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JAV Senato patarėjas nežino 
antrojo NATO plėtros rato datos 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Lietuvoje viešintis 
JAV Senato Užsienio reikalų 
komiteto vicepirmininko vy
riausiasis patarėjas Michael 
Haltzel Vilniuje negalėjo atsa
kyti, kada Lietuva bus pa
kviesta prisijungti prie NATO, 
nes, jo teigimu, dar nėra aiški 
net sąjungos viršūnių susitiki
mo data ir vieta. 

Tai žurnalistams jis sakė 
pirmadienį po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Pokalbyje su Lietuvos vadovu 
JAV pareigūnas aptarė politi
nę, ekonominę ir socialinę 
padėtį Lietuvoje, Lietuvos ir 
JAV santykius, užsienio politi
kos naujienas. 

Paklaustas, ar Lietuva gali 
tikėtis pakvietimo į NATO 
2002 metais, M. Haltzel teigė, 
kad nederėtų „spekuliuoti" šia 
data, nes, pasak jo, dar netgi 
nėra nustatytas NATO aukš
čiausio lygio susitikimo laikas 
ir vieta. Jis tik pabrėžė, kad 

NATO yra pasiryžusi tęsti at
virų durų politiką ir ateityje 
dar bus keli NATO plėtros ra
tai. 

M. Haltzel paragino Lietuvą 
tęsti euroat lant inės integraci
jos pas tangas . Pasak jo, Lietu
va turi st iprinti politinę de
mokratiją, vystyti laisvąją rin
ką ir stengtis išvengti radika
lizmo apraiškų. 

M. Haltzel yra pagrindinis 
Demokratų partijos narių Se
nate patarėjas NATO klausi
mais. Taip pat j is yra vyriau
siasis Senato Užsienio reikalų 
komiteto vicepirmininko Jo-
seph R. Biden patarėjas. M. 
Haltzel dirba Senate nuo 1994 
m. Prieš ta i j is buvo ilgametis 
Woodrow Wilson centro Va
karų Europos reikalų direk
torius. J i s y ra dažnas politinių 
televizijos laidų dalyvis JAV ir 
Europoje, dešimties knygų 
tarptautinių santykių temo
mis bendraautorius . 

Lenkimas badauti laikytinas 
nusikaltimu 

Vilnios, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pirma
dienį pareiškė, jog jis svarsto 
galimybę rengti Baudžiamojo 
kodekso pataisas, pagal ku
rias lenkimas nusižudyti būtų 
laikomas nusikaltimu. J tokįos 
nusikalstamos veiklos apibū
dinimą, Seimo pirmininko 
nuomone, turėtų įeiti ir lenki
mas badauti, nes „nusižudyti 
galima ir badaujant". 

Spaudos konferencijoje Sei
me V. Landsbergis taip pat 
išsakė abejonių, ar už bado 
veiksmus rengiančių darbi
ninkų nugarų nestovi kokios 
nors jėgos, siekiančios savo 
politinių tikslų. V. Landsber
gis neįvardijo tų jėgų, tačiau 
sakė. jog būsima vyriausybė, 
kuri ateis į Seimą po rinkimų, 
nori, kad „kieno nors gyvybė 
kybotų ant plauko dabar, o ne 
po Seimo rinkimų". 

Seimo pirmininkas spaudos 
konferencijoje t a ip pat abejojo, 
ar kar ta is įmonių kreditoriai 
ir darbininkai nė ra slapta ar 
viešai susi tarę su įmonių me
nininkais tęs t i įmonių mer
dėjimą. „Bankrotas neskelbia
mas, įmonės nedirba, o darbi
ninkams metų metus yra 
skaičiuojamas atlyginimas", 
sakė V. Landsbergis. 

Seime pirmininko teigimu, 
„Inkaro" bendrovėse naktį 
vykdavo darbas , o pagaminta 
produkcija būdavo parduoda
ma Gariūnų turguje. „Abejoju, 
jog profsąjungos atstovai to 
nežinojo", sakė V. Landsber
gis. 

J i s teigė, jog da r 1997 me
tais priimti įstatymai dėl 
bankroto suteikia plačias gali
mybes tiek kreditoriams, tiek 
darbininkams, tiek ir vals
tybės institucijoms reikalauti 
nemokios įmonės bankroto 
paskelbimo. 

„Inkaro" darbuotojai ruošiasi 
pergalę pažymėti šampanu 

Kaunas , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Prie uždarosios ak
cinės bendrovės (UAB) „In
karo avalynė" badaujantys bei 
bendrovės turtą saugantys 
darbuotojai tikisi jau šį tre
čiadienį švęsti pergalę. 

Kaip sakė UAB „Inkaro ava
lynė*' darbuotojų profesinės 
sąjungos pirmininkas Kazi
mieras Ruževskis. bendrovės 
administratorius Edvardas 
Kochanauskas jau turi pusę 
pinigų sumos, reikalingos at
siskaityti su darbuotojais. 
„Tikimės, kad kitą pinigų su
mą pavyks surinkti šiomis die
nomis ir jau trečiadienį mes 
gersime šampaną", sakė K. 
Ruževskis. 

Šiuo metu „Inkare" atlieka
mas likusios produkcijos in
ventorizavimas. Profsąjungos 
vadas įsitikinęs, kad, parda
vus šią produkciją, turėtų su
sidaryti apie milijonas litų, 
kurio laukia algų negaunan
tys darbininkai. 

Šeštadienio rytą prie „In
karo" gamyklos vartų susirin
ko apie porą šimtų žmonių, 
nes išvakarėse buvo pranešta, 
kad valdžia tikrai skirs rei
kiama sumą pinigų, ir jie gali 
būti atvežti jau vidurdienį. 

Tačiau nei šeštadienį, nei sek
madienį pinigų I n k a r o " darbi
ninkams neatsirado. Tuomet 
K. Ruževskis tvirtino, jog yra 
gavęs valdžios pažadus, kad 
badautojų reikalavimai ' bus 
įvykdyti, tačiau tiksliai dar 
nežinoma, kada pinigai bus 
skirti. 

Sekmadienį Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus lan
kėsi premjero Andriaus Ku
biliaus rezidencijoje Turniš
kėse, kur politikai net kelias 
valandas tarėsi , kaip padėti 
žlugusios gamyklos darbinin
kams. Pokalbyje dalyvavo ir 
ūkio ministras Valentinas Mi-
laknis. 

Tuo ta rpu penki „Inkaro 
avalynės" darbininkai, jau 28 
parą badaujantys prie ben
drovės „Inkaro avalynė" vartų, 
nepaiso nei valstybės vadovo, 
nei vyriausybės atstovų ragi
nimų nu t rauk t i badavimą. 
Penki darbininkai , prie ga
myklos vartų badaujantys nuo 
rugpjūčio 1 dienos, sut inka 
nutraukti badavimą tik tuo
met, jeigu darbininkams bus 
išmokėta bent 1 mln. litų. 

Iš viso „Inkaro" administra
cija darbininkams skolinga 
apie 3.8 mln. litų. 

Užsienio jėgos d a r o įtaką 
Lietuvos vidaus politikai 

Prezidentas Valdas Adamkus tapo pirmuoju žmogumi, gavusiu 
knygą „Penkeri Prezidento metai. Įvykiai, prisiminimai, mint 
tačiau oficialiai ji bus pristatyta tik trečiadienį. Beveik 600 
1993-1998 metais. Oficialūs įvykiai ir faktai papildyti buvusio 
ka. Planuojama, kad ateityje ją bus galima įsigyti ir knygynuos. 

Nuotr.: Dabartinis ir buvęs Lietuvos prezidentai — Va. 

jdenciją baigusio Lietuvos vadovo Algirdo Brazausko 
-". Šią knygą A Brazauskas jam įteikė pirmadienį, 
aslapių knygoje aptariama A. Brazausko kadencija 
alstybės vadovo komentarais, prisiminimais, polemi-

:as Adamkus (dešinėje" ir Algirdas Brazauskas. 
Vladimiro Gulevitiaus 'Elta1 nuotr 

Konserva to r i a i nor i iš t i r t i savo 
kolegų partijos kūrinio istoriją 
Vi ln ius , rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Konservatorių parti
j a pirmadienį ket ina kreiptis į 
Teisingumo ministeriją su 
prašymu peržiūrėti buvusio 
bendražygio Gedimino Vag
noriaus vadovaujamos Nuosai
kiųjų konservatorių sąjungos 
(NKS) įregistravimą. 

Kelios dešimtys žmonių pa
tys to nežinodami liepos pra
džioje tapo NKS steigėjais. At
vykusiai į Seimą apie 30 as
menų ekskursijai buvo pa
siūlyta užpildyti anketas , ku
rios, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo partijos steigimo dekla
racijos. Sužinojusi tai , konser

vatorių partijos vadovybė nu
sprendė kreiptis į Teisingumo 
ministeriją. Kreipimąsi žada 
pasirašyti konservatorius Al
gimantas Sėjūnas. 

Nuosaikieji konservatoriai 
neigia buvuo #&»u*tpratimų 
dėl anketų. 

Teisingumo ministerija lie
pos viduryje įregistravo NKS, 
kuri tapo 40-ąja Lietuvos poli
tine partija. 

Nuosaikiųjų konservatorių 
sąjungos steigiamasis suva
žiavimas įvyko liepos 2 dieną. 
Sąjungą įsteigė buvusio prem
jero Gedimino Vagnoriaus, 
išrinkto naujosios partijos pir-

Maskvos Ostankino televizijos 
bokšte kilo gaisras 

neatsargumą). M a s k v a , rugpjūčio 27 d. 
(„Interfax"-BNS) — Maskvoje 
dėl gaisro Ostankino bokšte 
transliaciją nu t raukė trys te
levizijos kanalai — NTV, TV-6 
ir „Kultūra". 

Kaip „Interfax" pranešė sos
t inės Vyriausioji vidaus rei
kalų valdyba, gaisras kilo 400 
metrų aukštyje. Maždaug po 
valandos į įvykio vietą atvyko 
sustiprintos ugniagesių pajė
gos. Jų duomenimis, įvyko 
t rumpas jungimas priėmimo 
ir perdavimo sistemos stiprin
tuvuose. 

Televizijos bokšto persona
las, taip pat restorano „Sep
tintasis dangus" lankytojai ir 
apžvalgos aikštėje buvę žmo
nės iš pastato evakuoti. 

Federalinės saugumo tarny
bos vertinimu, kol kas tiriant 
bylą dėl gaisro Ostankino tele
vizijos bokšte „pagrindinė jo 
priežasčių versija yra techni
niai gedimai". Tai pirmadienį 
pranešė Rusijos federalinės 
saugumo tarnybos ryšių su vi
suomene centras. 

Federalinės saugumo tarny
bos darbuotojai toliau dirba 
operatyvinėje tardymo gru
pėje, kuri aiškinasi gaisro 
priežastis. 

Maskvos prokuratūra dėl 
gaisro Ostankino televizijos 
bokšte iškėlė baudžiamąją by
lą pagal Baudžiamojo kodekso 
168 straipsni (turto sunaikini
mas arba sugadinimas per 

V i l n i a u s televizijos 
b o k š t a s saugus 

Tikimybė, kad užsidegs Vil
niaus televizijos bokštas, yra 
labai maža, teigia televizijos 
bokštą eksploatuojančio Radi
jo ir televizijos centro genera
linis direktorius Algirdas Vyd-
montas. Anot jo, radijo ir tele
vizijos centro specialistai ima
si visų būtinų priemonių, kad 
būtų užtikrintas televizijos 
bokšto saugumas ir jame 
neįvyktų nelaimė kaip Mask
vos Ostankino televizijos 
bokšte. 

Vilniaus televizijos bokšte 
yra įrengta moderni prieš
gaisrinė signalizacija, bokšto 
perskyros sutvirtintos betonu, 
kad ugnis gaisro atveju nepa
tektų iš vieno aukšto į kitą. 
Bokšte taip pat įrengta saugos 
zona. kurioje gaisro atveju 
galėtu pasislėpti žmones. 

Be to, pasak generalinio di
rektoriaus A. Vydmonto. kabe
liai, kurie dega Ostankino te
levizijos bokšte Maskvoje. Vil
niaus bokšte yra nudažyti 
specialia nedegia medžiaga, o 
darbui su atvira ugnimi 
bokšte reikia atskirų leidimų. 

326 metrų aukščio gelžbeto
ninis televizijos bokštas Vil
niuje yra 13 metų .jaunesnis" 
nei užsidegęs Ostankino tele
vizijos bokštas. 

mininku, šalininkai. 
1999 m. pavasarį preziden

tui pareiškus nepasitikėjimą 
tuometiniu premjeru G. Vag
noriumi, jis laimėjo pasiti
kėjimo balsavimą parlamente, 
tačiau vėliau atsistatydino. 

Šiemet G. Vagnorius ir jo 
bendraminčiai už nuolatinę 
griežtą Andriaus Kubiliaus 
vyriausybės kritiką buvo pa
šalinti iš konservatorių parti
jos ir įsteigė savo partiją. 

* „ 'Senukų' sandė l ius 
saugo jo ginkluoti žmonės, o 
aš norėjau patikrinti, ar jie 
budrūs", tokius kraupių žu
dynių motyvus užvakar neti
kėtai nurodė 34 metų kaunie
tis Vladimiras Vladimirovas. 
Bendrovės „Senukai" keturių 
apsaugos darbuotojų nužudy
mu kaltinamas vyriškis anks
čiau tvirtino, kad šiam bepro
tiškam nusikaltimui ryžosi 
norėdamas pagrobti ginklus. 
V. Vladimirovas tvirtino, kad 
jis labai rizikvo ir galėjo būti 
nušautas , nes nusikaltimą da
rė vienas, tačiau paaiškėjo, 
kad jis buvo stipresnis: „Va
dinasi, jie blogai dirbo, jei 
man pavyko". Pasak dienraš
čio, vėliau V. Vladimirovas 
savo išpuolį palygino su 1991 
metų žudynėmis Medininkų 
muitinėje: ..Ten taip pat visi 
vyrai buvo išžudyti ir niekas 
nepasipriešino". (Elta) 

* Pusan t rų metu n u o al
kohol izmo gydytas Vytautas 
Šustauskas taiko į premjero 
postą, skelbia „Lietuvos ai
das". Noriu, kad geri darbai 
prasidėtų visoje Lietuvoje. Čia 
man per maža valdžios — no
riu būti premjeras", sakė V. 
Šustauskas. Politikos kulua
ruose sklando kalbos, kad V. 
Šustauskas yra priverstas pa
likti Kauno mero kėdę vice
merui, nes neva išgėręs pri
kalbėjo, ko nereikia, ir dabar 
esąs Naujosios sąjungos ran
kose, tikina dienraštis. „Bu
vęs Rusijos prezidentas Bori
sas Jelcinas prisigėręs nesuti
ko karalienes — dar antrą 
kadencija buvo išrinktas. O 
jeigu dabar pasigerčiau, ar tai 
— Lietuvos tragedija'? Jeigu 
skleidžiami tokie gandai, ga
liu nusispjauti — specialiai 
prisigerti A. Paulauskui ma
tant. N'a, ir kas?", klausė Kau
no meras. (Elta) 

" Vilnius, rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Jeigu Lietuvos ins
titucijos įrodytų, jog Lietuvos 
politinės jėgos, skleidžiančios 
profašistines idėjas arba re
miančios tokių idėjų sklei
dėjus, gauna finansavimą iš 
užsienio, tai būtų svarus argu
mentas Lietuvos ir JAV po
litikų nuogąstavimams, jog 
tam tikros užsienio jėgos sie
kia kompromituoti NATO na
rystės siekiančią Lietuvą, 
penktadienį sakė Potomac 
Foundation atstovas Philip 
Petersen, vadovaujantis šio
mis dienomis Lietuvoje viešin
čiai įtakingų JAV Kongreso 
narių patarėjų delegacijai. 

„Lietuvai nereikia įrodyti, 
jog profašistines jėgas, kurios 
kompromituoja Lietuvą, remia 
kuri nors konkreti valstybė. 
Šiam įtarimui patvirtinti te
reikia įrodyti, jog tų jėgų veik
la yra finansuojama ne iš vals
tybės vidaus", sakė Ph. Pe
tersen. „Rusija nuosekliai pa
sisako prieš Lietuvos narystę 
NATO. JAV Kongreso atsto
vai yra susirūpinę, kaip Rusi
ja naudoja JAV skiriamą fi
nansinę pagalbą", sakė Ph. 
Petersen. 

„Jeigu paaiškėtų, jog dalis 
JAV skiriamų pinigų Rusijai 
gali būti naudojama kišimuisi 
į kitų valstybių vidaus reika
lus, JAV Kongrese kiltų dide
lis skandalas", sakė Ph. Peter
sen. 

Apie profašistinių jėgų pasi
reiškimus Lietuvoje ir apie jų 
atsiradimo priežastis JAV 
Kongreso patarėjai kalbėjosi 
per susitikimus su Lietuvos 
politikais. Buvo įvardytos įvai
rios priežastys, tarp jų ir už
sienio jėgų įtaka. 

