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Lėšų paieška „Mažeikių naftos" 
pertvarkai gali trukti metus 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Elta) kybiikos pasaulinio lygio pro
dukcijos. — Kol JAV bendrovės „Wil 

liams International* valdomas 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mas susitars su Vakarų ban
kais ir sutvarkys visus proce
dūrinius klausimus dėl maž
daug 400 milijonų JAV dolerių 
vertės „Mažeikių naftos" at
naujinimo programos, gali pra
eiti metai, rugsėjo 8 d. susi
tikės Vilniuje su grupe Lietu
vos žurnalistų pareiškė „Wil-
liams International" preziden
tas John C. Bumgarner. 

Jis patvirtino, kad vienas iš 
pagrindinių „Mažeikių naftos 
atnaujinimo programos kredi
torių gali būti Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankas, 
nurodantis dvi pagrindines fi
nansavimo sąlygas: pasto
vaus, patikimo ir teisingo naf
tos tiekimo garantijos bei 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo pelninga veikla. 

Pasak „Mažeikių naftos" 
naujojo generalinio direkto
riaus Jim Scheel, informacinį 
susitarimą apie susivienijimo 
atnaujinimo projektą gali
miems investuotojams „Ma
žeikių nafta" norėtų pateikti 
iki rugsėjo pabaigos. 

J. Bumgarner pažymėjo, kad 
dokumentų dėl finansavimo 
bankams atidavimas netaps 
pirmuoju atskaitos tašku ta
me gal metų trukmės lėšų 
skolinimosi kelyje, dalį jo 
„Mažeikių nafta" jau yra nu
ėjusi. Jos finansinis patarėjas 
JAV bankas „Chase Manhat
tan" tais klausimais jau dirba 
su Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banku. 

Anksčiau „Mažeikių naftos" 
vadovai yra minėję, kad pir
majame atnaujinimo rate 300 
mln. JAV dolerių numatoma 
skirti įmonės atnaujinimui ir 
96 mln. JAV dolerių naftos 
produktų vamzdyno iš Mažei
kių į Lietuvos pajūrį tiesimui 
bei terminalų Baltijos jūros 
pakrantėse galimybių didini
mui. Po šios modernizacijos 
Mažeikių įmonė per metus nu
mato gaminti 8 mln. tonų ko-

„Williams International" 
prezidento vertinimu, „Mažei
kių nafta" dar iki atnaujinimo 
projekto įgyvendinimo pra
džios gali pradėti dirbti pel
ningai. 

Per pastaruosius metus 
įmonė jau įgyvendino kelis at
naujinimo projektus, kurie pa
deda taupyti energijos ištek
lius gamyboje ir gauti didesnę 
produkcįjos išeigą. Kiekvienas 
iš tų projektų neviršijo 1 mln. 
JAV dolerių. Baigtas 5 mln. 
JAV dolerių vertės projektas, 
leidžiantis gaminti kokybiš
kesnį benziną pagal 2000 me
tų Europos reikalavimus. 

J. Bumgarner pasidžiaugė, 
kad .Mažeikių nafta* ir antra 
pagal dydį Rusijos naftos ben
drovė , Jukos" po ilgų derybų 
pasirašė ilggl»ike sutartį dėl 
naftos eksporto per Būtingės 
terminalą, kuri numato 4 mln. 
tonų naftos per metus tiekimą 
5 metų laikotarpiu. Tai garan
tuoja pusę Būtingės terminalo 
apkrovimo. „Mažeikių nafta" 
derasi ir dar su keliomis Rusi
jos bei kitų valstybių naftos 
verslovėmis, kad būtų išnau
dotas visas Būtingės termina
lo pajėgumas. 

„William8 International" 
prezidentas sakė, jog Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
kas pageidauja, kad vyriausy
bė „Mažeikių naftos* akcinia
me kapitale turėta) mažiau 
kaip 50 proc. Pasak jo, „Wil-
liams" neprieštarautų kitų ak
cininkų atėjimui į „Mažeikių 
naftos" susivienijimą, taip pat 
ir Rusijos naftos verslovių in
vesticijoms. Tačiau šiuo metu 
apie tai derybos nevyksta. 

Vyriausybės atstovai yra 
sakę, jog naftos tiekėjams gali 
būti parduota iki 10 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. 33 
proc. jų šiuo metu valdo „Wil-
liams" verslovė, kuri ateityje 
gali padvigubinti savo dalį, 
daugiau kaip pusė priklauso 

— Nuo ateinančių metų pra
džios planuojama panaikinti 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministeriją 
(VRSRM). 

Jeigu parlamentarai tokiam 
vyriausybės siūlymui pritars, 
bendras ministerijų skaičius 
nuo 14 sumažės iki 13. 

Projekte numatoma, kad 
VRSRM uždaviniai viešojo ad
ministravimo, regioninės bei 
vietos savivaldos plėtros srity
se, turtas, teisės ir pareigos 
perduodamos Vidaus reikalų 
ministerijai (VRM). Valdymo 
reformų ir savivaldybių rei
kalų ministrui greičiausiai 
bus išmokėta vieno vidutinio 
mėnesinio darbo užmokesčio 
dydžio išeitinė pašalpa. 

Planuojama, kad VRSRM 
pareigūnai, vykdę perduoda
mas VRM užduotis, iki kitų 
metų sausio 2 dienos perkelia
mi į VRM to paties lygio ir ka
tegorijos pareigas, o jei tokių 
nėra — valstybės tarnautojo 
sutikimu į žemesnes pareigas. 

Iš vienos ministerijos į kitą 
perkeltiems žmonėms kom
pensacijos nebus mokamos. 

Manoma, kad sujungus mi
nisterijas, per metus būtų ga
lima sutaupyti per 12 mln. 
litų. Dar beveik 30 mln. litų 

Nuteisti kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus žudikai 

leistas. 

Nuotr.: Sugiedoję Lietuvos valstybes himną, sekmadienį Se::no nariai pradėjo paskutinę šios kadencijos rudens 
J4 

Siūloma praskaidrinti būsimųjų 
Seimo narių praeiti 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) ruojami visuose rinkimų agi-

Lietuvos vyriausybei. 

Naikinama Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministerija 

Vilnius, rugsėjo 8 d. (Elta) galėtų būti sutaupyta per
tvarkant Vidaus reikalų mi
nisterijos centrinį ir kai ku
riuos vidaus reikalų sistemos 
padalinius. 

Intemet'e — 
diskusijos su 

politikais 
Kaunas, rugsėjo 11 d. 

(Elta) — Neseniai pradėjusi 
veikti firmos Jnformacįjos 
tinklas" internete svetainė 
www.politika.lt. šią savaitę 
pradės rengti www-diskusįjas 
su politikais, kurie pretenduo
ja tapti Seimo nariais. 

Kaip Eltai sakė projekto va
dovas Vaidas Repečka, naujoji 
svetainė padės per Internet'ą 
keistis nuomonėmis politi
kams, rinkėjams, pritraukti 
įmonių vadovų, asmenų, be
sidominčių politikos naujieno
mis, politologijos specialistų 
dėmesį, parodyti, kas yra kas 
politikoje ir versle. Rinkimų 
metu bus siekiama objektyviai 
ir operatyviai informuoti Lie
tuvos visuomenę apie politines 
naujienas. 

Šioje Internet'o svetainėje 
yra pateikiamos Lietuvos ir 
užsienio politikos ir verslo 
naujienų, .spaudos bei kitų 
žiniasklaidos priemonių ap
žvalgos, vyksta tiesioginiai in-

— Konservatorius Antanas 
Stasiškis siūlo taisyti Seimo 
rinkimų įstatymą, užtikrinant 
didesnį kandidatų „skaid
rumą" dėl galimų praeities ry
šių su KGB. 

Konservatorių frakcijos Sei
me narys A. Stasiškis užre
gistravo Seimo rinkimų įsta
tymo 98 straipsnio pakeitimo 
.ir papildymo projektą, kuriuo 
remiantis, kiekvienas kandi
datas į Seimo narius, praeityje 
ne pagal Lietuvos valstybės 
užduotis sąmoningai bendra
darbiavęs su kitų valstybių 
specialiosiomis tarnybomis, 
turi tai viešai deklaruoti viso
je agitacinėje medžiagoje. 

Pagal dabar galiojančias įs
tatymo nuostatas, sąmoningas 
bendradarbiavimas su KGB 
praeityje turi būti nurodomas 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) plakatuose. 

Kaip sakė projekto autorius 
A. Stasiškis, ši įstatymo re
dakcija yra nepakankama. 
Anot jo, VRK leidžiamos rinki
mų medžiagos yra nedaug, ji 
platinama tik balsavimo apy
linkėse, todėl ne visiems rin
kėjams užtikrinama galimybė 
susipažinti su kandidato bio
grafija. 

Todėl konservatorius siūlo, 
kad ryšiai su KGB būtų dekla-

tacijos leidiniuose. 
Pasak A. Stasiškio, jis nesi-

tikįs, kad jo pataisos bus pri
imtos iki rinkimų, tačiau tei
gė, kad „istorija šių metų rin
kimais nesibaigia". 

Kaip sakė VRK pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas, konser
vatoriaus siūlymas iš esmės 
yra svarbus, tačiau „smarkiai 
pavėluotas". Jo teigimu, di
džioji kandidatų į Seimą agi
tacijos dalis jau išleista. Be to, 

Vladimiro Guicvibau, E.u -jau 
pasak Z. Vaigausko, A. Stasiš
kio pataisos nenumato baus
mių už ryšių su už spectarny-
bomis nepaskelbimą visoje 
agitacinėje medžiagoje. 

Kaip žinoma, už bendradar
biavimo su KGB sąmoningą 
nuslėpimą kandidatai yra iš
braukiami iš rinkimų sąrašų. 

VRK pirmininko teigimu, 
šiuose Seimo rinkimuose tik 
vienos kandidatės - Naujosios 
demokratijos partijos pirmi
ninkės Kazimieros Pruns
kienės — VRK išleistuose pla
katuose bus privalomai nuro
dytas jos bendradarbiavimas 
su KGB. 

Seimūnas apskundė teismui 
Vyriausiąją rinkimų komisiją 

Vilnius, rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Seimo narys Audrius 
Butkevičius pirmadienį teis
mui apskundė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimą 
neregistruoti jo kandidatu į 
Seimo narius. 

Savo skundą Aukštesniajam 
administraciniam teismui Sei
mo narys teigia grindžias 
Konstitucijos, Pilietinių ir po
litinių teisių pakto bei Rin
kimų įstatymo pažeidimais. 

VRK sprendimą neregistruo
ti jo kandidatu į Seimo narius 
A. Butkevičius vadina „poli
tiškai angažuotu". Pasak Sei
mo nario, Konstitucijoje yra 
numatyta, kad be Seimo suti
kimo negali būti suvaržoma 

Parlamentarė N* Oželytė ketina 
rašyti laišką Rusijos prezidentui 

Vilnius, rugsėjo 11 d 
(BNS) — Nuosaikiųjų konser
vatorių frakcijos Seime narė 
Nįjolė Oželytė ketina laišku 
prašyti Rusijos prezidentą 
Vladimir Putin Rusijos vy
riausybės paramos spren
džiant dalies Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) dar
buotojų problemas. 

Pasak N. Oželytės, maž
daug 15 procentų IAE darbuo
tojų norėtų sugrįžti į Rusiją. 
Jos teigimu, norintiems išvyk
ti kils problemų dėl Lietuvos 
pilietybės atsisakymo ir nau
jos pilietybės įgijimo, naujo 
darbo bei būsto paieškos. To
dėl Rusija ir Lietuva turi pa
rodyti gerą valią ir susitarti 
dėl kai kurių procedūrų pa
greitinimo. 

N. Oželytė teigė, jog IAE 
darbuotojai remia jos idėją, 

ternetiniai pokalbiai su Lietu
vos politikos ir verslo atsto
vais, diskusijos visų skelbia
mų naujienų temomis. 

www.politika.lt svetainė — 
vienintelė iš Lietuvos nau
jienų svetainių teikia nau
jienų prenumeratos elektroni
niu paštu paslaugą. 

nors kai kam ji pasirodė neti
kėta. 

„Aš manau, kad visi mes — 
žmonės, ir kad iš Oželytės šir
dies į Putino širdį gali ir pra
eiti kokia nors teigiama vibra
cija. Tuomet, ko gero, ir sme
genys pajudės, ir atsiras jėgų 
šiuos reikalus spręsti", sakė 
N.Oželytė. 

Lietuva įsipareigojo iki 2005 
metų uždaryti pirmąjį IAE 
bloką. Sustabdžius jį, reikės 
atleisti per 2.200 darbuotojų. 
Elektrinės duomenimis, vien 
tik išeitinėms išmokoms ir 
mokesčiams išmokėti reikės 
103 milijonų litų. 

N. Oželytė kreipėsi į Seimo 
Žmogaus teisių komitetą, pra
šydama pavesti jai spręsti 
klausimą dėl IAE darbuotojų 
socialinių garantijų. Ji sieks 
tapti tarpininke tarp įmonės 
dirbančiųjų ir vyriausybės. 

Tiek Lietuvos vyriausybė, 
tiek Europos Sąjunga laiko 
IAE uždarymo problemą neat
siejamą nuo jos darbuotojų so
cialinio saugumo ir užimtumo 
užtikrinimo. Numatant IAE 
uždarymo kaštus, įskaičiuoja
mos ir jėgainės darbuotojų 
perkvalifikavimo išlaidos. 

Seimo nario laisvė, bet tai, jo 
teigimu, yra daroma neregis
truojant jo kandidatu. 

A. Butkevičius parlamento 
rinkimuose norėjo dalyvauti 
kaip nepriklausomas kandida
tas. Savo kandidatūrą jis buvo 
iškėlęs Širvintų — Vilniaus 
vienmandatėje apygardoje. 

VRK rugsėjo 6 d. nusprendė 
teisto A. Butkevičiaus neregis
truoti kandidatu į Seimą. 
Toks sprendimas buvo priim
tas remiantis Vilniaus apygar
dos teismo pažyma, kurioje 
rašoma, jog 1998 metais A. 
Butkevičius buvo pripažintas 
kaltu dėl pasikėsinimo suk
čiauti stambiu mastu ir nu
teistas kalėti pusšeštų metų. 

Šį pavasarį A. Butkevičius 
lygtinai buvo atleistas nuo 
bausmės, iki bausmės laiko 
pabaigos likus daugiau nei 
vieneriems metams. Teismo 
pažymoje teigiama, jog nuteis
tasis nuo atliktos bausmės yra 
atleistas ne galutinai, todėl iki 
to laiko, kol pasibaigs baus
mės laikas, jis negali būti lai
komas atlikusiu bausmę. 

Pagal Konstituciją ir Seimo 
rinkimų įstatymą, Seimo na
riais negali būti renkami as
menys, nebaigę atlikti baus
mės pagal teismo paskirtą 
nuosprendį. 

Vilnius, rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas pirmadienį paskelbė 
nuosprendį kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus žudikams. 

Kunigo nužudymo ir jo meno 
kolekcijos vagystės organiza
torius 46 metų Vladas Belec
kas teismo sprendimu įka
linamas iki gyvos galvos. Baus
mę jis turės atlikti kalėjime. 
Taip pat atimamas visas nu
teistojo turtas. 

Tačiau V. Belecką teismas 
išteigmo del pabėgimo 1999 
metų pavasarį iš jį lydėjusio 
Valstybės saugumo departa
mento Kauno apygardos sky
riaus tuometinio vadovo Olego 
Travkino automobilio. Teismo 
vertinimu, automobilis nebuvo 
pritaikytas nusikaltėlių veži
mui, todėl V. Belecko pa
bėgimo negalima laikyti pa
bėgimu iš laisves atėmimo vie
tos. 

