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Seimo dauguma susirūpino 
dėl žydus įžeidusio įstatymo 

Vilnius , rugsėjo 18 d. 
(BNS) — Parlamentarai ieško 
išeities dėl prieštaringai verti
namo įstatymo, kuriuo vals
tybė pripažįsta Kauno sukili
mo deklaraciją. 

Antradienį Seimo visuoti
niame posėdyje bus pateiktas 
svarstyti Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio pareng
tas rezoliucijos projektas dėl 
1941 m. birželio sukilimo įvy
kių vertinimo. Šiuo projektu, 
kuris užregistruotas praėjusią 
savaite, siekiama atskirti 
smurto prieš civilius gyvento
jus ir pasipriešinimo okupan
tams vertinimą. 

V. Landsbergis, pateikda
mas projektą, bandė sušvel
ninti įtampą, kilusią dėl pra
ėjusį antradienį Seimo priimto 
įstatymo, kuriuo valstybės 
teisės aktu pripažįstama 1941 
m. birželio sukilimo Kaune 
deklaracija. 

1941 metų birželio 23 dieną, 
iš Lietuvos traukiantis okupa
cinei sovietų kariuomenei ir 
artėjant nacių Vokietįjos da
liniams, ginkluoti lietuvių su
kilėliai Kaune paskelbė apie 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimą. Sukilimo die
nomis Kauno „Lietūkio* ga
raže buvo sušaudyta kelios de
šimtys žydų. 

Seimo priimtą įstatymą nei
giamai įvertino Lietuvos žydų 
bendruomenė ir grupė visuom
eninių organizacijų atstovų 
bei inteligentų. 

Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis ir Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietų oku
pacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje tirti pirmininkas 
Emanuelis Zingeris paprašė 
prezidentą Valdą Adamkų su
stabdyti įstatymą. 

Komiteto nariai diskutavo, 
ar įstatymas neįsigaliotų, jei
gu ir prezidentas, ir Seimo pir
mininkas atsisakytų pasi
rašyti ir paskelbti šį įstatymą. 
E. Zingeris siūlė tokį įstatymą Seimo pirmininkas. 

Viešnagė NATO nepraplėtė A. 
Paulausko akiračio 

apskritai atmesti. Tuo tarpu 
komiteto narys konservatorius 
Vytautas Cinauskas siūlė ne
sutapatinti sukilėlių deklara
cijos su žydų genocidu. Krikš
čionis demokratas Kazimieras 
Kryievitius teigė, jog sukilė
liai savo deklaracija norėjo pa
rodyti pasauliui, jog nauja 
okupacija dar kartą sužlugdė 
Lietuvos nepriklausomybės 
siekius. Vertinant tokiu požiū
riu, įstatymas, K. Kryževi
čiaus nuomone, yra visiškai 
teisėtas. E. Zingeris teigė, jog 
tokio įstatymo nereikėjo pri
imti vien iš praktinių sumeti
mų. 

I Komiteto posėdį pakvies
tas Europos teisės departa
mento direktorius Vilenas Va-
dapalas komiteto nariams sa
kė, jog Lietuva 1941 m. birže
lio 23 d. neturėjo vyriausybės, 
kuri kontroliuotų teritoriją ir 
savo gyventojus, todėl pagal 
klasikinį apibrėžimą, ji nega
lėjo atstovauti valstybei. V. 
Vadapalo teigimu, atstovavi
mo valstybei klausimą reikė
tų svarstyti 1938 metų Lietu
vos Konstitucijos kontekste 
bei atsižvelgti į tą faktą, jog 
Lietuvos prezidentas emigra
cijoje nebuvo atsisakęs savo 
galių. 

LDDP atstovas Algimantas 
Salamakinas teigė, jog prezi
dentui atsisakius pasirašyti 
įstatymą, tai privalo padaryti 
Seimo pirmininkas, „(staty
mas nesuteikia Seimo pirmi
ninkui veto teisės", teigė jis. 

