
žmogus, ne vaikas , o tik „vai
sius", „gemalas" (angį. fetus;. 
Gimęs jis jau t ampa kūdikiu.' 

Čia ir vėl susidur iame su 
veidmainiavimu bei savęs ap
gaudinėjimu: jeigu gimimo 
procesas suteikia žmogui jo 
žmogiškumą, jeigu už to žmo
giškumo pažeidimą ar gyvybės 
nutraukimą įstaitymais bau
džiama, tai dėl ko Christ ligo
ninės (ar kitos tolygios, šia 
..praktika" užsiimančios) per
sonalas nesėdi kalėjime? 

Praėjusį sekmadienį Kata
likų Bažnyčia šiame kraš te 
paskelbė „Pagarbos gyvybei 
dieną". Gyvybė yra Dievo do
vana ir joks žmogus neturi 
teisės jos nutraukt i . Tai drau
džia ne tik visų valstybių, t.y.. 
žmonių, įstatymai, bet ir die
viškasis, įsakmiai t a rdamas 
„Nežudyk!" 

Visais laikais žmones rado 
patogias angas, pro kur ias iš 
šio nepajudinamo įstatymo 
galėtų išlįsti, jį aplenkti ar pa
lenkti savo naudai . Vienas 
parankiausių būdų — taip nu

žmoginti kitą asmenį, kad jo 
nužudymas nebūtų laikornas 
žmogžudyste. Amžių būvyje į 
tą nužmoginimo procesą pa
tekdavo kitos rases, kuo ti
kėjimo, kitos tautybes, kitų 
politinių pažiūrų žmones. 
Įskaičiuotini yra ir kūdikiai -
vieni, kad moters įsčiose „ne-

u laiku prasidėjo", kiti. 
kad n t tos lyties, ne visiškai 
tei) .'Ii a r del kitų priežasčių 
Dar ir dabar Kai kuriose kul
tūrose sunaikinamos nauja
gimes mergaites, nes vert ina
mi tik sūnūs . 

Daug nuostabių laimėjimų 
ir pasikeit imų atnešė ės įde-
šimtasis š imtmetis . Tais lai
mėjimais visi vertai džiau
giamės ir didžiuojamės žmo
gaus proto genia lumu. Tačiau 
tie laimėjimai, pasiekimai ne
retai užtušuoja ir begalinį 
norą kontroliuoti, žaist, pati 
pavojingiausią žaidimą: ..Kas 
kaip D i e v a s ' " Kaip moko 
Bažnyčia, už ta iššūkį buvo 
nubaust i net angelai... 

Atrodo, kad pagrindinis — 
ir galutinis — žmogape tiks
las: išbristi iš savo mirtingu
mo, kūno ir sielos netobulu
mų, manipuliuojant, keičiant, 
tiesiog sukuriant , tobulą as
menybę tiek savo iSore. tiek 
vidumi. Visi. kas neat i t inka 
šiam įvaizdžiui, turi būti at
mesti , išlikimui parenkant tik 
pačius geriausius, tobuliau
sius. J u k kalbama apie žmo
gaus genų „pagerinimą", pa
keitimą, siūloma sukurt i tapa-
tiškus asmenis, panaudojant 
žmogiškųjų genijų ląsteles, 
slaptai ir viešai a t l iekant tyri
mus, bandymus, džiaugiantis 
kiekvienu nauju . .atradimu", 
gerai nesuvokiant nei jų pras
mės, nei galimų pasekmių. 

O labiausiai baugina vis 
daugiau besikeičiančios pažiū
ros į žmogaus gyvybę. Ka:p 
minėta, negimusių kūdikių 
žudymas, yra jau visoje plane
toje pr i imtas reiškinys. Tik 
kažkodėl JAV Atstovų rūmai 
tebeveidmamiauja. atsisaky
dami mokėti Jungt inių Tautų 
nario mokesti, nes „pinigai 
gali būti panaudojami abor
tams ar šeimos planavimo rei
kalams". Vadinasi. šiame 
krašte galimi tokie reiškiniai, 
kaip minėtoje Christ ligo
ninėje, o kituose kraštuose ne. 
Supran tama , čia kalba eina ne 
apie gyvybes išsaugojimą, o 
apie pinigus, su kuriais gaila 
skirtis... 

Gyvybes negerbimo proce
sas kai kuriose Europos vals
tybėse pažengęs dar toliau. 
Savižudžiams mirti padeda 
gydytojai, kuriems, taip pat 
leidžiama nužudyti nepagydo
mus' ligonius. Ar tai t ikrasis 
progresas 0 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Nr.32 
„Nuo pat pirmųjų švietimo ir mokslo ministro darbo 

dienų jis nuolat atakuojamas tos pačios ambicingųjų 
grupuotės. Atakų smaigalys nukreiptas į opiausias 
mūsų žaizdas — į ministro siekius grąžinti mokyk
loms sovietmečiu prarastas dorovines ir tautines ver
tybes" (soc. m. dr. Vladas Voveris, „Apžvalga", 1998. 
02.06-12). 

„Ministro Z. Zinkevičiaus pastangomis pasiektas 
ryškus persilaužimas švietimo srityje... Per vienerius 
metus jis padarė tai, ko nesugebėjo padaryti kone 
dešimt ministrų" (grupė žymių mokslininkų: prof., ha-
bil. dr. Vytautas Ambrazas, akad., prof., habil. dr. Bro-
nislavas Gngelionis ir kt., „Valstiečių laikraštis" 
1998.01.31). 

„Švietimo ir mokslo ministrui akademikui Z. Zinke
vičiui inkriminuojami „baisūs nusikaltimai": 1) jo pas
tangos ir sėkmė kuriant Rytų Lietuvoje lietuviškas 
mokyklas. 2) jo keliami prioritetai tautinei mokyklai 
— „mokyklos gydymas nuo nupilietinimo" per tautinį 
savitumą, lietuvišką dvasią, patriotiškumą, dorovinį 
ugdymą... Stebina šio psichologinio smurto akcijos 
prieš ministrą agresyvumas ir įžūlumas. Intelektuali
nis mažulėlis, doktorantas, dar nespėjęs nei mokytoju, 

nei mokslininku tapti, prisidengęs Seimo nario man
datu, įsijautė į labai reikšmingą, Jekaterinos laikais 
Rusijoje suformuluotą (beje, Lietuvoje labai populiarų) 
viršininko modelį Ja načialnik, ty durak" (aš virši
ninkas, tu — kvailys). Iš šio modelio aukštybių tariasi 
galįs siūlyti švietimo ir mokslo ministrui, habilituo
tam daktarui , profesoriui, akademikui, pasaulinio 
masto mokslininkui atsistatydinti, jį įžeidinėja Cha
mizmas, netramdomas jokių moralinės kontrolės stab
džių, vadinamų sąžine ir elementariausiu padorumu, 
jau kuris laikas p. Andriukaičio ir p. Zuozos lūpomis 
liejasi iš Seimo tribūnos, ir tai mus visus gąsdina. Ką 
veikia Seimo etikos komisija? Juk politiko chamizmas, 
kaip sniego gniūžtė, riedėdama nuo aukšto kalno, virs
ta lavina, sukeliančia didžiulę griūtį. Ar to mums da
bar reikia?" (prof. Ona Voverienė, „Dienovidis". 1998. 
02.20-26). 

„Prof. Zigmą Zinkevičių raginame savanoriškai iš 
užimamų pareigų nesitraukti ir toliau Lietuvos bei lie
tuvių tautos labui vykdyti krikščionių demokratų re
miamą programą" (Juozas Kojelis iš JAV, „Lietuvos ai
das", 1998.02.10). 

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos mokytojas J. Andriūnas 
atsiuntė laišką su pridėta savo straipsnio, pavadinto 
„Reikėtų atsiprašyti", kopija, skųsdamasis, kad laik
raščiai, kuriems siuntė, nespausdina. Žinoma, gaila, 
kad jie taip elgėsi. Autoriaus nekasdienišką mąs
tyseną skaitytojas suvoks iš kelių pateikiamų iš

traukų! 
„Sekant įsiaudrinusią, iki šiol tebesitęsiančią (ypač 

„Lietuvos ryto" puslapiuose' prieš naujai paskirtą 
švietimo ir mokslo ministrą akademiką Z. Zinkevičių 
nukreiptą akciją, daugeliui kyla abejones, ar sugebės 
dalis (didesnė ar mažesnė — tikslios statistikos nėra* 
įsiaudrinusių švietimiečių (strategų ir praktikų), iki 
šiolei daugiau ar mažiau beprasmiai ambicingų, save 
įsimylėjusių, sąmoningai ar nesąmoningai Švietimo 
reformą sutapatinusių su savimi bei ją suasmeninu
sių, geriausiu atveju reformos idėjų (jos gimė dar 
prieškario Lietuvoje, bet sovietinė okupacija savo idė
jomis jas taip užglaistė, jog šiandien jos mums atrodo 
lyg naujai gimusios) ištakas matančių tik nedidelės 
grupelės šiandienos žmonių mąstysenoje, nesugeban
čių aptikti savo darbo netikslumų, težinančių vien sa
vąją tiesą, save nugalėti, o žurnalistai, kaip viską ži
nantys ir išmanantys (žurnalistų ideologas L. Tapinas, 
matyt, afekto ištiktas, net dviejuose Xietuvos ryto" 
numeriuose koneveikė akademiką), suprasti, kad aka
demikas ne „lemenantis mokinukas", o jam viešai 
priklijuota ši etiketė ne t,k kad įžeidžia akademiko 
garbę bei orumą, bet kartu profanuoja pasaulinį moks
lą, ir prisiversti akademiką atsiprašyti...". 