Nusikaltimo vykdytojai — 
26 metų Ivanas Kvaskovas — 
nuteistas kalėti 20 metų, 26 
metų Artūras Daškovskis — 
19 metų, nusikaltėlių padėjė
jas 22 metų Valdas Puo
džiūnas — 13 metų. Teismo 
sprendimu, atimamas visas 
nuteistųjų turtas. 

Prie bausmės už R. Mikuta
vičiaus nužudymą, I. Kvasko-
vui teismas dar prijungė neat
liktą bausmę už anksčiau 
įvykdytą nusikaltimą. Sudėjus 
abi bausmes, I. Kvaskovas ko
lonijoje turės praleisti 22 me
tus. Teismas taip pat jam 
skyrė 3,750 litų baudą. 

V. Belecko sūnėnas 26 metų 
Rolandas Beleckas pripažin
tas kaltu dėl nusikaltimo 
slėpimo ir nusikalstamai gau
to turto įgijimo ir pardavimo. 
Jis nuteistas kalėti pusantrų 
metų, tačiau, pritaikius Am
nestijos įstatymą, nuo baus-

Nuteistieji per 20 dienų 
nuosprendį gali apskųsti Ape
liaciniam teismui. Visi nuteis
tieji, išskyrus R. Belecką, yra 
suimti. 

Skelbiant nuosprendį, V. Be
leckas atrodė ramus, po nuos
prendžio šypsojosi. 

Nužudyto kunigo sesuo Liu
cija Kolaitienė po teismo 
posėdžio atrodė labai susijau
dinusi ir verkė. Kunigo R. 
Mikutavičiaus seseriai L. Ko-
laitienei teismas priteisė dau
giau kaip 2 milijonų litų civi
linį ieškinį. Civilinis ieškinys 
— daugiau nei 266,000 litų — 
taip pat priteistas Kauno ko
lekcininkui Gediminui Dama-
lakui. 

Kunigas R. Mikutavičius 
1998 metų birželio 31-sios 
vakarą buvo išviliotas iš savo 
namų neva pirkti antikva
rinės lovos. Įviliotas į svetimą 
butą, jis buvo svaiginamas 
eteriu, po to žudikų automobi
lio bagažinėje nuvežtas prie 
Nemuno, kur dar gyvas buvo 
išrengtas, suvyniotas į tinklą 
ir nuskandintas. Nusikaltė
liai iš kunigo buto pavogė 
įvairių meno vertybių už dau
giau nei už 5 mln. litų. Vėliau 
jos buvo rastos įtariamųjų ir 
jų giminaičių butuose įreng
tose slėptuvėse. Dar 2 mln. 
litų vertės kolekcijos dalies 
teisėsaugininkai neranda iki 
šiol. 

Nusikaltėliai taip pat pa
vogė kunigo dokumentus, ki
tus daiktus ir jo bute stengėsi 
sudaryti įspūdį, neva kunigas 
išvyko. Už kunigo nužudy
mą V. Beleckas savo ben
drams buvo žadėjęs sumokėti 
100,000 JAV dolerių, tačiau 
jie gavo kur kas mažesnes su
mas. Nusikaltimo įvykdymui 
buvo pasitelkti anksčiau teisti 
I. Kvaskovas ir A. Daškovskis. 

* Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) leido rinki
muose dalyvauti Kaune savo 
kandidatūrą iškėlusiam smur
tinio laikraščio „Europa" lei
dėjui J. Banevičiui. Nors šio 
piliečio, prieš porą metų atli
kusio bausmę už šmeižtą, teis
tumas išnyks tik kitų metų 
spalio pabaigoje, jis pagal Lie
tuvos įstatymus yra tinkamas 
kandidatuoti ir būti išrinktas į 
Seimą, rašo „Lietuvos žinios". 
VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas patikino, kad lei
dimas dalyvauti Seimo rinki
muose J. Banevičiui išduotas 
griežtai vadovaujantis Lietu
vos įstatymais. „Praktika 
rodo, kad tauta išsirenka sa-

mės atlikimo R. Beleckas at 

Miškininkai prašo pinigų 
Dzūkijos pušynų išsaugojimui 

Vilnius, rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Kaip sakė Aplinkos 
ministerijos Miškininkystės ir 
medžioklės skyriaus viršinin
kas Stanislovas Žebrauskas, 
Dzūkijos pušynus užpuolė 
pelėdgalvio vikšrai. Pušinis 
pelėdgalvis yra vabzdys, kurio 
vikšrai graužia pušų spyglius. 
Vabzdžio patelė pavasarį ant 
pušies spyglių sudeda iki 300 
kiaušinėlių. Po poros savaičių 
išsiritę vikšrai pradeda 
graužti jaunus spyglius, pum
purus, ūglius. Kai vikšrų yra 
daug, jie suėda ir senus spyg
lius. 

Pasak S. Žebrausko, šiuo 
metu pušų spygliai yra ap
graužti 6,000 hektarų plote 
Nacionaliniame Dzūkijos par
ke, Varėnos bei Druskininkų 
miškų urėdijose. Šiuos pušy
nus, gali tekti iškirsti, nes 
pušys neretai, kenkėjams nu-
graužus jų spyglius, nudžiūna. 

Kaip teigė S. Žebrauskas, 
kenkėjai išplitę maždaug 
32,000 hektarų pušynų. Ken
kėjams pirmą kartą nu-
graužus pušų spyglius, kar
tais medžiai atsigauna, tačiau 
po pakartotinio vikšrų už-

vęs vertą parlamentą", teigė 
VRK vadovas. „Nežinau, kaip 
seksis ponui Banevičiui. Ta
čiau aš mačiau daug kandida
tų, kurių biografijos faktai ir 
elgesys buvo labai 'įdomūs', 
tačiau kartą jiems patyrus ne
sėkmę rinkimuose, daugiau jų 
nebematydavome", kalbėjo Z. 
Vaigauskas. 

puolimo pušys nudžiūna. Pu
šinio pelėdgalvio vikšrų popu
liacijas mažina šernai, įvairūs 
paukščiai. 

Kol kas specialistai dar 
nežino, kokį pušynų plotą teks 
purkšti, tačiau jau dabar aki
vaizdu, kad tai daryti tikrai 
teks. 32,000 hektarų miškų 
nupurškimas kainuotų apie 3 
mln. litų. Dalis kenkėjų už
pultų miškų yra privatūs. 

„Kai kurie privačių miš
kų savininkai yra patenkinti 
kenkėjų antpuoliu, nes nu
džiūvusius medžius jiems bus 
leidžiama kirsti", sakė S. 
Žebrauskas. 

Aplinkosaugininkai, susirū
pinę dėl Dzūkijos pušynų liki
mu, kriepėsi į Finansų mini
steriją, prašydami rasti lėšų 
miškų purškimui. Ministerija, 
savo ruožtu, pažadėjo kreiptis 
į vyriausybę. Tikimasi, kad 
bent jau valstybinių miškų 
purškimas bus finansuojamas 
iš Miškų fondo. 

* Lietuvos nederlingoms 
žemėms apželdinti mišku 
Danija skyrė 3.5 mln. litų. Iš 
viso Lietuvoje šiemet miški
ninkai pasodino daugiau kaip 
7,500 miško želdintų. Eita 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
IŠTIKIMIAUSIAS ŽMOGAUS 

PALAIKYTOJAS 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Gerk. broleli, gerk — tik 
vandenį, pieną, sultis ir jokiu 
biidu ne alkoholį, ne kofeiną ir 
ne įvairiausius birzgalus, čia 
„pepsiais" vadinamus. Dar sau 
padek gausiai — stalais, lūž
tančiais nuo vaisių ir daržovių 
— visi jie turi daug vandens. 
Būtinai nei iš tolo neliesk al
koholinių ir su kofeinu skys
čių — jie naikina sveikatą, 
apie jų gaivinimą — negali 
būti jokios kalbos tam. kuris 
savo makaulėje smegenis, o ne 
avižas nešioja. 

Žinovai pataria visokio am
žiaus žmonėms vengti išdžiū
vimo, ypač pensininkams, ku
riuos vargina vasaros karš
čiai. 

Tai kaip žmogus turi elgtis, 
kad neišdžiūtų. kad šilumos 
smūgio nesulauktų? 

.Mitybos žinovai nurodo, jog 
reikia- gerti daug naudingų 
skysčių, kad neišdžiūtų kū
nas. Daug daugiau reikia jų 
gerti, negu paprastai, tada, 
kai esi lauke labai karštame 
ore ir kai ten dirbi. 

Žmogus kasdien vidutiniai 
netenka 10 puodelių vandens, 
vien tik prakaituodamas, al
suodamas ir išsituštindamas. 
Aišku, reikia papildyti tą kas
dienine vandens netektį. Tas 
kiekis yra išgėrimas 8-12 puo
delių skysčių kasdien. Skys
čiai gali būti pienas, sultinys, 
sriuba, žolelių arbata, sultys 
ir kiti be alkoholio ir kofeino 
skysčiai, mat tokie varo šlapi
mą ir džiovima. 

Kol nuo vaikystės neįpran
tama gyventi be alkoholio ir 
be kofeino, tai suaugusieji ne
atsikrato tokių niekų — tik 
tada jų tegul geria kuo ma
žiau. 

Gerk ir neištroškęs 
Kas yra svarbiausia mūsų 

žiniai, tai būtinumas gerti 
skysčius, visai neištroškus. 
Gerti juos reikia visą dieną ir, 
naktį prabudus, ištuštinti ša
lia pastatytą puodelį. Gerk 
naudingus skysčius, net ne
trokšdamas — kaip vaistus, ir 
nemanyk, kad. kol netrokšti, 
tol nereikia gerti. Ne! Taip 
nėra. Reikia gerti, kad ir kas 
dvi valandas po puodelį. Iš
vykdamas iš namų. turėk to
kio skysčio su savimi. 

Toks gurkšnojimas yra labai 
svarbus pensininkams, kurių 
troškulio pajutimas nesti toks 
geras, koks jis buvo anksčiau. 
O kai senesnysis pajunta 
troškuli, jis jau esti gerokai 
apdžiūvęs. Todėl visi turime 
girdyti senesnįjį, net ir jam 
netrokštam. 

Todėl nelaukime troškulio 
— visi gerkime visą dieną 
naudingus skysčius, ypač išvy
kose — gegužinėse nekvailio-
kime — nemanykime, kad gai-
vinames. rydami svaigalus ir 
kofeinuotus skysčius. 

Kai taip nesielgsime, mes iš-
džiusime ir burna liks sausa, 
oda paraudus, jėgos išseku
sio;-, ims galvą skaudėti, dar
bas nesisekti ir vaikščiojimas 
sumenkti. Žmogui apdžiūvusi. 
pakyla jo karštis, dažnėja al
savimai ir pulsas, atsiranda 
svaigulys, didėja *ilpnurnas ir 
imama sustiprintai alsuoti. 

Kai reikia nuolat dirbti lau
ke karštyje, laikykis šių pen
kių dalykų: 1. juo oras šiltes
nis, tuo daugiau prakaituoji; 
2. juo sunkiau dirbi, tuo gau
siau prakaitas liejas. 3. juo 
Stambesnis kūnas — tuo gau
sesnis skysčiu netekimas su 
prakaitu: 4. juo ilgiau dirbi — 
tuo daugiau skysčių netenki: 
5. juo labiau į darbą esi įgu
dęs, tuo daugiau prakaituoji ir 
prie vėsesnės temperatūros. 

Pensininkams, kurių atmin
tis ne tokia gera, kokia buvo, 
patariama iš ryto padėti šal-
dytuvan indą su 8 puodeliais 
(64 uncijų) vandens ir jį nau
doti geriant, limonadą ar ar
batą pasidarant. Kai indas va
kare bus tuščias — išgėrei pa
kankamai skysčių. 

Pats kūnas labai mažai pasi
daro vandens — jo reikia iš
gerti pakankamai per dieną. 
Vaisiai ir daržoves yra geriau
sias naudingų skysčių šaltinis. 
Žuvis ir vištiena tik truputį 
skysčių suteikia. 

Nenorint nutukti, atsiminti-
na, kad kai kurios sultys pri
deda svorio. Dar įsigytina ši
tokie įpročiai: užuot kavos 
gerk vandenį; valgyk sriubą 
pirma mėsos; nuryk valgį su 
vandeniu; užuot persivalgymo 
— ryk liesą pieną, sultis ir 
vandenį; kai eini pro šalį van
dens — gerk; užkandžiui nau
dok sultis, pieną ir gazuotą 
vandenį. Suėjimuose, užuot 
svaigalų, gerk gazuotą van
denį. Gerk vandenį prieš bet 
kokį darbą, ypač karštyje. 
Darbe gerk — nelauk ištroš
kimo. Keliaudamas turėk bu
telį vandens. Ir išvykose, ypač 
lėktuve, draugauk su vande
niu. 

Visi įrodykime darbais ar
timą mylį kaip save: gausiai 
girdykime senesniuosius neal
koholiniais ir be kofeino skys
čiais. 

Žinokime, kad geriausias — 

Žemaičių Kalvarijos senelių globos gyventoja su dr. Ona Mickuniene Lith-
uanian Mercy Lift narėms Virginijai Jokubauskienei ir Viligailei Lendrai-
tienei lankantis Lietuvoje. 

sveikiausias gėrimas yra van
duo. Sultys ir pienas teikia 
dar ir maisto, kalcio bei vita
miną A ir C, kai to neturi nei 
svaigalai, nei birzgalai bei ka-
va-arbata. 

Ypač nutukėlių suliesėjimui 
vanduo yra geriausias gera
daris. Taigi, visi, vienas kitą 
pralenkdami, šliekimės prie 
vandens, užuot dabar gurkš-
nojamų svaigalų, „pepsų" ir 
kofeino. 

Naujos lietuvės Marąuette 
parke ruošia mūsų sveikatą 
palaikančius daržovinius ce
pelinus, kremzlių — sojos pu
pelių dešras ir Alvudo svei
kiausius — skaniausius pyra
gaičius. Visais jais gaivinki-
mės! Niekada nepamirškime, 
kad alkoholis su kofeinu ne
malšina troškulį, o jį didina, 
nes šalina skystį, kūno skys
čius su šlapimu. Sėkmės. 

BILDESYS I DURIS: AR KAS 
GIRDĖS? 

Tik 
PRANĖ ŠLUTIENĖ 

reikėjo atsirasti vieno ge", 2000.08.03). Nežinojau, ar 
atsakingo Seimo nario, kanc
lerio Jurgio Razmos šeimoje 
narkotikų naudojimo nelai
mei, ir prabudo visas parla
mentas bei Vilniaus miesto 
savivaldybė. Galiu sakyti, kad 
daugelis sveikatos švietėjų to 
ir laukė, nes buvo supranta
ma, koi neatsiras bildesys į jų 
duris, „ne mano šeimoje ir ne 
mano vaikai", „išpūstas daly
kas", gatvės vaikų problema"; 
mentalitetas, kaip tos trys 
beždžionės: negirdėjo, neregė
jo ir nekalbėjo apie tokias gali
mybes. O gatvės vaikai, ar ne 
lietuviukai? 

Kaip galima negirdėti? Tik 
reikia pasikalbėti su mokyto
jais ir su savo vaikais. O re
gėti — reikia nuvesti savo vai
kus, kaip rašė man iš Šeina-
vos Kauno rajone felčerė Jad
vyga, nueiti į mokyklos kiemą, 
ypač gimnazijose, kur jauni
mas stovi aplink įėjimą, ne tik 
rasi platintojus, bet ir rūkan
čius. Motinos Šeinavoj dabar 
veda savo vaikus į mokyklas, 
kad apsaugotų nuo narkotikų 
platintojų. Jadvyga bandė kal
bėti su valdžios pareigūnais, 
bet ją atstūmė. Ji Vilniuje da
lyvavo mūsų suruoštame se
minare. Kiek gali kalbėti mo
kytojai, jei vaikai namuose 
turi daugiau laisvės? Vienoje 
paskaitoje girdėjome, kad vie
nas vaikas atsakė mokytojai: 
mano tėvai rūko, kodėl aš ne
galiu? Kitas sakė, mano tėvas 
yra raumeningas, stiprus, o jis 
rūko ir geria. Bet kalbėti me
dikai, mokytojai ir auklėtojai 
kalba, su jais yra pasikalbė
jimai per televizijos progra
mas, per radiją, bet girdi tik 
tie, kuriems rūpi, ir nieko ne
gali padaryti. 