Anot Konstitucijos 71 straip
snio, Seimo priimtą įstatymą 
prezidentas ne vėliau kaip po 
10 dienų po įteikimo arba pa
sirašo ir oficialiai paskelbia, 
arba grąžina Seimui pakarto
tinai svarstyti. Jeigu nurodytu 
laiku prezidentas įstatymo ne
pasirašo ir nepaskelbia, įsta
tymas įsigalioja po to, kai jį 
pasirašo ir oficialiai paskelbia 

Vi ln ius , rugsėjo 18 d. 
(BNS) — Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) vadas Artūras 
Paulauskas ir po vizito į Briu
selį nežino, kiek narių turi 
NATO. Sekmadienį LNK tele
vizijos laidoje „Savaitės pano
rama" paklaustas, kiek narių 
turi NATO, A Paulauskas at
sakė, jog penkiolika. Kaip 
žinoma, penkiolika narių turi 
Europos Sąjunga. 

Laidos vedėjai pasakius, jog 
tai neteisingas atsakymas, A 
Paulauskas, bandydamas pa
sitaisyti, nurodė kitą skaičių 
— dvylika. Tai Europos Są
jungos narių skaičius iki 1995 
metų, kai prie ES prisijungė 
Švedija, Suomija ir Austrija. 

NATO šiuo metu turi devy
niolika narių. 

Naujosios sąjungos vadas 
praėjusią savaitę lankėsi NA
TO būstinėje Briuselyje, kur 
buvo susitikės su NATO ge
neraliniu sekretoriumi George 
Robertson. A. Paulauskas pri
statė savo partijos tikslus 
užsienio ir saugumo politikoje, 
ir pabrėžė pasiryžimą bendra
darbiauti su NATO vadovybe, 
jeigu NS po Seimo rinkimų 
taptų valdžios partija. 

Paulauskas, be kita ko, 
teigė, kad Lietuva turi kelti 
sau tikroviškus, įgyvendi
namus tikslus, nes, nevykdy
dama įsipareigojimų, gali pa-

SYDNEY 
OLIMPIADOJE 

Nuotr.: Sydney olipinių žaidynių iškilmingame atidaryme z> Lietuvos sportininkų delegacija. EPA-Elta nuotr. 

Lietuva ir Šventasis Sostas 
apsikeitė svarbiais 

dokumentais 
Viln ius , rugsėjo 16 d. 

(BNS) — Popiežius Jonas Pau
lius II šeštadienį Vatikane 
priėmė Lietuvos vyriausybinę 
delegaciją. 

Kaip sakė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) In
formacijos departamento di
rektorius Petras Zapolskas, 
popiežius gerai įvertino Lietu
vos santykius su kaimynais. 
Pokalbyje, kuris daugiausia 
vyko lenkų kalba, popiežius 
įterpė ir kelis žodžius lietu
viškai. 

Lietuvą atstovavo užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius, švietimo ir kultūros 
ministras Kornelijus Platelis, 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos pirmininkas Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
ir Kauno arkivyskupijos vys
kupas Rimantas Norvilą. 

Prieš tai delegacija apsikeitė 
Lietuvos ir Vatikano sutarčių 
patvirtinimo raštais su 

-ekretoriumi 
. Louis Tau-

Vatikano 

-ietuvos Sei-
5 sutartis su 

Šventojo Sosto 
arkivyskupu Jea 
ran, dalyvauja; 
valstybės sekret< riui kardino
lui Angelo Sodan 

Liepos mėnesį I 
mas patvirtino tr 
Šventuoju Sostu: :ėl Katalikų 
Bažnyčios ir vaL.ybės santy
kių teisinių aspektų, dėl ben
dradarbiavimo -vietimo ir 
kultūros srityse te: dėl Lietu
vos kariuomene^ tarnaujan
čių katalikų sielovados. 

Šios sutartys paderins Lie
tuvos institucijų ir Katalikų 
Bažnyčios bendradarbiavimą, 
ugdant Lietuvos gyventojų 
moralines vertybes. 

Atsižvelgiant į tai. kad Lie
tuvos piliečių dauguma išpa
žįsta katalikų religija, sutarti
mi dėl valstybes ir Katalikų 
Bažnyčios santykių siekiama 
teisiškai sureguliuoti santy
kius tarp Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios. Sutartis įtvirtina 
Valstybės ir Katalikų Baž
nyčios nepriklausomybės ir 

kirsti bendrininkų pasi
tikėjimą. Pasak A. Paulausko, 
vienas tokių „ambicingų už
mojų* — ketinimas 2001 m. 
krašto apsaugai skirti 2 pro
centus bendrojo vidaus pro
dukto (BVP). Socialliberalų 
vado teigimu, tokie įsipa
reigojimai turėtų būti nukelti 
bent iki 2002 metų. 