„O kaip Švietimo reformą laikyti tautiška ir nekos-
mopolitiška. jei Nepriklausomybės pradžioje, mokyklą 
ištraukus iš Prokrusto lovos ir leidus jai vos nusikra
tyti per pusamžį ant jos nusėdusi komunistinės mo

rales purvo didumą ir neleidus jai įkvėpti gaivaus 
laisvės oro. nedavus pažvelgti penkiasdešimt metų at
gal ir ėmusis a tkur t i taut inę mokyklą juk ją tarpuka
ryje turėjome puikiai tvarkomą1, reformos strategai ir 
planų kūrėjai nėrė stačia galva į Vakaru edukologijos 
platybes, ieškodami skandinaviško ar kito vakarie
tiško švietimo sistemos modelio o ten jau viskas vyks
ta gerąja linkme?), teisindamiesi ir kitus įt ikinėdami. 
kad dabar ne tie laikai, viskas per 50 metų pasikeitę. 
Liūdna darosi, jei yra taip mastančių i r dar viršū
nėse), ir tikima, kad laiko tėkme gali nusinešti tautos 
moralines vertybes, šimtmečius brandintas tradicijas, 
mokslo ir švietimo pasiekimus ir nejaučiančių, jog ne
paliekant švietimo ir mokslo sferoje savojo grynuolio, 
laiko tėkme gali išsinešti ir visą mūsų negausią 
tautą..." 

,Ar galima tikėti, jog švietimo reforma ne į s tngus i . 
jei prisigalvotais mokymo lygiais, daliniais, padali
niais ir dar kai kuo. neturėdami lygius at i t inkančiu 
vadovėlių ' t rūksta pinigu . tur ime taip sujauktą ugdy
mą, jog mokiniai nežino, kiek ir ko pagal savo pa
šaukimą mokytis..." 

„Tai štai tie akmenėliai, girgždą po reformos vežimo 
ratais, kartais greičiau, kar ta i s lėčiau riedančiais, o 
kartais ir sustojančiais.. Idėjų daug. užmojai dideli, o 
konkretumo maža. Gal per daug užsibrėžta" Kas taisy
tina, reikia taisyti, kas nepadaryta , reikia padaryti" 

Rus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KRISTUS — VIENINTELIS 
• IŠGANYTOJAS 

Rugpjūčio pabaigoje popu
liarus Italijos katalikų judėji
mas „Comunicazione e libera-
21006' jau dvidešimtąjį kartą 
Riminyje surengė su •itik.aią 
tradiciškai vadinamą ^susiti
kimu ir draugyste tarp žmo
nių". Šių metų vasaros festiva
lyje, kuriame dalyvavo dau
giausia jaunimas, buvo nagri
nėjama tema. apibūdinanti 
šių dienų visuomenėje įsivyra
vusią vilties ir drauge nerimo 
atmosferą prieš prasidedant 
trečiajam tūkstantmečiui. 

Riminio susitikimams, ku
riuose dalyvavo iki 500,000 
žmonių, buvo būdingas ne tik 
maldos, bet ir kultūrinio bei 
socialinio pobūdžio aspektas. 
Tai geras pavyzdys, kaip pui
kiai organizuotas ir entuzias
tingas katalikiškas judėjimas 
pritraukia daug jaunimo. Ri
minio susitikimuose dalyvauja 
ir skaito pranešimus ne tik 
Katalikų Bažnyčios vadovai. 
bet ir šalies iškilūs politikai, 
kultūros ir meno žmonės. Po
piežius Jonas Paulius II Rimi
nio susitikime dalyvavo 1992 

mas siūlo įvairius dalykus. 
Jsie taikos ir harmonijos pa
žadai kyla iš žmogaus naujo 
troškimo išgelbėti save. susi
taikyti su pažeista gamta ir su 
kitais žmonėmis. Tačiau fak
tiškai, tie pažadai atskleidžia 
žmogaus negebėjimą atsikra
tyti to nerimo, kylančio iš jo 
gyvenimo, kuriame viskas ma
tuojama pagal veiklos rezulta
tus ir rūpinamasi tūkstančiais 
dalykų, bet užmirštamas pa
grindinis tikslas". Popiežius 
aiškino, kad, sutelkęs visą dė
mesį į technologijos ir techni
kos pažangą ir į'jos galimybes, 
„žmogus atideda į šalį didžiuo
sius visų laikų klausimus, di
džiuosius teisingumo, grožio ir 
tiesos troškimus. Taip buvo 
sukurta trapi ir dirbtinė dar
na, kurią, kilus karui, dide
liems socialiniams sukrėti
mams, asmeninėms nesėk
mėms, gamtos nelaimėms, iš
tiko krizė". „Kodėl nepripažįs
tama tai, ko žmogui labiausiai 
reikia?" — klausiama popie
žiaus laiške. Pa ts žmogus sa
vęs išganyti negali. Išganymas 

metais. Šiaip kiekvienais me- ateina tik per Kristų. 
tais jis atsiunčia savo sveikini- „Žvelgdami į Kristų galime 
tuo laišką. Šių metų sveiki- suprasti, kad visa ko šaltinis 
nime. pasiųstame per Vatika- yra meilė. Tai' yra paslaptis, 
no valstybės sekretorių kardi- kuri sukuria ir valdo visą vi-
noią Angelo Sodano, Šventasis satą. Tik pasirinkus šį kelią 
Tėvas aptaria susitikimo pasi- gali būti įveiktas tas nesaugu-
rinktą temą. 

„Šio tūkstantmečio pabai
goje skirtingų kultūrų žmo
nėms nesiseka paslėpti jų su
sirūpinimo artėjančio naujo 
amžiaus akivaizdoje. Tas neri
mas atsispindi religinio sink
retizmo nuotaikomis įvairiuo
se pasaulio kraštuose", — ra
šoma kreipimesi. 

Popiežius pažymi, kad tūks
tantmečio pabaigos sinkretiz

mas, kuris 'dažniausiai būna 
prievartos pasireiškimo tarp 
žmonių priežastis. Tiktai ei
nant šiuo keliu gali būti pa
tenkintas kiekvienas žmogaus 
troškimas atskleisti slėpinin
gus įvykių aspektus, priešingu 
atveju skat inami tik nerimas 
ir baimė", — sakoma popie
žiaus laiške. 

BŽ, 1999, Nr. 16 

EKUMENINĖS PORVOO SUTARTIES 
SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE 

Lietuvos evangelikų liute
ronų bažnyčios kvietimu rug
sėjo 24-27 dienomis' Vilniuje 
vyko ekumeninės Porvoo su
tarties kontaktinės grupės su
važiavimas. Jame dalyvavo 
dvylikos Europos liuteronų ir 
anglikonų bažnyčių atstovai 
— vyskupai bei kunigai. 

Porvoo mieste (Suomija) 
1992 m. priimtame dokumen
te skelbiama apie liuteronų ir 
anglikonų bažnyčių vienybę 
Šiaurės Europoje — tarp 
Skandinavijos ir Baltijos liute
ronu bei Didžiosios Britanijos 
ir Airijos anglikonų. Lietuvos 
ev. liuteronų bažnyčia prie su
tarties prisijungė 1995 m. 

Kontaktinės grupes suvažia
vimai rengiami kasmet vis ki
toje šalyje. Susitikime Vilniuje 

stebėtojų teisėmis pirmą kartą 
dalyvavo Ispanijos (Iberijos) ir 
Portugalijos anglikonų vysku
pai. Sekmadienį Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažny
čioje vyko iškilmingos pamal
dos, pamokslą sakė Airijos 
anglikonų bažnyčios Cashel ir 
Ossory vyskupas John Neill. 