Aiškiai buvo žiniasklaidoje 
parašyta apstulbinanti žinia 
su antrašte „Seimo kanclerio 
dukters veiksmai gali pakenk
ti tėvo karjerai?" (BNS-„Drau-

verkti, ar pykti, bet labai 
aišku, kad svarbiau tėvo kar
jera nei savo dukters Agnės 
likimas, nei Lietuvoje visų 
vaikų ateitis ir apsaugojimas 
nuo narkotikų piršlių, kurie 
palieka švirkštus mokyklų 
tualetuose, ant palangių, 
slenksčių, tikėdamiesi, kad 
vaikas pasinaudos, pajaus lai
kiną apsvaiginimą, malonu
mą, paskraidys po kosmosus 
ir po to bus lengva jį įtraukti į 
naudotojų gretas — parda
vėjais, „verslininkais". Už tą 
verslininkavimą jie apdovano
ti narkotikais savo naudoji
mui ir dar keletu litų. Tuo tar
pu savo draugų tarpe toks vai
kas pasidaro didvyris. 

Neaišku, kur buvo Mariaus 
Šermonto tėvai, kad nežinojo, 
kas ten vyksta, o gali užuosti, 
jei virinamas heroinas ten pat 
namuose. Tokie ir tėvai, kas 
jiems rūpi, svarbiausia, kad 
vaikai turėtų draugų, o kokie 
draugai, nesvarbu. Nemato 
savo vaikų stiklinių apsvai
gusių akių. Be to, jei Agnė dir
bo, ji turėjo pinigų. Gaila, kad 
mirtis vieno naudotojo pasi
darė nekalta auka susirinku
sių penkių bendraamžių, tą 
vakarą vartojusių heroiną. Ta
me būryje buvo viena mergina 
ir keturi bernai. Tam vaikui 
turėtų būti pastatytas pa
minklas, nes jo mirtis atvėrė 
visos Lietuvos valdžios ir žmo
nių akis. Tegul jo paminklas 
primena, kur narkotikų nau
dojimas veda žmogų. Jis ne 
pirma auka, buvo daug, daug 
kitų, bet jis narkotikavo su 
Seimo nario kanclerio dukra 
Agne. Jei jis būtų buvęs vie
nas, arba su kitais, nebūtų at
siradusi siaubinga žinia. 

Lietuvoje jaunimas neturi 
per daug pinigų narkotikams 
pirkti. Iš apklausinėjimų an
ketų žinome, kad jie susitaupo 
iš tėvų duotų pinigų pavalgyti 

mokykloje ir tokiu būdu „apsi
perka". Paprasčiausiai pasi
ruošti heroiną reikia turėti 
peržydėjusių aguonų galvelių, 
ne sėklų, kurias mes naudo
jame kepsniuose. Tas galveles 
vagia iš kaimynų darželių. Jas 
virina ir i i jų atsiranda rudas 
heroinas, nešvarus, bet sutei
kiantis kūnui ir protui nei
giamų veiksnių. Paauglių tar
pe naudojamas vienas švirkš
tas. Vienas žmogus įsileidžia, 
kitam perduoda naudotą 
švirkštą ir taip rateliu vyksta 
apsisvaiginimai. Tame švirkš
te pasilieka kraujo lašai, jei 
vienas naudotojų yra užsikrė
tęs ŽIV, jis užkrečia visą puo
dą ir yra didelė galimybė, kad 
kitiems yra perduodamas, nes 
įtraukiama iš bendro puodo. 
Šitokiam elgesiui nereikia 
daug pinigų. Dėl to pasto
viems naudotojams visame 
pasaulyje veikia švirkštų pasi
keitimų punktai. Po apsvaigi-
nimų prasideda nesaugus sek
sas, jei vienas partnerių yra 
ŽIV/AIDS užkrėstas, tai, gali
ma sakyti, kad užkrėstas ir 
partneris. O jeigu daugiau 
partnerių, taip ir plečiasi. 

Toks švirkštų pakeitimo 
punktas yra Klaipėdoje, Vil
niuje, Šiauliuose, Utenoje ir 
kituose Lietuvos miestuose. 
Klaipėdos miesto Priklauso
mybes ligų centro direktorius 
dr. Aleksandras Slatvickis tu
ri įregistravęs kompiuteryje 
duomenis, kad nuo 1997 metų, 
kai pradėjo švirkštų pasikeiti
mo programą, ŽIV užsikrėtu
siųjų rodyklė gerokai nuslin-
kusi. Čia ne tik pakeičia 
švirkštus, bet vyksta pasikal
bėjimai, konsultacųos, kurias 
suteikia psichologai. 

Aišku, skaitant apie tuos 
paauglius Palangoje matyti, 
kad jie tik pradeda arba nese
niai pradėjo narkotikus varto
ti. Bet, ypač kokaino, vieną 
sykį paragavęs, be jo negali 
gyventi, jis tavo sistemai yra 
reikalingas. Dirbdama su gat
vės žmonėmis Čikagoje, pažįs
tu vieną vyrą, kuris surūko 
bent 10 lazdelių į dieną. O kai
na po 10 dol. Kur jis gauna pi
nigų? Save parsiduoda prosti
tucijoje, vagia arba uždarbiau
ja, dirbdamas prasčiausius 
darbus. Jis prisipažino, jei, 
turėtų daugiau pinigų, dau
giau naudotų. Tas pats vyksta 
Lietuvoje 

Norint padėti tiems pradi
ninkams, padėti jiems susido
roti su gyvenimu, reikėtų 
įsteigti globos namus, kur jie 
būtų perauklėti. Esu girdėjusi 
labai gerų norų Klaipėdoje iš 
pranciškono vienuolio broliu
ko Gedimino. Jis buvo gavęs ir 
pradėjęs statyti pastatą šiam 
reikalui, deja, stovi tik pama
tai, nes nėra pinigų tęsti tą 
darbą. 

Tas pats ir netoli Vilniaus. 
Lietuvos AIDS centro direkto
rius, mokslų dr. Saulius Čap-
linskas, nori, mane nusivežti 
parodyti, kokių galimybių gali 
būti iš padovanotos sodybos. 
Kreipėsi į valdžią, bet, kaip 

pradžioje rašiau, tie negirdi, 
nemato ir jiems nereikia. Bet 
dabar, kai „arklys išbėgo iš 
tvarto", reikalai gali pasikeis
ti. Ypač yra didelė galimybė 
perauklėti šiuos paauglius. 
Net numatytas žmogus, buvęs 
narkomanas, kuris jau yra 
„sausas" šešerius metus, būtų 
pavyzdingas gyvas modelis. 
Tokie du dirba Priklausomy
bės centre Klaipėdoje. 

Įdomu, kad tas incidentas 
įvyko Palangoje. Tai tikra iro-
nįja. Niekad nesame turėję 
problemų, šviečiant sveikatos 
personalą kituose miestuose 
Lietuvoje. Net Palangos ligo
ninėje dirbome 1997 m. gruo
džio, 1998 m. gegužės ir gruo
džio mėn. 1999 m. Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos 
centras (KVSC) suorganizavo 
dar vieną paskaitą Palangos 
ligoninėje. Būnant Palangoje, 
gavau žinią, kad su manimi 
nori pasimatyti Palangos 
miesto savivaldybės gydytoja. 
Pasitiko mus apgyvendintame 
bendrabutyje jos pavaduotoja 
ir nuvedė į susitikimą Vytauto 
gatvėje. Mes trys įėjome į jos 
raštinę, kurioje buvo sukrauta 
visokiausių popierių, ant kė
džių, ant stalo, ant lango, 
slenksčio ir ant žemės. Ji sto
vėjo, sudėjusi rankas ant klu
bų, aš savo kolegėms tyliai pa
sakiau — nebus kavos. Ji ma
nęs klausė, kas man davė lei
dimą jos mieste skaityti pa
skaitas apie ŽIV/AIDS, narko
tikai įeina į mūsų paskaitas. 
Aš jai bandau paaiškinti, kad 
čia ne mūsų sumanymas, mes 
čia atsiųsti, ir jau buvome čia 
tris kartus. O ji man —jūs čia 
niekada nebuvote ir čia nieka
da nedirbot. Aš atsidariau 
savo portfelį, atverčiau lapus, 
kur pasirašytos dalyvių pa
vardės, darbovietės ir darbo 
pareigos, viskas buvo mano 
tvarkingai kompiuteriu sura
šyta, net jų nusiskundimai. 
Pagyrimas buvo geriausias 
Lietuvoje, jie turi pakankamai 
vienkartinių pirštinių, gal to
dėl, kad Lithuanian Mercy 
Lift, gavusi pilną 40 pėdų tal-
pintuvą, galėjo paskirti ir Pa
langos ligoninei bejos leidimo. 
Ji savo pavaduotojai sakė, 
„dar kartą gerai pasižiūrėk". 
Klausia, „ar yra parašyta", at
sakymas „taip". Aš jai išdės
čiau visą eilę ministrų, kurie 
atsiuntė mus į Palangą, iki 
Lietuvos AIDS centro direk
toriaus ir KVSC nurodymo, 
nes Palanga yra pavaldi Klai
pėdos rajonui. Išėjome iš raš
tinės ir išvažiavome į Klaipė
dą, kur radome dalį sukvies
tųjų dirbančiųjų, net iš Palan
gos ligoninės. Niekada nepa
miršiu gydytojos pasakymo, 
kad „mes viską žinome apie 
ŽIV/AIDS, narkotikus, ir 
mums nebereikia žinių". 

Dar buvau nusiuntus laišką 
vienai Švietėjai Palangoje, at
sakant į jos klausimus. Ji ma
nęs klausia, ar aš tą laišką 
siunčiau? Taip, atsakiau. Ji 
man padavė laišką ir pama
čiau, kad jis buvo atplėštas. 
Klausiau jos, ar dar pas jus 
sovietmetis, kad vyksta cenzū
ra ir laiškai nepasiekia, kam 
jie buvo rašyti? Užklausiau, 
kodėl jūs mane tardot, ar čia 
koks nusikaltimas? Dar ji 
man aiškina, kad tokio žmo
gaus Palangoje nėra. Aš jai 
parodžiau atsiųstą laišką. Dar 
išdėsčiau, kas yra demokratija 
ir kaip greitai ji atsisėstų į 
kalėjimą Amerikoje. Nenusi
leido nei žingsnio. Ji norėjo, 
kad aš jai grąžinčiau laiškus. 
Jai pasakiau, kad, kur reikia, 
visi žinos apie ją, jos veiksmus 
ir elgesį. Gal ir gerai, kad ma
no kolegos iš Illinois universi
teto patyrė įvykį. Nereikėjo 
vertėjos, jos viską suprato. 

Žinoma, ta tragedija atsitin
ka dažniau, ne kaip mes ma
nome, bet šį kartą pataikė tie
siai, kur daugiausia skauda. 
Dar neužtenka. Razma sakė. 
„... Dėl mano tolesnės ateities 
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sprendimas bus aiškus arti
miausiomis dienomis". Vėl: ar 
verkti, ar juoktis dėl tokios 
komedijos? Ar jam tik rūpi 
partijos prestižas? Koks čia 
prestižas, jei nežino, kas vyks
ta Lietuvos vaikų gyvenime. 
Ar nebūtų buvę protingiau pa
sakyti, kad nuo šios dienos 
pradėsiu kovą prieš narkoti
kus ir tuos, kurie žudo mūsų 
vaikus. — narkotikų „versli
ninkus". 

Prieš keletą mėnesių gavau 
pakvietimą ir laišką į „Nar
komanija ir AIDS" vienos die
nos suvažiavimą, kuris įvyks 
rugsėjo 19-tą dieną Vilniaus 
Seimo rūmuose. Suvažiavimą 
ruošia L.R. Sveikatos apsau
gos ministerijos vadas, dr. R. 
Alekna. Į talką pasikvietė L.R. 
AIDS centro direktorių dr. S. 
Čaplinską. Kviestų į suvažia
vimą yra iš visos Lietuvos ir 
kaimyninių kraštų, nes prašė 
paruošti ir angliškai. Sutikau 
skaityti paskaitą iš mūsų 
LML išleistos antros knygos 
„Visuomenės ŽIV/AIDS pre
vencija". Paskaita bus apie 
„Alkoholio ir narkotikų įtakos 
mažinimą". Ta knyga irgi pa
rašyta angliškai, jau yra nau
dojama Čilėje ir Nicaragua, 
kur šią vasarą skaitė paskai
tas Slaugos doktorantės iš Illi
nois universiteto Čikagoje. 
Knyga bus išversta į jų kalbą. 
Per Slaugos šeimos sveikatos 
suvažiavimą, kuris įvyko Či
kagoje liepos mėnesį, knyga 
buvo pristatyta, lietuvių ir 
anglų kalba, Pasaulio sveika
tos • apsaugos vyriausiajai 
mokslininkei dr. Naeema Al-
Gasseer, PhD, R.N. Dr. Naee
ma dirba PSO Ženevoje, Švei
carijoje. Suvažiavime Vilniuje 
tikimasi matyti per 1,000 da
lyvių. Matysime, ar tiek bus. 
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NARKOTIKŲ VARTOJIMAS 
TAPO SOCIALINIU REIŠKINIU 
Laisvė neatsiejama nuo pa

vojų. Vienas iš didžiųjų pa
vojų, tykojusių Lietuvos visuo
menės, o ypač jaunimo, yra 
narkomanija, kuri labai spė
riai peržengė valstybės sienas 
ir jau tapo viena iš didžiųjų 
tautos grėsmių. „XX am
žiaus" priedas „Žvilgsnis", 
skirtas jaunimui, š. m. 8 nr. 
spausdina Onos Grimalaus-
kienės, Vytenio Rožuko ir Vi
talijos Norvilienės straipsnį 
„Narkomanija šiandien". 
Straipsnyje sakoma, kad nar
kotikų vartojimas tapo sociali
niu reiškiniu. Tarp populia
riausių narkotikų yra amfeta-
minų grupės, „ekstazi", haliu
cinogeno LSD preparatai, 
hašišas, marichuana ir net he
roinas, prie kurio pripranta
ma per gana trumpą laiką. 
Narkotikų dozė vienai dienai 
(apie 100 mililitrų heroino) 
kainuoja nuo 40 iki 50 Lt , - tai 
nėra pigus užsiėmimas. Todėl 
narkotikų prekeiviai dažniau
siai atakuoja pasiturinčių tė
vų vaikus. Visai neseniai Lie
tuvos spauda buvo sukėlusi 
sensaciją dėl nuo perdozavi
mo Kaune mirusio jaunuolio, 
nes su šiuo skandalu buvo su
sijusi Seimo nario dukra. O 
kiek tokių neišgarsintų at
vejų? 

Į narkotikų liūną įsitraukę 
„aunuoliai gali tapti namų 
vagimis ir net plėšikais, kad 
prasimanytų eilinei dozei. 
Apsvaigusieji dažniau paten
ka į nelaimingus atsitikimus. 
Narkotikai jau pradeda plisti 
ir į kaimus. 

1997 m. 30 lietuvių užsie
nyje buvo nuteisti už dalyva
vimą narkotikų versle. Žino
ma, kad kai kurie lietuviai 
platina efedriną Ukrainoje, 
sulaikyti lietuviai hašišo pla
tintojai D. Britanijoje ir Dani
joje. Labiausiai paplitęs Lietu
voje narkotikas yra opijus, 
kuris pasigaminamas buitiniu 
būdu iš soduose ir daržuose 
auginamų aguonų. 