Kaip žinoma, 1999 m. 
pradžioje Seimas priėmė kon
servatorių vadovo Vytauto 
Landsbergio parengtą krašto 
apsaugos finansavimo strate
guos įstatymą, kuriuo remian
tis, išlaidos gynybai 2001 me
tais turi pasiekti 2 proc. BVP. 
Šį įsipareigojimą, kaip rimtą 
žingsnį siekiant NATO reika
lavimų, gerai vertino Vakarų 
valstybių ir NATO vadovai. 

įstatymu buvo nustatyta, 
kad 2000 metais išlaidos 
krašto apsaugai sieks 1.95 
proc. BVP, tačiau dėl Lietuvos 
prastesnės nei tikėtasi ekono
minės būklės manoma, kad šis 
rodiklis sieks 1.7-1.75 proc. 
BVP. Pernai krašto apsaugos 
finansavimas siekė maždaug 
75 proc. numatytų lėšų. 

Socialliberalai šių metų 
pradžioje surinko beveik 
100,000 Lietuvos piliečių 
parašų, kuriais buvo remia
mos 2000 metų biudžeto patai
sos. Socialliberalai siūlė su
mažinti krašto apsaugos 

Kubos vadas galėtų padėti 
išlaisvinti pagrobtą lietuvį 

Vi ln ius , rugsėjop 16 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Rusijos 
diplomatai ieško galimybių su
sisiekti su Kubos vadovu Fidel 
Castro. Tikimasi, jog jis galėtų 
paveikti prokubietiškai nusi
teikusius Kolumbijos su
kilėlius paleisti trečiadienį pa
grobtus Lietuvoje registruotos 
„Baltic SHEM„ padalinio 
„SHEM de Columbia" dar
buotojus, šeštadienį pranešė 
dienraštis „Respublika". 

55 metų Elektrėnų gyvento
jas Vladimiras Molodcovas ir 
47 metų maskvietis Vladimir 
Larin buvo pagrobti tre
čiadienį vidurdienį iš statybų 
aikštelės prie Medeljino mies
to. Spėjama, jog pagrobimą 
galėjo įvykdyti Valstybinio 
išlaisvinimo armijos arba Ko
lumbijos revoliucinių gin
kluotųjų pajėgų kovotojai. 
Pastarosios yra dvi di
džiausios Kolumbijoje vei
kiančios teroristinės organiza
cijos. 

Pasak dienraščio, Kolumbi
jos sukilėliai kovą prieš tei
sėtai išrinktą valdžią pradėjo 
prieš tris dešimtmečius jkvėp-

išlaidas 147 mln. litų, skiriant 
juos švietimui ir aukštajam 
mokslui. Šis įstatymo projek
tas Seimo buvo atmestas. 

ti Kubos revoliucijos. 
Ilgai Kolumbijoje gyvenęs 

Lietuvos prezidento patarėjas 
Raimundas Mieželis, dien
raščio teigimu, pritaria spren
dimui ieškoti ryšių su F. Cas
tro, tačiau kritikuoja bendro
vės „Baltic SHEM" atstovų 
pažadus sumokėti išpirką pa
grobėjams 

„Baltic SHEM" bendrovės 
direktorius Samuilas Ošerovs-
kis pažadėjo parduoti dalį 
savo įrenginių ir turto, kad 
galėtų sumokėti išpirką. 

Tuo tarpu I-ietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos Infor
macijos departamento direkto
rius Petras Zapolskas pareiš
kė, jog.Lietuva neieško ryšių 
su Kuba del jos tarpininkavi
mo vaduojant Kolumbijoje pa
grobtą Lietuvos pilietį. 

Pasak P. Zapolsko. pagro
bėjų reikalavimai įr pagrob
tųjų likimas kol kas tebėra ne
žinomi. 

Pagrobtųjų išlaisvinimo sie
kiama diplomatinėmis prie
monėmis — Lietuva praėjusią 
savaitę Kolumbijos ambasadai 
Varšuvoje ir Kolumbijos {'/.-
sienio reikalų ministerijai įtei
kė dvi notas, kuriose prašoma 
dėti visas pastangas ieškant 
sukilėlių pagrobto Lietuvos pi
liečio. 

autonomiškumo principą, tuo 
pačiu numatydama, kad jos 
per savo kompetentingas in
stitucijas glaudžiai bendradar
biauja. 