Tą pačia dieną Lietuvos 
evangeliku liuteronų bažny
čios vyskupas Jonas Kalvanas 
darbui su angliškai kalbančia 
bendruomene Vilniaus parapi
joje }vedė kunige Arden D. 
Haug. Amerikos evangelikų 
liuteronų bažnyčios siųstas 
kunigas Haug Lietuvoje dirbs 
dvejus metus, anksčiau jis yra 
aptarnavęs angliškai kalban
čią bendruomenę Rygoje. 

Kęs tu t i s Pu lokas 

S K E L B I M A I 

('.ikaru .v;i;!. pr:indįk'>;ių >a>itaikjr.inu. -yi'.yba netolt ' 
suvažiavo 500 žmonių — puse jų buvo vaikai Kadangi ka;; 
lautojai gyveno palapinėse, prausėsi upėje, o maistas buvo Į. 
gaiiizavo ĮJ:-.iiiciškomško jauninu; tarnybos buvusi pirm. Rxv 
matome brol( Paulių (kaireje)ir brolį Algį užimant vaikus vak 

.nges, p 'inijcr- upes. ž|rn»*t į Jeimų stovyklą 

.s sunaiku ' .-: per Antrąjį pasaulini kanj, sLovyk-
ruoštas atvežtose karinėse virtuvėse. Stovyklą or-
Domarkaite su pranciškonų pagalba Nuotraukoje 
•nes programos metu 

N'uoir .J. Pau i iukonytės -Gent lesk 

KONGRESAI, ŠVENTĖS, 
ATLAIDAI 

2000-aisiais m. Lietuvoje 
numatoma surengti šiuos kon
gresus, šventes bei susitikimus: 

* Eucharistinį kongresą 
(Kaune); 

* Mariologijos kongresą 
(Marijampolėje); 

* bažnytinės muzikos ir 
giesmių šventę „Kristui gieda 
Lietuva" (Vilniuje); 

* ekumeninį susitikimą 
(Klaipėdoje^ 

Jubiliejiniais metais mūsų 
šalyje vyks maldingos kelionės 
ir bus iškilmingai švenčiami 
didieji atlaidai: 

* Vilniaus arkivyskupijoje 
— Aušros vartų Gailestingu
mo Motinos ir Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero atlaidai; 

* Kauno arkivyskupijoje — 
Šiluvos atlaidai; 

* Kaišiadorių vyskupijoje — 
Pivašiūnų atlaidai; 

* Vilkaviškio vyskupijoje — 
pal. Jurgio Matulaičio atlai
dai; 

* Telšių vyskupijoje — Že
maičių Kalvarijos atlaidai; 

* Šiaulių vyskupijoje — Kry
žių kalno atlaidai; 

* Panevėžio vyskupijoje — 
Krekenavos atlaidai. 

Per Kryžių kalno atlaidus 
bus pastatytas jubiliejinių 
2000 metų kryžius. 

„Artuma", 1999 m., Nr. 6 

ANGELU SARGŲ DIENA 
t 

Apkeliavęs Lietuvą skersai 
ir išilgai, pasakojęs savo įspū
džius radijo programose, rašęs 
keliuose laikraščiuose, aš nie
kur nemačiau, negirdėjau, kad 
taip iškilmingai, dvasiškai 
turtingai, lyg senolių testa
mentą vykdydami, iš kartos į 
kartą Angelų Sargų dieną 
kas nors švęstu taip, kaip žiem
galių krašto joniškiečiai. Tėve
lis sakydavo: „išvykdamas į 
Ameriką, išsivežiau didžiausią 
vertybę — Angelų Sargus, ir 
per visą penkiasdešimtmetį su 

1999 m rugpjūčio 15 d 60 m įžadu sukaktį Švenčiančios seselės kaz'imierieU's'pne Motiniško namo Čikagoje 
Iš kaires: ses. lrene Rūkas, ses. Buth Slmonavicius, sea^Teresita Miksas. Gen vyresnioji ses. Immacula. 

tėvynainiais giedojome: 'Šlo
vinkite Viešpatį, vi?; jo ange
lai, — galingieji, vykdantys jo 
įsakymą, pasklusnūs jo tar
tam žodžiui' (Ps. 103:20)!' 

Ir keliavo per pasaulį joniš
kiečiai, savo gražiosios, derlin
gos žemės syvų šauksmo lydi
mi: „Vyručiai, nepameskite se
novės!.. Vyručiai, nepameskite 
tikėjimo!.." Tada: „Juk jis pa
lieps savo angelams, kad sau
gotų tave visur, kur tik eitu
mei". (Ps. 91:11). Ir susikabin
sime rankomis Joniškio kelyje 
su Danute Stankaityte, Juozu 
Vaineikių, Vytautu Ripskiu, 
Antanina Dagienė Lepars-
kais, ir dar pridėjus keletą Vy
tautų, su Danielium 3:58) gie
dosime: „Šlovinkite Viešpatį, 
visi jo Angelai, garbinkite ir 
giedokite, ir labai šlovinkite jį 
per amžius". Mūsų balsą gir
dės Dangus ir žemė; vėjas, 
saulė, debesys, sujungs su tė
viškės laukais, kapinynais. 

Vyt. K ą s n i s 

ČIKAGOJE M I R Ė 
VYSK. ABRAMOWICZ 

Vatikanas drauge su Čikaga 
minėjo lenkų veikėjo, vyskupo 
Alfred Abramovvicz iškeliavi
mą amžinybėn. Vyskupo lai
dotuvės vyko Čikagoje, o Ro
moje popiežius Jonas Paulius 
II laikė šv. Mišias u i velionį. 

Vysk. Abramovvicz gimė ir 
augo Čikagos Brųhton Parke. 
Įstojęs į kunigus, j is klebona
vo Five Holy Martyrs len
kiškai parapija:, ir smarkiai 
įsijungė į labd^-ngą veikla. 
remiančią Lenkijos Katalikų 
bažnyčią. Karoliai Woj tylai 
f dabartiniam p.-i:ežiui) tapus 
Krokuvos arkivyskupu, abu 
drauge nepailstamai dirbo 
tam pačiam tik-lui. Kun. 
Skupien, vyskupo Abramo
vvicz bendradarbe, taip aiški
no — (Lenkijoje trys žmonės 
sunaikino komunizmą: popie
žius, Lech Walesa ir vysk. Ab
ramovvicz, nes jis dviem pir
miesiems parūpino reikmenis. 

Vysk. A. Abramovvicz rnirė 
nuo vėžio, sulaukęs 80 m. 
amžiaus. 

NAUJAS ATLAIDŲ 
VADOVĖLIS 

2000 metai yra paskelbti 
šventaisiais metais, ir popie
žius Jonas Paulius II patvirti
no Bažnyčios tradicija — jubi
liejiniais metais suteikti atlai
dus. 

Šia proga Vatikanas išleido 
lotynų kalba naują vadovėlį 
apie atlaidų suteikimą, aiš
kinantį naujus būdus nu
sipelnyti atlaidus. Net rukus 
vadovėlis bus išverstas į įvai
rias kalbas. Vatikano parei
gūnai aiškina, kad naujai tei
kiamas dėmesys a t la idams ne
turėtų kenkti ryšiams su 
Liuteronų Bažnyčia, kurios 
steigėjas Martin Luther prieš
taravo atlaidų teikimo pikt
naudžiavimui. 

ARKIVYSKUPO 
SIGITO 

TAMKEVIČIAUS 
P A R E I Š K I M A S 

Per visą atgimimo laikotarpį 
su dideliu susirūpinimu ste
biu kai kurias televizijos lai
das , neabejotinai darančias 
neigiamą įtaką Lietuvos pilie
čiams, ypač jaunimui. Jos 
žlugdo tautos moralę ir skati
na cinizmą, smurtą bei abejin
gumą dvasinėms vertybėms. 
Iš ypač „pasižymėjusių" nega
liu nepaminėt i Baltijos televi
zijos „Radijo šou" laidos. 