Seimo NATO reikalų komi
teto pirmininkė ir viena iš val
dančiosios Konservatorių par
tijos vadovių Rasa Jukne
vičienė sakė, jog profašistinių 
jėgų pasireiškimas yra būdin
gas visoms posovietinėms Ry
tų Europos valstybėms. Jas 
skatina žmonių nusivylimas, 
kylantis dėl socialinių ir eko
nominių problemų. Tokių jėgų 
pasireiškimas yra siekis komp
romituoti Lietuvą. „Tai daro 
tos jėgos, kurios nori sustab

dyti Lietuvos integraciją į 
transatlantines struktūras", 
sakė Seimo NATO komiteto 
pirmininke. 

Anot jos. tai, kad Lietuvos 
Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) paskelbė savo 
pareiškimą dėl šių jėgų suak
tyvėjimo, rodo, jog tai yra rim
ta problema. 

Kaip skelbta, anksčiau šį 
mėnesį neregistruota vadina
moji Lietuvių nacionalsocia
listų partija surengė mitingus 
Šiauliuose ir Kaune. Per na
cionalsocialistų mitingą Šiau
liuose kalbėjo ir miesto mere 
socialliberale Vida Stasiū
naite. 

R. Juknevičienė pažymėjo, 
jog, kaip rodo viešosios nuo
mones tyrimas, du trečdaliai 
Lietuvos didmiesčių gyventojų 
nepritaria profašistinėms pa
žiūroms. Anot apklausos, ku
rios rezultatus ketvirtadienį 
paskelbė žurnalas „Veidas", 
36.7 proc. apklaustųjų nepri
taria ir 23.3 proc. — visiškai 
nepritaria nacionalsocialistų 
veiklai ir propagandai. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto narys liberalas Alvydas 
Medalinskas sakė buvęs su
k r ė s t a s fakto, jog nacionalso
cialistų vado Mindaugo Mur
zos mintims pritaria net 21.7 
proc. ir visiškai pritaria — 5.4 
proc. apklaustųjų. 

A. Medalinskas svarbiausia 
priežastimi, del kurios atsira
do fašistuojančios jėgos Lietu
voje, laiko socialines ir ekono
mines problemas. „Valdžia yra 
kalta todėl, kad nestabdo šių 
procesų teisinėmis priemonė
mis, visuomenė — todėl, kad 
nemato šiuose procesuose pa
vojaus sau, nes, jei pasaulis 
izoliuos Lietuvą, dėl to gali 
nukentėti visų mūsų gerovė." 
sakė A. Medalinskas. 

R. Juknevičienė ir A. Meda
linskas amerikiečiams sakė. 
jog Lietuvos visuomenė pa
mažu ima suvokti žydų tautos 
tragediją, apie kurią jau pa
sakojama ir mokyklų vado
vėliuose. Svečiai taip pat buvo 
paprašyti atkreipti dėmesį į 
faktą, jog II pasaulinio karo 
metais Lietuva buvo okupuota 
nacistinės Vokietijos. 

Socialdemokrat inė koalicija 
pikt inasi „Williams" spaudimu 

Lietuvai 
Vilnius, rugpjūčio 28 d. 

(Elta) — Algirdo Brazausko 
socialdemokratinė koalicija 
pirmadienį išreiškė didelį pa
sipiktinimą „Mažeikių naftos" 
bendrovę valdančios JAV ver
slovės „VVilliams Internatio
nal" elgesiu ir nuolat kelia
mais naujais reikalavimais 
Lietuvai. Ji reikalauja, kad 
vyriausybė neprisiimtų jokių 
naujų finansinių įsipareigoji
mų, nustotų gėdingai nuo
laidžiauti ir pradėtų ginti Lie
tuvos tikslus. 

Spaudos pranešimais. JAV 
bendroves „VVilliams Interna
tional" reikalauja, kad Lietu
vos valdžia prisiimtų naujus 
finansinius įsipareigojimus. 

* Kovo 11-osios ak to sig
n a t a r a s ir dviejų žlugusių re
ferendumų sumanytojas Kazi
mieras Uoka nutarė kelti savo 
kandidatūrą rinkimuose į Sei
mą vienmandatėje Aleksoto-
Vilhaiopoles apygardoje Kau
ne. BNS 

siekiančius 300 mln. litų. 
..Toks elgesys yra ypač 

gėdingas, žinant labai sunkia 
krašto ekonomine bei finansi
nę padėtį". — teigia A. Bra
zausko socialdemokratines 
koalicijos informacinio centro 
vadovas Gediminas Kirkilas. 

J is primena, kad Lietuva 
ligi šiol jau yra paskolinusi 
..U'illiams" valdomai ..Mažei
kių naftai" beveik 2 mlrd. litų. 
tačiau įmone ir toliau tebedir
ba nuostolingai, neturi nuola
tinio naftos tiekimo sutarčių. 
nors tai padaryti .AVilliams" 
bendrovė buvo įsipareigojusi. 

G. Kirkilą pareiškė, kad ..už 
visą šią beprecedente ir ža
lingą Lietuvai sutartį yra at
sakinga konservatorių — krik
demų valdžia". 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 29 d.: Adolfas. Barvy-

das. Beatriče. Gaudvyde. -Jonas. Sabi
na. Svajone 

Rugpjūčio 30 d.: Adauktas. 
Augūna. Peliksas. Gaudencija, Gin
te. Kintenis. 

* \ 
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SVEIKATOS KLA USIMAIS 
GAIRĖS NORMALION 

BŪSENON 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kvieslys 
sveika ton 

Jonas Adomavičius. 
„Kvieslys sveikaton" 2. 
Straipsniai, radijo paskaitos. 
Išleido „Valstiečių laikraštis", 
Vilnius 2000 m. 
- Kaip ir pirmoji „Kvieslys 
sveikaton" knyga, taip pat 
išleista kiek anksčiau šiais 
metais, šis antrasis dr. Jono 
Adomavičiaus sveikatos pata
rimų bei pamokymų rinkinys, 
gražiai išleistas Lietuvoje, pa

puoštas dail. Jadvygos Paukš
tienės viršeliu ir taip pat 
Jūratės Jozėnienės piešinė
liais, visiems, bent kartą gir
dėjusiems dr. Adomavičiaus 
paskaitas ar skaičiusiems 
Amerikos lietuvių spaudoje jo 
patarimus sveikatos klausi
mais, bus labai savas, pažįs
tamas. Knygos puslapiuose 
autorius tiesiai šviesiai aiš
kina sveikos mitybos ir svei
katos apsaugos dėsnius, pri
mena, kad patys geriausi vais
tai yra žmogaus pastangos 
išsaugoti savo sveikatą, kol ji 
dar nėra pašlijusi. Kaip pa
prastai, autorius stipriai pasi
sako prieš rūkymą, alkoholio 
vartojimą, persivalgymą, nu
tukimą, propaguoja sveiką, 
daugiausia vegetarišką — 
daržovių, grūdų ir vaisių — 
maistą. 

Tai labai naudingas leidi
nys kiekvienam, kuriam svar
bu (o kaip gali būti nesvarbu) 
ne tik ilgai, bet ir sveikai gy
venti. Čia persispausdiname 
pirmąjį naujosios knygos 
„Kvieslys sveikaton" 2 straip
snelį, kuris neblogai nusako ir 
kitų knygos puslapių turinį. 

Persivalgymas prilygsta blo 
gai mitybai, kuri tiesia kelią, 
kitoms negalioms, o per dide
lis pamaldumas yra bedie
vystė. Šių abiejų niekų išven
gia tik normalus asmuo, bū
damas Žemės ir Dangaus 
puošmena: dorai gyvenantis ir 
nekenkiantis sau. kitam ir 
aplinkai. • ~ -

Žmogaus gyvenimas yra nor
maliu tapimas — tokio Dievas 
dar tebeieško, o kai suras — į 
šventuosius išaukštins. 

Todėl visų mūsų pareiga yra 
savo pavyzdžiu įdiegti vaikui, 
kad jis nusiteiktų normalėti, o 
visą kitą gėrį pats įgis. 

Lietuvių gyvenimas tik tada 
sužmoniškės, kai normalių 
mūsiškių kuo daugiau ir grei-

, čiau užsiauginsime, kai juos 
tikru mokslu apšviesime ir kai 
visas atsakingas vietas tik to
kiems pavėsime. 

Tokių mūsiškių užsiaugini-
mas prasideda dar jiems negi
mus: tik visapusiškai sveiki ir 
jauni tėvai pradeda naują gy
vybę; tik sveikai gyvendama 
motina nesužalotai ją išnešio
ja ir pagimdo: tik šių dienų pe
dagogikos bei psichologijos 
mokslų pagrindais apsišvie
tusi ir nenuslopintu motinišku 
atsidavimu, pati būdama 
krikščionybės dėsniu, ji talki
na savo vaiko kūno. proto ir 
asmenybes vystymuisi. 

Dar šiandien šią tiesą pa
verskime savo gyvenimo dali
mi. Taip elkimės visi, įskai
tant mūsų Šeimą, Mokyklą, 
Tautą — Valstybę ir Šventyk
lą. Gana iš tuščio į kiaurą pils
tyti: ant akmens — nenorma
laus žmogaus — berti kad ir 
gerą evangelijos sėklą. Gana 
mums tų medinių religinių 
sumuštinių, kitaip netrukus 
gali visai ištuštėti jau apy
tuštes klebonijos ir šventyklos 
su vienuolynais. Ir kas tada 
atsitiks' Kristui prireiks ateiti 
antrą kartą kentėti, tik skirtu
mas bus toks, kad ne karei
viai, o mes jam žaizdas atver
sime. 

Gana ir tų vandeningų raši
nių bei kalbų, kai čia pat net 
nepavartyti guli įtakingiausių 
pamokslininkų: kanauninko 
Vaclovo Zakarausko kalbų 
septyni tomai ir kunigo Juozo 
Juozevičiaus pamokslų antrą 
kartą išleistas „Kilnių minčių 
aruodas". O tai yra lietuviška 
religinė klasika — visiems 

jauniems kunigams pamoks
lams nepaprastai turininga 
medžiaga. Jei po evangelijos 
bent po puslapį iš jų būtų pa
skaitoma, tai pamokslininkas 
labai klausytojams pasitar
nautų. 

Mat per dabartinius visiems 
atmintinai žinomus šventus 
pasakojimus dievobaimingieji 
savyje susikaupia, o moterys 
rožinį varsto patylomis, visai 
neklauso, kai šimtus kartų 
girdėtus žodžius kartoja pa
mokslininkas. Apie Dievo ge
rumą nekartokime, reikia pas
katos savo darbais tapti jo ge
rumo vertais. 

Kol kas tūli jie savo darbo 
net nėra pradėję — skainioja 
piktžolių lapelius, kai jas rei
kia rauti lauk su šaknimis, 
sekant pavyzdingų dvasiškių 
veiklą, kaip krupavičių, 
prunskių, Vaižgantų, valančių, 
tamkevičių, Svarinskų ir dau
gybės kitų. 

Kunigystėn priimtini tik 
ypatingų visuomeniškų polin
kių ir neturinčių testosterono 
perviršiaus asmenys — kitaip 
bus tik žalojama kunigystė ir 
vietoj pastoracijos klestės val-
dininkystė. 

Visi nusiteikime ir, vienas 
kitam talkindami, imkimės 
sunormalėjimo veiklos! Tai ir 
bus įrodymas, jog dar žmonės 
esame. 

Gairės pilnutinėn 
sveikaton 

Žinome tą mažą gintarinę, 
žmoniškiausią, gabiausią ne
normaliųjų mirtinai vargi
namą, o nuo galutinio pražu
vimo Rūpintojėlio saugomą ša
lį, kuri puošiasi visuomeniš-
kiausiais, niekieno nepralen
kiamais papročiais, talkomis 
ir nuo aušros iki sutemos 
darbštumu, tėvų bei senelių 
pagarba, pasilpusiam pagalba, 
savo gyvenimu normaliais 
vaikų auklėjimu ir neregėtu 
negirdėtu mokslo troškimu. 

Tai ne pagyros, o mus paži
nusių dorų, šviesių svetimša
lių mūsiškių apibūdinimas. 

Tai tikrų dvasios gaivintojų 
visoms mūsų gentkartėms 
įdiegti normalaus gyvenimo 
pagrindai, todėl visa Lietuva 
dorai gyveno, nekenkė sau, 
kitam ir aplinkai. Lietuviai 
gynė save ir savo kraštą nuo 
nenormaliųjų tik savo žemėje. 

Bet, gyvendami kryžkelėje, 
jie, kaip tas pakelės žirnis, 
buvo nepadorių svetimųjų 
dažnai skainiojami ir už tai 
visokeriopos skriaudos žymės 
ėmė temdyti tokį skaistų Lie
tuvos veidą. 

Mūsų visų gyvybinė pareiga 
nuo jos veido apvalyti sveti
mųjų ir saviškių teršalus, kad 
vėl suklestėtų protėvių šalis. 

Šalin šiukšlės i i lietuvių 
kalbos! 

Per ilgai mes buvome nenor
malių svetimųjų vergystėje, 
mažai tarp mūsų buvo dvasios 
didikų, dėl to mūsų kalba bu
vo pridengta storu teršalų 
sluoksniu. Buvo kėsintas! vi
sai sunaikinti šį mūsų perlą 
— gimtąją kalbą. Teisingai 
genialioji Birutė Pukelevičiūtė 
lietuvių kalbą, kaip pačią gra
žiausią, Jablonskio, Balčiko
nio, Būgos išgrynintą ir su
tvarkytą, Šviesuolių gerbiamą, 
pakrikštijo JLinųua Graciosa" 
vardu. 

Gerbkime Lietuvą 
pavyzdingąja darbais 

Norvegai Čikagoje turi „Nor-
vegian Hospital", o nuo mūsiš
kės ligoninės sienos nuimtas 
net steigėjų vardas. Ispanai, 
arabai čia savo kalba garsina 
savo prekybą. Kinai dalį Čika
gos miesto savo vardu puošia. 
Kaip gerai būtų, jei Lietuvą 
galėtume garsinti turėdami 
JLithuanian Hospital"! 

Mūsų genialusis fotografijos 
menininkas išleidžia labai 
kultūringą,.savo darbais pa
puoštą, 2000 metų kalendorių, 
kuriame visiškai nematyti lie
tuviško meno, tarsi čia jo visai 
nebūtų nei šventyklose, nei 
kapinėse, nei Balzeko muzie
juje. 

„Margučio II" muzikai taip 
pat reikėtų parišti girnapusę 
po kaklu. Juk turime tiek pui
kiausios folklorinės, net sve
timtaučius žavinčios, vokali
nės ir instrumentinės muzi
kos, tačiau esame verčiami 
klausytis .katinų kniaukimo". 
Tai nepaprastai atgrasi lietu
viška nuodėmė. 

To dar negana. Mūsų tūla 
spauda demokratijos vardan 
leidžia šiukšlinti lietuviškos 
gyvybės aruodą — Lietuvos 
kaimą ir palaimina įvairiopas 
peštynes, asmeniškumus ir 
mediciniškas nesąmones, ku
rias gydytojai atšaukia, idant 
žmonės nebūtų suklaidinti. 

Ačiū mokytojams ir mokyto
joms, tėvams, normaliems 
šviesuoliams ir lietuviškos 
spaudos redaktorėms bei re
daktoriams, taip stropiai lie
tuvių kalbos švarumu ir 
minčių tikslumu besirūpinan
tiems. 

Normalios asmenybės 
kūnu varguolio ir 

nenormaliai 
nusiteikusio kūnu 
turtuolio santykiai 

Šioje žemėje laimingai — 
normaliai išsilaiko tik savo 
giminę atitinkantys gyviai. Jie 
dažniausiai nenaikina savo gi
minės ainių taip, kaip nenor
malūs žmones elgiasi. 

Kai rugys nevirsta dirse, 
kvietys — rauge, kai žmogus 
netampa žmogžudžiu —jie vi
sai savitai puolia šią žemę. 
Gyvio savitas normalumas yra 
jo rūšies išlikimo užtikrini
mas. 

Senovės giesmyne yra apgie
damas prie turtuolio durų sė
dintis, bet nenormalaus elge
sio žmogus, ne dėl savo kaltės 
neįgaliu tapęs žaizdotas, visų 
apleistas, tik šunų aplaižomas 
vargšas. Turtuolis brangius 
rūbus dėvi, geria, valgo, ką 
nori, o vargšui net trupinio 
gaili. 

Tokių, į vargius atsukančių
jų nugaras, turtuolių nestinga 
ir mūsų laikais. II jų alkanas 
ir basas bei vargų užgultas 
žmogus, kaip daugiavaikės 

šeimos tėvynėje, nė trupinio 
negauna. 

Po Kristaus kančių praėjo 
2000 metų. Galėtų Kristus dar 
tris kartus skaudžiai kentėjęs 
mirti, tačiau jis nepakeis ne
normalaus turtuolio elgesio 
tol, kol pats turtuolis nepra
dės normalėti ir, kitam padė
damas, sau čionykštį ir te
nykštį normalų gyvenimą už
sitikrinti. 