1995 ir 1999 m. Lietuva da
lyvavo Europos Tarybos Pom-
pidou grupės inicijuotame 26 
Europos šalių mokyklų pro
jekte, tiriant alkoholio, tabako 
ir narkotikų vartojimo papli
timą tarp 15-16 m. mokslei
vių. 1995 m. tik 3,2 proc. 
moksleivių vartojo nelegalius 
narkotikus. Labiausiai tuomet 
buvo paplitęs marichuanos 
rūkymas. Palyginus Lietuvos 
duomenis su duomenimis iš 
kitų 26 Europos šalių, pa
aiškėjo, jog lietuviai paaugliai 
pagal psichotropinių medžia
gų vartojimą užėmė antrąją 
vietą po Lenkijos, pagal pikt
naudžiavimą lakiosiomis me
džiagomis ir klijais - ket
virtąją. 

1999 m. Lietuvos sveikatos 
priežiūros įstaigose buvo 
užregistruoti 3,082 asmenys, 
sergantys narkomanija (220 
daugiau negu 1998). Daugiau
sia tai miestų gyventojai. La
biausiai paplitusi narkomani
ja Visagine (462,9 atvejai 
100,000 gyventojų), o tai net 5 
kartus viršija šalies vidurkį. 
Toliau paeiliui eina Biržai, 
Klaipėda, Druskininkai, Vil
nius. Narkomanai dažniausiai 
jauni žmonės: 39,5 proc. nar
komanų yra 25-35 m., 24 proc. 
- 20-24 m., 7,5 proc. - 15-19 
m., 0,6 proc. - iki 14 m. 27,9 
proc. narkomanų turi daugiau 
kaip 35 m. 

1999 m. mirė 37 narkoma
nai (32 vyrai ir 5 moterys). 
Tais pat metais Pedagoginis 
universitetas anonimiškai ap
klausė daugiau negu 5,000 
moksleivių ir paaiškėjo, kad 
narkotikus vartoja 21 proc. 
berniukų ir 9,6 proc. mer
gaičių. Šių tyrimų duomeni
mis, Vilniuje nelegalius nar
kotikus vartojo 30,2 proc. ber
niukų ir 14,6 proc. mergaičių. 
(Net 37,3 proc. mergaičių yra 
vartojusios raminamuosius ar
ba migdomuosius vaistus.) 
Tarp moksleivių plinta heroi
no rūkymas, nuo kurio greitai 
pereinama prie injekcijų. 1999 
m. gruodžio mėn. Lietuvos 
AIDS centro duomenimis, iš 
201 infekuotojo ŽP7 110 buvo 
intraveniniai narkomanai. 
Tarp AIDS sergančių 28 as
menų - 2 intraveniniai narko
manai. 

Pastebėta, jog narkotikų 
platintojai vis jaunėja. Pernai 
nepilnamečiai įvykdė 19 su 
narkotikais susijusių nusikal
timų, sulaikyti 8 nepilna
mečiai, prekiavę narkotikais. 
Panevėžyje išaiškinta 5 moks-, 
leivių grupė. 

Ką valstybė daro, kad 
užkirstų kelią šiai socialinei 
nelaimei? 1997 m. priimtas 
Narkologinės priežiūros įsta
tymas, reguliuojantis narkolo
ginių ligonių sveikatos prie
žiūrą ir lengvinantis artimųjų 
padėtį. Tais pat metais priim
tas ir Pinigų plovimo įsta
tymas, užkertantis iš nusi
kalstamos veiklos uždirbtų pi
nigų legalizavimą. Buvo pa
tvirtintas narkotinių bei psi
chotropinių medžiagų sąrašas, 
parengtas pagal JT konvenci
jos reikalavimus. Buvo su
griežtintos bausmės už nusi
kaltimus dėl neteisėtos nar
kotikų prekybos. Už pakarto
tinius šios rūšies nusikalti
mus skiriama iki 20 metų 
laisvės atėmimo. Uždrausta 
auginti narkotines medžiagas 
- aguonas ir kanapes. 

A.V.Š. 

Kaune š.m. liepos 10-11 d. mokslinėj praktinėj konfei cijoje Normalizacija ir integracija: iŠ kur ateini ir kur 
eini", skirtoje A.P.P.L.E. bendrijos veiklos dešimtmeci :i pažymėti, kai kurie lektoriai ir dalyviai. Iš kaires: Robin 
Reale, dr. Linda Meloy, dr. prof. Kari Janowitz, Marily::! Deasy, Ritone Riidaitiene ir programos sudarytojas bei 
koordinatorius dr. doc. Algirdas Grigonis. Konferencijoj dalyvavo vienuolika lektorių iš JAV. 
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Danutė Bindokienė 

Nepakanka pasakyti: 
man rūpi 

LIETUVOS JAUNIMAS ROMOJE 
Romoje nuo rugpjūčio 15 

dienos vyko pasaulio j aun imo 
dienos, kuriose dalyvavo ir 
gausus būrys — beveik 2,000 
jaunuolių iš Lietuvos. Kreip
damasis į j aunimą XV pasau
lio jaunimo dienų a t idaryme 
popiežius Jonas Paul ius II sa
kė: „Brangus j aun ime , trečiojo 
tūkstantmečio pil igrimai, gi
liai išgyvenkite š ias dienas! 
Atidarydamas šį jūsų Didįjį 
Jubiliejų, trokštu pakar to t i 
žodžius, kuriais pradėjau savo 
Visuotinės Bažnyčios ganytojo 
ir Romos vyskupo ta rnys tę , 
trokštu, kad ir j u s tie žodžiai 
įkvėptų šiomis dienomis: „Ne
bijokite! Atidarykite, plačiai 
atverkite duris Kristui! At
verkite jam savo širdis, gyve
nimus; atverkite jo išganin
gam veikimui savo abejones ir 
sunkumus, savo džiaugsmus 
ir jausmus; leiskite j a m įeiti į 
jūsų širdis. Nebijokite! Kris
tus pažįsta žmogaus širdį!" 
Taip kalbėjau 1978 metų spa
lio 22 dieną. Tą patį garsiai 
kartoju ir šiandien, tą patį 
kartoju, matydamas jūsų aky
se spindinčią Bažnyčios ir pa
saulio viltį. Kr is tus teviešpa
tauja jūsų j aunuose gyveni
muose. Tarnauki te j am su 
meile! Tarnauki te j am laisvi!" 

Rugpjūčio 17-18 d. iš pat ry
to lietuvių jaunuolių, grupės, 
dalyvaujančios pasaulio j aun i 
mo dienose Romoje, rinkosi į 
Šv. Antano Paduviečio bažny
čią, esančią netoli popiežiš
kosios Šv. Kazimiero kolegijos.' 
Devintą valandą grupes lydėję 
kunigai pradėdavo klausyti iš
pažinčių, o j a u n i m a s pasinau
dojo proga susitaikyti su Die
vu ir (gavimi pačiais. Priešpie
tinėje programoje j aun imas 
abi dienas dalyvavo katecheti
niuose pašnekesiuose ir Mišio
se lietuvių kalba. Rugpjūčio 

17 dieną į Lietuvos jaunimo 
Mišias atvykj ir jaunuolius 
pasveikino abu Lietuvos am
basadoriai , reziduojantys Ro
moje: ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Kazys Lozorai
tis ir ambasadorius Italijoje 
Romanas Podagėlis. „Jūsų bu
vimas šiomis dienomis Romoje 
tebūnie taip pat padėkos 
ženklu popiežiui Jonui Pauliui 
II, kur i s mūsų šaliai sunkiais 
laikais, daugeiiui, deja, tylint, 
s t iprino mūsų tikėjimą laisva 
atei t imi, rėme mūsų tautos ir 
valstybės nepriklausomybės 
siekius. Popiežiaus asmenyje 
ir š iandien įžvelgiame nuo
širdų Lietuvos bičiulį, linkintį, 
kad ku rdami mūsų valstybės 
ateitį, žengtumėm doros, lais
vės, teisingumo ir tiesos ke
liais", — kalbėjo daugiau kaip 
tūkstančiui lietuvių jaunuolių 
ambasador iu j Kazys Lozorai
tis! 

Rugpjūčio 17-18 d., t iek po
piete, tiek ir vakare jaun imo 
grupės galėjo laisvai pasirink
ti savo piligrimystės progra
mą. Kas ėjo lankyti bazilikų, 
kas da r buvq nespėjęs — įsi
jungė į eilę, laukiančią prie 
Šv. Petro bazilikos pereiti pro 
šventąsias duris, kas įsijungė 
į margaspalvės ir daugiakal
bės j aun imo minios diskusijas, 
vykstančias daugelyje Romos 
aikščių. Ketvirtadienio vakare 
daugelis jaunimo iš Lietuvos 
grupių keliavo prie Šv. Jono 
bazilikos Laterane. kur vyko 
garsaus italų dainininko An
gelo Branduardi koncertas šv. 
Pranciškaus garbei. Penkta
dienį po pietų buvo einamas 
Kryžiaus kelias ir vienoje 
bažnyčių, esančių netoli Vati
kano, San Giovanni de Fioren-
tini, vyko Svč. Sakramento 
adoracija lietuvių kalba. 

XV pasaulio jaunimo dienos 

Romoje baigėsi rugpjūčio 20 
dieną, sekmadienį, popiežiaus 
Jono Pauliaus II aukojamomis 
Mišiomis, kuriose, organizato
rių paskaičiavimais, dalyvavo 
apie pusantro milijono jaunuo
lių iš 162 pasaulio valstybių. 

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos Jubiliejaus 

komiteto inform 

LIETUVIS KOVOJO 
KARTU SU SUOMIAIS 

Lietuvoje buvo žinoma, kad 
nemaža mūsų tautiečių kovojo 
už Suomijos laisvę, tačiau 
tikslesnių žinių, kurios būtų 
pasiekusios viešumą nėra. Ši 
nežinomybė šiek tiek prasi
vėrė pasirodžius Kosto Jukne
vičiaus knygelei „Fronte Suo
mijos šiaurėje". J ą pernai iš
leido Vilniaus leidykla „Protė
vių kardas" knygų serijoje 
„Lietuviai Antrajame pasau
liniame kare 1939-1945 m. 
Leidinys Nr. 32". 

K. Juknevičius aprašo savo 
dalyvavimą kovose Suomijos 
šiaurėje pradedant atvykimu į 
Rovaniemį per Oulus ir bai
giant mūšiais Karelijoje prie 
Tiksi ežero. Buvo sužeistas, už 
narsą apdovanotas žiemos 
kautynių medaliu. 

K. Juknevičius buvo Kalnų 
šaulių divizijos NORD septin
to pulko kulkosvaidininkas. 
Divizija įėjo į trečią Suomijos 
armijos korpusą, kuriam vado
vavo generolas Siilasvuo. 

Autorius apgailestavo, kad 
negali prisiminti visų čia ko
vojusių lietuvių, bet mini Lan-
dauską, Bubelę, Gerkį, brolius 
Smieliauskus, Rutkauską. Pu-
dymaitį ir kitus. K. Juknevi
čiaus knygelė — naujausias 
įnašas į lietuvių ir suomių is
torinius ryšius. 
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Lietuvoje artėja rinkimai, 
tad būsimoji krašto vidaus ir 
užsienio politikos kryptis dau
gelį susipratusių lietuvių vis 
labiau jaudina. Peržiūrėjus 
kandidatuojančius į Seimą 
partijų ir partijėlių vardu, da
rosi nelinksma. Atrodo, kad 
didžioji dalis kandidatuojan
čių yra vedini tikslo: patekti 
į Seimą dėl algų ir visų kitų 
priedų, kuriuos seimūnai 
abiem saujom semia iš apy
tuščių savo tautos aruodų. 
Toliausia nuo kandidatų tiks
lo yra noras padėti žmonėms, 
pasirūpinti jų gerove, ištaisyti 
klaidas, kurių taip gausiai 
padaryta per dešimt neprik
lausomo gyvenimo metų. 

Apie „homo sovięticus" ir 
„komunizmo doktrinos suga
dintą lietuvių tautos genera
ciją" daug kalbama, visuomet 
priduriant, kad viltį teikia tik 
vaikai ir jaunimas, kuris bręs
ta jau laisvoje tėvynėje. Bet 
vaikai — ne kopūstai darže. 
Jie savaime neišaugs susipra
tusiais lietuviais, krikščioni
mis, gerais žmonėmis. Jeigu 
bet kas yra auginęs daržoves 
ar gėles, žino, kad tik pikt
žolės ir įvairūs kenkėjai tary
tum savaime atsiranda. No
rint iš daržo turėti naudos ar 
pasigėrėjimo, reikia pridėti 
nemažai darbo. Dar daugiau 
pastangų reikia, auginant vai
kus. 

Neseniai Lietuvoje prasidėjo 
mokslo metai. Apie mokyklų 
reformas ir problemas tėvy
nėje mes ne kartą girdėjome. 
Tačiau, nepaisant pastangų, 
toli gražu ne visos spragos 

| užkamšytos. Tiesa, pažanga 
eina į priekį, nors jos žings
neliai siauri ir netvirti. Čia 
ypač daug padeda A.P.P.L.E. 
bendrija, kurios darbo vaisiai 
jau labai akivaizdžiai matomi. 

Mes žinome, kad išauginti 
pilnutiniais žmonėmis jaunąją 
kartą nepakanka vien geriau
sių vadovėlių, naujausių pa
talpų, kompiuterių ir pertvar
kytų mokomųjų programų. 
Mokykla turi duoti daug dau
giau, net ir tai, ko moksleivis 
neranda savo šeimoje. Išmo
kyti tik rašyti, skaityti, skai
čiuoti ar vartoti kompiuterį 
šiandien per mažai. Mokykla 
vaikui-jaunuoliui turi įskie
pyti ir aukštesnes vertybes: 
humaniškumą, patriotiškumą. 
darbo etiką, savęs, kaip 
žmogaus, skirto tarnauti savo 
kraštui ir jo gyventojams, su
pratimą. 

Kol kas valdiškosios mokyk
los Lietuvoje (kaip ir čia. Ame
rikoje) šios paskirties neatlie

ka. Tad svarbu kurti ir remti 
katalikiškas mokyklas, ypač 
gimnazijas. Bet ir vel susidu
riama su ta pačia problema — 
lėšų stoka. Šiuo metu Lietu
voje veikia trys 'gal ir dau
giau) katalikiškos gimnazijos: 
viena marijonų Marijam
polėje, dvi jėzuitų — Vilniuje 
ir Kaune. 

T. Marijonų gimnazija šiuos 
mokslo metus pradėjo jau 
gražiai atnaujintose patal
pose, prie kurių perstatymo ir 
paruošimo daug prisidėjo t. 
marijonai Amerikoje, o taip 
pat dosnūs mūsų tautiečiai, 
kurie supranta, kaip svarbus 
yra katalikiškas auklėjimas. 
Tai pabrėžė ir marijonų gim
nazijos direktorius kun. Re
migijus Gaidys, MIC, kalbė
damas mokslo metų atidary
mo iškilmėse rugsėjo 1 d.: 
„Liūdna, kad apie šią mo
kyklą buvo daugiau žinoma 
užsienyje, negu Lietuvoje. 
Nors gal dar ne vėlu. Gal dar 
ir mes čia, Lietuvoje, išmoksi
me svajoti ir vieni kitų sva-

"jones puoselėti, paversti tik
rove, užuot iš jų pasijuokus. Ir 
vis tik faktas pasilieka: už
sieniečiai buvo mūsų išti
kimiausi bendražygiai ir pa
galbininkai, dalinęsi su mu
mis mūsų svajone". Iškilmėse 
dalyvavęs t. marijonų Šv. Ka
zimiero provincijos provincijo
las kun. Donald Petraitis, 
MIC, taip pat savo kalboje šią 
mintį išreiškė: „Prieš daugelį 
metų ši mokykla ruošė moki
nius ne vien tik savo klasėse 
suteikdama mokslo žinių, bet 
ir kaip mylėti Dievą ir savo 
tėvynę... Reikia tikėtis, kad 
toji dvasia, kuri padare tiek 
daug gero praeityje, vėl diegs 
gera tuose, kurie mokysis čia 
dabar". 