Rugsėjo 23-24 dieną Baltijos 
televizijos laidoje „Krantas" 
nuskambėjo daug neteisingų 
a rba tendencingų teiginių, tie
siogiai nukreiptų prieš Kata
likų Bažnyčią ir jos vadovus. 
Laidos žiūrovai buvo t ikinami, 
neva Bažnyčios vyresnybė ap
moka ka i kuriuos abortus, kad 
beveik visi kunigai tur i ne
te isėtas žmonas, kad Bažny
čios hierarchija esanti „pa
slapt inga jėga", kurios turi bi
joti šalies piliečiai. Laidos au
toriai pavienių kunigų klai
das , galbūt daug kartų apgai
lėtas, bando primesti visiems 
kunigams ir meta šešėlį dau
geliui dorai ir sąžiningai Die
vui ir žmonėms tarnaujančių 
dvasininkų. Atsakingai pa
reiškiu, kad vyskupai gynė ir 
gins kunigų celibatą kaip Die
vo dovaną Bažnyčiai. Tvirtini
mas , kad Bažnyčios ganyto
j ams rūpi tik išorinė kunigų 
laikysena, yra labai skaudus 
ir neteisingas, nes vyskupai 
išgyvena del kiekvieno kunigo 
suklydimo, skatina ne tik ap
gailėti, bet ir ištaisyti, kiek tai 
įmanoma, padarytų klaidų 
padarinius, tačiau niekada ne
skatino ir neskatina iškilusių 
problemų spręsti abortų pa
galba. Visiškai neati t inka tie
sos teiginiai, kad vyskupai to
leruoja netvarkingą ir su ku
nigo pašaukimu nesuderina
mą gyvenimą. Matydamas di
delę „Kranto" laidoje tenden
cingai pateiktos ir Lietuvos 
žmones klaidinančios informa
cijos žalą, negaliu tylėti, š ios 
laidos kūrėjai daro prielaidą, 
kad ir dėl kun. R. Mikutavi
čiaus dingimo yra kalti ne nu
sikaltėliai, bet Bažnyčios va
dovai, kurie elgiasi panašiai 
kaip viduramžių inkvizijos lai
kais. Minėto kunigo tragedija 
man, kaip ir visiems tikintie
siems skaudi, tačiau manau , 
kad kunigo nelaimę išnaudoti 
egoistiniams interesams — su
menkinti Bažnyčios autoritetą 
— nedora. 

Dėkoju sąžiningiems Žinia-
sklaidos darbuotojams ir vi
siems geros valios žmonėms, 
padedantiems ginti ir stiprinti 
Bažnyčią, tiek metų kentėju
sią ir daugeliui tautiečių pa
dėjusią nepalūžti sunkiau
siuose išbandymuose. 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

G R E I T P A R D U O D A 

RE/MAX * • * 
REALTORS 

AUTOMOBUO. NAMU. SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentą* Fra** Zapote t Oft. Mgr. Aukso 
S. Kane kaba (tatuviikai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 W«at gfitti Straat 

TeJ. (708) 424-8654 
(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

oH: (773) 586595? 
r . 'nc v/08)425 7160 
?*}er(708) SU, 4919 

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

P a r d u o d a m i salono 
baldai: sofa, staliukai ir kt. 

Taip pat vartotas šaldytuvas. 
Tel . 773-471-0720. 

JAMTORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions l*K 2 n d and 3 r d 

available. Will train. Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

Milwaukee A ve., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k, kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
M. 414-763-2615. 

Ieškau Amerikos Uetavio-lietuvės, 
vykstančio kuriam laikui į Lietuvą. 

Turiu ekonomiškai vertingą 
pasiūlymą. Skambinti 7 v.v. -11 
T.v. tcl. 773-254-5746 (Išskyrus 

antrd. ir ketvrd.). ' 

HELPWANTED 
Malė or female car wash & 

detailing Mon. thry Sat. 
$5.35/hr. to start + tips. 

TeL 708-499-4004. 
Mtt 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL teises (užtenka B 

klasės), vairuoti „straight 
truck" po Čikagą. 

Tel. 708-906-3041. _ 

Išnuomojamas 1 mieg. 
butas su šiluma, šaldytuvu ir 

virykla; $545 į mėn. 
Skambinti po 4 vai. p.p. , 

t e l 708-423-2364. 

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS 
PRADĖJO MOKSLO METUS 

Katalikų teologijos fakulte
tas (KTF) Vytauto Didžiojo 
universitete (VDU) šiuos 
mokslo metus pradėjo naujose 
patalpose Vilniaus gatvėje. 
Rugsėjo 1 d. naujas KTF pa
talpas (Vilniaus g. 29/31) pa
šventino fakulteto didysis 
kancleris Kauno arkivyskupas 
Sigitas TamkeviCius. Susirin
kusiai VDU akademinei bend
ruomenei arkivyskupas sakė, 
kad šie namai labai ypatingi, 
nes čia iš pradžių buvo įsikūrę 
broliai dominikonai, tarpuka
ryje gyveno Jėzaus Širdies se
serys, vadovavusios šalia 
esančiai mergaičių gimnazijai, 
sovietmečiu glaudėsi Kauno 
arkivyskupijos kurija, o pra
sidėjus Atgimimui kūrėsi Lie
tuvos Caritas federacija. Pas
taruoju metu šiuose pastatuo
se gyveno ir savo pašaukimą 
tyrė Kauno kunigų seminari
jos parengiamojo kurso klieri
kai. 

Universiteto rektorius prof. 
hab. dr. Vytautas Kaminskas 
džiaugėsi, kad šiais metais 
VDU studijuos per 4,000 stu
dentų. Jis taip pat padėkojo 
vyskupui Rimantui Norvilai, 
kurio vadovaujama Kauno ku
nigų seminarija šiais metais 
padovanojo universitetui se
minarijos biblioteką. Kauno 
apskrities viršininkas Kazi
mieras Starkevičius minėjo, 
kad šiais metais devyniose 
Kauno aukštosiose mokyklose 
studijas pradėjo apie 25 tūkst. 
studentų. 

Šiuo metu Kauno teologijos 
fakultete VDU yra visos trys 
studijų pakopos: bakalauro, 
magistro ir doktoranto. Čia 
veikia specialiosios ir bendro
sios teologijos katedros. KTF 
kaip filialai priklauso Šv. An
tano religijos studijų institu
tas Kretingoje ir Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų seminarija 
Marijampolėje. KTF šiais me
tais studijuos 283, Šv. Antano 
religyos studijų institute — 
120, o Vilkaviškio kunigų se
minarijoje 53 studentai . 

Pašventinus naujas teologi
jos fakulteto patalpas, VDU 
vadovybė, dėstytojai ir studen
tai rinkosi į Kauno arkika
tedrą baziliką, kur šv. Mišias 

koncelebravo arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius,, vyskupai 
Vladas Michelevičius ir Ri
mantas Norvilą, KTF dekanas 
mons. doc. dr. Vytautas .Vai
čiūnas, prel. hab. dr. Antanas 
Rubšys, kan. doc. dr. Algiman
tas Kajackas, mons. <fbc. dr. 
Pranciškus Tamulevičius, ku
nigai prof. hab. dr. Pranas 
Vaičekonis, doc. dr. Jonas Iva
nauskas, doc. dr. Artūras Ja-
gelavičius ir kiti. 

Per pamokslą, remdamasis 
tos dienos Evangelija, arkivys
kupas S. Tamkevičius ragino 
visus mokytis statyti savo 
gyvenimą ant tvirto pagrindo 
— Jėzaus. .Akademinės studi
jos yra pamatų klojimas tam 
namui, kuris bus statomas. 
j ra ig ianas ir puošiamas per 
visą gyvenimą. Padarytos 
klaidos klojant pamatus gal: 
turėti tragiškiausių padari
nių. (...) Taigi reikia išmokti 
ne tik Dievo žodžio klausyti, 
bet jį ir vykdyti, reikia pama
tams giliai iškasti žemę' ir 
kloti juos 'ant atkastos uolos' 
— Kristaus. Rugsėjo 1-oji yra 
Laisvės diena. Tai ne tik pri
minimas, kad jaunas žmogus 
— moksleivis, studentas nori 
būti laisvas, bet, svarbiausia, 
kad jaunimas turi išmokti 
būti laisvas", — kalbėjo arki
vyskupas. Anot jo. žmogų pa
vergia tamsa ir blogis. Audi
torijose lengva surasti daug 
mokslo šviesos, tačiau vaduo
tis iš mūsų pačių širdyse 
esančio ir aplink mus tvyran
čio blogio yra sunku, ir ne vie
nas pasiduoda pagundai lais
vę suprasti ne kaip galimybę 
tobulėti, kurti ir daryti gera, 
bet kaip galimybę kasdien 
užsidėti vis stipresnius dva
sinės nelaisvės pančius. Baig
damas savo homiliją ganytojas 
linkėjo išmokti atsakingos 
laisvės, kad į trečiąjį tūkstant
metį visi žengtume dvasiškai 
atsinaujinę. 

• Kas nenori duonos kepti, 
miltus sijoja visą dieną. 

Graikų, patarlė 

• Nors paikumas neužmuša, 
prakaitu išmušti gali. 