Tik normalusis pajėgia 
laliai elgtis 

Kai gamtoje gyviai, įskai
tant ir dar normaliais netapu
sius žmones, kitos giminės gy
vius nustumdami — žudyda
mi savo gyvastį palaiko — ii 
jų visų tik vienas gyvis šioje 
žemėje išsiskiria — tai nor
malus žmogus. Tik toks pa
jėgia ir savo priešui atleisti. 
Mat tik normalus žmogus, do
rai gyvendamas, nekenkia 
sau, kitam ir aplinkai. 

Tokių žmonių greitesnis ir 
gausesnis užauginimas, šių 
dienų mokslo pagrindais švie
timas, į atsakingas, aukščiau
sias vietas išaukštinimas yra 
visuomeninio gyvenimo užtik
rinimas — tikrasis demokrati
jos įgyvendinimas. Tokių žmo
nių stoką jaučiame visose sri
tyse, nes žmonija jais reikia
mai nesirūpino ir nesirūpina. 
Taip yra ir mūsų Tėvynėje. 

Tikėjimas stovi ant 
dviejų kojų 

Šiauliuose dirbęs gydytojas 
Domas Jasaitis ii dvasininkų 
reikalavo tinkamos veiklos, o 
ne vien maldos, tvirtindamas, 
kad tikėjimui reikia ne tik li
turgijos, bet ir sociologijos — 
visuomeniškumo. 

Nelaimė, kad nemažai da
bartinių dvasininkų — kunigų 
ir vienuolių — pamiršo šią 
tiesą, pasisavindami lengves
nę tikėjimo dalį — vien lūpų 
judinimą, kada reikia viso kū
no raumenis įjungti parapi
jiečių, ypač vargių senelių ir 
vaikų, gerovei. Visiems būti
na, kruviną prakaitą liejant, 
parapijose darbuotis, kol ten 
net vieno vargšo senelio ar 
apleisto vaiko jau būtų per 
daug. 

Dėl to jau baigia ištuštėti 
šventyklos, klebonijos ir vie
nuolynai, nes vien liturgija 
užsiimama. Ja nesidomi šio 
šimtmečio jaunuolis, kuris 
mielai dirbtų visuomenišką 
darbą ir deramai melstųsi, jei 
dvasininkai vadovautų. 

Kaip po Pirmojo pasaulinio 
karo Lietuvą padėjo prikelti 
visuomeniški jaunieji kunigai, 
taip jie ir dabar turėtų elgtis. 
Deja, dabar elgiamasi priešin
gai. Pavyzdžiui, kai, nepakan
kamai esant darbuotojų ligo
ninėje, vienuolė verčiama 
dirbti ui kelias, jai pataria
ma: «Jūa dirbkite, o ai už jus 
pasimelsiu..." Arba liaupsina
ma viena vienuolė, kad ji tarp 
kitų darbų — maldų randa 
laiko ir senelių globai, nors jos 
pats svarbiausias darbas kaip 
tik turėtų boti tokia globa. 

Tinkama malda tik žmogui, 
ne kam kitam, yra naudinga 
— reikalinga taip, kaip ir 
mediciniška meditacija, kuriai 
tikintysis gali suteikti religinį 
turinį ir kuri dabar sėkmingai 
pakeičia netinkamą maldą. 
Todėl su malda „išdykauti" 
visi ir visos liaukimės ir jąja 
neprekiaukime. Nelaimė, kad 
ir gausi religinė raitija yra 
persunkta tąja netiesa. 

Neteisus ir tas neveiklus, 
vien maldai pasišventęs, šiaip 
visuomeniškas dvasininkas iš 
Kauno, pastales vien melstis, 
kai dabar vyksta baisios žmo
nių žudynės. Tai ir yra seno
viškas, nevisuomeniikas, ne
žmoniškas inaMos kaip pini
go" laikymas: jst tau maldą — 
duok mums taiką*. Taip elgia
si ne tik kai kurie vietiniai, 
bet ir atvykusieji dvasininkai, 

nes taip elgtis jiems yra ne tik 
lengviausia, bet ir pelnin
giausia. 

Toks elgesys yra nelaimė, 
kad mums dar vis trūksta 
minėtojo gydytojo Jasaičio rei
kalaujamos tikėjimui būtinos 
sociologijos — atsidavusios ki
to naudai veiklos — tada bent 
senelius ir nužudytų ar su
žeistų tėvų vaikus imtume 
meiliai globoti. Tai ir būtų bu
vęs 2000 metų Krikščionybės 
gimtadienio brandžiausias pa
minėjimas. Deja, tokios elgse
nos nenumato ir tėvynėje 
dvasininkų ruošiami minėji-
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, Trūkstant reikiamos sociolo
gijos tikėjime, atsiranda viso
kio plauko atskalūnų, dažnai 
vien žalą žmonėms nešančių, 
žmogui būtinus gerus darbus 
.purvinais skudurais" laikan
čių. 

Ginkime savo kūną nuo 
pirmalaikio sulepsėjimo 

Dvasios reikalus tinkamai 
tvarkydami, nepamirškime 
tiesos, kad tik dvasios ir kūno 
sutartinė gerovė garantuoja 
laimingesnį mūsų gyvenimą. 
Todėl stenkimės užbėgti už 
akių visoms mūsų negalėms. 

Visas, įskaitant ir lietuviš
kąsias, kulinarijos knygas pa
dėkime į muziejų, nes jos 
prieštarauja dabartinei medi
cinai Galėtume jomis naudo
tis tik tuo atveju, kai vietoj 
pieno ir kitokių riebalų varto
tume aliejus, vietoj vieno 
kiaušinio du jo baltymus, vie
toj mėsos — tuvį ir t.t. 

Valykime dantis po kiekvie
no valgio (ne vėliau kaip per 
15 minučių) vien tik vandeniu 
su vidutinio kietumo šepetė
liu, be jokių pastų. Kai visa 
Lietuva taip elgsis ir kasmet 
dantų gydytoją aplankys, tik 
tada tarpdančių valymas (siū
lu) bus įmanomas. 

Valgykime bulves su lupena, 
mėlynių bei mėlynų vynuogių 
kasdien po puodelį, po morką 
ir svogūną kasdien sudoro
kime. Daržovių bei vaisių bent 
keturis penkis kartus per die
ną valgykime. Sojos miltelių 
baltymais ir žuvimi kasdien 
gardžiuokimės. Kasdien čes
nako galvutę, augalinio alie
jaus (tik ne kokoso bei palmių) 
po porą šaukštų galime suval
gyti, tačiau venkite mėsos ir 
gyvulinių riebalų — grietinės, 
sviesto, margarino, taukų, la
šinių... Vietoj cukraus geriau
sia tinka medus. Vietoj kavos 
— vaisių, daržovių, ypač po
midorų, sultys. Lieso — nu
griebto pieno bent keturis 
puodelius kasdien išgerkime 
visi, ypač moterys. Sriubą tris 
kartus per dieną valgykime. 

' Dar cinko sulfato (200 mg) ir 
aspirino mažiausią tabletę 
(vaikams skirtą) nurykime. 
Nepamirškime įvairių vita
minų, ypač vitamino E. Gydy-
damiesi visas negales, vykdy
kime visus savo gydytojo nu
rodymus. 

Tik taip elgdamiesi įvairaus 
amžiaus žmonės tolina nuo sa
vęs širdies smūgį, smegenų 
paralyžių ir kitas negales, 
ypač cukraligę, podagrą, padi
dėjusį kraujospūdį ir sklerozę. 
Po žaliąsias lankas savo svei
katą ganys tas žmogus, kuris 
kasdien išgers paprasto van
dens bent po aštuonis puode
lius, kuris vegetarišką kąsnį 
valgys, bet dar ir nesinuodys 
kava, sūriu valgiu, tabaku, 
svaigalais bei nesinervins dėl 
menkniekio. 

Vadovaukitės Lietuvos 
ūkininko Išmintimi 

Senieji pranašai skelbė, kad 
2000 metais sužlugs ši Žemė, 
o sužlugo tik žmoguje žmogus 
— jo asmenybė. Motinos žudo 
savo negimusius ir pagimdy
tus vaikus, o valdžios įstaty
mai leidžia joms taip erodiikai 
elgtis; Lietuvoje per 10 metų 
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DstAUOO prasHimarta yra saos 
Metams 

JAV $100.00 
Kanalu-kitur '(U.S.') $116.00 
Tik soStaalsais laida: 
JAV _ _ $00.00 
Kana^irkitoir(UA) $85.00 
USaakaHKtiUatavą: 
Oro pasta $600.00 
lUfuliariu pasta __ $100.00 
Tik IsStadisnio laida oro pasta $160.00 
Tik isstadisnio laida reguhariti postu $56.00 

Vyriausia redaktore - P — t a 
ins - Valantlnss KrusapMa 

m. Viktoras sUaaaUs 
, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirbs 

- nodakrįa dirba kaatHsn —a 9M iki fcStj ssitariisniaii iisdiibs 
• sasSstssĮs ui straftiaių turini nsstssrn Skalbimų kainos ft^infir—««. 
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pasikeitė jau dešimt valdžių, 
kurios, viena kitą pralenkda
mos, praskolina ir išparduoda 
mūsų tėvynę, ją kaimyno Ry
tinės provincijos vardu krikš
tyti rengdamiesi; kaip atgaiva 
laikomi tokie nuodai, kaip ni
kotinas, alkoholis, kofeinas, 
cholesterolio perviršis persi
valgant, tinginystė ir per dide
lis plepėjimas. Lietuviškieji 
genijai — kariai-savanoriai, 
partizanai, tremtiniai, pado
rūs darbininkai — ūkininkai, 
mokslininkai, dvasininkai, gy
dytojai, mokytojai, tėvai, moti
nos, seneliai, visuomenininkai 
kaip kudirkos, basanavičiai, 
Zinkevičiai, mašiotai, valan
čiai, landsbergiai, dainaus-
kai... dabar stumdomi; į moks
lininkų prašymus — teisin
gus reikalavimus nugaras at
suka jėgos turintieji; Lietuvos 
kaimas — mūsų tautos gyvy
binis medis mirtinai žaloja
mas stipriau savųjų negu sve
timųjų; įvairiopų nuodų įmo
nės Lietuvoje saugiai savo liz
dus suka ir niekas reikiamai 
jų nedrasko — vis tai Dan
gaus keršto prašantis elgesys. 

Ir sveikatos srityje 
reikia naujovių 

Viename lietuvių gydytojų 
suėjime net keli jauni gydyto
jai pranešė apie naujausius 
laimėjimus įvairiose medici
nos šakose. Tai puiku, bet kur 
tau — ne visai! Mat, kur kas 
svarbiau yra pagerinti žmonių 
pajėgumą pasinaudoti ta ste
buklinga medicinos pažanga. 
Juk daugiau negu 75 proc. li
gonių nevykdo gydytojų nuro
dymų, todėl minėtoji pažanga 
mažai ką jiems padeda. Jie ir 
toliau vargsta, kaip anksčiau 
vargo. 

Dar blogiau, kai tokie iš var
go neiibrendantieji, dažnai 
per savo apsileidimą kreipiasi 
į apsimetėlius, kurie įmant
riausia reklama skelbiasi pa-
gydą nuo visokiausių ligų, 
įskaitant po visą kūną išpli
tusi vėžį. Todėl apsauga nuo 
įvairiopo sunegalavimo yra 
vienintelis išsigelbėjimas nuo 
galimo vargo. 

Tik apsauga nuo susirgimo, 
tik ryžtas ir medicinos nuro
dymų laikymasis yra, 2000 
metų Krikščionybę minint, vi
sų mūsų kūno, proto ir dva
sios gyvenimo gerovės užtikri
nimas. 

Dangui ir žemei 
priimtinas elgesys 

Stenkimės visa širdimi Lie
tuvą ir jos žmones pamilti, 
vieningai dirbti jos labui, kaip 
ragina Ateitininkų ir Lietuvos 
himnai. 

Tik per vieningą darbą po 
Pirmojo pasaulinio karo Lietu
va per trejus metus sužydo. To 
nepasiekė dabar jau nuo 1990 

BJOBEC DECKER DOS, P.C. 
4847 W. 103 8t, Oak. LSsaS, L 
Pirmas spyt su Northw>—tem urvto 
dsptomu, katuviama sutvarkyt dantie 

už prieinamą kainą. Padentai 
primami absoaufiai punfctuaisi 
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VIDAS J. NEMiCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 
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DANTŲ GYDYTOJA 
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Tat (708) 5064065 
Valandos pagal susitarimą 
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ARAS2UOBA,M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Jobet IL 60435 

Tai. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Supertor. 8uAs 402 

TaL 312-337-1265 
UNAS SiDflYS, M.D. 
Aidųlkjos/CMrijroija 

9830 SRidgelanrJ Ave 
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Te4.706336-6622 
4149W.63rd.St. 

T«. 773-736-7709 
metų išsivadavusi tėvynė. Visi 
savo elgesiu pagerbkime per 
2000 metų žmonijos labui vei
kusius žmones. Tik kitiems 
teikdami gėrį, mes patys jo su
silauksime. 

Negaiškime brangaus 
laiko dėl menkniekiui 

Negaiškime laiko niekdar-
biams — nereikia nuolat, pri
minti žinomų dalykų. Juk gir
taujantis gydytojas ar rūkanti 
medicinos sesuo žino, kad taip 
elgdamiesi jie kenkia sau ir 
šeimai, bet vis vien girtauja ir 
rūko. Taigi girtaujančiam ir 
rūkančiam ar Dekalogo nesi
laikančiam reikia kažko dau
giau: juk jiems pakanka tu
rimų žinių ir proto; toli gražu 
žmogui žinių ir proto negana, 
idant jie elgtųsi žmoniškai. 

Štai kur šuo pakastas. Kiek
vienam be žinių ir proto dar 
reikia įsigyti išminties, (nor-
malumo), kuris saugo kiekvie
ną nuo visokios paikystės. 

Nukelta į 5 psl. 

http://Chk3p0.IL


PARTIJOS PARTIJĖLĖS IR 
KEISTI JŲ BLOKAI 

JONAS DAUGĖLA 
Tėvų žemėje įsisiūbavo rin- kaip bespalvė žmonių masė, 

kiminis įkarštis. Taip ir prisi- bet kaip politiniai subrendusi 
menu, anuo metu, kai mes vos 
tik pradėjome organizuoti tau
tos išlaisvinimo pastangų pa
ramą, vienas mūsų „politolo
gų" VLIKo seime mums 
kalbėjo tvirtai tikįs, kad Lie
tuva atgaus laisvę ir vėl bus 
sukurta demokratinė valsty
bė. Bet jis taip pat įsakmiai 
mums tvirtino, kad politinių 
partijų mūsų žmonės ne
mėgsta ir jų nebus. Jeigu ir 
bus sukurti kokie nors politi
niai junginiai, jie vadinsis vi
sai kitokiais vardais. 

Jeigu šis mūsų veikėjas bū
tų sulaukęs Kovo vienuoliktos, 
būtų tikrai labai nustebęs. 
Juk dar net nepaskelbus ne
priklausomybės, bet pradėjus 
braškėti raudonojo Kremliaus 
pamatams, į gyvenimą išėjo 
mūsų politinės partijos. Ir jos 
visos tautai prisistatė tais 
pačiais tradicinių partijų var
dais. 1998 m. pirmoji atsikūrė 
dar 1902 m. varpininkų įsteig
ta Demokratų p-ja (vėliau ji 
veikė Yalst. Liaud. vardu), at
gijo ir soc. dem., o kiek vėliau 
ir krik. dem. bei tautininkai. 

Bet šis veikėjas būtų dar 
daugiau nustebęs, kai jis būtų 
pamatęs, kad pirmojo naujai 
atstatytos valstybės Seimo 
rinkiniuose dalyvavo net 34 
partijos. O iš viso šiandien 
mums sunku suprasti, kaip 
šis mūsų veikėjas įsivaizdavo 
demokratinės valstybės sant
varka., be politinių partijų?. 
Vakarų demokratiniame pa
saulyje tokio pavyzdžio neteko 
dar regėti. 