Tuos pačius vargus atliepia 
ir jėzuitų provincijolo kun. An
tano Saulaičio žodžiai: ..Šie
met susidarė labai sunki 
padėtis. Reikia plėstis. įsteigti 
daugiau klasių, reikia page
rinti mokinių sąlygas, o lėšų 
trūksta. ... Priimdami vaiką į 
mokyklą, nežiūrime, kiek tė
vai ko turi. ar ką jie gali mo
kyklai duoti..." 

Bet iš tuščio nepasemsi. 
Gerų norų nepakanka — o tie 
geri norai yra vienintelis daly
kas, kurio nestokoja nei mari
jonai, nei jėzuitai, nei pran
ciškonai, nešdami šviesą jau
nimui Lietuvoje. Nekartokime 
nuolatos: mums rūpi. Tą rū
pestį tegali sunaikinti vienin
telis ginklas: parama ir kan
trybė. Remkime katalikišką 
švietimą Lietuvoje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
AUKOS LIETUVAI 
1911—1916 METAIS 

'* l DR. JUOZAS SKIRIUS 
Nr.5 

Socialistams pasirodė 
nepriimtinas A. Balotos reikalavimas siųsti Lietuvos 
šelpimo fondą aukas tik toms įstaigoms, kurias pats A. 
Bulota nurodys. Po ilgų svarstymų sutarta, kad visgi 
be pritarimo A. Bulotos ir Žemaitės fondas negali nie
kam siųsti aukų. Išryškėjo ir pirmumai: jei aukos bus 
siunčiamos į Rusiją, tai svečiai turi nusveriantį balsą, 
o jei į Lietuvą — tai spręs Šelpimo fondas. Abi pusės 
pasižadėjo nesiųsti aukų jokiai „klerikališkai" įstaigai. 
Tuo pagrindu, matyt, socialistai tikėjosi labiau suar
tėti ir su kairiaisiais tautininkais. Čia A. Bulota gal 
bot galėjo apeliuoti į J. Šliūpo, Lietuvos gebėjimo ir 
autonomijos fondo prezidento, antiklerikalizmą. Bet J. 
Šliūpas, gavęs A. Bulotos sąlygą atsisakyti siųsti kle
rikalų įstaigoms aukas, atmetė tokius reikalavimus. 
Mat J . Šliūpo fondas siuntė aukas Lietuvių draugijai 
dėl karo nukentėjusiems šelpti, kurios tautininkai toli 
gražu nelaikė „klerikališka", nes čia darbavosi ne tik 
kunigai, bet kone visi lietuvių tautos žymiausi veikė
jai, jų tarpe ir socialdemokratai. Visa tai įvertindama, 
„Lietuva" daro išvadą, kad juo toliau, tuo aiškiau ma
tyti A. Bulotos asmeniškumai ir ambicijos, nukreiptos 
prie* Lietuvių draugiją dėl karo nukentėjusiems 

šelpti. O tai JAV lietuviai tau t in inkai ^jokiu būdu ne
gali nei pagirti, nei paremti". 

B. K. Balučio vadovaujama „Lietuva" nusisuko nuo 
A. Bulotos ir Žemaitės. J ų misija po JAV kar tas ooo 
karto dar buvo paminima laikraštyje, bet labai nekri
tikuojant. Tiesiog nenorėjo j iems t rukdyti r inkti au
kas, kurių taip pat laukė Europos lietuviai. 1916-1918 
metais jie surinko 13,837 dolerius, kurių dalį skyrė 
konkrečiai moksleivių še lp i rm organizacijai „Žibu n -
Jis". Vis dėlto ir Lietuvos šelpimo fondas, socialistų pa
geidavimu, persiuntė į Vilnių 18,000 dolerių, o į Petro
gradą — 12,000 dolerių lietuvių organizacijoms. 

„Lietuviu d i e n o s " 1916 m e t ų lapkr ič io 1 d ieną 
p r a v ė d i n t a s 

JAV lietuvių veikėjams, pagrinde katalikų atsto
vams, kilo mintis prašyti JAV vyriausybės paskelbti 
JLietuvių dieną" ir leisti surengti visame k raš t e aukų 
rinkliavas Lietuvos reikalams. Panašų renginį j au bu
vo padarę JAV lenkai. Be to, 1916 metais išgauti iš 
JAV valdžios tokį sutikimą buvo lengviau, nes vyko 
pasiruošimas prezidento r inkimams. Demokratas W. 
Wilson pretendavo antrai kadencijai ir, vaikydamasis 
balsų, galėjo pritarti lietuvių norui. 

Jau 1916 metų pradžioje tarp tautininkų ir kataliku 
vyko derybos dėl bendro Lietuvos šelpimo darbo. A. 
Bulotos ir Žemaitės s t iprūs ryšiai su kairiąja išeivijos 
srove pagreitino tautininkus šlietis prie katalikų. Tuo 
metu katalikų atstovai Vašingtono sluoksniuose tarp 
senatorių ir Kongreso narių rado pritarimą skelbti 

„Lietuvių dieną" Amerikoje. 1916 m. rugpjūčio 31 d. 
JAV prezidentas W. Wilson informavo, kad diena bus 
pravesta lapkričio 1 d. ir visi JAV „žmonės galės teikti 
pagalbą sulig savo išgalėmis nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams". Prieš tai „Lietuvos" redakcija džiaugs
mingai paskelbė straipsnį apie 1916 m. rugjūčio 17 d. 
Wilkes-Barre, Penn., sudarytą vienybę tarp tautinin
kų ir katalikų, ir jų suorganizuotą vadinamąjį Ameri
kos lietuvių centrinį komitetą. Be jokios abejonės, prie 
to prisidėjo ir liepos 1 dieną Xietuvoje" paskelbtas J. 
Basanavičiaus laiškas, kuriame tautos patriarchas ra
gino JAV lietuvius baigti tarpusavio peštynes ir bend
romis jėgomis, ką jau daro skirtingos lietuvių srovės 
Europoje, tėvynę gelbėti. Laikraštis džiugiai informa
vo, kad Wilkes-Barre konferencijoje pavyzdingai pra
ėjo pasitarimai su pakilia dvasia ir visi yra pasiryžę 
dirbti Lietuvos gerovei. Konferencijoje dalyvavo ir 3 
socialistų atstovai, jų tarpe V. Kapsukas. Konferencija 
jiems pasiūlė dvi vietas Centriniame komitete. Tačiau 
jie pasiūlymo iš karto nepriėmė ir paprašė trijų sa
vaičių tam klausimui išspręsti. Čikagoje įvykęs Lietu
vių socialistų sąjungos suvažiavimas priėmė tuo klau
simu rezoliuciją su reikalavimais: 1. Centriniame ko
mitete jiems turi būti skirta nemažiau trečdalio vietų, 
t.y. nuo kiekvienos srovės turėtų būti po 4 atstovus; 2. 
Per „Lietuvių dieną" surinktų aukų trečdalis turi būti 
pasiųstas toms draugijoms Lietuvoje, kurias socialis
tai nurodys. 

„Lietuvos" redakcijos nuomone, reikalavimai vargiai 
bus priimti, nes atrodo per daug išpūsti. Jeigu dėl pir
mos sąlygos dar būtų galima sutarti , bet antra sąlyga 

— tai specialių privilegijų reikalavimas, nes aukų 
siuntimo adresus turės nutarti Centrinis komitetas 
balsų dauguma. 

Lietuvių telkiniuose pradėjo kurtis ..Lietuvių dienos" 
surengimo komitetai. Kai kuriuose siekė dalyvauti ir 
socialistai. Didžiausias pastangas patraukti kairiuo
sius į „Lietuvių dienos" aukų rinkimą parodė Čikagos 
komitetas. Rugsėjo 13 d. komiteto narys B. K. Balutis 
mėgino susitarti su socialistų atstovu. „Naujienų" re
daktoriumi P. Grigaičiu. Bronius, komiteto vardu, so
cialistams pasiūlė daug nuolaidų. Pirmiausia, prave
dant „Lietuvių dieną", Čikagos komitetas sutiko save 
traktuoti, ne kaip Centrinio komiteto, kuriuo nepasi
tikėjo socialistai, dalimi, o kaip Čikagos lietuvių ats
kiru organu, jeigu tik socialistai sutiks išvien darbuo
tis. Antra, sutiko pripažinti socialistams vieną penk
tadalį surinktų aukų. kaip pageidavo socialistų laik
raštis „Kova", ir net trečdalį aukų. jeigu socialistai 
galės įrodyti kaip jų siūlomos draugijos Lietuvoje nau
doja atsiųstas aukas. Trečia, Bronius pasiūlė suvesti 
bendram darbui A. Bulotą, kuris atstovautų socialis
tus, atvvkstant-į JAV M. Yčą. kuris galės atstovauti 
tautininkus ir katalikų srovės atstovą kunigą J. Zilių-
Žilinską. Broniaus siūlymu, jie galėtų spręsti, kaip pa
naudoti surinktas aukas. Tačiau P. Grigaitis visus 
pasiūlymus atmetė. Jis tvirtai laikėsi socialistų su
važiavimo priimtų dviejų sąlygų ir nuolaidų nedarė. 
Tuo tarpu B. K. Balutis i derybas ejo su nuostata, jog 
„negalima bus susitaikyti tol. pakol ar viena, ar kita. 
ar abidvi puses kiek nors nenusileis" 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

KUN. FABIJONO KIREILIO 
PAGERBIMAS 

2000 m. rugpjūčio 27-tą Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje buvo susir inkęs gausus 
būrys parapijiečių pagerbti ir 
kartu išleisti | garbingai už
pelnytą pensiją mūsų kun. F. 
Kirti Ii. 

Kun. F. Kireilis gimė Lietu
voje, gausioje šeimoje. Kauno 
seminarijoje baigė teologijos 
mokslus ir 1939 m. birželio 3 
d. buvo (šventintas į kunigus. 

1973 m. spalio 2 d. kun. F. 
Kireilis atvyko į Nekalto Pra-
.-idėjimo parapiją. Brighton 
Parka. Tuo laiku klebonu bu-
v o Msgr. Mozeris. 

2000 m. birželio 11 dieną at
šventė savo 61-ąją kunigys
tes sukaktį . 

Tai buvo labai pasišventęs 
kunigas. Jis mylėjo Dievą ir 
tėvynę, ištiesdavo ranką arti
mui. 

Ta: buvo geras, širdies žmo
gų.-! Mes kun. F. Kireilio la
bai pasigesime! 

27-erius metus jis mokė mū
sų vaikus, kaip angelas sar
gas juos globojo. Mokė mus. 
parapijiečius, vaikščioti tie
sos keliai>. vedančiais prie 
Dievo. 

Nemažai mūsų parapijiečių 
buvo sujungti bendram gyve
nimui. 

Kun. F. Kireilis visados ir 
visur parode didelę meilę savo 
parapijai, ypač mylėjo lietu
vius. 

Kunigas iabai sielojosi dėl 
silpstančios sveikatos ir ne
norėjo eiti į pensiją. Sakyda
vo: ..Kai aš išeisiu į pensiją, 
kas jus pabars, kas lietuviškai 
pakalbus?-" 

Buvo net kelių organizacijų 
kapelionas: Vyčių 36-tos kuo
pos ir jaunučių vyčių, Šv. Te
resės draugijos, buvo 20-tos 
kuopos LARC sąjungiečių 
dvasios vadas. Vytauto Di
džiojo Šaulių Rinktinės kape
lionas. 

198S m. kunigas F. Kireilis 
buvo apdovanotas Vytauto Di
džiojo Šaulių Rinktines gar
bes žymeniu, todėl rugpjūčio 
27-tą dieną Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią pri
pildė gausus būrys tolimes
nių vietovių tikinčiųjų. 

Visą šį puikų pagerbimą 
ruošti padėjo: Vytauto Didžio
jo Šaulių Rinktinė. Brighton 
Parko lietuvių bendruomenė, 
Lietuvos vyčiai. Brighton Par
ko namų savininkai. Moterų 
sąjungiečių 20-toji kuopa, Šv. 
Teresės draugija. 

Gerald-Gaidas Daimid pa
aukojo vyno, tad sugiedoję ku
nigui ilgiausių metų. išgėrė
me po mažą taurelę į jo svei
katą. 

Visų organizacijų vadovai 
sveikino mūsų Selebrantą. 
linkėdami geros sveikatos ir 
dar daug. daug metų tarnauti 
Dievui. 

Kartais mūsų parapiją ap
lanko juodi debesys, bet Die
vas išklauso mūsų maldų ir 
debesys dingsta. 

Mūsų parapijai nusišypsojo 
laime. Mes sulaukėme jauno, 
energingo kunigo iš Lietuvos 
— Jaun iaus Kelpšos. Tuo la
bai džiaugiamės. 

Tikime, kol turėsime lietu
viškai kalbančių kunigų ir lie
tuviškas pamaldas, Nekalto 
Prasidėjimo parapija bus tvir
ta. Tik visi turime eiti tiesos 
keliu, būti vieningi. 

Niekados nepamiršime mū
sų F. Kireilio, kuris 27-ius 
metus mus mokė būti dorais 
ir gerais parapijiečiais. 

Prašome mielą mūsų kuni
gą nepamiršti savo parapijie
čių. Sustiprėjus sveikatai ir 
gerai pailsėjus aplankyti 
Brighton Parko parapiją. 
Mums bus labai džiugu maty
ti jį savo tarpe. Tegul Gerasis 
Dievas saugoja Jūsų žings
nius! Maldoje visados būsime 
su Jumis . 

S t a sė Viščiuvienė 

ČIA VIEŠPATAUJA RAMYBE 
Žemaitijoj, netoli Plungės. 

Pakutuvenų kaimelyje, stovi 
kukli Šv. Antano Paduviečio 
bažnytėle. Vasarą, palipus į 
kalniuką, ją matai tarp ramu
nių ir rugiagėlių žiedų. Mer
gaites, čia susirinkusios pasi
ruošti šiuometiniam atgailos 
žygiui į Žemaičių Kalvariją, 
didžiule tų gelių puokšte pa
puose altorių, "br. Gediminas 
Numgaudis, OFM. šios baž
nytėles klebonas, atvažiavo 30 
km iš Kretingos aukoti šv. 
Mišias ir klausyti išpažinčių. 

Liepos pirmą sekmadienį čia 
maždaug dvylika vaikų iš 
Karklėnų kaimo pirmą kartą 
priėmė Švenčiausiąjį. J au 
penktadienį klebonas važiavo 

klausyti pirmų išpažinčių, o 
vaikučiai keturis kilometrus 
atvarė per mišką ir laukus. 
Kai kurie dviračiais, bet dau
giausia pėsčiomis. Pasibaigus 
išpažinčių klausymui, klebo
nas, vaikai ir dvi mergaites, 
vaikus paruošusios šiam sak
ramentui, sustojo prieš altorių 
ir kartu giesme pasimeldė. 

Vasarą, čia vykstant šeimų 
stovyklai, bažnytėlė pripildyta 
jaunų tėvų ir jų vaikelių. Žie
mą čia kartais randami atėję 
pasimelsti skautai ar kitas 
jaunimas, kuris traukia į Pa-
kutuvenus, ieškodamas susi
kaupimo ir ramybes. 