Anglų patarlė 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
REIKALINGA 
PATIKSLINTI 

„Draugo" rugsėjo 18 d. įdė
tas pranešimas apie Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkės 
turėtą spaudos konferenciją 
Vilniuje neatitinka faktams. 
Pranešime sakoma, kad „JAV 
LB krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė. Pa
sak jos, JAV LB yra surinkus 
daug vertingų tautiečių meno 
kūrinių. Jie buvo rodyti įvai
riose galerijose, su viltimi pa
dovanoti Lietuvai. Pasak R. 
Narušienės, apie 600 dailinin
kų darbų jau yra pakeliui į 
tėvynę, likusius 400 ketinama 
išsiųsti į Lietuvą šį rudenį". 
600 dailės darbų, apie kuriuos 
R. Narušienė kalba, tai buvo 
Domo Adomaičio globojama, 
daugiausia dail. M. Šileikio ir 
kitų dailininkų kolekcija, lai
koma Midland Federal banko 
patalpose. Domui Adomaičiui 
iškėlus kolekcijos persiuntimo 
į Lietuvą klausimą, aš asme
niškai paskambinau Marijai 
Remienei, ar ji nesutiktų įsi
jungti į šitų meno darbų per
siuntimą į Lietuvą. Marijai 
Remienei sutikus, turėjome 
Midland Federal patalpose 
bendrą susirinkimą. Domui 
Adomaičiui pasiūlius, kad jis 
pats paruoš ir supakuos šią 
kolekciją, Marija Remienė su
tiko pasirūpinti persiuntimu į 
Lietuvą. 

Tai tokia 600 dailės darbų 
istorija. Kas dėl R. Narušienės 
minimų 400 dailininkų, tur
būt kalbama apie Čiurlionio 
galerijos turimą išeivijos daili
ninkų kolekciją — skirtą Lie
tuvai. Pagal Čiurlionio galeri
jos įstatus, Lietuvos vyriausy
bė turi kreiptis į Čiurlionio 
galeriją, kad jau atėjo laikas 
kolekciją persiųsti į Lietuvą. 
Lauksime atsiliepimų iš Lie
tuvos. 

Algis Janusas 
Čiurlionio galerijos valdybos 

pirmininkas 

PORA SAKINIŲ DĖL 
„NEMALONAUS 

NUSTEBIMO" 

Skaitydama straipsnį apie 
„Valstiečių laikraštyje" iš
spausdintą Stasio Stacevi-

' čiaus „Beveik nebylūs akme
nys", užtikau minint savano
rio kūrėjo pulkininko Juozo 
Tumo prisiminimus apie Čer

venės skerdynes. Prisimini
muose yra rašoma: „Apie vi
dudienį mus pasivijo įvairių 
kariškių mašinų vora, kuriai 
reikėjo užleisti plentą. Mūsų 
vorą enkavedistai išvedė nuo 
plento į dešinėje buvusį pa
prastą platų kelią. Kariškose 
mašinose matėme nemažai ci
vilių žydų su šeimomis. Iš to 
galima buvo spręsti, kaip Gu
dijoje jie buvo įsigalėję". 

Prisimenu, kada per iškel
tas laimingo grįžimo sutik
tuves, tas viskas buvo pasa
kojama, nei vienam iš svečių, 
jų tarpe ir geram šeimos drau
gui generolui Edvardui Adam-
kavičiui, nekilo abejonė, kad 
atpasakojimas buvo tikslus. 

Birutė Tumaitė Buchas 
Oak Lawn, IL 

KAME NUOSEKLUMAS? 

Tėvynėje ir išeivijoje šian
dieną vyksta karštos diskusi
jos dėl balvonų statymo toli
mos provincijos miške. 

Tuo tarpu net pačioje sos
tinėje — Vilniaus Antakal
nyje — tebestovi 66 balvonai. 
Tai komunistų panteonas... 

Kame nuoseklumas?! Jei 
mums užkliūna anas miškas 
provincijoje, tai kodėl tylima 
dėl raudonojo panteono pačia
me Vilniuje?! 

Kuri. dr. E. Gerulis 
Pasadena, FL 

TABAKO BEPROTYSTĖS 

Prieš keletą dienų ir JAV 
Teisingumo departamentas, 
sekdamas daugelio atskirų 
JAV valstijų nepateisinamą 
pavyzdį, iškėlė bylą visai 
Amerikos tabako pramonei, 
kaltindamas ją sąmoningai 
apgaudinėjus tabako vartoto
jus, kitaip sakant —• visus rū
kančius, tvirtinant, kad rūky
mas nėra sveikatai žalingas ir 
kad tas įprotis nėra narkoma-
niško pobūdžio. 

Ar federalinė valdžia galėjo 
ką nors juokingesnio sugalvo
ti? Juk ji duoda pašalpas taba
ko augintojams. Ji uždeda ir 
renka mokesčius už visus ta
bako gaminius. Ji jau daug 
metų reikalavo cigarečių pra
monę ant kiekvieno pakelio 
dėti perspėjimą apie tabako 
žalą sveikatai. Ir štai ta pati 
valdžia kelia bylą, kaltindama 
tabako pramonę sąmokslu ap

gauti ir klaidinti amerikietį 
tabako vartotoją! 

Juk tabako gaminiai yra le
galus produktas, valdžios leis
tas gaminti ir valdžios inspek
torių prižiūrimas. Bet politi
kai ir Kongresas, užuot paga
liau uždraudę cigarečių gamy
bą, nutarė pasipelnyti iš pri
vačių tabako bendrovių. Štai 
tau ir laisvosios rinkos ekono
mija! Ar ne gudrūs ir pilie
čiams negeri politikai? Laimė
ję bylą, turės daug pajamų, 
nekeliant mokesčių! 

Kad ne vien Amerikoje to
kios „gudrios" ir bylos pavo
jaus nematančios galvos, ma
tyti iš bendroves „Philip Mor
ris Lietuva" atstovės spaudai 
Aušros Balčiūnienės pareiš
kimo, kurį teko skaityti 
„Draugo" rugsėjo 25 d. laidoje: 
„Toks JAV valdžios ieškinys 
mums negresia, nes mūsų 
įmonė yra legali įmonė, gami
nanti legalų produktą". O 
Amerikos tabako įmonės ar 
nelegalios, ir ar jų gaminiai 
nelegalūs? 

Aleksas Vitkus 
Lemont, IL 

GRŪTAS, GRŪTAS IR 
DAR KARTĄ GRŪTAS*! 

„Drauge" (1999 m. rūgs. 17, 
Nr. 181) radau įdomų laišką. 
Valentinas Ramonis rašo, kad 
„The Baltic Times" (leidžia
mas Latvijoje) korespondentas 
kalbėjo su „Grūto" parko kū
rėju Vilium Malinausku, kuris 
turi surinkęs 50 („didvyrių"!) 
statulų ir jų parkas bus atida
rytas ateinantį pavasarį ar va
sarą, jei „apstulbę maniakai" 
jam nesudarys kliūčių. Apstul
busiais maniakais jis vadina 
kai kuriuos Seimo narius. Par
kas yra kuriamas privačiais 
pinigais, ant privačios žemės 
ir, jei norės parką sukurti, tai 
taip ir padarys. Puiku! Geriau 
būti negali! O man atrodo, kad 
būtų dar geriau, jei „biznie
rius" Malinauskas nupirktų 
sklypą Maskvoje (žinoma, sa
vo pinigais!) ir pastatytų (pvz., 
netoli Kremliaus) tų statulų 
parką vardu „Brudas", o ne 
„Grūtas". Pasisekimas garan
tuotas! Aš „Brudo" parko kūri
mą paremsiu 1 dol. auka, jei 
jis (Malinauskas) pasakys 
man, kada ir kaip buvo komu
nistų nukankinti du mano dė
dės, kur palaidoti jų lavonai? 
Jie dingo be žinios iš Kauno 
1940 m. vasarą. 

Aldona Valukonis 
Glendale, CA 

£ STAflAUMMCC 

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

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easter and more conventent 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just orte hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gfces *XJ a retam) monv 
mg amval for business or pleasure. 
VVhen you'rc ready to retum, youH 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Oass 

or Economy Oass, you can be 
sure our servtce wiH be workj-class, 

and wffl aflow you to arrive rested and 
refreshed - • for a reasonabte fare. 
Rnd out what a work) of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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DRAUGAS, 1999 m. spalio 5 d., antradienis 

Svečiai iš Indianos ,,Draugo" sukaktuviniame pokylyje rugsėjo 26 d. Ii 
kairės: „Tėvynes" laikraščio j-edaktorius žurn. Vytautas Kasniūnas ir dr. 
Kazys Ambrozaitis. 
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VILNIUS 
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

Spalio 1 d. - kovo 31d., 
išskyrus kalėdinį laikotarpį. 