Nors šios partijos ir išėjo į 
gyvenimą senųjų partijų var
du; be* jos nebuvo panašios į 
savo pirmtakes. Anuo metu 
mūsų tauta buvo pasiskirs
čiusi trimis politinėmis sro
vėmis. Dešiniajam sparnui at-
stovąyp krik. dem. blokas, ku
ris rinkimuose ėjo trimis są
rašais, bet Seime sudarė vieną 
bloką. Kairiajame sparne vieš-

"" patavb: soc: dem.', o viduryje 
veikė tautinė valst. liaud. p-ja. 
Siois0'politinės partijos turėjo 
savo būdingą ideologinį — pa
saulėžiūrinį atspalvį. Krik. 
dem. savo politines programas 
rėmė grynai krikščioniškosios 
moralės pagrindais. Soc. dem. 
buvo ateistinės pasaulėžiūros 
pasekėjai. O varpininkai sklei
dė krikščioniškojo humanizmo 
idealus. Religinius įsitikini
mus jie palikdavo kiekvieno 
asmeniškam apsisprendimui, 
išlaikant pagrindinius tole
rancijos reikalavimus. Ir tuo 
pačiu jau tada mūsų tauta 

tautinė visuomenė. 
Labai gaila, kad šiandien 

lietuviškoji visuomenė savo 
pasaulėžiūriniai taip spalvin
go veido yra netekusi. Artinasi 
jau trečiojo Seimo rinkimai. 
Visi lietuviai tiek šioje, tiek 
anoje Atlanto pusėje tiki, kad 
šie rinkimai mūsų valstybi
niam gyvenimui yra labai 
svarbūs, o gal net lemiami. 
Bet rinkiminiame įkarštyje 
siaučia bjauriausia maišatis. 
Rinkimuose žada dalyvauti 
jau net 29 partijos. Ir kokių 
tik vardų šios partijos nesusi
galvojo, eiliniam balsuotojui 
šie partijų vardai yra ne tik 
nesuprantami, bet jis gali net 
liežuvį nusilaužti, bandyda
mas juos ištarti. Ir kaip gi gali 
tas mūsų kaimo žmogus su
prasti, kas yra tie „socialli
beralai", arba kuo nuo jų ski
riasi „nacionalsocialai"? 

Labai gaila, kad ir mūsų tos 
tradicinės dešiniosios partijos 
susiskaldę, o kai kurios net 
subyrėjo. Demokratų p-jai 
nepavyko įsitvirtinti Lietuvos 
politiniame gyvenime. Tad vi
durio srovė atstovavo Atgimi
mo Sąjūdžio patriotų įsteigtai 
Tėvynės S-gai. Si partija stip
riai pasirodė antrojo Seimo 
rinkimuose ir laimėjo didelę 
daugumą. Tačiau šios partijos 
vadovui nepavyko išlaikyti 
partijos vienybę h* šiandien ji 
irgi subyrėjusi. O kaip balsuo
tojai gali suprasti, kas iš tikro 
yra tie „nuosaikieji" ir kuo nuo 
konservatorių skiriasi Andri
kienės „liaudininkai"? Suskilo 
ir krikščionys demokratai. O 
kas tie „modernieji" ir ko sie
kia Bobelio s-ga? i 

Bet blogiausia, kad tie kili
mai ir partijų subyrėjimai 
vyksta ne dėl programinių 
skirtumų, bet grynai dėl as
meniškų nesantaikų, varžybų, 
renkant partijų vadovybes ir 
vadovus. Ir tai kaip tik liudija 
mūsų politikų politinį nesu
brendimą, bejėgiškumą tvar
kyti valstybinį gyvenimą de
mokratiniais pagrindais. 

Pirmojo Seimo rinkimus di
dele balsų persvara laimėjo 
kairieji. Jie išrinko ir pirmąjį 
prezidentą. Tačiau visuomenė 
nusivylė jų valdymo bodais ir 
antrojo Seimo rinkimus dide
le persvara laimėjo Tėvynės 
s-ga. Tačiau paskutinieji savi
valdybių rinkimai parodė, kad 
ir Tėvynės s-ga nepateisino 
rinkėjų pasitikėjimo. Šiandien 
politinio laikrodžio švytuoklė 
smarkiu tempu krypsta į kai
rę. Iš tolo žvelgiant, atrodo, 

Vakarų pasauliui prisistatė ne kad tą švytuoklės nukrypimą 

galėtų sulaikyti tik Centro 
p-ja. Ne taip jau seniai buvo 
labai iškilęs šios partijos Ir jos 
vadovo R. Ozolo populiaru
mas. Šis populiarumas šian
dien yra kiek sumažėjęs. Tad 
centristai ir ieško kitų partijų 
paramos. 

Keistai atrodo sudaryta 
kažkokia keturių partijų koa
licija. Programiniai nelabai ką 
bendra gali turėti Ozolas, 
Paulauskas ir Paksas. Tad 
Lietuvoje ši koalicija ir vadi
namą O-Pa-Pa vardu. Pa
siekė žinios, kad Paulauskas 
savo partijos rinkiminiame 
sąraše antruoju įrašė mums 
ypatingai gerai žinomą moks
lininką Pavilonį. O tai turbūt 
ir buvo pagrindinė priežastis, 
kad Ozolas atsisakė su 
naująja partija sudaryti 
bendrą rinkiminį kandidatų 
sąrašą ir į rinkimus eis atski
ru savo vienos partijos sąrašu. 
Jie tik susitarė vienmanda-
tinėse apylinkėse nesivaržyti: 
kur savo kandidatą išstatys 
viena partija, kita partija savo 
kandidato nesiūlys. Žinoma, 
šioje koalicijoje „modernieji" 
jokio vaidmens nevaidins. Kad 
ir keistokas šių keturių par
tijų sambūris, bet vis dėlto jis 
gali būti vienintelė priemonė 
politinio laikrodžio rodyklei 
sulaikyti nuo visiško nukrypi
mo į kairę. 

Žinoma, iki rinkimų turbūt 
bus sudarytos ir dar kelios 
koalicijos. Ir tai sveikintinas 
reiškinys. Bus mažiau politi
nių vienetų ir balsuotojam bus 
lengviau susigaudyti. Jau da
bar susijungė..,Soc. dem. su 
LDDP-ja ir, atrodo, į rinkimus 
eis bendru sąrašu. Šis susijun
gimas yra visai; natūralus. Juk 
abiejų kilmė yrą. ta pati. Jos ir 
programiniai niekuo nesiski
ria. Jos tik anksčiau išsiskyrė, 
nesutardamos dėl būdų, kaip 
šias savo programas įgyven
dinti, . . . . . . . . . . . . o.. 

Bet nederėtų į nuostolius 
nurašyti ir Tėvynės s-gos. Juk 
ši partija savivaldybių rinki
muose pasirodė geriau nei 
buvo pranašauta. Šiandien ji 
labai stipriai atgaivino savo 
veiklą Seime. Nuolat priima, 
naujus įstatymus. Tik gaila, 
kad šie visi; įstatymai yra 
ruošiami labai' greitomis ir 
dažnai prieštarauja vienas 
kitara. Tad prezidentas • dau
gelį jų turi vetuoti arba bent 
nepasirašyti. O įstatymai dėl 
Seimo pirmininko algos įamži
nimo ir Seimo narių algų pa
didinimo daugumos partijai 
yra nenaudingi ir mažina 
žmonių pasitikėjimą ir partija, 
ir jos vadovais. Šiuos įstaty
mus derėjo svarstyti ir priimti 
tik po Seimo rinkimų. 

Tad tokiomis miglotomis 
nuotaikomis gyvename tre
čiojo Seimo rinkimų išvaka
rėse. Daugelį baugina kairiųjų 
užmačios mus vėl įjungti į 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 29 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Vėl prasideda mokslo 
metai 

Rodos, tik vakar baigėsi mokslo metai, o staiga vėl atsivėrė mokyklų du
rys ir suskambėjo skambučiai, kviesdami moksleivius atgal į klases... El
tos nuotraukoje - du iš maždaug 24,000 Lietuvos abiturientų, šį pava
sarį baigusių gimnaziją. 

Rytų pasaulį. Bet taip pat 
daugeliui nėra priimtinas ir 
dešiniųjų susižavėjimas glo-
batistinėmis — kosmopolita-

i niškpmis nuotaikomis ir besai
kis internacionalizmas. _ 

Labai gaila, kad iki šiol nei 
viena, nei kairioji, nei de
šinioji partija nepuoselėja 
mūsų žmonių pasitikėjimo 
savomis, jėgomisįr.,nevertina 

. savųjų pastabų- Nei .vienas 
mūsų politikų neskleidžia 
minties, kad, pavojui ištikus, 
visų pirma savomis jėgomis 
turėsime ginti tėvynės laisvę. 
O taip pat rinkiminėse kal
bose nei vienas neužsimena, 

i kad ir ekonominio gyvenimo 
pažangą galime pasiekti tik 

• savųjų jėgomis. Tuomet ga
lėtume tikėtis ir svetimųjų pa
galbos bei paramos. 

Šitokiu tikėjimu' anuo metu 
gyveno mūsų tradicinės poli
tinės <partijos bei jų vadovai. Ir 
jie per du dešimtmečius su
kūrė nepriklausomą tautinę 
valstybę pilnąja šio žodžio 
prasme. O ypatingai tokiais 
siekimais gyveno ir tautoje 
juos skleidė politinio vidurio 
junginiai. Tad ir šiandien yra 
pagrindo dėti daugiau šviesių 
vilčių į Centro p-ją. 

Pabaigai norėčiau dar pa
kartoti bičiulio J. Gailos žo
džius „Drauge": „Vis tik mums 

priimtiniausias yra viduryje 
susispietusių partijų blokas... 
yra didelė'galimybė, kad šis 
blokas laimes. O jei laimės ir 
atsidurs valdžioje, tai, reikia 
tikėtis, kad pagaliau bus pa
simokyta iš LDDP ir Konser
vatorių klaidų". 

* Rugpjūčio 11 4., kai Vil
niaus tarptaut iniame oro 
uoste buvo sulaikytas garsios 
narkomafijos šeimos Ay atsto-. 
vas, dirbo Aušros Valaitienės, 
Renaldo Šidagio ir Gintauto 
Zinkevičiaus, pamaina, rašo 
„Respublika". Jie nepražiop
sojo 2 metuą.jjlnterpol'o" Tur
kijos ir Italįjos valstybinių 
įstaigų ieškota kurdų kilmės 
Švedijos ir Turkijos piliečio 
Ali Ay, kuris atvyko lėktuvu iš 
Stokholmo. G. Zinkevičius sa
kė, jog pareigūnai, sulaikan
tys pro pasienio postą keliau
jančius žmones, rizikuoja. Mat 
įtarimams nepasitvirtinus, su
laikytieji gali pareikalauti at
lyginti dėl sužlugdytos kelio
nės, sugaišto laiko patirtus 
nuostolius. Užsieniečiai gali 
sukelti ir tarptautinį skanda
lą. Ay klanas, kuriam pri
klauso ir Vilniuje sulaikytas 
Ali Ay, Turkijoje laikomas vie
na galingiausių kurdų narko
mafijos šeimų. <EIUI 

Kažkur, beveik nepastebi
mai, iš kalendoriaus dingo 
keli lapai ir — vasaros kaip 
nebūta! (Amerikos Vidurio va
karų valstijose šiemet apskri
tai ji buvo nelabai „vasariš
ka", vos vieną kitą dieną la
biau pakaitinusi, nors saulėtų 
dienų ir nešykštėjo.) Tad mok
slo metų pradžia užklupo tary
tum netikėtai. 

Čia verta pastebėti, kad 
mūsų gyvenamame krašte nė
ra labai griežtai nustatyto lai
ko, kai po atostogų pirmą 
kartą suskamba mokyklų 
skambučiai. Kai kur mokslei
viai renkasi jau nuo pusės 
rugpjūčio, kai kur — rugsėjo 
pradžioje. Tačiau geriausias 
mokslo metų pradžios rodiklis 
— mokytojų ar autobusų, ve
žančių vaikus į mokyklas, 
streikai. 

Tuomet „dūsauja" ir tėvai, 
kad vėl mokslo metai nusitęs, 
o jie neturi, kur vaikų palikti 
dienos metu, kai abudu dirba; 
ir net moksleiviai, kurie vis 
tik į mokyklą žiūri, ne kaip į 
kalėjimą, varžantį jų „laisvę"; 
mokytojai vėl skundžiasi, kad 
jiems per mažos algos (turėtų 
padirbėti Lietuvoje, tai žinotų, 
ką reiškia maži atlyginimai), 
per daug mokinių klasėse ir 
pan. 

Amerikoje žinomos dvejopos 
mokyklos: valdiškosios ir pri
vačios, dažniausiai susietos su 
kuria religine bendruomene. 
Valdiškose mokyklose moks
las nemokamas, o privačiųjų 
mokslapinigių naštą neša tė
vai (ta našta tikrai nemenka). 
Tačiau daugelis tiki, kad ir 
mokslo lygis, ir drausmė pri
vačiose mokyklose yra daug 
pranašesnė, tad verta „su
krapštyti" mokslapinigius, 
kad vaikas tinkamiau pasi
ruoštų ateičiai. 

Dabar vis labiau populiarėja 
ir trečiasis mokymo metodas 
— kai tėvai pasiryžta savo 
atžalyną patys mokyti namie, 
o į mokyklą neleidžia. Šis me
todas vis dėlto švietimo įstai
gų pripažįstamas teisėtu, bet 
iŠ tėvų (dažniausiai motinos) 
jis pareikalauja ypatingo pasi
ruošimo, užsiangažavimo ir 
disciplinos. Namuose dirbama 
su tam pritaikyta mokomąja 
programa. 

Be šių kasdieninių mokyklų 
yra dar nemažai tokių, į ku
rias moksleiviai susirenka 
vieną kartą per savaitę. Gali
ma sakyti, kad ir jos yra dve
jopos: grynai religinės, kur 
vaikai supažindinami su tos 
ar kitos religinės bendruo
menės tikėjimo tiesomis, ruo
šiami priimti sakramentus, 

įjungiami į įvairius apašta
lavimo darbus. Taip pat tau
tinės: kone kiekviena didesnė 
tautinė grupė Amerikoje (ir 
daugelyje kitų kraštų, ypač 
Kanadoje) turi savo šeštadie
nines ar sekmadienines mo
kyklas, skirtas tos tautos kal
bai, istorijai, papročiams ir ki
tiems etiniams reikalams. 

Neatsilieka šiuo atveju ir 
lietuviai. Nors ir prieš didįjį 
lietuvių imigrantų antplūdį po 
Antrojo pasaulinio karo Ame
rikoje veikė nemažas lietu
viškų mokyklų tinklas, dau
giausia prie lietuviškų para
pijų. Ilgą laiką, kol apylinkėse 
pradėjo keistis gyventojų tau
tinė sudėtis, lietuvių kalba 
tose parapijinėse mokyklose 
nebuvo „podukra" — su viena 
kita pamoka per savaitę, o pa
grindinė mokomoji kalba. Dar 
ir šiandien sutinkame anks
tesniųjų kartų imigrantų, ku
rie gerai kalba lietuviškai, tą 
kalbą išmokę, lankydami lie
tuviškas parapijines mokyk
las. Tose mokyklose beveik 
išskirtinai mokytojavo seselės 
kazimierietės, vykdydamos 
savo kongregacijos įsteigėjos 
Motinos Marijos Kaupaitės 
valią krikščioniškai ir lietu-
viškai*auklėti jaunąsias lietu
vių imigrantų kartas. Sese
lėms kazimierietėms už tai 
priklauso ir pagarba, ir pa
dėka. 

Kai iš Vokietijos 1949 m. ir 
kiek vėliau pradėjo atvykti vis 
gausesni skaičiai mūsų tau
tiečių, šis lietuvių kalbos 
klestėjimas ir pirmavimas pa
rapijinėse mokyklose jau iš
gyveno savo saulėlydį. Tad 
pradėta dairytis pakaitalo, ku
ris ilgainiui išsivystė į šešta
dieninių lit. mokyklų tinklą — 
ne tik pradžios, bet ir gimnazi
jos lygio. Koks tas tinklas 
buvo platus ir veiksmingas, 
šiandien nesunku suvokti, pa
varčius Juozo Masilionio ir 
Stasės Petersonienės paruoštą 
išsamų leidinį apie lit. švie
timą Amerikoje. 

Lituanistinės mokyklos, ku
rį laiką truputį apsilpusios dėl 
moksleivių skaičiaus mažė
jimo, šiandien pradeda atsi
gauti, nes į jas savo atžalyną 
siunčia dabar atvykstamieji iš 
Lietuvos. Tai vienas viltin-
giausių ženklų, kad lietuvybei 
pavojus nėra toks didelis, kaip 
daugelis mėgsta pranašauti. 
Juk mūsų lituanistinės mo
kyklos per 50 metų išaugino 
daug šviesių, patriotiškai 
tvirtų lietuvių, išaugins jų ir 
ateičiai. Svarbu tik, kad jos 
visuomet būtų užpildytos. 

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS 

Nr.10 
(Tęsinys) 

Kauno arkivyskupijos Ka
techetikos centro salėje užsi
ėmimus vedė VDU Katalikų 
teologijos fakluteto dėstytojai 
bei studentai (vadovas mons. 
dr. Vytautas S. Vaičiūnas). 
Kun. dr. Jonas Ivanauskas pa
sidalijo mintimis apie jaunimo 
švenčiamą Eucharistiją. Pro
gramoje dalyvavo ir kun. Re
migijaus Butkevičiaus vado
vaujama Alytaus Šv. Kazimie
ro parapijos jaunimo grupė. 
Po to „salos" dalyviai giedojo, 
mąstė apie Eucharistiją. 

švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų (Vytauto) bažnyčioje 
jaunimo užsiėmimams vado* 
vavo kun. K Rugevičius. As
meniniu liudijimu ir patirtimi, 
kaip po skaudžių gyvenimo 
smūgių atsivėrė Dievo gailes-

viešnia iš Belgijos Marija Es-
perance. „Jis norėjo, kad aš 
ateičiau pas Jį ir pasakyčiau 
Jam, kaip jaučiuosi ir ką iš
gyvenu, ir kad savo išgyve
nimus patikėčiau Jam", — 
sakė Esperance. Apie savo su
sitikimą su Jėzumi kalbėjo ir 
kun. D. Ange, kuris pasakojo, 
kaip širdies persodinimo ope
racija tapo pasiaukojančios 
meilės liudijimu. Vytauto baž
nyčios bendruomenės jaunimo 
grupė parode improvizacinę 
miniatiūrą „Širdys". Vyko pro
cesija su Švč. Sakramentu 
apie bažnyčią. Jaunimas gie
dojo, žaidė žaidimus. 

Jėzuitų vienuolyne ir gimna
zijoje užsiėmimus rengė jėzui
tų bendradarbiai ir gimnazijos 
moksleiviai, kuriems vadovą-

tingumui ir kaip gyvena su vo kun. V. Sadauskas. SJ. Jė-
Jėzumi. pasidalijo juodaodė zuitų bažnyčioje II klasės gim

nazistai parodė inscenizaciją 
iš Kryžiaus kelio ir Emauso 
mokinių susitikimą su Jėzu
mi. Apmąstė Kristaus kančios 
kelią kaip Viešpaties meilės 
žmogui ženklą, pasidaliję min
timis apie Eucharistiją, jau
nuoliai kiekvienas piešė save,, 
kaip Bažnyčios dalį, ir klijavo 
prie Jėzaus silueto. 

Broliai pranciškonai, pade
dami Pranciškoniškosios jau
nimo tarnybos ir vadovaujami 
kun. G. Numgaudžio, OFM,. 
giesmėmis, vėliavomis ir šokiu 
Viešpatį šlovino užsilipę ant 
plokščio garažo stogo. 

Kauno arkivyskupijos Jau
nimo centre užsiėmimus or
ganizavo saleziečių bendra
darbiai (vadovas kun. A. Ba-
relli, 3DB). Po šlovinimo gies
mių jaunimas žiūrėjo ir gru
pelėmis apmąstė matyta vaiz
dajuostę „Eucharistinis ste
buklas". 

Kauno kunigų seminarijos 
Švč. Trejybės bažnyčioje semi
narijos studentai (vadovas 
kun. E. Vitulskis) liudijo apie 

savo pašaukimą, apie tai, kaip 
Dievas pakeitė jų gyvenimą, 
apmąstė Eucharistijos esmę ir 
prasmę kiekvienam asmeniš
kai. • ' ; 

Kauno seserų benediktinių 
vienuolyne užsiėmimus rengu
sios seserys benediktinės (va
dovė sesuo Paulina) su jauni
mu kalbėjo apie pagarbą Eu
charistijai. Jaunimas keitėsi 
asmenine Jėzaus artumo iš
gyvenimo patirtimi. 

Marijonų vienuolyne jau
niams kartu su marijonų ben
dradarbiais ir kun V. Briliu-
mi, MIC, stengėsi atsakyti į 
klausimus: kas yra Eucharis
tija? Ar mes ją tikime0 Kaip 
Eucharistija keičia kiekvieno 
gyvenimą0 Jaunuoliai susipa
žino su Šv. Gertrūdos bažny
čios istorija, Kunigų marijonų 
kongregacijos (MIC) ir mari
jonų talkininkų veikla, žiūrėjo 
vaizdajuoste, fengė plakatus 
ir vėliavėles su žodžiais ir pie
šiniais „Kas man yra Jėzus". 

Arkikatedroje bazilikoje už
siėmimus vedė seserys asump-

cionistės ir Vilniaus Pal. J. 
Matulaičio parapijos jaunimo 
grupė (vadovė sesuo B. Rollin, 
RA>. Sesers Benediktos min
tis, kad Jėzus laužo save kaip 
duoną ir kviečia tapti laužoma 
duona pasauliui, ragino jau
nimą apmąstyti savo išgyveni
mus laužiant ir dalijantis duo
na su kitais. 

Ateitininkų rūmuose dr. 
kun. A. Žygas ir sesuo B. 
Mališkaitė, SJE, kalbėjo apie 
pagarbą Eucharistijai ir žmo
gaus santykį su ja. Pasidaliję į 
mažas grupeles paaugliai 
svarstė, ką jiems reiškia Eu
charistija. 

I Prisikėlimo bažnyčią prisi
rinko apie tūkstantį vaikinų ir 
merginų. Čia buvo pasiūlyta 
pasilikti ir anksčiau neužsire
gistravusiems jaunuoliams. 
Užsiėmimus vedė Taize pasi
ruošimo centro bendradarbiai. 
Jaunimas giedojo, džiaugėsi 
kartu išgyventu Dievo artu
mu, plačiau išgirdo apie Taize 
bendruomenę. Beje, nors kelis 
sykius per metus Taize aplan

ko gana daug jaunimo iš Lie
tuvos, daugelis susirinkusių 
Prisikėlimo bažnyčioje apie 
šią bendruomenę išgirdo pir
mą kartą. Pamaldų metu kun. 
Arūnas Kesilis perskaitė ir 
pakomentavo Biblijos įvadą. 
Šis Eišiškėse dirbantis kuni
gas į Kongresą atvyko drauge 
su beveik šimtu šios parapijos 
lenkų vaikų ir jaunuolių. 

Vytauto Didžiojo universite
to salėje katalikų bendruome
nės „Gyvieji akmenys" nariai 
Rūta ir Antanas Šalaševičiai 
vedė mokymą „Eucharistinio 
kongreso tikslai ir asmeninio 
ryšio su Dievu prasmė žmo
gaus gyvenime". Rūta ir Anta
nas liudijo savo asmeninius 
išgyvenimus susitinkant su 
Jėzumi. Buvo kalbama apie 
tikrąjį laisvės supratimą, gie
dama, dalijamasi pavyzdžiais 
iš asmeninės patirties, piešia
mi plakatai. 

Bendrai pasistiprinę sumuš
tiniais. 16 vai. visų „salų" da
lyviai rinkosi Rotušės aikštėje 
ir iš cia džiugia eisena, giedo

dami ir nešini vėliavomis bei 
plakatais, ėjo į Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčią. Pasitelkę 
ant automobilio sumontuotus 
garsiakalbius, eisenai vadova
vo broliai pranciškonai. Eise
nos dalyviai sustojo prie Jgu-
los bažnyčios, kur jaunuolius 
pasitiko Bažnyčios hierarchai. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
tarė trumpą sveikinimo žodį. 
„Esame džiugiai nustebę", — 
ganytojų vardu džiaugėsi jis 
gausiu jaunimo dalyvavimu 
Eucharistiniame kongrese. Ar
kivyskupas kalbėjo apie jauni
mui būdingus ieškojimus ir 
linkėjo jaunuoliams dar labiau 
įsigilinti į Eucharistijos slėpi
nį. Po to visi susirinkusieji 
aikštėje buvo palaiminti Šven
čiausiuoju Sakramentu. Tuo
met eisena nužygiavo Parodos 
kalnu į Sporto halę. Eisenos 
priešakyje žengė vyskupai. 
Džiugi jaunimo eisena irgi su
laukė žiniasklaidos dėmesio ir 
palankaus įvertinimo. 

Bus daugiau 

ėk mmmmmįmmmm 
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Anatolijus Kairys 

DEŠIMT METŲ BE BRONIAUS KVIKLIO 

I 

Draugai, kaip brangūs akmenys, 
Jų nerandi kely ar pakeliuos —juos 
Perki gyvenimo dirvonuose 
Ir brangiai moki — tuo pačiu, 
Kuo pats esi, jei esi iš viso kas... 
Vieni iš jų šalia tavęs, geri ir taurūs, 
Išlieka visą amžių nepakeičiami, 
Neatiduotum jų už jokį turtą, 
Kiti atkrinta, atsilikę užmaršty, 
Jų nematai ir nepasigendi. 
Yra draugų trečioji klasė — nei 
Draugai, nei ne draugai — naudojasi 
Tavim, bet savo draugiškumo neparodo — 
Tokius draugus matai iš ryto, 
O vakare jie dingsta iš akiračio, 
Draugystė vienadienė, kalbos trumpos, 
Ir veidas greit išnyksta iš akių. 
Pirmieji vertingiausi ir ištikimiausi, 
Jų niekada nedrįstum išsiginti, 
Pro šalį eiti ir nepamatyti, 
Išsižadėti, nepažinti ar užmiršti.Jie 
Yra dalis tavęs arba tu pats juose. 
Be jų esi mažiau vertesnis, o tokius 
Draugus įvertinti tegali siela ir Širdis. 

II 

Tu, Broniau, man buvai kilnus, taurus 
Ir artimas per visą amžių draugas. 
Draugystė mūsų prasidėjo piemenystėje — 
Tu dvylikos pavasarių buvai, o aš 
Vienuolikos. Tu mokeisi Antalieptės 
Gimnazijos antroje klasėje, o aš 
Ganiau kiaules pas tuos, kurie jų turi. Tu 
Buvai turtingo ūkininko vaikas, 
O aš bežemis piemenukas, neturtingas, 
Likimo pažymėtas būti elgeta. 
Gyvenimas mus atvedė iki Čikagos, 
Kur mes suradom vienas kitą, atpažinome 
Vaikystėje pradėtą bendrą kelią. 
Greta žygiavome kiekvienas savo 
Vežimą traukdami, padėdami, padrąsindami. 
Ištikimybė draugui buvo pavyzdinga, 
Lyg priesaika kilni ir be dėmės. 
Tu niekada neužmiršai manęs pasveikinti, 
Pagerbti, palaikyti ir užtarti prieš kitus, 
Padėti žiniomis ir knygomis, spauda, 
Ar parašyt į laikraštį apie išėjusį 
Romaną naują, knygą, aplankyt mane. 
Tu man buvai daugiau nei brolis, 
Daugiau nei giminė ar geras draugas, 
Tu man buvai gyvasis mūsų Nemuno vanduo — 
Visiems draugams buvai gyvoji „Mūsų Lietuva!" 

III 

Mirtis mums pavydėjo taip retos 
Draugystės, veik nežemiškos, matau. 
Rugpjūčio dvidešimt aštuntą dieną 
Tu išėjai į dangišką Anapilį — 
Tai buvo mano, Tau sakiau, gimtadienis. 
Šia proga išvykau atostogų savaitei 
Ir Tavo pagrabe — geriausio savo draugo — 
Aš nebuvau, neatsisveikinau, nepažvelgiau 
Į Tavo šviesų veidą paskutinį kartą. 
Vienatvė prislėgė mane, pasijutau 
Bežemis ir beturtis ir bejėgis 
Paleistas nuogas vaikščioti šalta žeme. 
Taip visą likusį gyvenimą aš klaidžioju 
Ieškodamas Tavęs — ištikimiausio Draugo, 
Žmogaus, kurį galėčiau su Tavuoju bent 
Palyginti, raide didžiąja parašyti. 
Nuo piemenystės metų krautas turtas 
Vienu akimirksniu pradingo iš akių. 
Tu, Bičiuli, priklausei prie tų ŽMONIŲ, 
Kurių su žiburiu ieškojo Diogenas. Tu 
Man suteikei vilties ir džiaugsmo, 
Praturtinai gyvenimo pilkas dienas. Daug 
Draugų jau netekau, Drauguži mielas, bet 
Tavęs labiausiai aš stokoju ir pasigendu. 
Ramiai ilsėkis — Tavo raštai kalba už Tave. 

DEŠIMTMETIS BE 
BRONIAUS KVIKLIO 

1990.08.28-2000.08.28 

Bronius Kviklys su kolegomis spaudos darbuotojais 19.M metais Iš kaires: Kazys Bradunas, B. Kviklys, 
Česlovas Grincevičius, Nijolė Baroniene, Anatolijus Kairys, antroje eit. — Alina Skrupskeliene. 

likų mokslo akademijos" na
rys. Nuo 1947 m. bendradar
biavo „Lietuvių Enciklopedi
jos" 1, 3-5, 7-14, 18, 19, 21-23, 
25, 28-30, 32, 34, 36, 37 to
muose, t.y. nuo 1963 ir iki 
1985 metų. Nuo DP stovyklų 
laikų rinko duomenis, nuo
traukas apie Lietuvos gyven
vietes, to darbo nenutraukda
mas atvykęs į Ameriką. Sutel
kęs nemažą būrį bendradar
bių parengė ir 1964-1968 m. 
išleido keturis tomus „Mūsų 
Lietuva", kurie apėmė 3036 
puslapius ir pateikė apie ketu
ris tūkstančius iliustracijų, 
parodančių visas didesnes Lie
tuvos, lietuvių gyvenamas vie
toves. Už tuos tomus Ohio lie
tuvių gydytojų sąjunga Bro
niui paskyrė premiją. 1979 m. 
Bronius pradėjo rengti savo 
pagrindinį darbą: „Lietuvos 
bažnyčios". Savo iš seno turi
mus rinkinius apie Lietuvos 
bažnyčias sistematiškai plėtė 
per talkininkus Lietuvoje, ku
riems jis atsilygindavo pats, iŠ 
savo kuklaus uždarbio, nu
traukiant nuo šeimos, nuo 
pragyvenimo, nes jokia insti
tucija ar fondas Broniaus gi 
nerėmė. Už tai mokėjo „iš savo 
kišenės". O reikėjo Lietuvoje 
rasti žmones, kurie panorėtų 
rizikuoti padaryti savo ar ne 
savo apylinkėse bažnyčių nuo
traukas ar jas gauti ir atsiųs
ti Broniui. O tų fotografijų su
telkta net ir iš Gudijos vieto
vių, tokių, kur gyveno lietu
viai, kur buvo lietuviškos pa
rapijos. 

1976 m. išleido „Lietuviška 
išeivija JAV". O „Lietuvos baž
nyčias" leido po vieną tomą į 
metus: 1980 — Telšių vysk., 
1982 — Vilkaviškio vysk,, 
1983 — Kauno arkivysk., 
1984 — Panevėžio vysk. 1985 
— Vilniaus vysk. I dalį (Vilni
aus miesto bažn.), 1986 — Vil
niaus vysk. II dalį ir 1987 — 
Kaišiadorių vysk., iš viso 7 
didžiules knygas. 

„Lietuvos bažnyčių" svarbą 
pabrėžė Šventasis Sostas. 
1984 m. sausio 24 d. popiežius 
Jonas Paulius Bronių Kviklį 
apdovanojo auksiniu medaliu 
— „Augustae Crucis Insigne 
pro Ecclesia et Pontifice", kurį 
jam iš Romos atvežė ir įteikė 

Gimęs 1913 m. lapkričio 10 
d. Zastrono vienkiemyje (se
niau palivarkas), Daugailių 
vlsč., Utenos aps., ūkininkų 
šeimoje. Pradžios mokyklą 
lankė Daugailiuose. Gimna
ziją pradėjo (1924 m.) lankyti 
Utenoj. Su skautybe Bronius 
susipažino ir, visam savo gy
venimui, susirišo vos 11 metų 
beturėdamas, kai pirmaisiais 
savo gimnazistiškais metais 
Utenos gimnazijoje įstojo į Ba
sanavičiaus vardo skautų 
draugovę, iš karto gaudamas 
paskiltininko pareigas. Išlai
kęs skautiško patyrimo III ir 
II patyrimo laipsnių egzami
nus ir, suorganizavęs naują 
skiltį, iki 1926 m. pavasario 
buvo veiklus skiltininkas. 

1926 m. Bronius iš Utenos 
persikėlė mokytis į netolimą 
(nuo Daugailių 8 km., o Utena 
— 18 km.) Antalieptę, kur nuo 
1924 m. veikė progimnazija. 
Ten veikiančioje žemesnėje 
žemės ūkio mokykloje 1926 m. 
susiorganizavo skautės, o 
1927 m. rudenį ten buvo įkur
ta mišri skautų draugovė, ku
rioje Bronius, pradžioje, buvo 
adjutantas, o nuo 1928 m. jos 
draugininkas. 

Draugovė leido laikraštėlį 
„Žalioji vėliava"', kurio redak
cijos komisijos nariu buvo ir 
Bronius ir kuriame jisai pra
dėjo savo žurnalistinį darbą. 
Pažymėtina, kad tos draugo
vės narių supratimu, skautas 
turėjo būti kone švento gyve
nimo žmogus. Visi draugovės 
nariai stengėsi būti pavyzdin
gais mokiniais. Apie rūkymą 
ar gėrimą nei kalbos nebuvo. 
Visų tų skautiškų darbų 
nioksleivių-skautų tarpe Anta
lieptėje promotoriumi buvo 
Bronius, skautų iškylose nie
kad nepamiršdamas rasti kokį 
naują eksponatą į mokyklos 
muziejų, drauge vis paragin
damas skautus, skautes, kad 
„senienas"" rinktų visi draugo
vės nariai. Tai buvo Broniaus 
vėlesnių kultūrinių rinkinių 
rinkimo pradžia. Tada Bro

nius pradėjo rūpintis lietuvių 
kultūros pasireiškimų doku
mentacijos telkimu. 