Pakutuvenuose viešpatauja 
ramybe. Kaimelis toli nuo pa-

S K E L B I M A I 

Kun F. Kiįvilio išleistuvėse rugpjūčio 27 ei. Iš kaires: Brighion Parko LB apylinkds pirmininke Salomėja Dau-
liene. kun. Fabijonas Kireilis. Monika Gudaitiene, Marijj Kinciuviene ir kun .Jaunius Kelpšas. 

greito remonto prieš ateinan
čio rudens liūtis. Gauta 
12,447 dol. nustatyta kaina 
stogo fiziškai nusidėvėjusią 
dangą nuardyti ir įrengti nau
ją betoninių čerpių dangą. 
Taip pat pagaminti ir permon-
tuoti lietaus nuvedimo sis
temą, sutvarkyti išbyrėjusį 
tinką ir perdažyti nurodytas 
sienas. 

Klebonas prašo pagalbos iš
saugoti šią bažnytėlę, kad ir 
ateityje be pavojaus žmonėms 
čia būtų aukojamos šv. Mišios, 
vyktų rekolekcijos, stovyklos. 
Aukos gali būti siunčiamos 
per Katalikų religinę šalpą ir 
nurašomos nuo mokesčių šiuo 
adresu: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Boulevard, Brooklyn. NY 
11207. 

J ū r a t ė P a u l i u k o n y t ė 
Gent lesk 

TELŠIŲ VYSKUPIJOS 
JAUNIMO DIENA 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE 

Liepos 2-10 d. vyko tradici
niai didieji Žemaičių Kalvari
jos atlaidai. Kiekviena diena 
organizatorių buvo paskirta 
kokiai nors temai ar atskirai 
žmonių grupei. Pirmąją at
laidų dieną meldėsi mokytojai, 
katechetai, kultūros ir meno 
darbuotojai: antrąją — politi
niai kaliniai ir tremtiniai; 
trečiąją — medicinos ir Cari
tas darbuotojai; ketvirtąją ku
nigai ir vienuoliai meldėsi už 
blaivią Lietuvą. Penktoji at
laidų diena buvo skirta ligo
niams, šeštoji — kariuomenei. 
Liepos 9-ąją, jubiliejinę Že
maičių Kalvarijos dieną, į 
iškilmes atvyko apaštališkasis 
nuncijus arkivyskupas E. J. 

Kun. Fabijono Kireilio išleistuvėse. Iš kairės: kun. F. Kireilia ir Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo parapijos klebonas Thomas Koys 

grindinio kelio. Čia tik pateksi 
žvyruotu keliu, važiuodamas 
a r pėsčiomis eidamas kokius 7 
km. Kadaise čia buvo 50 so
dybų kaimas. Kaimo ūkinin
kai pasistatė sau bažnyčią II 
pasaulinio karo metu. Bažny
čia baigta 1943 metais. Tary
biniais laikais ūkininkai buvo 
ištremti į Sibirą ir kaimas su
naikintas. Liko bažnytėlė, ka
pinaitės ir kapinių koplytėlė, 
iš vienos pusės apsuptos miš
ku, iš kitos — laukais. Čia da
bar dar yra talpintuvų namu
kas, paaukotas labdaros orga
nizacijos „Lažams" iš Vokieti
jos, moline trobelė, pastatyta 
kelių brolių pranciškonų, ir 
kelios medinės koplytėlės. O 
ant kalniuko — trys mediniai 
kryžiai. Vidurinis drobe ap
siaustas. 

Pati bažnytėlė — medinių 
grindų, paprasto stiklo langų, 
baltų sienų ir lubų. Ant palan
gių sėdi keturi evangelistai. 
Didžiulis medinis kryžius ka

bo nuo lubų už medinio alto
riaus. Vienoj pusėj maža šyp
santi žemaitiška Madona su 
Kūdikėliu, miežių varpomis 
apsupta, kitoj šv. Antanas su 
Kūdikėliu įrėmuotas, sudžiū
vusiais ąžuolo lapais ir ra
munėmis. 

Pereitų metų gruodžio mė
nesio audra, siaubusi Lietu
voje, nuo stogo nuplėšė dalį 
čerpių. Per kiaurą stogą snie
gas ir lietus gadina bažnytėlės 
lubas ir sienas. Tad reikia 

vaizdą* nuo bažnyčios Jūratės Gentlesk nuotrauka 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Fiank Zapoks ir Olf Mgr Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
T«t (708) 424-8654 

(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

Window Vvashers Needed! 
40.000 per year. We rtecd 100 crews. 
No exp. necessary. Will train Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

S * RE/MAX 
^REALTORS 
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RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensminkams nuolaida 

RAYMONDĄ^ 
soLOoovieie 

Mortgaga Conauttant 
6710 N. Qawtaa \rakvK0\ Lfl06« 
Ret.773-271-0338; Pagar 8*7-974-3797 
Fax 847-674-1802 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

Ender. Šv. Mišias koncelebra-
vo aštuoni vyskupai. Šią dieną 
visi meldėsi už šeimas. Arki
vyskupas E. J. Ender kvietė 
liudyti Kristų šeimose, iš
saugoti šeimą tokią, kokia ji 
turi būti pagal Dievo valią. 

Liepos 8 d. Žemaičių Kalva
rijoje buvo surengta visos 
Žemaitijos jaunimo diena 
tema .Pakilk įr šviesk!". Prieš 
tai vakare jaunimas savo 
šventę pradėjo šv. Mišiomis, 
kurias kartu su kitais kuni
gais aukojo iš Vilniaus atvy
kęs Lietuvos jaunimo dienų 
koordinatorius kun. R. Mak-
rickas. Pasimeldę visi linksmi
nosi prisistatymo ir susipa
žinimo vakaronėje. Liepos 8 d. 
konferenciją jaunimui vedė 
nominuotasis vysk. J. Kau-
neckas ir dominikonas tėvas 
Tadas. Darbo grupėms vado
vavo sesė Igne Marijošiūtė, 
kun. R. Makrickas, kun. J. 
Šiurys ir kt. Iškilmingas jau
nimo šv. Mišias aukojo vysk. 
J . Kauneckas. Po pietų vyko 
jaunimo ir Telšių kunigų se
minarijos rinktinių krepšinio 
varžybos, koncertavo kun. 
Egidijus Arnašius ir grupė iš 
Plungės „Rebeca". Vakarop 
jaunimas rinkosi dar į vieną 
konferenciją, kurioje ne tik su
sipažino su Žemaitijoje gie
damų Kalvarijos Kalnų istori
ja, bet ir mokėsi juos giedoti. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %'• 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst ui vairo Šiandien! 
(630)-579-1857 

• L a u k ž e m ė . Liepos 14-21 
d. Laukžemės (Kretingos raj.) 
poilsio namuose vyko Kretin
gos šeimų stovykla-rekolek-
cijos .Seimą — Švenčiausio
sios Trejybės atspindys". To
kias stovyklas Lietuvos šei
moms jau šešeri metai orga
nizuoja Kretingos Pranciško
niškojo jaunimo tarnyba. Kon
ferencijas šeimos ir dvasinio 
gyvenimo temomis vedė ses. 
Anne Flye Sainte Marie iš šv. 
Jono bendruomenės Prancūzi
joje, gyd. Nijolė Liobikienė iš 
Lietuvos Šeimos centro, br. 
Gediminas Numgaudis, OFM, 
ir kt. Su tėvais atvykusiems 
paaugliams bei jaunesniojo 
amžiaus vaikams buvo su
rengtos atskiros stovyklėlės, 
kuriose dirbo Pranciškoniško
jo jaunimo tarnybos savano
riai ir Šv. Antano religijos stu
dijų instituto studentai . Sto
vykloje, kuriai vadovavo Mar
garita Lizdenytė, iš viso daly
vavo 35 šeimos. 

J;I >tovykla Pakui uv<-miose 1999 tu Broliai Paulius n Alui: praveda 
raina M I vaikais .JuraU-s (irntli-«<k nuotrauka 

Evangelistai s edi ant langų Pakutuvonų bažnyčioje. Nuotr. Jūratės Gen 
flr.sk Šv Antano Paduviečio bažnytėle Pakutuvenuoa* 

< 

http://flr.sk
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS ? 
NORIU ATKREIPTI DĖMESĮ 

Aš noriu atkreipti į kai ku
riuos- Draugo fondo iždininko 
pasisakymus, išspausdintus 
š.m. „Draugo" 9 d., nr. 176 lai
doje. Savo straipsnyje jis 
Užsimena apie t. marijonams 
priklausančios nuosavybės pa
statų ateitį Čikagoje. 

Aš noriu tiesiai pasakyti, 
kad Marijonų provincijos ad
ministracija net nėra svars
čiusi galimybių parduoti mari
jonų nuosavybe Čikagoje. Aš 
manau, kad to straipsnio au
torius tikrai marijonų kon
gregacijai nepasitarnavo, rašy
damas šia tema, net nepasi
kalbėjęs su t. marijonų provin
cijolu. Kadangi jis to nepa
darė, jo straipsnis sukėlė daug 
maišaties tarp žmonių, kurie 
kreipėsi į mane, ieškodami at
sakymų. 
Kun. Donald S. Petraitis, 

MIC 
Provincijolas 

KUR YRA JAUNI TĖVAI 
IR JŲ VAIKAI? 

Šeštadienio vakare (rugsėjo 
9 d.) įvyko trijų jaunuolių — 
„Trijų tigriukų" — koncertas 
Jaunimo centre. Buvau nuste
bintas, kai, atvykęs filmuoti, 
radau apie šimtinę vyresnio 
amžiaus tautiečių. Nors kon
certą atliko jauni moksleiviai, 
bet jis buvo įdomus jauniems 
ir vyresniems. Esu filmavęs 
daug koncertų, bet tokį įdomų 
koncertą pirmą kartą. Kur yra 
jauni tėvai ir jų vaikai? Jauni
mui buvo suteikta reta proga 
pasidžiaugti tokio gero lygio, 
kultūringu koncertu ir pama
tyti, kaip atrodo Lietuvos jau
nimas. Gaila, gaila, kad nemo
kame pasidžiaugti kultūringu 
renginiu ir nepratiname savo 
jaunimo! Aleksas Plėnys 

'..' ';••:'••. Chicago, IL 

VIENAS PAVEDUSIAS, 
DAUG VAIZDŲ 

Nors jau buvo bent du laiš
kai šia tema, prisidedu savo 
trigrašiu apie „Drauge" birže
lio 20 dienos nuotrauką, vaiz
duojančią keturis Lietuvos 
„naujosios politikos" atstovus, 
posėdžiaujančius prie ežero 
tarp medžių, kur ant stalo sto
vi arbatai virti virdulys. 

Zuzana Juškevičienė („Dr." 
birž. 30 d.) šią nuotrauką 
apibūdina taip: „..., pasistatę 
tradicinį rusų arbatinį 'sama-
var" ir geria rusišką 'čajų'. Tai 
aiškiai liudija tautinio sąmo

ningumo stoką ir kelia nepasi
tikėjimą pačiais politikais". 

Jonas J. Kaunas („Dr." lie
pos 7 d.) nuotraukoje nemato 
nieko blogo — jo šeimoje iš 
panašaus virdulio buvo vaiši
nami svečiai, tačiau, paveik
tas Z. Juškevičienės sampro
tavimo, atsisako gėrimų iš 
svetimų kraštų ir žada pasi
tenkinti tik lietuvišku Utenos 
bei Kalnapilio alumi, norėda
mas išlikti patriotu. 

O kokios yra užgautos mano 
stygos, reagavusios į šį vaiz
dą? Pirma, įskiepytas dr. Ado
mavičiaus mūsų sveikatai 
naudingais patarimais, apsi
džiaugiau pamatęs valdžios 
vyrus prie arbatos, o ne prie 
namines arba degtinės. Tai 
pagirtinas pavyzdys ir, iš
reikšdami tautinį sąmoningu
mą, manau ir tikiuosi, jie 
gurkšnojo ne „čajų", o gėrimą 
su vietinėm Lietuvos laukų 
ramunėlių arbatžolėm. 

Antra ir man svarbiausia, 
tas virdulio vaizdas atgaivino 
56 metus širdyje ir vaizduo
tėje išlaikytą brangios močiu
tės atvaizdą. Po dienos darbų 
bei rūpesčių ir šventadieniais 
močiutė atsisėsdavo lyg kara
lienė savo kėdėje prie stam
baus ąžuolinio stalo, prie 
šalia ant bufeto stovinčio, 
skaidriai šviečiančio virdulio. 
Iš jo įsipildavo į puoduką ga
ruojančios arbatos, o kad ne
nusiplikytų burnos, perpilda
vo į lėkštelę, iš kurios su pasi
gėrėjimu šnypuodama siurbė. 

Jeigu užkliūva „samovarai", 
taip pat turėtų kraujospūdis 
šokinėti, pamačius plaktuką, 
raudoną spalvą, pjautuvą — 
todėl, kad sveikatai nekenktų, 
reikėtų dėvėti akidangčius. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

POLITIKA IR SĄŽINĖ 
Jau dešimt metų praėjo nuo 

Lietuvos valstybės atkūrimo, 
tačiau materialinio ir dvasinio 
skurdo nedaug sumažėjo, o 
kai kas tvirtina, kad padidėjo. 
Pirmąjį Seimą ir vyriausybę 
sudarė buvę komunistai, pasi
vadinę gražiai skambančiu 
vardu. Užuot sukūrę krašte 
gerovę, jį dar labiau nuskurdi
no, negu kas buvo likę nuo 
okupacijos laikų. Antrą Seimą 
ir vyriausybę sudarė vadinami 
dešinieji, tačiau nekėlė bylų 
skurdintojams, nereikalavo 
grąžinti, kas neteisingai buvo 
pasisavinta. Jie taip pat skoli
no pinigus iš užsienio, kad 
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Antano Mončio vardo muziejus Palangoje. Iš kairės: daiL Marija Ambrazaitienė, muziejaus direktorė Loreta Tu-
rauskaitė ir A. Manelis. K. Ambrazaičio nuotrauka 

galėtų pragyventi. Šiandien 
Lietuva praskolinta didelėmis 
milijardinėmis paskolomis. 
Kas jas mokės? Nieko nekalti 
vaikai. Apie Lietuvos bėdas ir 
vargus šiandien pilni spaudos 
puslapiai, nėra reikalo jų kar
toti. 

Visa nelaimė, kad valdžioje 
vietas užėmė nesąžiningi žmo
nės, kuriems rūpėjo sava as
meninė gerovė, bet ne valsty
binė. Visur yra pilna nesąži
ningų žmonių, tačiau neaišku, 
kodėl rinkėjai jais pasitikėjo. 
Reikia manyti, kad Lietuvoje 
sąžiningi žmonės sudaro dau
gumą, tai kodėl nesudaro są
jūdžio, neišstato savo kandi
datų, kad rinkėjai galėtų už 
juos balsuoti. Partijų daug, į 
jas yra sulindusių daug nesą
žiningų žmonių, kurie gražiais 
pažadais apgaudinėja žmones, 
o, juos išrinkus, tų pažadų 
nesilaiko. Gal kas pagalvos, 
kad sąžiningų žmonių tarpe 
nėra gerų politikų, specialistų, 
kurie galėtų užimti valdiškas 
vietas? Tačiau sąžiningas 
žmogus visada suras išeitį, ko 
jis nežino, pasiklaus žinančio 
ir žiūrės žmonių gerovės. 

Sąžinė yra (ar bent turi bū
ti) valstybės pagrindas. Jeigu 
iki šiol valdžioje būtų buvę 
daug sąžiningų žmonių, šian
dien Lietuva klestėtų. Nebūtų 

tiek daug moralinio ir materi
alinio skurdo. Tie žmonės, ku
rie iškovojo nepriklausomybę, 
yra skriaudžiami ir neleidžia
ma jiems užimti svarbių pos
tų. Gal jie jau senyvo amžiaus, 
bet galėtų būti patarėjais, 
sprendžiant svarbius valstybi
nius reikalus. Jie yra patrio
tai, tačiau patriotizmo visur 
vengiama, ypač švietime. 