New York $406 
Chicago $450 
Seattle $560 
plius mokesčiai. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

A. t A. 
AUGUSTINA GETNERIENĖ 

RIMKUTĖ 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Northbrook, IL ir 

Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. spalio 3 d., 2:30 vai. p. p., sulaukusi 79 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: dukterys Leonora Pawelak, Donna 

Hoteko, žentas Sergei, anūkė Lisa Stoeckl, vyras Steve; 
sesuo Magdalena Shimkienė. 

Velionė pašarvota antradieny spalio 5 d. nuo 2 iki 8 v. 
v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.>. 

Laidotuves trečiadienį, spalio 6 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a. a. Augustina bus atlydėta į Holy Family 
Villa koplyčią, 12375 McCarthy Rd., Lemont, IL, kurioje 
10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, anūkė, sesuo ir kiti 
giminėms. 

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

A t A 
ELENA MICKEVIČIENĖ-
MICKUS STUMBRYTĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. spalio 1 d., 1:30 vai. p.p., sulaukusi 86 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Būdviečių kaime. Amerikoje išgyveno 

50 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis, marti Teresė, duktė 

Laima Brown, žentas Richard, anūkai Ryan ir Jennifer, 
sesuo Uršulė su šeima Lietuvoje; pusseserė Marytė 
Saliklienė ir jos šeima, sūnėnas Gediminas Grabauskas 
su šeima ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a. a. Alfonso ir motina a. a. Valdo. 
A. a. Elena priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir 

BALFui. 
Velionė Elena pašarvota spalio 4 d., pirmadienį, nuo 3 

iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 
71 St. 

Laidotuvės antradienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namu 9 
vai. ryto a. a. Elena bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, duktė, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės. 

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

Primename visiems giminėms ir pažįstamiems, kad 
prieš trisdešimt metų, 1969.X.13, Viešpats pasišaukė 
pasisaukė pas save 

profesorių dr. iur. PRANĄ 
VIKTORĄ RAULINAITĮ. 

Šv. Mišios už jo vėle bus atnašaujamos Lietuvoje. 
Prašome visus kartu su mumis pasime*.sti. 

Sūnus Pranas Algis su šeima 

Viešpaties pašauktam 

A t A 
BRONIUI KRIŠTOPAIČIUI 

tebūna šviesi Amžinybe! Liūdedami kanu. reiškiame 
nuoširdžią užuojautą žmonai MARYTEI, visai šeimai 
ir artimiesiems. 

Irena ir Petras Vėbrai 

DRAUGAS informuoj.i. DRAUGAS formuoja; 

DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

.DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! 

: 

http://www.flysas.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

..Tai t i k r a d v a s i n ė a t g a i 
va , praskaidrinusi net labai 
lietingą, niūrų ir šaltą anksty
vo rudens sekmadienį!" ..Tik
rai elegantiškas renginys!" 
..Lietuviško žodžio puota!" To
kiais ir panašiais sakiniais 
savo nuomonę reiškė sekma
dienio, spalio 3 d., dr. Vinco 
Kudirkos 100-ųjų mirties me
tinių paminėjimo dalyviai, be-
siskirstydami iš Jaunimo cen
tro. Iš tikrųjų renginiui jokių 
priekaištų nebūtų įmanoma 
rasti, bet Čikagos ir apylinkių 
lietuviams — daug. J ie turėjo 
sausakimšai pripildyti salę ir 
gardžiuotis ta dvasine puota. 
Nejaugi jau pamiršome tik
rąsias vertybes ir gėrimės tik 
..geležtėlėmis". kurias mums 
kai kas įperša, kaip labai ver
tingą daiktą-' Apie šį ypatingą 
renginį bus išspausdintas pla
tesnis reportažas, o dabar tik 
raginame visų kitų vietovių 
lietuvius, kuriems bus suteik
ta proga išgirsti tai. ką mes 
sekmadienį girdėjome Čikagos 
Jaunimo centre, nepraleisti 
progos. Nenusivilsite! Pagarba 
JAV LB Kultūros tarybai, dr. 
V. Kudirkos šventę suorgani
zavusiai. 

D idž ia j ame t r i jų c h o r ų 
„Draugo" koncerte, kuris vyks 
lapkričio 28 d., dainuos „Dai
navos", Toronto „Volungės" ir 
Clevelando „Exultate" chorai. 
Koncertas vyks Mother McAu-
ley aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje (3737 W. 99th St., 
Chicago, IL). 

„ D r a u g o " p r e n u m e r a t a 
visiems metams - tik 65 dol.! 
Pigiau „Draugą" užsisakyti 
galėsite tik ribotą laiką, taigi 
skubėkite užsiprenumeruoti 
šį vienintelį išeivijos dienraštį. 
Papigrrrimas galioja tik nau
jiems skaitytojams ir tik 
tiems, kurie gyvena JAV. 

L i e t u v i u te leviz i ja i pa
r e m t i spalio 24 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje ruošiami pietūs. 
Linksmą, trumpą programą 
atliks „Antras kaimas". Vietas 
užsisakykite, skambindami 
Aldonai Palekienei tel. 708-
448-7436. Pietus ruošia ir vi
sus dalyvauti kviečia Lietuvių 
televija ir PLC renginių komi
te tas . 

Vyre sn ių jų l i e tuv ių cen t 
r e „Seklyčioje" spalio 6 d., tre
čiadienį, 3 val.p.p. kalbės sve
čias iš Lietuvos - katalikiško 
laikraščio ..XXI amžius" re
daktorius Edvardas Šiugžda. 
Turėsime tikrai džiugią poezi
jos šventę, nes pirmą kartą 
„Seklyčioje" išgirsime Kauno 
dramos teatro aktorę ir dekla-
matorę Virginiją Kochansky-
tę. Visi maloniai kviečiami. 
Bus ir pietūs. Atvykite! 

Algis L i ep ina i t i s apie Pa
žaislį kalbės spalio 13 d. 3 
val.p.p. Lietuvių klubo narių 
popietėje „Gintaro" vasarvie
tės salėje (Union Pier, MI). Ta 
pačia proga bus rodomos 
Pažaislio festivalio bei Lietu
vos seselių kazimieriečių veik
los filmajuostės. Kviečiame vi
sus narius bei apylinkių lie
tuvius dalyvauti. (Čikagos ir 
Indianos laiku tai būtų 2 vai. 
p.p.). 

M i n i n t spa l io 9-ąją, mūsų 
sostinės Vilniaus netekimo 
dieną, spalio 10 d., sekmadie
nį. 10 val.r. tėvų jėzuitų kop
lyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už visus kovojusius ir 
žuvusius dėl sostinės Vil
niaus. Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus na
riai ir lietuvių visuomenė 
prašoma dalyvauti. Dalyvavi
mu pamaldose pagerbsime žu
vusiųjų atminimą. 

Maironio lituanistines mokyklos motiiii;j. ir mokytojai p. ...,.;4 šių mokslo melų dienų. 

MAIRONIO MOKYKLĄ 
LANKYS 350 LIETUVIUKU" 

Po vasaros ramybės šešta- beliko. 
dieniais vėl atgyja Pasaulio 
lietuvių centras; rugsėjo 11 
dieną prasidėjo naujieji moks
lo metai Maironio lituanis
tinėje mokykloje. Nuo pat ryto 
mokyklos koridoriuose skam-

Mokyklos direk: jre Eglė No-
vak pasveikino moksleivius, 
tėvelius ir mokyt jus, sugrįžu
sius po vasaros atostogų pra
dėti naujų mokslo metų, pa
linkėdama didžiausiai išeivi-

bėjo džiaugsmingi pasisveiki- jos lituanistinei mokyklai tap-
nimai bei vasaros įspūdžių at- ti geriausiąją. O mokiniams — 
garsiai, mokiniai rinkosi pail
sėję ir vieni kitų pasiilgę. Jų 
šiemet susirinko 350. Pirmą 
kartą mokyklos istorijoje tu
rime po dvi pirmąsias, antrą
sias ir ketvirtąsias klases — 
tiek daug jaunųjų lietuviukų 
pradeda ir tęsia šeštadienio 
mokslus. 

Aukštesniojoje mokykloje 
šiemet mokysis 77 mokslei
viai. Tad nenuostabu, kad vi
siems susirinkus į mokyklos 
atidarymo iškilmes, pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažny-

garsinti mokykla tik gerais 
darbais. Ji taip pat pristatė 
visą mokytojų, padėjėjų ir ad
ministracijos atstovų būrį — 
šiemet mokykloje jų dirbs 45. 
Tenka pasidžiaugti, kad di
džiąją padėjėjų da!( sudaro su
grįžę į mokyklą buvę abitu
rientai. 

Trumpą sveikinimo žodį ta
rė Lemonto Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Romas 
Kronas. Jis pasidžiaugė mo
kinukais ir palinkėjo sėkmės 
bei ištvermės tiek mokslei-

čioje tėveliams vietos nelabai viams. tiek jų mokytojams. 