Baigęs Uteno* gimnaziją, 
1932 m. rudenį Bronius įstojo 
į VD Universiteto Teisių fa
kulteto Ekonomijos skyrių, 
kurį baigė klausyti 1937 m. 
1938-1941 m. VD ir Vilniaus 
universitete studijavo teisę. 
Diplomuoto ekonomisto diplo
mą gavo 1943 m. 

Persikėlęs į Kauną, studi
joms ir pragyvenimui pradėjo 
dirbti pilnos „darbo dienos" 
darbą. 1932-1934 m. buvo 
„Mūsų sporto" bei „Kūno kul
tūros ir sveikatos7' redakto
rius. 

1952 m. Bronius pasitraukė 
iš Korp. Vytis CV pirmininko 
pareigų, labiau įsitraukdamas 
į „Mūsų Vyčio" redagavimą. 
1953 m. parengė spaudai ASS 
leidinį „400 metų pirmajai Ne
muno poemai". Buvo LSS Gar
bės teismo narys. Pasirūpin
damas gauti rašytojo Vydūno 
sutikimą ASS šalpos fondą 
pavadinti Vydūno vardu, buvo 
įsitraukęs į Vydūno Jaunimo 
Fondo darbą ir kelis metus 
buvo to fondo direktorių tary
bos narys. 

1956 m. buvo pakeltas į vy
resnio skautininko laipsnį, o 
1958 m. buvo apdovanotas 
LSS aukščiausiu garbės žyme
niu, Geležinio Vilko ordinu. 
1967 m. ASS suvažiavimo me
tu buvo išrinkta- Korp. Vytis 
garbės nariu. 1970 m. įsistei
gus AS leidyklai, kelis metus 
buvo tos leidykhs vienas re
daktorių, 1972 m. parengda
mas spaudai Lietuvos kariuo
menės vado gen St. Raštikio 
atsiminimų III tomą, o 1974 
m. — J. Danio ir J . Gimbuto 
monografiją apie prof. St. Ko
lupailą. 1962 m buvo vienas 
„Knygos mėgėjų -ilubo" steigė
jų. 1982 m. buvo /ienas inicia
torių „Lituanistnių tyrinėji
mų ir studijų cerv.ro", kurio di
rektorių tarybos nariu buvo 
iki mirties. Taip oat buvo „Li
tuanistikos instit įto" ir „Kata-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOMOOUO.NAMŲ, SVEIKATOJ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Oft Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«st 95th Street 

Tel (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

Need expe r i enced 
c leaning people . 
New construction, 

full time, $7 an hr. Call 
312-307-3337 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 
oncjmjsM-ten 
•MK(7MI4S-nM 

rttavmmm% 

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

RAYMONDA 
SOLOOOVIENE 

Mortgage ConsuHant 
6710NOa*fa**liw*w«4L83646 
Res.773471-0398; Pagar B47-07+97V7 
Fax 847-674-1802 

4-rių asmenų šeima (dukroms 13 
ir 7 metai), ieško išsinuomoti 2-jų 
miegamųjų butą. Galime tuo pačio 
prižiūrėti senuką, tvarkyti aplinką. 
Turime automobili, patirti, žalią 
kortelę. Tel. 773-869-9668. 

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai 
pastatytas 2 a. mūrinis namas. 
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. Tel. Lietuvoj 011-370-2-
797-822 arba 011-370-2-345-167 

P a d e d a m e parvošt i do
k u m e n t u s s tudento vizai 

gauti . Skambinkite: 
773-398-5477 arba 

773-220-4950. 
vyskupas Antanas Deksnys. 
1985 m. JAV LB Kultūros ta
rybos sudaryta komisija di
džiąją Lietuvių Bendruome
nės premiją už „1983-1985 
metais išleistą lituanistinės 
humanitarinės tematikos vei
kalą" paskyrė (esminiai už 
Vilniaus vyskup. I dalį) Bro
niui. Neabejotina, vienok, kad 
šia premija Bronius Kviklys 
buvo pagerbtas už visą savo 
milžinišką' "įnašą Ą rietuvių 
kultūros lobyną/o ne vien tik 
už tą ar kitą „Lietuvos bažny
čių" temą. 

Rašinėti j spaudą pradėjęs 
1927 m., pasidarė žurnalistas-
profesionalas ir žurnalisto 
darbą tęsė iki savo iškeliavi
mo i amžinybę. Per ilgus me
tus bendradarbiavo: „Mūsų 
sporte", ..Kūno kultūra ir svei
kata", „Talka", „Bendras dar
bas", „Skautų aidas", „Tautos 
kelias", „Trimitas", „XX am
žius", „Lietuvos aidas", „Jau
noji karta", „Šviesos kelias", 
„Policija", „Milicija". Okupaci
jos metu pogrindžio spaudoje. 
O išeivijoj: „Mintis", „Žibu
riai", „Mūsų kelias", „Knygų 
lentyna", „Dirva", „Draugas", 
„Darbininkas", „Pasaulio lietu
vis", „Skautų aidas", „Mūsų 
vytis" ir net Australijos -„Tė
viškės aidai" skiltyse buvo 
Broniaus rašinių. 

Bronius Kviklys Amerikoje 
turtų neužgyveno... Viską, net 
paskutiniais metais pensiją 
atiduodavo knygoms. Tačiau 
kuklus Kviklių namelis Camp
bell Ave. atvykstančius Lietu
vos kultūrininkus traukė la
biau už ištaigingus rūmus. 
Čia drauge su šeimininku 
buvo galima leistis į ekskur-

MOVTNG 
Saugu! Patikima! Patogu! 

Ilgametė kraustymo 
patir t is . 

773-206-8363 

Bronius Kviklys studentavimo 
metais. 

siją po begalinius kultūros lo
bius. Ne kartą Amerikoje teko 
matyti į šiukšlyną vežamas 
lietuviškas kygas, rankraš
čius... Manau, kad nėra kito 
tokio privataus rinkinio, kaip 
sukaupto Broniaus Kviklio 
namuose — Sgelbėtų iš neiš
vengiamos pražūties visų mū
sų turtų. Cia ir A. Smetonos 
atsivežtas archyvas, St. Rašti
kio, . Dariaus-Girėno skrydžio 
dokumentai, unikalūs išeivijos 
spaudos komplektai. „...Susi
rūpinau ir savo rinkinių reika
lu. Čia jie niekam nereikalin
gi. Turiu intenciją paaukoti 
Lietuvai, bet kol kas nėra gali
mybės nei parvežti, nei vietos 
Lietuvoje kur padėti. 

Nukelta į 5 psl. 

Dal inė Broniaus Kviklio 
raš tu metr ika 

„Saugokimės susisiekimo 
nelaimių". Išleido „Policijos" 
žurnalas. Kaunas. 1938 m. 72 
psl. 

(Reg. i „Policijos kalendorius" 
1936-1940 m. „Policijos" žur
nalo leidinys. Kaunas. 

„Vartotojų kooperacija Lie
tuvoje po Didžiojo karo" 
Rankraštis). Diplominis dar

bas Kaunas. 1943 m. 120 p.sl. 
..Daugailiai" Kaunas, 1943 

m. 24 psl. 
„Lietuvių kova su naciais 

1941-1944 m", Memminge-
nas. Vak. Vokietija 1948 m. 
4S psl. 

Ptlekis (slpv.). Genocide. Li-

thuanias Threefold Tragedy. 
Published by „Venta". Germa
ny, 1949 m. 236 psl. 

Akademinė skautija. Išleido 
Akademinis skautų sąjūdis. 
Čikaga, 1954 m. 236 psl. 

(Drauge su prof. S. Kolupai
la) 400 metų pirmajai Nemu
no poemai. A. Schroeterio 
1553 m. „De Fluvio Memela 
Lithuaniae". Akademinis 
skautų sąjūdis. Čikaga, 1953 
m. 48 psl 

Lietuvos topografinis žemė
lapis 1:100.000. 125 lapų rin
kinys. Išleido „Tėviškėlė". Či
kaga, 1961 m. 

Mūsų Lietuva: Krašto vieto
vių istoriniai, geografiniai, et
nografiniai bruožai. I tomas 
— Vilnija, dalis Rytų Aukštai

tijos. Lietuvių enciklopedijos 
leidykla. Bostonas. 1965 m. 
752 psl.. 912 iliustr. 

Mūsų Lietuva II tomas: Da
lis Rytų Aukštaitijos, dalis Vi
durio Lietuvos. LE leidykla, 
Bostonas, 1965 m. 968 iliust
racijos. 

Mūsų Lietuva III tomas. 
Dalis Vidurio Lietuvos, Sūdu
va LE leidykla. Bostonas, 
1966 m. 719 psl.. 915 iliustra
cijų-

Mūsų Lietuva IV tomas. Že
maičiai. Mažoji Lietuva. LE 
leidykla. Bostonas. 816 psl. 
1.028 iliustracijos. 

Lietuviškoji išeivija JAV-
bese. „Draugas". Čikaga. 1976 
m. 64 psl. 

„Lietuvos bažnveios" I t. Tel

šių vyskupija. Amerikos lietu
vių Ribliotekos 1( įdykla. Čika
ga, 1980 m. 400 psl. 1,037 
iliustracijos. 

„Lietu-<>s bažnyčios" II t. 
Vilkav;*kio vyskupija. ALB 
leidykla. Čikaga. 1980 m. 480 
psl. 719 iliustracijų. 

„Lietuvos bažnyčios" III t. 
Kauno arkivyskupija. ALBL. 
Čikaga, 1982 m. 512 psl. 776 
iliustracijos. 

„Lietuvos bažnyčios" IV t. 
Panevėžio vyskupya. Čikaga, 
1984 m. 532 psl 771 iliustra
cija. 

„Lietuvos bažnyčios" V t. I 
knyga. Vilniau- vyskupija. 
Miesto bažnyčio- ALBL. Či
kaga. 1985 m. 432 psl. 580 
iliustracijų. 

„Lietuvos bažnyčios" V t. II 
knyga. „Vilniaus provincijos 
bažnyčios". ALBL, Čikaga, 
1986 m. 592 psl., 747 iliustra
cijos. 

„Lietuvos bažnyčios" VI t. 
„Kaišiadorių vyskupija" ir 
ankstesnių tomų papildymai, 
pataisymai. ALBL. Čikaga. 
1987 m. 608 psl. 772 iliustra
cijos. 

Bendradarbiavimas 
periodinėje spaudoje 

Lietuvoje 

„Mūsų sportas". „Kūno kul
tūra ir sveikata". „Skautų ai
das". „Jaunoji karta". „Mūsų 
kraštas". JCX amžius", „Tal

ka", „Ūkininko patarėjas", 
„Trimitas", „Zarasų kraštas". 
„Policijos" žurnalo techniška
sis redaktorius ir administra
torius 1934-1940 m. ir 1943-
1944 m. Lietuvos rezistenci
nės spaudos bendradarbis. 

Bendradarbiavimas 
periodinėje spaudoje 

išeivijoje 

Vokietijoje: „Mintis". „Žibu
riai", „Mūsų kelias", „Skautų 
aidas", „Lietuvis". Rašė gudų 
ir ukrainiečių savaitraščiuose. 
„Knygų lentyna". 

JAV-ėse: „Draugas", „Dirva", 
„Darbininkas", „Lietuvių die
nos". „Margutis". 

Redaktorius: Vyčio biulete
nis Vokietijoje ir JAV. „Mūsų 
Vyčio" žurnalo redaktorius 
1952-1958 m. 

„Draugo" dienraščio redak
torius 1968-1980 m. 1968-
1989 m. laikotarpyje pateikė 
„Draugui" apie 500 vedamųjų 
ir daugybę kitų rašinių. 

Akademinės skautijos lei
dyklos redaktorius. 

Australijos lietuvių savait
raščio „Tėviškės aidai" nuola
tinis bendradarbis 1969-1989 
m. Pateikė apie 1,000 rašinių. 

„Tėviškės žiburių" bendra
darbis Kanadoje. Australijos 
lietuvio" bendradarbis. Bend
radarbiavo ir Pietų Amerikes 
lietuvių spaudoje. 

http://cerv.ro


LAIŠKAI m NUOMONĖS 
GAILŪS NUSIMĄSTYMAI 

Bevartant š.m. liepos 28 d. tinės doktrinos plėtotei 
.Draugo" dienraštį, akys už
kliuvo ui J. Gailos ilgokos 
apologijos. Jau pirmieji to 
„Apmąstymo"... žodžiai primi
nė man Lietuvoje asmeniškai 
pergyventą politinę raidą. At
pažinau J. Gailos pateiktą ci
tatą iš „Veido" žurnalo ir ste
bėjaus jo komentarais apie 
liaupsę ir riksmus Tėvynės 
sąjungos/Lietuvos konservato
rių suvažiavime 1997 m. Vil
niuje. Vėliau J. Gaila diskuta
vo 1996 m. LR Seimo bei pre
zidento rinkimus. 

Visų pirma turiu prisipa
žinti, kad tas J. Gailos „terio-
jamas" kanadietis esu aš, šio 
rašinio autorius. Tad turiu ir 
teisę atsakyti į tas išmanąs, 
pateikdamas tikrąją įvykių 
versiją. 

Man teko privilegija pasvei
kinti susirinkusius tame su
važiavime TS/LK Kanados 
skyriaus vardu. Sveikinimas 
truko 2 su puse minutes; per 
tą laiką buvo išreikšta ir pa
garba Vyt. Landsbergiui, par
tijos vadovui. Jo nuopelnai, at
statant Lietuvos nepriklauso
mybę, yra neprilyginami. Per
dėtai J. Gaila dėsto, kad toji 
trumpa kalba virto tirada ir 
stabo, garbinimu. 

„Veido" žurnalo citata, akre
dituota LR Seimo pirmininko 
spaudos atstovei Loretai Za
karevičienei, atrodo, tiksliai 
pateikta, tačiau šios mano Sei
mo kolegės pareiška buvo 
į.Veido" kolektyvo gerokai iš
kraipyta. Nepaslaptis, kad 
dauguma Lietuvos žiniasklai-
dos simpatizuoja ir remia kai
riąją politinę srovę, tad nesun
ku suprasti atitinkamą pa
raiškos* suraizgymą savo pa
žiūrų fone. O J. Gaila pasinau
dojo jam tinkančiais žodžiais, 
nepasitikrinęs jų autentišku
mo. 

Ne. kartą man teko būti pa-
mjnggun „Veide". Nerimauti 
0 0 lokio rausvo atspalvio lei
dinio šmaikštavimo nebuvo ir 
Dėr&įko. Savo bendraminčių 
beiAfrų tėvynainių buvau už-
f&itffctas, kad, jei „Respubli
ka", „Veidas", „Lietuvos rytas" 
ar „Kauno diena" rašo ką nors 
neigiama, tai blaiviai galvo
jamiems reiškia, kad tas žmo
gus gerai dirba. 

Tuo principu vadovaujuos ir 
dabar. Todėl reiškiu padėką J. 
Gailai už paraginimą ir toliau 
darbuotis tėvynės demokra-

Neaišku, kodėl J. Gaila ne
išvardino išeivijos talkininkų 
LR Seimo rinkiminėje kam
panijoje. Dirbančiųjų rinkimų 
eigoje išeivių buvo nedaug. 
Nei vienas jų neslėpė savo ta
patybės. Botų nenuoseklu 
juos neišvardinti skaidrumo 
sumetimais. Du JAV pulkinin
kai, J. Gailos paminėti, buvo 
Jonas Kronkaitis, dabartinis 
Lietuvos kariuomenės vadas, 
ir Algimantas Garsys, ėjęs ge
neralinio inspektoriaus parei
gas. Be jų, Vyt. Bireta iš Ka
nados ir J. Švoba iš Anglijos, 
taip pat agitavo už konserva
torius. Mes penkiese apvaži
nėjom daug vietovių Lietuvoje 
su rinkimais surištais reika
lais. Buvo dirbta sutartinai ir 
sėkmingai, kaip parodė rin
kimų rezultatai. 

Centro sąjunga tenkinasi V. 
Adamkaus parama. Kažkodėl 
J. Gaila nepamini V. Adam
kaus prisišliejimo prie cent
ristų, bet, kad nebūtų daroma 
man aplaidumo priekaištų, 
nušviesiu kelias prez. Adam
kaus intervencijas. 

Nepamirština, kad V. Adam
kaus kandidatūra į preziden
tus buvo juridiniai aprobuota 
abejotinu teismo sprendimu: 
jo įsiregistravimas Šiauliuose 
buvo įvertintas atitinkąs rezi
dencijos Lietuvoje reikalavi
mus, nors jo pastovi gyven
vietė tebebuvo JAV. 

Taip pat nenorima pripažin
ti, kad prez. Adamkus nebūtų 
laimėjęs prezidento posto be 
TS/LK nuostatos už jį balsuo
ti. Valdas Adamkus tapo pre
zidentu labai maža balsų per
svara konservatorių elektora
to ir TS/LK valdybos nutarimo 
dėka, bei savo partijos narių 
raginimo paremti V. Adamkų. 
Kitaip A. Paulausko pergalė 
botų buvusi užtikrinta. 