Artinasi trečiojo Seimo rin
kimai. Stiprina savo pozicijas 
buvę valdžioje, bet nedaug ge
ro žmonėms padarę. Ar ne lai
kas sąžiningiems žmonėms 
išeiti iš visų partijų partijėlių 
ir sudaryti stiprų bloką, ku
riuo žmonės pasitikėtų ir juos 
išrinktų? Jeigu tokia pat pa
dėtis tęsis ir toliau, kokia bu
vo iki šiol, Lietuva nepasieks 
gerovės, De$iar1abiąu slinks į 
skurdą. Maliau kalbų ir pa
žadų, o daugiau darbų ir sąži
ningų žmonių. 

Juozas Plačas 
Chicago, IL 

Iš mr*i t r toli 
KANADA 

Stasė Matuliauskienė, gy
venusi Lietuvių Vilniaus pen
sininkų namuose, išvyko ap
sigyventi Lietuvoje. Buvo at
vykęs sūnus su dukrele ir 

padėjo iškeliauti. Stasę dar so
vietų laikais vyras išsikvietė 
iš Lietuvos ir, trumpai pagy
venęs su žmonele, iškeliavo į 
kitą pasaulį. 

Iš Lietuvos lankėsi Toron
te 31 asmens verslininkų gru
pė. Kai kurie turėjo giminių 
Toronte. Vienas žymus staty
bininkas, Antanas Butkus iš 
Kauno, lankėsi su dukrele Rū
ta. Antanas daug namų statė 
Sibire, Karaliaučiaus krašte ir 
dabar atnaujina Vilniaus na
mus. Jis ne vieną šventovę 
Lietuvoje atnaujino savo lė
šomis. Iš Toronto lėktuvu iš
vyko į Čikagą ir kitus Ameri
kos miestus. 

Devyni Lietuvos kariuo
menės karininkai atvyko į 
Camp Borden Kanados ka
riuomenės bazę anglų kalbos 
kursams. Čia išbus iki gruo
džio mėnesio pradžios. Visi 
karininkai dalyvavo Midland 
lietuvių metinėje šventėje, kur 
yra pastatytas lietuviškas 
kryžius. 

Pažymėtina, kad Kanados 
kariuomenė savo lėšomis iš
kviečia Lietuvos karininkus, 
vieną grupę po kitos, tobulin
tis anglų kalbos ir jau tas tę
siasi keleri metai. Kita grupė į 
Quebecą atvažiuoja mokytis 
prancūzų kalbos. 

Stasys Prakapas 

Antano Mončio muziejuje Palangoje M. Ambrazaitienės nuotrauka 

lt makes a vvorld of c fference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-trip trave1 x jthuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily serv ce to Vilnius with a hassle-free connection va 
Stockholm. When you're ready '•' return. you'll enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhage- hub. Find out what a wor!d of dtfference SAS 
cart make for your next tnp. Just cail your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scand-iavian.net 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

ALFONSAS SMILGIUS 
Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėvo, kurio netekome 
1999 m. rugsėjo 17 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už 
Velionį bus aukojams š.m. rugsėjo 17 d. St. Patrick's 
bažnyčioje, East Chicago, DN. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Alfonsą savo maldoje. 

Nuliūdę): žmona Krescencija, sūnus Paul, 
marti Angelą ir gimines. 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS' lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
.DRAUGĄ a tm ink ime savo tes tamente . 

Pasaulio Lietuvių Centrui aukojo 
2000 m. sausio 1 d. — 2000 m. birželio 30 d. 

$6,000 Antanas Laurinaitis; 
$1,000 Lietuvių fondas, Lith. National Culture Fund, Ine, 

Šarūnas ir Vida Rimas; 
$500 dr. B. K ir Gražina Latoža, Jim ir Gražina Liautaud, 

Donatas ir Daina Siliūnas, Algis ir Violeta Strikas; 
$400 dr. Julius ir Lydia Ringus; 
$375 Illinois Toolworks Foundation; 
$305 Karolina Kubilius; 
$300 Peter ir Ruth Buchas, Vytautas ir Alice Lapatinskas, 

Giedrė Mereckis; 
$225 Juozas ir Marytė Vizgirda; 
$200 Gintaras ir Marie Dargis, Dana Elsbergas, Irena 

Galinis, Adolfas ir Sofija Jelionis, Irena Kairys, Albertas ir 
Bronė Kremeris, Sunlight Committee Lithuanian World 
Community, Juozas ir Dalia Liubinskas, Zuzana Pupius, Ona 
Ramas, Donatas ir Indrė Tijūnėlis; 

$150 Oskaras ir Bronė Kremeris, Raymond E. Paskųs, Ben 
ir Irene Serapinas, Mary Wysocki; 

$100 Adolph Banūnas, Jurgis ir Dana Bendikas, Brighton 
Pk. Lith. Homeownere Assn, Stanley ir Ona Budėjus, Romas 
ir Birutė Butkonas, Edward ir Elena Cizinauskas, John ir 
Elizabeth Indriūnas, Vytautas ir Regina Juchnevičius, John 
ir Ina Kasis, Vida Kašubą, Peter ir Irena Kazlauskas, Rūta ir 
Edmundas Kirkus, Viktoras ir Dana Kochanauskas, LSS 
draugovė „Sietuva", Juozas Macėnas Ida D. Milbut, Vytas 
Misiulis, Ray ir Eglė Novak, dr. Thomas ir Daine Quinn, 
Algis ir Irena Regis, Jonas ir Gražina Rimkunas, Justas ir 
Rasa Šarauskas, Gražutė Sirutis, Saulius ir Lidija Šoliūnas, 
Vytenis J. ir Sofija Statkus, dr. Daina Variakojis, Stanley ir 
Francesca Žymantas; 

$90 Danguolė Ilginis, Irena Lange; 
$80 Angelė Simaitis; 
$75 Eugene ir Irena Slavinskas; 
$60 dr. Giedrė Kumpikas; 
$66 Povilas Peskaitis; 
$60 Dolores Abderholden, Joseph ir Aldona Brizgys, Mr. 

ir Mrs. Joseph Dauparas, Beatriče De Sapio, dr. Albinas ir 
Ona Garunas, Vytautas ir Liuda Germanas, Bernice Gražutis, 
Dagmara Jurcys, Daina Kojelis, Aksenija ir Bronius Kuras, 
Vitalis ir Dana Lembertas, Victor ir Clare Narušis, Irena 
Raulinaitis, Rimvydas Sidrys, Patricia Trowbridge, Vincas 
Vyžas, Mieczyslaw ir Elena Wasilewski, Aras ir Lina Žlioba; 

$45 Genie Irene Juodikis, Julija Smilga; 
$40 Jonas ir Albina Butvilą, Ray ir Dana Norvaišas, 

Eugene ir Irena Vilkas; 
$35 Ričardas ir Taiyda Chiapetta, Martynas Kleinaitis; 
$30 Kostas ir Karolina Bružas, Leon James Entas, Danutė 

Garbonkus; 
$25 Vytautas ir Danutė Anonis, F. J. Bobbin; William 

Burimaukas, Petronelle Cicėnas, Helen Dawley, Reinhold ir 
Emmy Gedeit, George Gudauskas, Jr., Frank ir Marie 
Jagiella, Gražina Kenter, Frances Laurence, Alice Lever, 
Matilda Lindstadt, Gražutis ir Audronė Matutis, Petronella 
Mesec, dr. Vytautas ir Genovaitė Musonis, Robert ir Lynda 
Nevulis, Austrą Puzinas, James T. Rathke, Theodore ir Ritonė 
Rudaitis, John ir Ona Rugelis, Florence Schneider, Phillip F. 
Varnagis, Al ir Arlen Žolynas; 

$20 Dalia N. Armonas, Halina Bagdonas, Ona 
Brazlauskaitė, Dorothy Degennaro, John J. Giriūnas, dr. 
Arnoldas Grusnys, dr. Alfredas Krisiukėnas, Anthony 
Kveselis, Stanley ir Jean Rymas, Tadas ir Elena Varanka; 

$15 Edvardas ir Jadvyga Biskis, Therese Jacąues, Jurgis 
Likanderis, Walter Markūnas; 

IlOTadas Aleksonis, Edward ir Genovaitė Bara
nauskas, Petras ir Rita Bernotavičius, John J. Giriūnas, 
Balys Raugas, Birutė Trinka, Albert ir Blanche Yackabonis, 
Edward W. Zunaris; 

$5 W. M. Seipel, B. Staknis-Kubowicz; 
$4 Richard A. Urnežis; 
$3 Jonas Antanavičius; 
$2 Vytautas Golis. 

Visiems PLC rėmėjams nuoširdžiai dėkoja: 
Pasaulio Lietuvių Centras 

14911127 Street 
Lement, IL 60439 

http://www.scand-iavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 

Kada pasku::r.į kartą regėjai gražią vaidilutę arba šaunų riterį? Kada 
paskutini kartą matei gulbes ir povus? Kada paskutinį kartą padėjai Lie
tuvai'7 Nepraleiskite labai retos progos ir atvykite į Lithuanian Mercy Lift 
„Viduramžių/Medieval" pokylį, kuris įvyks spalio 1 d., sekmadienį, 3 vai 
p.p. romantiškuose Montefiori soduose Lemonte. 11250 S. Archer Avenue 
Skambinkite Linai Žiobienei tel. 630-725-9544. 

Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugija 
užsisakė ir sumokėjo už .viso 
stalo „Draugo" pokylio bilie
tus, o ne J. Utara, kaip buvo 
skelbta 2000 m. rugsėjo 6 d. 
„Drauge". Raginame ir kitus 
paskubėti, atsiliepti, nes 
„Draugo" pokylis - jau šį sek
madienį! 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" rugsėjo 13 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Ilgiausia 
kelionė traukiniu". Ar esate 
pasiruošę keliauti? Kelionė 
ilga, 6,000 mylių, išvyksime iš 
Maskvos „Trans-Siberian" ek
spresu, pervažiuosime Volgos 
upę, šaltąjį Sibirą ir pamaty
sime Rusiją. Kviečiame atvyk
ti ir visa tai pamatyti, nes pa
tys tikrai ten nevyksime. Iki 
pasimatymo „Seklyčioje"! 

Puiki architektūrinė eks
kursija po žymiąsias Čikagos 
vietas ir dar lietuvių kalba! 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius kviečia visus į 
ekskursiją po Oak Parką. Ren
kamės rugsėjo 16 d., šeštadie
nį, 10:30 val.r. knygyne Gink-
go Tree Bookshop (951 Chica-
go Ave., Oak Parkj, esančiame 
prie F. L. Wrigth namo-studi-
jos. Apžiūrėję ją, pėsčiomis ap
lankysime įdomesnius Oak 
Parko statinius. Daugiau in
formacijos skambinant A. 
Dobrovolskienei tel. 773-436-
7679. 

Šaulių garbės pirminin
kas Alfonsas Paukštė apsi
lankė ..Drauge", užsiprenu
meravo laikraštį ir paliko 25 
dol. auką. Nuoširdžiausiai dė
kojame! 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
pradeda rudeninę veiklą susi
rinkimu, įvyksiančiu antradie
nį, rugsėjo 19 d., 7:30 val.v. 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Bus renkama kuo
pos valdyba. Vyčių seimo dele
gatai papasakos apie seimo 
įvykius, po to - vaišės ir pa
bendravimas. Kviečiami ne tik 
visi nariai, bet ir norintieji 
prisijungti prie prasmingos 
Lietuvos Vyčių veiklos. 

Garsioji dainininkė Irena 
Milkevičiūtė dainuos „Drau
go" koncerte spalio 8 d. Mo-
ther McAuley gimnazijoje, o 
ne „Draugo" pokylyje rugsėjo 
17 d. kaip buvo rašyta rugsėjo 
9 d. „Draugo" kultūriniame 
priede. Rugsėjo 17 d. „Drau
go" pokylio meninę programą 
atliks broliai Švabai ir kiti lie
tuvių menininkai. 

Lietuvos Dukterų draugi
jos pokylis įvyks spalio 14 d., 
šeštadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

Atsiųsta paminėti 
„Apžvalgos" laikraštis, ta

pęs katalikiškojo „XXI 
amžiaus" priedu, 18-ajame nu
meryje rašo apie tolesnį par
tijų blokavimąsi prieš rinki
mus. Rugpjūčio 18 d. Seimo 
Konstitucijos salėje vyko Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos ir „Socialdemokratija 
2000" surengtas bendras se
minaras „Socialinis saugumas 
- Lietuvos žmonėms", kuriam 
baigiantis šios dvi „skirtingas 
idėjines ištakas", anot LKDP 
vadovo Algirdo Saudargo, tu
rinčios partijos pasirašė dek
laraciją „Dėl bendradarbiavi
mo įgyvendinant" socialines 
programas". 

„Žmones labiausiai paveikė 
nestabilumas socialinėje sfe
roje. Pati sunkiausia reformų 
našta kliuvo eiliniam žmogui, 
kuris palyginti mažai triukš
mavo dėl savo padėties. Ne tik 
tarnautojai, paprasti žmonės, 
bet ir sėkmingi verslininkai 
nežino, kas bus po metų, nes 
nėra aiškaus šalies raidos 
modelio",- sakė „Socialde
mokratija 2000" vadovas R. 
Dagys. Jo nuomone, laikas 
keisti akcentus ir garsiau 
kalbėti apie socialinę politika. 

AUKSINĖS ŠIRDYS IR RANKOS 
Jie dirba ne dėl padėkų, vie

šų pagerbimų, pagyrimų. Ne 
kartą net atsitinka atvirkščiai 
— savo laiką aukojantys kitų 
labui būna palaikomi durne
liais, neturintys ką kita veikti 
arba nesuprantantys, kad la
biausia reikia rūpintis savo 
gerove, pramogomis, atostogo
mis. „Reikia mylėti save, kad 
galėtum mylėti kitą", — yra 
šių laikų dėsnis. Deja, nuolat 
beugdant meilę sau. dažnai 
nebelieka laiko ar lėšų mylėti 
kitą... 

Mūsų lietuvių visuomenėje 
daugelį metų buvo ir yra daug 
savanorių, be kurių nebūtų 
buvę lietuviškų parapijų, mo
kyklų, fondų, užsiėmimų, jau
nimui ir pagyvenusiems, Lie
tuvos išlaisvinimo akcijų ir 
pagalbos vargstantiems. 

Mecenato Donato Tijūnėlio 
dėka „Saulutės", Lietuvos vai
kų globos būrelio, savano
riams liepos 7 d. PLC Bočių 
menėje buvo surengta „Padė
kos vakaronė". Atskiri kvieti
mai nebuvo siunčiami, apie 
vakaronę pranešant per spau
dą. Gražiai grupei susirinkus, 
pirmininkė išreiškė padėką 
..Saulutės" narėms ir jų šei
moms ypač sekretorei Aušrai 
Šaulienei, iždininkei Ramunei 
Račkauskienei, pakavimu ir 
siuntimu besirūpinančiai Ra
mintai Marchertienei bei na
rių vardu, dėkojo visiems pa
dedantiems palengvinti gyve
nimo kelią sunkiose sąlygose 
gyvenantiems Lietuvos vai
kams. Iš Lietuvos atvykęs Ri
čardas Birieta patvirtino įvai
rių organizacijų šalpos reika

lingumą ir dėkojo užsienio lie
tuviams už artimo meilės įgy
vendinimą. 

Pasistiprinus Aldonos Šo-
liūnienės ir „Saulutės" pirmi
ninkės vaišėmis vakaronė vir
to „dainų vakarėliu". Stasė 
Jagminienė nesipuikuodama 
išsitraukė akordeoną ir Jūrai 
Bakaitienei bei Zitai Dapkie
nei pritariant vedė visų mėgs
tamas dainas, visiems mielai 
prisijungiant. 