Gražią ir prasmingą kalbą 
apie tėvų, mokytojų ir vaikų 
pareigas pasakė pal. Jurgio 
Matulaičio misijos kapelionas 
Algirdas Paliokas: tėvai atlie
ka Dievo darbą, augindami ir 
auklėdami vaikus. Mokytojai 
taip pat at l ieka Dievo darbą, 
padėdami tėvams, mokydami 
vaikus. O vaikų darbas yra ge
rai mokytis, būti gerais lietu
viais. Tarsi pr i tardami šiems 
kapeliono žodžiams susiėmę 
už rankų visi sukalbėjome 
maldą. Mokyklos atidarymo 
iškilmes užbaigėme Lietuvos 
himnu. 

Taigi, Maironio lituanistinė
je mokykloje prasidėjo dar vie
ni mokslo metai — paskutinie
ji šiame tūkstantmetyje. Pasi
tinkame 2000-uosius su vilti
mi toliau puoselėti lietuvių 
kalbą ir tradicijas, išlikti lie
tuviais dabar ir visados. 

R ū t a Kuncienė 

DAIVA KARUŽAITĖ VĖL PIEŠIA 
Vienas iš įdomių kūrybinių 

paradoksų galėtų būti tai . kad 
veržli, išsiskirianti savo pa
veikslų spalvine gama ir šoki
ruojančiai atskleidžianti savo 
a r nesuprastos jautrios asme
nybės jausmų proveržį daili
ninkė Daiva Karužaitė jau 
ilgą laiką nedalyvavo paro
dose, nerodė savo kūrinių, o 
mokė vaikučius meno paslap
čių ir kūrė eilėraščius. Džiu
gu, kad dailininkė? Magdale
nos Stankūnienės prispirta, 
dailininkė vėl ėmėsi pieštuko 
ir teptuko. Prie porėmių drau
gaujant su tempera, pamiršus 
viską aplinkui, bėgo ilgos neri
mo dienos... 

Ir taip maždaug po dešim
ties tylos metų vėl matysime 
dailininkės Daivos Karužaitės 
kūrybą — artėja jos tapybos 
darbų parodos atidarymo die
na. Dailininkė-poetė spalio 8 
d. 7:30 vai. v. Čiurlionio gale
rijoje lauks visų meno gerbėjų. 
Skambės muzika, išraiškos šo
kį šoks Lina Bulovaitė. Daivos 
poeziją skaitys Audrė Budry
tė, jausmus ir akis patrauks 
judesys, šokis ir paveikslai 
ant sienos. Šalia mokytojos 
kūrybos pamatysime ir jos 
mokinukų meną. Kviečiame 
atvykti į Čiurlionio galeriją 
(5620 S. Claremont. Chicago. 
IL 60636). L. K r i v i c k i e n ė 

Tai - vienas iš Daivos Karužaitės piešinių, kuriuos išvysite šį penkta
dieni Jaunimo centre atsidarančioje dailininkes parodoje. 

Juozas i r Kons tanc i j a 
Rudzevičiai iš Los Angeles, 
CA, mums rašo: „Per ilgoką 
metų eilę gimtadienių proga 
mieliems draugams vis lin
kėjome: 'ilgiausių metų, il
giausių', o anie, vos metus ki
tus pabuvoję, iškeliavo į dau
sas. Vien ištikimiausias 'Drau
gas' jau tiek metų tebelanko 
mus, bemaž kasdien parami-
na, paguodžia, praskaidrina 
mūsų pilkas dienas. Tad kaip
gi mūsų gerajam 'Draugui' 90-
ties metų sukakties proga 
nepalinkėti bemaž sakme vir
tusių žodžių — šimtą metų be 
šių metų! Ta pačia proga 
prašome priimti 300 dol. do
vaną". Labai įvertiname šių 
savo ištikimų skaitytojų lin
kėjimus ir tokią didelę do
vaną. Ačiū! 

Našlių, n a š l i u k ų i r pavie
nių klubo susirinkimas įvyks 
spalio 8 d. 1 val.p.p. Šaulių 
salėje (2417 W. 43rd St.). At
vykite, po susirinkimo - vai
šės! 

Būrel is „Vaiko v a r t a i į 
mokslą" ruošia nuotaikingą 
„Raganų dienos" popietę, ku
rioje - geri pietūs, jaunųjų ta
lentų programėlė ir žaidimai 
vaikams. „Raganų popietė" 
vyks sekmadienį, spalio 31 d., 
po 11 vai. Mišių Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Tuo pa
čiu skaniai pavalgysite, išvysi
te įdomią programėlę ir pa-
remsite apleistus Lietuvos 
vaikučius. 

Švč. M. Mari jos Gimimo 
parapijos „Tarptautinis festi
valis" ruošiamas spalio 16 d., 
šeštadienį. Bus įvairenybių ir 
skanumynų. Visi kviečiami iš 
anksto planuoti jame dalyvau
ti. 

Lemonto LB va ldyba lap
kričio 7 d., tuoj pat po šv. 
Mišių 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje rengia iškilmingus me
tinius pietus, kuriuos paruoš 
visiems gerai žinoma lemon-
tiškė A. Šoliūnienė. Bus graži 
trumpa programa, veiks ba
ras. Pietų metu bus traukiami 
didžiosios loterijos numeriai. 
Atskiras vietas ar stalus bus 
galina užsisakyti sekmadie
niais prieš ir po šv. Mišių prie 
PLC įėjimo. Prašome šią datą 
pasižymėti savo kalendoriuo
se. Lauksime visų atvykstant! 

Kviečiame, l a u k i a m e i r 
p r i m e n a m e , kad Pal. J. Ma
tulaičio misijos renginių komi
teto ruošiami pietūs vyks spa
lio 10 d. 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje. 
Visas gautas pelnas skiriamas 
naujų vargonų įsigijimui. Pie
tų metu - linksma Algimanto 
Barniškio muzika, skanus Al
donos Šoliūnienės maistas, 
graži aplinka ir linksmi drau
gai bei bičiuliai. Per Pal. J. 
Matulaičio misijos renginių 
komitetą aukojo: Irena Kriau-
čeliūnienė - 300 dol., Vanda 
Gvildienė - 100 dol., Pranutė 
ir Julius Pakaitai - 50 dol., 
Anelė Šulaitier.e - 20 dol. Dė
kojame už aukas. Paskubėkite 
užsisakyti vietas, skambinda
mi Vandai Gviidienei tel. 630-
271-9136 arba Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-2.")7-8346. 

Š iandien , a n t r a d i e n į , pa
s k u t i n ė proga užsisakyti vie
tą į Lietuvos Vyčaą 112 kuopos 
75 m. sukakties pokylį, kuris 
vyks Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje ir po 5 
vai. Mišių parapijos salėje. 
Skambinkite Mary Banky 
708-499-4231 arba Estclle Ro-
gers 708-425-6003, jos mielai 
rezervuos jums vietą. 

Spal io mėnuo y r a s k i r t a s 
Dievo Motinos g a r b e i ir visi 
raginami kalbėti rožančių. J 
tai ypač turėtume kreipti dė
mesį šįmet, kai Marija išnie
kinama net muziejuose, kai . 
New Yorke eksponuojamas jos 
subjaurotas atvaizdas, o mi
nios demonstruoja, kad toji 
šventvagyste nebūtų už
drausta. Visą spalio mėnesį 
kasdien Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje lietuviškai ro
žančius kalbamas po 8 vai. r. 
Mišių. Kas tik galite, prisi
junkite prie šios kilnios mal
dos. 

Konferencija „Dovana 
Lie tuvai" įvyks š.m. lapkričio 
5-7 d., Key Bridge Marriott 
viešbučio patalpose (1401 Lee 
Highway, Arlington, Virginia). 
Visą informaciją galima gauti 
atsiunčiant savo vardą, pavar
dę, adresą ir telefoną telefak
su 773-436-6909 arba elektro
niniu paštu 

ajbudrys^ameritech.nct ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. 

J a d v y g a P e n č y l i e n ė , veik
li Lemonto Lietuvių Bendruo
menės narė, rugsėjo 28 d. 
buvo operuota Northwestern 
universiteto ligoninėje. Opera
cija pasisekė ir ligonė sveiks
ta. J. Penčylienė yra žinoma 
velykinių margučių meninin
kė ir sveikinimo atviručių kū
rėja. Ji taip pat talkininkauja 
PLC muziejuje. Ja i linkime 
pasveikti ir greitai grįžti į na
mus. 

Spal io 4 d. prasidėjo „Ža
liųjų kortelių" loterija. Prime
name, kad. loterijos anketas 
galite įsigyti „Seklyčioje" 
(2711 W. 71st Str., Chicago, 
IL; tel. 773-476-2655) nuo pir
madienio iki penktadienio, 
nuo 9 iki 4 val.p.p. 