Grįžtant prie J. Gailos. Jis 
nešykštus kritikos visiems 
išeivįjos pagalbininkams kon
servatorių partijai. Jis prie
kaištauja, kad jų įnašas į rin
kimų eigą buvo gan vienaša
liškas, kad jų retorika prasi
lenkė su saiku, jam net nema
tytu ir negirdėtu JAV. Tokiais 
išpuoliais autorius išryškina 
savo politinį naivumą. Teten
ka tik žvilgterėti į šių dienų 
JAV prezidento rinkiminę pro
pagandą, demonstracijas, kal
bas, išraiškas bei išdaigas. Ir 
JAV, ir Lietuvoje partiniai 
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DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 29 d., antradienis 

Tie skulptoriaus Adlio Teresiaus nykštukai Dainavo^ jaunimo stovykloje primena Raganų kalną netoli Juod
krantės Neringoje. Jono Urbono nuotr. 

renginiai turi jiems charakte
ringą atgarsį ir atspalvį — en
tuziazmas ir savigarba užtvin
do dalyvius. Nejaugi J. Gaila 
tikisi pykčio ir savitarpio ne
santaikos tokiomis progomis? 

Sąmatoje, neracionalu J. 
Gailai priekaištauti LR Seimo 
pirmininkui ir žeminti jo pozi
tyvų darbą, atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę. Niekas ne
gali neigti Vytauto Landsber
gio garbingo įnašo, siekiant 
suvereniteto. Jis ne vienas 
viską nuveikė, tačiau jis vis
kam vadovavo ir jo rankose 
glūdėjo visa atsakomybė. Is
torijoje jo vardas bus minimas 
šalia mūsų praeities didžiūnų 
— jo darbai atsako už jį, jam 
autoritetą ir pagarbą teikia 
pasaulio žymūnai. Partinių 
nesklandumų nedera primesti 
jo asmeniniam profiliui. Kas 
gi smerktų dr. V. Kudirką už 
jo socialistinius polinkius? 
Kas drįstų niekinti mūsų 
miško brolius partizanus, ka
da jie buvo priversti nusižu
dyti, apgulti stribų ir kagėbis
tų? 

Nenuosaiku nusipelniu
siems Lietuvai, praeityje ar 
dabartyje, nesuteikti garbingo 
atpildo. Mūsų tautos herojai 
mums amžinai liks pasidi
džiavimo objektais. 

Baigdamas noriu pabrėžti, 
kad mano pastabos yra tik 
apie J. Gailos minėtus įvykius 
ir žmones Lietuvoje, apie ką 
esu kompetentingas prabilti. 
Taip pat nesiruošiu tęsti pole
mikos tais reikalais, nes tokia 
užimtis poliarizuoja visumą ir 
tramdo tautinės bei valsty
binės brandos procesą. Belie
ka tik palinkėti Juozui Gailai 
gero vėjo. 

Algimantas Eimantas 
Canada 

DEŠIMTMETIS BE B. KVIKLIO 

GAIRĖS NORMALION BŪSENON 
Atkelta iš 2 psl. 

įskaitant persivalgymą, rūky
mą, girtavimą, tinginiavimą. 

Sis gyvenimiškas faktas mo
ko, kad ir dabartinių dvasiš
kių nuolatinis žmonėms žino
mų dalykų priminimas yra 
bergždžias darbas tol, kol pa
rapijiečiai reikiamu auklėjimu 
neįdiegs vaikams išmintingu
mo — įsisavins Dekalogą. 

Todėl ir būtina, kad dvasiš
kis vienoje rankoje turėtų ro
žinį, o kitoje — grėblį — dva
sines ir fizinės veiklos simbo
lius; kad dvasiškiai padėtų 
rengti vaikus išmintingais as
menimis, nes tik tokie pajėgs 
dorybės keliu eidami nekenkti 
sau, kitiems ir aplinkai — 
savo gyvenimo Dekalogu vado
vautis. 

Žmonėms jau įgriso seniai 
žinomos religinės tiesos: dabar 
reikia pajėgti jomis vadovau
tis gyvenime. O tokį protingo
jo pajėgumą užtikrina tik pa
kankamas išmintingumas ir 
jis įgyjamas tinkamu auklėji
mu. Tad velykiškai kelkimės 
visi svarbiai veiklai! 

Tada ir Alvudo maistas žmo
niškai besielgiančiajam ge
riausiai talkins. Be žmogau* 

vidinio normalumo — be jo 
žmoniškų nusiteikimų nė kal
bos negali boti apie sveiko ve
getariško (Alvudo maisto) pa
mėgimą. 

Durys neužrakintos, o 
lietuvi* kaip kalėjime 

Dabar dalis lietuvių pateko į 
savo namų kalėjimą. Pasenęs 
savininkas pats namo tvarkyti 
nepajėgia, o išeiti negali, nes, 
namo nepardavęs, neturi, kur 
eiti. 

Pirkėjai perka tik naujus 
namus — jiems dešimties me
tų senumo namas jau per se
nas. Taip ir lieka savo namo 
kalėjime mūsiškis, nežinoda
mas, ką toliau daryti. 

Senelė dejuoja — jau dau
giau kaip metai iš savo namo 
kalėjimo neišsivaduoja — nie
kas neperka jos labai gerai 
sutvarkytos buveines. 

„Daktare, aš negaliu vykdyti 
Tamstos nurodymų". — skun
džiasi daugiau kaip 90 metų 
sulaukęs, sutinusiomis kojo
mis namų savininkas, prižiū
rįs savo sergančią žmoną. 

Jis visus vaistus vartoja. 

tačiau negali sutinusių kojų 
laikyti pakėlęs, nes maisto ir 
vaistų reikia atsivežti iš toli. 

Žydiška vienas kitam 
pagalba yra būtina 

Tokiems žmonėms pagalbą 
turime organizuoti su žydišku 
uolumu. Čia daug talkinti ga
lėtų dvasiškiai, jei jie neesmi
nių savo pareigų visam laikui 
atsisakytų. 

Negi reikės mums glaustis 
prie žydų, kurie Pasauliui 
davė Dekalogą ir jį vykdo su 
kaupu. Tarp jų nė kruopelės 
nėra tokio čia minėto vargo. 
Todėl visi suaugusieji priva
lome padėti kiekvienam, kam 
reikia tos pagalbos ir savo 
vaikus turime auklėti Dekalo
go vykdytojais, o ne vien ce
remonijų atlikėjais. 

Tinkamu auklėjimu ir iš
mintingumu pajėgsime savo 
asmenybę — nusiteikimus — 
dvasią sveiką laikyti ir kūną 
apsaugosime nuo daugelio ne
galių • — (sklerozės, širdies 
smūgio, smegenų paraly
žiaus), žmoniškai gyvendami, 
visas turimas negales su gydy
toju laiku tvarkydami ir Alvu
do mitybos laikydamiesi. 

.Kvieslys sveika ton — 2"; 
Vilnius. 'JODO m. 

Atkelta iš 4 psl. 
Ko gero 

teks viso gyvenimo triūsas 
šiukšlynui...'' — šias laiško ei
lutes Bronius Kviklys rašė 
rugpjūčio pradžioje. Visai 
prieš pat mirtį... Tai gana 
taiklūs žodžiai apie Broniaus 
darbus ir palikimą. Kitas 
žurnalistas Kanados „Tėviš
kės Žiburiai" 1990.09.11 nu
meryje rašė: „...Kviklys ilgai
niui sukaupė didžiulį lietuvių 
spaudos, knygų, fotografijų, 
numizmatikos ir filatelijos ar
chyvą. Tai buvo brangus jo 
turtas ir kartu pasididžia
vimas. Per visą savo gyvenimą 
išbuvęs tvirtu abstinentu, ne-
ruošdavo namuose jokių balių, 
tačiau svečią, ypač kai pradėjo 
lankytis jo archyvu susido
mėję įvairūs mokslininkai bei 
kultūrininkai iš Lietuvos, ka
va bei pyragaičiais visada pa
vaišindavo, kiekvieną skatiką 
skirdavo knygoms pirkti ir 
spaudai prenumeruoti..." 

Taip, Bronius buvo aistrin
gas lietuviškumo apraiškų do
kumentacijos kolekcionierius. 
Rinko viską, kas tik turėjo ko
kį ryšį su Lietuva, lietuviais, 
lietuvių veikla. Tai buvo kny
gos lietuvių kalba, ypač leistos 
prieš I pasaulinį karą, Lietuvą 
bei lietuvius liečiančios kny
gos ne lietuvių kalba, lietuvių 
veikėjų archyvai, korespon
dencija, autografai, L.D.K. 
monetos, garbės ženklai, liet. 
organizacijų ženklai, doku
mentai, sukaktuviniai meda
liai, surišti su Lietuva {išleisti 
Lietuvoje, Lenkijoje, JAV, Lie
tuvos pašto ženklai, Lietuvos 
vietovių bažnyčių, veikėjų fo
tografijos ir t.t. Visi tie rinki
niai suskirstyti pagal tema
tiką, tad knyga, atsišaukimas, 
laiškas, fotografija ar daiktas 
lengvai surandami. Tais rin
kiniais pasinaudodamas Bro
nius buvo surengęs Čikagoje 
keliolika tematinių parodų, 
kurių kelios net buvo kilnoja
mos ir apkeliavo įvairias lietu
vių gyvenamas JAV vietoves. 

Stengėsi padėti kiekvienam 
lietuviui. Tai buvo senas Bro
niaus būdo bruožas. Pvz., 
1951.05.06 ^Mosų Vyčio" 3-4 
Nr. yra tokia žinutė: „Nuošir
dų ir brolišką ačiū tariu filis
teriui B. Kvikliui, kurio inicia
tyva ir pastangomis buvau 
sušelptas pinigine parama, 
kai gydžiaus ligoninėje... senj. 
G. Batejka, Vokietija". O kiek 
ir paskutiniaisiais metais Bro
nius rūpinosi padėti, nors ir 
Suvalkijos trikampio lietu
viams ar paskiriems asme
nims čia, neretai pinigais iš 
^avo kišenės*. 

Apdovanojimai, premijos 

Sv. Tėvo ordinu „Pro Eccle-
sia et Pontifice" (1984), JAV 
Liet. Bendruomenės literatū
ros premija už „Vilniaus arki
vyskupiją" (1986). Liet. skau
tų s-gos Gedimino Vilko žyme
niu (1948), Liet. Pedagoginio 
instituto garbės raštu (1988). 
Korp! Vytis garbės nario diplo

mu, Šaulių žvaigžde (1987), 
Liet. Katalikų Mokslo akade
mijos žurnalistine premija 
(1980), Ohio Liet. gydytojų 
draugijos pinigine premija 
(1964), JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos 
garbės raštu, Dr. Kesiūnaitės 
fondo pinigine premija, Latvių 
skautų garbės žymeniu 
(1949), Vydūno draugijos Lie
tuvoje garbės narys (1988), Li
tuanistikos instituto narys, 
Liet. Katalikų Mokslo Akade
mijos Romoje narys. 

Kasdieniniame gyvenime, 
savo aplinkoje, Bronius buvo 
socialus, tolerantingas ir nebi
jojo kompromisų, bet viso jo 
bendravimo su žmonėmis es
mė rišosi su lietuviškumo puo
selėjimu ir drauge su nesiliau
jančiu naujų lituanistinių eks
ponatų telkimu, o pinigai jam 
tarnavo tik tokių naujų ekspo
natų įsigyjimui. Bet ir tai dar 
ne viskas. 

Žmogaus gyvenime papras
tai pasireiškia koks nors vie
nas, ryškus jo būdo bruožas, 
nubrėžiantis jo gyvenimo ke^ 
lią. Broniaus gyvenime neabe
jotinai dominavo tai, ką esame 
pratę vadinti skautiškumu ir 
kurio esmę galima būtų šitaip 
aptarti: tai savotiškas religin
gumo, patriotizmo ir humaniš
kumo, altruizmo bendras išgy
venimas, reikalaująs iš savo 
sekėjų (t.y. skautų) išpažinti 
savo įsitikinimą gyvais dar
bais, sau nieko už tai nereika
laujant. Galima manyti, kad 
„atlyginimui", išeidami iš šio 

A. t A. 
ALFONSAS BALTUŠIS 

Staiga mirė 2000 m. rugpjūčio 26 d., sulaukęs 81 metų. 
Gyveno St. Charles, IL. Gimė Lietuvoje, Panevėžio 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Valerija, dukterys: Vilija Jurkynas 

ir Rūta Doyle su šeimomis. 
Velionis buvo pašarvotas rugpjūčio 28 d., nuo 4 iki 8 

v.v. Norris laidojimo namuose, St. Charles, IL. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 29 d. IŠ laidojimo 

namų Velionis bus atlydėtas į St. Patrick bažnyčią, kurioje 
10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių a.a. Alfonsas bus palaidotas Union kapinėse, St. 
Charles, IL. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Norris Funeral Home. 

A. t A. 
VYTAUTAS KAČINAUSKAS 

Mirė 2000 m. rugpjūčio 25 d., sulaukęs 68 metų. 
Gyveno Evergreen Park, IL. Gimė Lietuvoje, 

Vilkaviškio apskrityje, Meiliūnų kaime. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: sesuo Valerie ir jos vyras Vytautas 
Krasauskai bei jų šeima; Juozas Ališauskas su šeima; 
Romas Kartavičius su žmona Nilza bei kiti giminės 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas antradienį, rugpjūčio 29 d. nuo 3 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 30 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
a.a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi sesuo ir kiti giminės. 

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

pasaulio, jie išsineša pajau
timą, kad dėl savo darbų jie 
palieka pasaulį bent kiek ge
resnį, kaip jie jį rado. Toks jau 
žmogaus likimas: pasaulį to
bulinti jis gali tik savo gerais 
darbais, darbais, kurie, savo 
ruožtu, iškeliavusiam į Amži
nybę, savaime tampa jo išgy
vento gyvenimo paminklu. 

Prie to neabejotinai prisidėjo 
akademinės skautijos šūkis 
„Ad Meliorem", kuris iš kiek
vieno ASS nario, gavusio ASS 
vienetų spalvas, reikalauja 
viską „daryti kuo geriau", vis
ką „daryti kuo geriau" kas

dieną. Broniui, kaip* jis pats 
kelis kartus man buvo pasa
kęs, žodžiai „Ad Meliorem" 
jam buvo kasdieninis kelro-
dys. Gal tai ir buvo Broniaus 
atliktų darbų apimties raktas. 

Jonas Dainauskas 

* „Biotechnos" įmonė Vil
niuje nutrauks gamybą, o 
spalio pabaigoje tikimasi ofi
cialiai atidaryti moderniausią 
Lietuvoje farmacijos gamyklą, 
kuri gamins genų inžinerijos 
būdu sukurtus priešvėžinius 
bei augimo veiksnių veikimu 
pasižyminčius vaistus. iEkw 

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

Ne one makes round-tnp travei ?o Lithuania easier and more convenient than SAS 
From Chicago we offer daiiy service to Vilnius with a hassie-f'ee eonneeton via 
Stockhoim, When you re ready to return. you'H en]oy same-day travei back to 
Oicago through our Copennagen hub Find out wbat a wor'd of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cal! your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or vsit our webs'te at wwwscandmavian.net. 
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DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 29 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dovas Lietuvninkas leidžiasi 
..Žiburėlio" vasaros šventėje. 

į vieną iš daugelio baseinų Montessori 
Nuotr. Rasos McCarthy 

PASAKIŠKAS VAKARAS! 
Rugpjūčio 13-usios vakarą 

susirinko net šimtas šmonių 
paplaukioti ir pabendrauti 
gražiame ,Cyprfcss Cove 
Aąuatic Park" Woodridge. IL. 
miestelyje. Pobūvio tikslas bu
vo ne tik pažaisti vandenyje 
ar ilsėtis pievelėje, bet sma
giai laiką leidžiant paremti 
Lemento „Žiburėlio" Montes
sori darže!;. 

Susirinko daug jaunu lietu
višku šeimų, matėsi įvairia
spalviai madingi maudymosi 
kostiumai. įvairūs plaustai, 
bet svarbiausia — linksmos 
tėvelių ir vaikučių šypsenos. 
Girdėjosi tyškantys fontanai, 
bėgantis nuošliužų vanduo, 
juokas ir džiaugsmingas nu
stebusių mažųjų klyksmas. 
Kai rinkomės į šį gražiai apso
dintą ir įdomiai suplanuotą 
maudynių kompleksą, mus šil
dė karšti saulutės spinduliai, 
o vėliau vakare maudėmės 
mėnulio ir žvaigždžių spinde
sy. 

Tai buvo ..Žiburėlio" mokyk
lėlės vasaros švente. Į tam 
tikslui išsinuomotą maudynių 
kompleksą buvo kviečiama lie
tuvių visuomene — šeimos, 
mokyklėles abiturientai, būsi
mi mokiniai ir jų draugai. Vi
sas parkas tą vakarą buvo 
mūsų. 