„Saulutė" dėkoja Lithuanian 
Mercy Lift, Pasaulio lietuvių 
centrui, žiniasklaidai, visiems, 
kurie aukoja, daiktus suvežą, 
skirsto ir pakuoja. Padėka ir 
tiems, kurie nepraleidžia pro
gų rasti lėšų Lietuvos vaikų 
paramai šiuo ypatingai sun
kiu ekonominiu laiku. 

Indrė Tijūnėlienė 
„Saulutės" pirmininkė 

Dr. Algirdas Marchertas. ..Saulutes" ryšininke su St Patrick's parapija Nijole Kašubiene ir Dalia Šlenient 
..Saulutes" Padėkos vakaronėje liepos 7 d. PLC Bočių menėje Nuotr Indrė* Tijūn^lion^s 
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MANO PASAULIS ATVIRAS GĖRIUI 

Rugsėjo 9 d. Jaunimo centre „Trys tigriukai* - (is kairės) Ramojus Motuzas, Aurimas Syrusas ir Vytautas Jur
gelevičius — ir dainavo, ir vaidino, ir šoko. Viena iš nuotaikingiausių dainų buvo „Žvirblio čirškėjimas". 

Nuotr. Jono Kuprio 

mėgiamu ir vertinamu vaikų 
dainavimu, kurį išpopuliarino 
„Dainų dainelės" konkursai, o 
dainininkus augino M.K. 
Čiurlionio meno mokykla, gar
sieji „Ąžuoliuko'', „Liepaičių" 
ir kt. chorai bei gausus būrys 
muzikos mokytojų entuziastų. 
Neperdedant galima sakyti, 
kad Lietuva - dainininkų 
kraštas. Tai patvirtino ir 
išeivijos klausytojai, kurie Le
monte ir Jaunimo centre kon
certavusius berniukus sutiko 
nepaprastai šiltai - su 
džiaugsmingais pasigėrėjimo 
šūksniais ir ovacijomis. 

Išvykdami iš Čikagos jau
nieji dainininkai apsilankė 

Šie žodžiai iš populiarios ly
rinę muziką kuriančios kom
pozitorės G. Savinienės dainos 
„Mano pasaulis" (žodžiai Pr. 
Raščiaus) labai tiksliai nusa
ko žavaus vaikų ansamblio iš 
Lietuvos programos turinį. 
Rugsėjo 8 d. „Trys tigriukai" 
(vadovė Eleonora Rakaus
kienė) savo koncertinę kelionę 
po JAV pradėjo Lemonte, o 9 
d. - Jaunimo centre Čikagoje. 
Ansamblyje dainuoja trys 12-
14 metų berniukai — Ramojus 
Motuzas, Aurimas Syrusas ir 
Vytautas Jurgelevičius, dar 
dainuojantys ir garsiame 

.Ąžuoliuko" chore. Ansamblis, 
susikūręs prieš pusantrų 
metų, dainuoja lyrines lietu
vių kompozitorių dainas, 
kurių daug yra parašyta spe
cialiai žinomos muzikos peda
gogės ir „Trijų tigriukų" va
dovės E. Rakauskienės daini
ninkams. Ansamblio gastro
lių programoje - kompozitorių 
G. Savinienės, J. Cechano
vičiaus, T. Leiburo, A. Jagele-
vičiaus, P. Ožiūno dainos apie 
tėvynę, apie vaikystę, grožį ir 
gėrį- Čikagos ir apylinkių lie
tuviai turėjo progos susi
pažinti su Lietuvoje labai 

„Draugo" redakcijoje. Jiems 
labiausiai patiko Čikaga nuo 
aukščiausiojo pastato stogo ir 
dvi „mamos", kurios juos čia 
globojo: LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
organizavusi jų kelionę už At
lanto, ir Aušrelė Sakalaitė, 
lydėjusi juos pirmomis ke
lionės dienomis. Jaunieji ar
tistai sakė, kad iš visų savo 
koncertų jie labiausiai vertina 
čikagiškius, nes čia jie jautė 
ypatingą klausytojų palai
kymą. 

Iš Čikagos „Trys tigriukai" 
išvyko į Detroitą, Vašingtoną, 
Clevelandą, Philadelphiją. 
Berniukus kartu su mokytoja 
lydi ir solisto Ramojaus Motu
zo mama Laima Motuzienė. 

Baigiant norėtųsi atsakyti į 
vienos klausytojos repliką, 
išreikštą po koncerto Jaunimo 
centre jaunųjų artistų vado
vei: „Kodėl jūs nedainuojate 
liaudies muzikos?" 

Manau, jeigu visi dainuotų 
tik liaudies dainas, tektų 
uždaryti Lietuvos muzikos 
akademiją, kur rengiami 
šiuolaikiniai kompozitoriai. 
Mokytoja E. Rakauskienė de
da daug pastangų, kad būtų 
kuriama šiuolaikinė muzika, 
skleidžianti gėrį, grožį, tė
vynės meilę šiuolaikine kalba. 

O juk mes ir esame ta liau
dis, kurios geriausius kūrinius 
dainuos ainiai po šimto metų. 

Gaila, jeigu šitoks klausi
mas būtų užduotas ir prof. Ire
nai Milkevičiūtei, kurios ne
kantraudami laukiame 
,J)raugo" koncerte. Tada tek
tų siūlyti uždaryti ir garsią 
dainininkais Lietuvos operą. 

Audronė V. Škiudaitė 

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
„SEKLYČIOJE* 

Rugsėjo 8-osios — Tautos susipratusį pilietį, dirbantį 
šventės minėjimą „Seklyčioje" 
pradedant, renginių vadovė E. 
Sirutienė pakvietė visus daly
vius sugiedoti Lietuvos him
ną, ką ir padarėme muz. A. 
Barniškiui akompanuojant. Po 
to ji mums pristatė B. Nainį 
'kuris sakėsi Marąuette Parke 
jaučiasi kaip namie, nes išgy
veno šitoje apylinkėje 20 me
tų), ir jis mums papasakos 
apie lietuvių tautą. B. Nainys 
savo gyvenimo kely įmynė gi
lius pėdsakus, besirūpinda
mas lietuvių reikalais, lietu
vių bendruomenės gerove. Bū
damas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirminin
ku apkeliavo beveik pusę pa
saulio, lankydamas lietuvius 
ne tik Australijoje, bet ir Rusi
joje, ir Sibire. Vadovavo PLB 
Vidurio vakarų apygardai (bu
vo pirmininku), taip pat buvo 
PLB Krašt) valdybos pirmi
ninkas. Ilgus metus išbuvo 
žurnalo „P:> šaulio lietuvis" re
daktorium Dabar „Draugo" 
laikraštyje turi savo skyrių, 
reiškiasi ietuviškoje spau
doje. 

B. Nainys savo paskaitą 
pradėjo, s.:<ydamas, kad mū
sų tautos pradžios nežinom. 
Atsikraustė ji iš kažin kur, 
nuo Indijos, ir apsistojo prie 
Baltijos jūro*s. Išliko per visas 
nelaimes, marus, badus ir 
įvairiausias negandas. Ir jei 
išgyveno paskutinius 50 metų 
(tą visą baisią okupaciją), tai 
gyvens ir toliau. „Lietuvos 
valstybę kuria tauta" — teigia 
Lietuvos konstitucija. Lietu
viškiau išvertus — konstituci
ja sako, kad Lietuvos val
stybės šeimininkas yra 
lietuvis, lietuvių tautos narys, 
jos patriotus... Be jokių išlygų. 
O kažkok> naujųjų laikų filo
sofas iš kažin kurio Kauno 
universiteto skelbia, kad 
„Nėra lietuvių tautos ir nieka
da jos nebuvo", dar pridėda
mas, kad hetuviai per amžius 
drauge išsilaikė tik dėl iš kaž
kur atsiradusios bendros kal
bos... Švietimo vadovas Kor
nelijus Platelis aiškina, kad: 
„Ugdysime ne kokj ypatingai 
tėvynę mylintį patriotą, bet 

Lietuvos valstybės žmonių ge
rovei", o vienoje iš savo kalbų 
dabartinis prezidentas skelbė: 
„Ruoškime pilietinę visuome
nę.. Į Lietuvos mokyklas įneš-
kime pilietines visuomenės 
ruošimo bei auklėjimo pamo
kas". Savo nuomonei plačiau 
paryškinti prelegentas pacita
vo ištrauką iš „Kultūros ba
ruose" spaudinto Romualdo 
Grigo straipsnio „Tarp pilie
tiškumo ir tautiškumo": „Aki
vaizdus paradoksas: Lietuvos 
valstybingumą atkurti 1990 
m. pakilo vos ne visa tauta, 
vildamasi ne tiek ekonominių, 
kiek politinių laisvių, taip pat 
ir savo autentiškesnės savitai-
gos. Bet realybė pasirodė pik
tesnė. Ekonominė bei poilitinė 
laisvė nedavė laukiamų vai
sių, o į valstybės bei tautos 
gyvenimą vis gilesnes šaknis 
ėmė leisti antitautinės (supra-
nacionalinės), kosmopolitinės 
(tautiškumo nepripažįstan
čios, atvirai jį ignoruojančios) 
struktūros ir tapo akivaizdus, 
net spartėjantis tautinės są
monės ir savimonės nykimas. 
Liūdna, kad ne svetimieji, bet 
jau patys lietuviai sąmoningai 
ar nesąmoningai palaiko ir 
net skatina panašias tendenci
jas". 

„Ar tokią Lietuvą norėjo 
matyti Konstitucijos kūrėjai?", 
— klausė B. Nainys. Tikėki
mės, kad tas laikotarpis yra 
praeinantis. Sveikas protas ir 
logika turėtų laimėti. Gal čia 
tik praeinantis, dar sau vietos 
nesusiradusių buvusių sovieti
nių madingas postringavimas, 
gal tai 50 metų sovietinio oku
pavimo palikimas? 

Daug sukrėtimų lietuvių 
tauta turėjo per savo kelių 
tūkstančių metų istoriją ir vis
gi išliko. Buvo priešistorinė 
Lietuva. Kunigaikščių-karalių 
Lietuva (iki Liublino unijos) 
— tautinė valstybė su valdo
vais ir kariuomene. Bajorų 
Lietuva ir valstybės žlugimas, 
nes bajorija nuėjo tarnauti 
svetimiesiems. Po to 123 m. 
trukusi Rusijos priespauda. 
Nuo 1863 m. sukilimo prasi
dėjo atgaiva — atsirado Lietu

vos kaimas: kilo jauni, šviesūs 
žmonės: J. Basanavičius, V. 
Kudirka, J. Tumas ir kiti. Pa
sirodė laikraščiai „Aušra", 
„Varpas", „Tėvynės sargas". Iš 
kaimo kilę jaunuoliai 1918 m. 
išėjo savanoriais Maironio, to 
mūsų Atgimimo poeto, kūry
bos paveikti ir iškovojo ne
priklausomybė. Buvom nepri
klausoma valstybė iki 1940. 
VI. 15, kai Sovietų armijos už
plūdo Lietuvą ir ją okupavo. 

22 metai laisvės parodė, kad 
turim daug atsparumo ir re
zistencijos. Tai — 1941 m. su
kilimas ir partizanų pasi
priešinimas, trukęs nuo 1944 
iki 1958 m. Tylioji rezistencija 
atvedė ir į 1990 m. Kovo 11-
tąją. Deja, dabar apie tautiš
kumą nepopuliaru net kalbėti, 
nors Lietuvos Konstitucijos (3 
str.) įrašyta: „Niekas negali 
varžyti ar riboti Tautos suve
reniteto, savintis visai Tautai 
priklausančių teisių". Aiškiai 
regime, kad valstybė ir jos su-
kosmopolitinto, subiurokratin-
to supratimo aiškintojai pa
miršta, jog ne valstybė yra 
tautos suverenas, bet atvirkš
čiai — tauta yra savo valsty
bės suverenas, valstybės, kuri 
privalo užtikrinti jos prigim
tines teises ir pirmučiausia 
pačią pagrindinę teisę — teisę 
į fizinį išlikimą. 

Mes turime veikti Lietuvoj 
ir čia. Turime remti lietuvybę, 
auklėti jaunimą lietuviškai — 
tautiškai. Rugsėjo 8-ta panai
kinta kaip Tautos šventė, bet 
nepanaikinta tautinė dvasia. 
Negalime izoliuotis. Reikia įsi
jungti į NATO. Visiems žmo
nėms yra bendros problemos, 
bet yra specifinių ir tautinių 
problemų. Atsiminkime, kad 
esame tauta — turinti savo 
prigimtį ir savo kultūrą. Ne
įtaigokime kitų ir nesileiskime 
būti įtaigojami. Savo paskaitą 
B. Nainys baigė poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiais, ku
riuos poetas pasakė per jo pa
gerbimo vakarą. „Esu lietuvių 
tautos narys, ką pasiekiau, tai 
tik per tautą ir niekad neat
sižadėsiu savo Tautos". 

Prelegentui ilgai ir audrin
gai plojom. Po to renginių va
dovė padėkojo B. Nainiui už 
paskaitą ir paaiškino, kad ją 
išklausius atsiranda vilties, 

kad Lietuva nepražus. Po to ji 
maloniai pasveikino A. Bar-
niškį, kuris į „Seklyčią" at
vyksta per didžiąsias šventes 
(ką ir dabar padarė), taip pat 
pasveikindamas su Tautos 
švente ir ją pratęsdamas dai
nomis bei savo bičiulio Viliaus 
Morkūno (iš Vilniaus) eilėraš
čiais. Pirmoji daina buvo „Vie
nintelę turi" — apie Lietuvą, 
„kur Baltijos banga — sūri 
Jūratės ašara". Kita — „Kaip 
gražiai, gražiai mane augino" 
(žodžiai J. Marcinkevičiaus, 
muzika V. Mikalausko). Po jos 
traukėm: „Aukštaitija, Žemai
tija, tu Dievo glėby, Dzūkija, 
Suvalkija, gražiausia esi". Ta 
daina vadinasi, „Tavo dalia". 
Visi, ypač žemaičiai, nuošir
džiai traukėm: 

„Miela mano Dubysa 
čia tave suradau 
ir gyvenimą visą 
aš dainuoju tik Tau". 
Po* dainos apie Dubysą dai

navom visų mėgiamą „Puše
lę", o po jos „Lietuva, žemė tu 
viena". Dainas baigėm 
(griausmingai ir rankomis 
susiėmę) atidainuodami jau 
himnu tapusią „Žemėj Lietu
vos ąžuolai žaliuos..." Rengi
nių vadovė atsidėkodama A. 
Barniškiui, pasakė, kad jis yra 
tikras patriotas, ir tai įrodo 
meile lietuviškai dainai. 

Ši Tautos šventė dar bus il
gai prisimenama. 

Emilija J. Valantinienė 
i % . a r t i i f t<»li 

DETROITO GEGUŽINĖ 
Detroito Dievo Apvaizdos 

parapija kviečia visus daly
vauti gegužinėje, kuri vyks 
rugsėjo 17 d. po šv. Mišių. 
Kaip visados, visų lauks ska
nūs pietūs. Parapijiečiai kartu 
su svečiais galės praleisti lai
ką, smagiai kalbėdamiesi apie 
vasaros dienas ir klausyda
miesi Romo Zablecko orkestro 
(gal atsiras ir šokėjų?). O vai
kučiams skautų tuntai išnuo
mos smagų pripūstą burbulą 
šokinėti. Popietės pabaigoje 
trauksime laimėjimų bilietus 
ir pamatysime, kas laimės 250 
dol. Lauksim visų Detroito lie
tuvių iš visų kampų, didelių ir 
mažų. Iki pasimatymo! 

Dievo apvaizdos taryba 