Sutartis dėl bendradarbiavi
mo kultūros ir švietimo srityje 
sudaro sąlygas katalikiškam 
ugdymui, užtikrina pagarbą 
religiniams įsitikinimams, sim
boliams ir vertybėms. Sutarti
mi kiekvienam garantuojama 
teisė laisvai pasirinkti tikybos 
ar etikos kursą kaip privalo
mo dorinio ugdymo dalyką, 
joje taip pat pabrėžiama, kad 
valstybinėse ar savivaldybių 
bendrojo lavinimo įstaigose 
katalikų tikybos mokymui bus 
sudaromos tokios pat sąlygos, 
kaip ir kitų dalykų mokymui. 
Pagal šią sutartį Katalikų 
Bažnyčiai pripažįstama teisė 
steigti įvairių tipų ir pakopų 
švietimo įstaigas ar būti vie
nai iš jų steigėjų. 

Trečiasis susitarimas už
tikrina nuolatine " kariuo
menėje tarnaujančių katalikų 
sielovadą. Joje numatoma, 
kad Šventasis Sostas paskirs 
ordinarą-vyskupą, kuris rū
pinsis karių sielovada. 

* Konse rva to r iu s Anta 
n a s Stas iškis „nesusiprati
mu" vadina Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio sprendi
mą kreiptis į prezidentą su 
prašymu „vetuoti" Seimo pri
imtą įstatymą dėl 1941 m. 
birželio 23-iosios sukilėlių pa
reiškimo. „Mano supratimu, 
įstatymas yra visiškai nepa
žeidžiamas nei moralės, nei 
teisės požiūriu", teigė A. Sta
siškis, vienas iš šio įstatymo 
rengėjų «*» 

* Mažeikių naftos per
d i rb imo gamykloje šią sa
vaitę pradedamas kapitalinis 
remontas. Atskiri technologi
niai įrenginiai stabdomi pir
madienį, o rugsėjo 24 d„ su
stos visa įmonė. Kaip informa
vo „Mažeikių naftos" susivie
nijimo komunikacijos tarnyba, 
iki šiol vykę kapitaliniai įmo
nes remontai — įprasti patik
ros ir remonto darbai, atlieka
mi visose naftos perdirbimo 
įmonėse, trukdavo 40-45 die
nas. Šiam kapitaliniam re
montui skiriamos tik 23 paros, 
kurių metu įmonėje numatyta 
atlikti 20.000 įvairaus sudė
tingumo darbų. B M 

* Vyriausybė ruošiasi su
teikti vals tybės garant i ją 
Europos investicijų bankui, 
kuris Klaipėdos uosto kranti
nėms rekonstruoti bei uosto 
geležinkelių išplėtimo projek
tui finansuoti teikia 10 mln. 
eurų (apie 35 mln. litų: pa
skolą. 'F.ll.l' 

* P i rmąs ia s ol impinio 
k repš in io r u n g t y n e s B gru
pėje Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė žaidė su Italijos ko
manda ir pralaimėjo 48:50 
(30:30). Ypač atkakli kova užvi
rė rungtynių pabaigoje. Likus 
41 sekundei Mindaugas Timins-
kas persvėrė rezultatą Lietuvos 
rinktinės naudai 48:47. Bet po 
16 sekundžių puolimą taikliu 3-
taškiu metimu užbaigė Andrea 
Meneghin. Beje, tai buvo vie
ninteliai jo pelnyti taškai šiose 
rungtynėse. Per paskutines 12 
sekundžių lietuviai dar bandė 
du kartus mesti iš tritaškio zo
nos, bet netaikliai. Italai iško
vojo pergalę, pataikę vos 32.6 
proc. metimų (15 iš 46), tačiau 
lietuvių taiklumas buvo dar 
prastesnis — 26 proc. (13 iš 50). 

* Pirmąją pergalę ant ra
j a m e mote rų s ta lo teniso tur
nyro pirminių I grupės varžybų 
žaidime pirmadienį iškovojo 
Rūta Garkauskaitė Būdienė, 
nugalėjusi Čilės atstovę. 