Kaip nuostabiai viskas pasi
sekė' Atvyko Kristinos ir 
Edžio Razmų šeima net su sa
vo dviejų savaičių dukryte. Iš 
N'eu- Jersey atvyko Vytas Si-
liūnas. o iš Miivvaukee Min
daugas Siliūnas su šeima. 
Buvo daugelis iš artimų apy
linkių- ir Kubiliai iš Evanston. 
Vasaros šventėje dalyvavo ir 
Nida 'Tijūnėlyte) ir Michael 
Yeruchtert. atvykę iš Kinijos. 
Mokytojoms atstovavo Žibute 
Mačiuliene. Teko girdėti, kad 
ji pirma ir greičiausiai nusilei
do nuo nuošliaužos į baseiną! 

Buvo sunku spręsti, kas pa
statė geriausią smėlio pili — 
ar Aleksas Jeske. ar Aleksas 
Kubilius. Vakarui baigiantis 
sutarėme, kad kitą vasarą vėl 
ruošime tokią šventę, vel rink

simės ir atsivesime dar dau
giau draugų. Nebūtina turėti 
savų vaikų, tik būtina būti ge
ros nuotaikos ir norėti parem
ti lietuvišką Montessori mo
kyklėlę dalyvaujant pasakiš
koje vasaros šventėje! 

Rasa Tijūnėlytė 
McCar thy 

„Iš kur tie fontanai?". Busimasis 
mokinys Erikas McCarthy savo at
silankymu į baseino šventę parė
mė Lemonto „Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlę. Nuotr. R. McCarthy 

„Seklyčioje" k iekv ieną 
t reč iadienį 7 vai. vakaro 
vyksta susirinkimas-pašneke-
sys apie alkoholio ligą. Pašne
kesį veda ir į klausimus atsa
kinėja blaivūs alkoholikai iš 
Amerikos ir Lietuvos. Visi 
kviečiami atvykti į susirinki
mus, o ypač tie, kuriems ši 
liga kelia rūpestį. 

Lietuvių operos met in is 
pokylis Jaunimo centre ruo
šiamas š.m. lapkričio 18 d. 

Muzikos ir dailiojo žo
džio vakaras Dainavoje rug
sėjo 9 d., šeštadienį, užbaigs 
44-ąją Lietuviškų studijų sa
vaitę. Muzikinę dalį atliks Ri
mas Kasputis ir Romualdas 
Zableckas, kuris taip pat 
įterps ir savo poezijos posmus 
Lietuvos partizanų tematika. 
Naujausios savo kūrybos iš
traukas skaitys rašytojas Vy
tautas Volertas, o poetas Apo
linaras Bagdonas ir vėl padek
lamuos savo žemaitiškų eilė
raščių. 

Lietuviu fondo met in io 
vajaus pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, ruošia
mas šeštadienį, lapkričio 4 d. 

Vyresniųjų l ietuvių cen* 
t r e „Seklyčioje" rugpjūčio 30 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Draugausime, dainuo
sime, maestro tikriausiai pa
pasakos ir kelionės įspūdžius 
iš viešnagės pas Hollywood 
aktorę Rūtą Lee bei kitų įdo
mybių. Gal pavyks ką nors lai
mėti ir laimės šulinyje? Malo
niai kviečiame dalyvauti ir 
įdomiai praleisti trečiadienio 
popietę. Bus ir bendri pietūs. 

„Lituanicos" futbolo klu
bo ve iklos 50 metų sukak
t ies paminėjimo iškilmingas 
pokylis PLC, Lemonte, vyks 
š.m. spalio 28 d. 

"Enviroment in Transi-
tion: Lithuania" - taip va
dinsis Valdo Adamkaus pas
kaita, kurią jis anglų kalba 
skaitys rugsėjo 9 d., šeštadie
nį, 1 val.p.p. Nothwestern 
University Law School Thorne 
Auditorium (375 East Chicago 
Avenue). 27 metus U. S. En-
viromental Protection Agency 
(EPA) išdirbęs dabartinis Lie
tuvos prezidentas pasakos 
apie besikeičiančios Lietuvos 
aplinkos apsaugą. Į Čikagą at
vykti V. Adamkų pakvietė 
„The Chicago Humanities 
Festival" ruošėjai, kurių tiks
las yra kviečiant pranešėjus 
publiką supažindinti su ak
tualiausiais šios dienos reiški
niais. Įėjimas į paskaitą - ne
mokamas, tačiau būtina užsi
registruoti, skambinant tel. 
312-661-1028, extension 22. 
Dar daugiau žinių atrasite 
„Internete": 

www.chfestival. org 
i 

Nepamirškite, kad neat
s iuntė bilietų šaknelių, ne
galėsite laimėti piniginių pri
zų, kurie bus lošiami per 
„Draugo" pokvlį. Bus galima 
išlošti 500, 300, 250, 200, 150, 
100 dolerių! Iki rugsėjo 17 die
nos beliko tik pora savaičių. 

Garsiojo tenoro Virgili
jaus Noreikos koncertas 
įvykę rugsėjo 24 d., sekmadie
nį, 3 val.p.p. Jaunimo centre. 
Koncertą rengia Lietuvių ope
ra. Bilietus jau galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

„Dainavos" ansamblis šį 
rudenį dalyvaus Čiurlionir> 
festivalio koncertuose ir sau
sio 14 d. rengs religinį kon
certą. Ansamblis kviečia visus 
balsingus lietuvius į pirmąją 
šio sezono repeticiją, kuri vyks. 
antradienį, rugsėjo 5 d., 7:45. 
val.v. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, apatinėje salėje. Visi 
mielai laukiami. 

„Saulutės" , Lietuvos Vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
vyks šeštadienį, rugsėjo 2 d., 3 
val.p.p. pas Indrę Tijūnėlienę, 
419 Weidner Rd., Buffaloi 
Grove, IL 60089, tel. 847-537-
7949. Važiuojant iš pietų gali
ma važiuoti 294 iki Lake Cook 
Rd., tada į vakarus iki Weid-
ner arba 355 iki 53 North, 
tada iki Lake Cook Rd. ir į ry
tus iki Weidner, kur vienoje 
pusėje yra Winberie Cafe, o ki
toje gyvenamasis rajonas. Na
rės prašomos dalyvauti, aptar
ti ateinančius renginius ir 
veiklos kryptį. 

UTHPEXXXVin filateli
j o s paroda Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje vyks spa
lio 20-22 d. Rengia Filatelistų 
draugija „Lietuva" 

Rudens šventė-gegužinė 
vyks rugsėjo 3 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro sodelyje. 
Programoje: Algimanto Bar-
niškio linksma muzika, daina, 
skanus lietuviškas maistas, 
cepelinai su mėsa ir varške, 
kotletai ir kiti priedai, kava, 
pyragaičiai, malonus ir greitas 
patarnavimas, o ta ip pat pini
ginių prizų traukimas. Kvie
čiame pabendrauti gražioje 
besibaigiančios vasaros gam
toje, nes kiti renginiai jau 
vyks salėse Kviečiame ir lau
kiame. 

„Draugo" koncertas spa
lio 8 d. Mother McAuley gim
nazijos patalpose, 3737 W. 
99th St., Čikagoje. 

Skelbimai 
• Lietuvos va ikams au

koja: $ 5 0 — D a u m a n t a s ir 
Kimberly Pakstčiai, McLean, 
VA, $20 — Vladas Kybartas, 
Lockport, IL. Aukotojams dėko
jame! „L ie tuvos N a š l a i č i ų 
globa", 2711 We«t 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

Paulius Majauskas su dukrele Ka-
terina ..Žiburėlio" baseino šventėje. 

Nuotr Rasos McCarthy 

p,,..,.«,.|-,.« Andrėj.i ir Daiva Siliunaites linksmai ir vešiai leido vakarą 
..Žiburėlio". Montessori mokyklos, baseino šventėje rug|>juCio 13 d „Cyp-
..->> C m A(jii.uic Park" Wo»dridge miestelyje Nuotr Rasos McCarthy 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį parūpino SAS 

Vardas 

Adresas 

Telefonas ( ) 

AUKA 1 dol. 
Calima įsigyti ir daugiau bilietų. 

Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietų norite, 
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd ST, 
CHICAGO, IL 60629 

Cikagietis Algimantas Kezys ir jo sesuo, vienuole Aldona Kudirkos Naumiestyje, susitikę su W metų nematytu 
pusbroliu Jonu Akucevičiumi šalia jo susisiekimo priemones. 

APIE A. KEZIO VIEŠNAGĘ LIETUVOJE 
Po mėnesį laiko užtrukusios A. Kezio parodos atidarymo 

čikagiečio fotomenininko Algi
manto Kezio viešnagės tėvy
nėje šis energingas vyras, su
grįžęs į namus, džiaugiasi pa
sisekusiu vizitu Lietuvoje. 

Šį kartą per jo kasmetinį ap
silankymą Lietuvos žemėje 
buvo surengtos keturios paro
dos ir susitikimai su čikagie
čio gerbėjais. 

Pirmoji paroda liepos 31 d. 
vyko „Vartų" galerijoje Vilniu
je. Čia buvo pasitenkinta vie
nos dienos paroda ir naujau
sios parodos temą atspindin
čios knygos „Kapinaitės" pri
statymu visuomenei. 

• Čia apie šią knygą kalbėjo ir 
A. Kezio pasirinktą temą pla
čiai aptarė prel. Kazimieras 
Vasiliauskas, poetas Justinas 
Marcinkevičius ir Rūta Me-
linskaitė, kurios rašinys kaip 
tik buvo išspausdintas šiame 
leidinyje. 

Tada Cikagietis pasuko į 
Kauną, kur jo laukė „Mairo
nio" lietuvių literatūros mu
ziejuje rugpjūčio 4 d. sureng
tas fotoparodos atidarymas. 
Čia buvo parodyta ta pati pa
roda „Kapinaičių" tematika, o 
taip pat lankytojai turėjo pro
gą susipažinti su stambiu, 
Čikagoje išleistu leidiniu, tal
pinančiu ne vien tik parodoje 
išstatytas nuotraukas, bet ir 
čia pateiktas mintis — apmąs
tymus apie mirtį, pomirtinį 
gyvenimą ir pan. 

proga „Kauno diena" rugpjūčio 
5 d. išspausdino platų, dabar 
Čikagoje studijuojančio foto
menininko Mindaugo Kava
liausko rašinį „Dvasios kelio
nės būsenų tyrinėtojas". 

Savo gerai išmąstytame 
straipsnyje M. Kavaliauskas, 
šalia kitų teigimų, sako: „A 
Kezys — vienas retų fotogra
fų, savo kūrybą plėtojusių ne 
tik atvaizdo, bet ir minties di
mensijoje, pats kur iant is ne 
tik fotografiją, bet ir ją lydin
čius tekstus. Knyga kapinai
čių tema ne išimtis, čia teks
tinė dalis yra vienodai svarbi, 
kaip ir atvaizdai". 

Rugpjūčio 10 d. Kauno aps
krities viešosios bibliotekos pa
talpose buvo at idaryta dar ki
ta A. Kezio paroda. Čia gau
sūs lankytojai galėjo susipa
žinti su čikagiečio foto albu
mais, plakatais , jo parengto
mis ir išleistomis knygomis, 
ankstesnėmis fotografijomis. 

Šalia šių vien t ik A. Kezio 
parodų, rugpjūčio mėnesį 
Šiauliuose vyko ir vienas 
bendras pasirodymas kar tu su 
geru draugu Zinu Kazėnu. 
Reikia pažymėti, kad jiedu jau 
nebe pirmą kar tą surengia 
bendras parodas. 

Šiaulių dailės galerijoje rug
pjūčio 8 d. atidarytoje paro
doje jie pr is ta tė tr is fotografijų 
ciklus. Cikagietis A. Kezys 
eksponavo kompiuterine tech-

Per Algimanto Kezio parodos atidarymą Kauno apskrities viešojoje biblio
tekoje rugpjūčio 10 d. cikagietis turėjo progos pabendrauti ir su poete bei 
rašytoja Marija Macijauskiene. Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

nika at l iktas fotografijas, pa
vadintos „Čikaga — 2000', o 
Z. Kazėnas išstatė visą pluoš
tą taip pat Čikagos vaizdų, 
kuriuos jis padarė per vieną va
landą savo viešnagės šiame 
didmiestyje metu. Be to, vil
nietis fotomenininkas čia pa
rodė ir nuotraukas apie Islan
diją. 

A. Kezys pažymėjo, kad į jo 
parodų atidarymus atėjo ne 
vien tik vietiniai žmonės, bet 
taip pat atsilankė ir tuo metu 
tėvynėje viešėję čikagiečiai. Iš 
tokių j is pažymėjo dr. Kazį 
Ambrozaitį su žmona ir dr. 
Petrą Kisielių. 

Norisi pažymėti, kad foto
menininkas iš Čikagos ne vien 
tik parodomis užsiiminėjo: jis 
stengėsi pakeliauti po Lietu
vą, susitikti su artimaisiais, 
na, žinoma, ir pafotografuoti 
(galimas daiktas, iš šių jo 
darbų susilauksime naujos pa
rodos). 

J is papasakojo, jog Kudirkos 
Naumiestyje susitiko jau 60 
metų nematytą pusbrolį Joną 
AkUceviCių. kurio pagrindinė 
susisiekimo priemonė yra ark
lys su vežimu, kuriuos ma
tome čia esančioje nuotrau
koje. Sis jo giminaitis, nors ir 
pabuvojęs Sibire ir patyręs 
įvairiausių nemalonių dalykų, 
šiandien sulaukęs 81 metų 
amžiaus, dar vis darbuojas 
kaip ir anksčiau. 

A. Kezys nemaža laiko pra
leido ir su savo seserimi vie
nuole Aldona, su kuria buvo 
nuvykę į Vilkaviškį bei kitas 
vietoves. Taip pat norėjo nu
važiuoti į gimtinę — Vištytį 
bei jaunystės miestelį Kybar
tus, tačiau tam pritrūko laiko. 

Dabar, sugrįžus į namus. A. 
Kezys irgi jaučia laiko stoką, 
nes prisirinko nemaža neat
liktų darbų. Todėl poilsiui va
landų nedaug lieka, bet tas 
jam jau jokia naujiena. 

Tikimės, kad netolimoje 
ateityje galėsime supažindinti 
su naujais Algimanto Kezio 
planais bei sumanymais, nes 
be darbo šis vyras nusėdėti 
negali. 

Ed . Šulaitis 

IM arti Ir toli 

BUS PAGERBTAS 
ROMAS KEZYS 

„Laisvės žiburio" radiją New 
Yorke įkūrė ir ją iki šių dienų 
veda Romas Kezys. Laida vei
kia be pertraukos jau 35 me
tus. Romas Kezys šalia radijo 
ruošos aktyviai dalyvavo ir 
dalyvauja kitoje visuomeninė
je veikloje - buvo skautų, stu
dentų vadovas; reiškėsi poli
tinėje, kultūrinėje ir bendruo
meninėje veikloje. 

Norėdami pažymėti Romo 
Kezio 50 metų visuomeninės 
veiklos ir 35 metų „Laisvės 
žiburio" radijo jubiliejų, New 
Yorko visuomenininkai Lietu
vių Bendruomenės iniciatyva 
nutarė suorganizuoti renginį. 

J is vyks Kultūros židinyje, 
Brooklyne. spalio 28 d., šešta
dienį. Rengimo komiteto pir
mininkas - LB New Yorko 
apygardos valdybos pirminin
kas Kęstutis Bileris. J o adre
sas: 84-19 108 St.. Richmond 
Hill, NY 11418; tel. 718-847-
8735. 

VAIZDAJUOSTĖS APIE 
PAŽAISLI 

Rugsėjo 24 d. 12:30 val.p.p. 
kviečiame visus į Jaunimo 
centro kavinę, kur galėsite pa
matyti vaizduotę apie stebuk
lingo Dievo motinos paveikslo 
perkėlimą iš Kauno Bazilikos 
katedros į Pažaislio vienuo
lyną š. m. birželio 15 d. Maty
site eiseną, kuri keliavo per 
Kauną ir ki tas vietoves, per 
lietų giedodama giesmes. Pas

tebimas didelis ryžtingumas 
nugalėti visas kliūtis. Vaizda
juostėje - seselės ir jaunimas 
su lietsargiais, merginos, apsi
rengusios tautiniais drabu
žiais, Lietuvos kariuomenės 
dalinys, Lietuvos aviacijos ka
rininkai ir vis didėjanti minia, 
pasiekianti savo tikslą, - Pa
žaislio bažnyčią. Čikagai at
stovauja prelatas Ignas Urbo
nas ir seselės kazimierietes. 
Vaizdajuostės trukmė - 1 vai. 
14 min. 

Spalio 1 d. 1 val.p.p. matysi
te vaizdajuostę iš Pažaislio 
festivalio, vykusio 1999 me
tais. J i dar nebuvo rodyta. 

Visus maloniai kviečiame 
atvykti. Savo dalyvavimu pa-
remsite Pažaislio vienuolyną 
ir Jaunimo centrą. Rengėjas -
Algis Liepinaitis. 

http://www.chfestival