KELIAS I ATEITI 

Šie metai ir šimtmetis grei
tai baigsjs. Artėja naujasis 
šimtmetis. Kad paminėtų nau
jojo šimtmečio pradžią ir prisi
mintų senąjį, lietuvių Montes-
sori mokyklėlė žiburėl is" , 
ruošiasi pastatyt i plytinį ta
kelį. 

Šis plytinis takelis, pavadin
tas „Keliu į ateitį", bus pasta
tytas Pasaulio lietuvių centro 
pievelėje, pietvakarių pusėje, 
aplink dabar ten stovintį kry
žių. Tose plytose modernios 
technikos pagalba bus galima 
įspausti individualius ar orga
nizacijos vardus ir t.t.*Šiuo 
būdu galėsime įamžinti savo 
artimuosius, mylimuosius ir 
net pačius save. Norime prisi
minti tuos, kurie mums skynė 
kelią ir tuos, kurie mums dar 
jį skins. 

Šio takelio statybą planuo
jame užbaigti 2000 metų ge
gužės mėnesį. Plytos bus par
duodamos, o platesnė informa
cija bus teikiama sekmadie
niais po Mišių Pasaulio lietu
vių centre. Negalint į Pasaulio 
lietuvių centrą nuvažiuoti ar
ba turint klausimų, prašau 
skambinti Lindai Rugienienei 
tel. 630-969-4016. 

Visas šio projekto pelnas yra 
skiriamas „Žiburėliui", lietu
vių Montessori mokyklėlei, 
kurioje mokosi mūsų lietuvių 
ateitis, kuri yra mūsų „Kelias 
į ateitį". 

A u š r a J a š a i t y t ė -Pe t ry 

BALFO VAJUS 
P R A S I D Ė J O 

Vos mažai žinutei spaudoje 
pasirodžius apie BALFo vajų, 
tuojau „atskrido pirmoji 
kregždutė" su 300 dolerių če
kiu. Tai buvo gera širdis — 
Travel agentūros savininkas 
Aleksas Lauraitis. Dėkojame 
jam, kad supranta vargstan
čių žmonių gyvenimą. Praėju
sį sekmadienį, rugsėjo 26 ir 
šeštadienį, 25 d., prieš visas 
Mišias pasišventę BALFo dar
buotojai dalino vokelius, žino
ma, lauke prie Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios. Labai dė
kingi klebonui kun. Mykolui 
Yakaičiui, kad jis tą leido, nes 
ir taip yra daug rinkliavų. 

Toliau gyvenantiems lietu
viams mėginsim nusiųsti laiš
kus. Mielai prašytumėm gera
širdžių tautiečių, kad jie patys 
atsiųstų auką į BALFo raštinę 
arba paduotų ją ir pažįsta
mam balfininkui ir tokiu būdu 
palengvintų darbuotojų darbą. 

Per 50 ir daugiau metų iš
laikėme BALFą, tą seniausią 
šalpos organizaciją. Gal pajėg
sime ir dar keletą metų pa-, 
gelbėti tiems vargšams tėvy
nėje. Tik pagalvokime, BALFo 
dėka yra išgelbėta daug gyvy
bių. Visokios žinios ateina iš 
Lietuvos, bet daugiausia rašo
ma ir sakoma, kad pagalba 
tikrai reikalinga. Taigi, mieli 
tautiečiai ir BALFo rėmėjai, 
būkite dosnūs ir šį kar tą ras
kite būdą atiduoti savos nors 
ir kuklią, aukelę, o Dievulis už 
tai dvigubai laimins. Visą spa
lio mėnesį galima bus įteikti 
savo auką. Ateina žiema, šal
tis, reikės šiltesnio drabužio 
ir didesnio duonos kąsnio. 
Todėl būkime geraširdžiai, 
dosnūs ir mylintys vienas 
kitą. 

BALFo valdybos vardu dė
kojame visiems aukotojams ir 
taip pat BALFo darbuotojams, 
linkime, kad Dievas suteiktų 
jėgų gerai atlikti šį garbingą 
darbą ir tuo palengvinti vargs
tančių gyvenimo dienas. 

An t . R e p š i e n ė 

D a n u t ė i r J u r g i s Vidžiū
n a i , sveikindami „Draugą" 90 
metų sukakties proga, padova
nojo 100 dol. Nuoširdžiai dė
kui! 

Iš mr*l 
iš- iš t** I i 

MENO MĖGĖJU RATELIO 
J U B I L I E J U S 

Worcester, MA, Meno mėgė
jų ratelis savo įsisteigimo 50 
metų sukaktį minės šeštadie
nį, lapkričio 6 d. Minėjimas 
pradedamas 7 vai. r. šv. Mišio-
mis už mirusius M.M. ratelio 
vadovus, narius ir nares Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
je, 153 Sterling St., Worcester, 
MA Tolimesnė minėjimo dalis 
— pietūs ir programa vyks 1 
val.p.p. Maironio Parke, 52 So 
Quinsigamond Ave., Shrėws-
bury, MA. Visi buvę ir dabar
tiniai nariai, vadovai ir svečiai 
kviečiami į susitiktuves i r MM 
būrelio jubiliejaus paminėji
mą. Apie dalyvavimą iki spa
lio 27 d. praneškite Valiui 
Roževičiui, tel. 508-799-5465, 
arba Elenai Černienei, te!. 
508-757-2971. Visi labai lau
kiami. 

KETURI PRANEŠIMAI 
APIE LIETUVA 

Dvi dienas Australijoje, Mel-
bourno universitete, vyko de
šimtoji Baltų studijų konfe
rencija. 

Paskaitą apie korupciją Cen
trinėje ir Rytų Europoje, taip 
pat Baltų kraštuose konferen
cijos pradžioje, rugsėjo 24 
dieną perskaitė profesorius 
Leslie Holmes. 

Iš viso konferencijoje per
skaityta ir aptarta dešimt 
pranešimų. Keturi iš jų buvo 
skirti Lietuvai. Dalia Anta
naitienė supažindino konfe
rencijos dalyvius su savo atlik
tais aborigenų ir senovės 
lietuvių religijos kultūros pa
lyginimais, Faustas Sadaus
kas nagrinėjo baltų simboliz
mo apraiškos jo meno dar
buose. Konferencijoje taip pat 
apžvelgtas šiuolaikinis lietu
vių baletas bei lietuvių studi
jos Australijos universite
tuose. Lietuvių pranešimai su
silaukė didelio dėmesio. 

Konferencijos proga kon
certą Melbourno universitete 
surengė „Kaimo dainininkai", 
supažindindami klausytojus 
su lietuvių folkloru. (Elta) • 

Kiekvieno trečiadienio vakarą Pasaulio lietuvių centre savanorė Milita 
Milašiene (dešinėje) dalina lošimo bilietukus „Bingo" žaidėjams. Savano
riai (jų laukiama ir daugiau) padeda ruošti „Bingo", o iš šio žaidimo pa
jamos padeda lietuvių centrui išsilaikyti. Nuotr. Indrė* Tųtuiėlienės 

• Ieškau Stas io Kazlaus
ko, gim. 1925 m., gyv. Kaune, 
Servitutų gatvėje. Jis 1948 m. 
išvyko į Vokietiją, 1962 m. buvo 
g a u t a s l a i ška s , po to ryšys 
nutrūko. Atsiliepkite, rašykite 
Irenai Rugienei , 5328 W. 24 
PI., C icero , IL 60604 arba 
s k a m b i n k i t e t e l . 847-854-
2289. «*» 

• S iunt in ia i i Lietuvą oro 
p a i t u per 7 d i e n a s išsiun
čiami ketvirtadienia is . Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Exspress 
įstaigoje, t e l . 800-772-7624. 
Siaurės Čikagoje , E lkgrove 
Village, tel. 800-262-3797 «•« 

* * * * * * 

• Genovaitė Kaufmanie-
nė, Springfield, VA, globoja 2 
vaikus Lietuvoje, pratęsdama 
jiems metinę paramą kitiems 
metams, atsiuntė $300. Sharles 
P. Statkewich, Needham, MA, 
pra tęsdamas globą Lietuvos 
vaikui kitiems metams, atsiun
tė $200. Ona S t r ima i t i ene , 
Putnam, CT, atsiuntė $150 - tai 
metinė parama vienam Lietu
vos vaikui . Lie tuvos va ikų 
vardu dėkojame geriesiems, 
dosniesiems aukotojams! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 West 71 st St r . , 
Chicago, IL 60629. M 

I R A N S P A K 

T.I 1 7 7\ KsK IOSO 