* A k a d e m i n i o i rklavimo 
v a r ž y b o s e p o r i n e dviviete 
plaukusios Birutė Šakickienė ir 
Kristina Paplavskaja antrajame 
plaukime užėmė antrą vietą ir 
pateko į pusfinalį. Teisę rungty
niauti finale iškovojo tik plau
kimų nugalėtojos — Vokietijos 
ir Rumunijos porinės dvivietės. 

* P r a s i d ė j o kval i f ikacinės 
s ta lo t en i so va ržybos . Mote
rų dvejetų turnyre dalyvaujanti 
pora iš Lietuvos Rūta Garkaus
kaitė ir Jolanta Prūsienė, žai
džianti B grupėje, įveikė Japo
nijos duetą Kazuko Naito ir 
Rinko Sakata. 

* Austra l i jos o l impiniuose 
s t ad ionuose sekmadienį buvo 
nuleistos vėliavos. Visa olimpi
nė šeima gedėjo dėl Tarptauti
nio olimpinio komiteto (TOK) 
prezidento Juan Antonio Sama-
ranch žmonos mirties. 80-metis 
J . A. Samaranch, praėjus vos 2 
dienoms po žaidynių atidarymo 
ceremonijos, išskrido į Barcelo-
ną. Tai pirmas atvejis per 20 
metų, kai olimpinės žaidynės 
vyks be TOK prezidento 68 
metų Maria Teresa Salisachs-
Rowe, kurią pažįstami papras
tai vadino Bibis, mirė nuo sun
kios vėžio ligos. Sydney olimpia
dos dienomis J. A Samaranch 
pareigas eis TOK vicepreziden
tas Diek Pound. 

* Lietuvos šaulės Dainos 
Gudzinevič iū tės la imėtas 
aukso medalis verčia vyriausy
bes ir jai pavaldžių institucijų 
valdininkus pradėti sukti gal
vas, kur reikės rasti pinigų 
premjero pažadėtiems pinigi
niams prizams, jeigu lietuviai 
pelnys daugiau aukščiausiųjų 
padovanojimų. Mat Kūno kul
tūros ir sporto departamentui 
tam reikalui skirtų pinigų už
tenka atsiskaityti tik už vieną 
aukso ir vieną sidabro meda
lius Šiemet pasaulio, Europos 
ir olimpinėse žaidynėse gerų re
zultatų pasiekusiems sportinin
kams premijuoti skirta 12 mln. 
Litų, dabar jau išleista apie 
450,000 litų. Rugpjūčio 16 d vy
riausybes nutarimu numatyta, 
kad olimpiadoje pirmąją vietą 
iškovojęs sportininkas gaus 
400,000 Lt. antrąją — 200.000. 
trečiąją — 150.000. ketvirtąją 
— 80,000. penktąją— 60.000. 
šeštąją — 40.000. septintąją — 
30.000. aštuntąją — 20,000 litu. 
Treneriams turi būti skinami 
50 proc. sportininko gauto pini
ginio prizo dydžio piniginiai pri
zai. 

Daina Gudzinevičiūte 
• Lietuvos sport ininkė, 34 

metų Daina Gudzinevičiūte, 
pirmadieni tapo Sydney vasaros 
olimpinių žaidynių moterų sten
dinio šaudymo tranšejineje 
aikštelėje čempione. Sėkmin
giausiai pasirodžiusi kvalifika
cinėse varžybose (71 pataiky
mas iš 75 galimų >. paskutinėje 
serijoje Lietuvos atstove numu
šė 22 lėkšteles iš 25. Jos rezul
tatas kvalifikacinėse varžybose 
yra olimpinis rekordas. Aukso 
medalį D. Gudzinevičiūtei iemė 
paskutinis šūvis, nes sidabro 
medalį galutinėje įskaitoje iško
vojusi prancūzė Delphine Raci-
net finale šaudė be klaidų ir bu
vo pasivijusi lietuvaitę. D. Gu
dzinevičiūtės aukso medalis — 
antrasis aukščiausias lietuvių 
apdovanojimas olimpinėse žai
dynėse po nepriklausomybes at
kūrimo. Pirmąjį olimpinį aukso 
medalį 1992 m. Barcelonos 
olimpiadoje iškovojo disko meti
kas Romas Ubartas. 

* Lietuvos boksininkas, 
kaunie t i s Vidas Biėiulaitis pir
madienį pirmojo rato dvikovą 
5:9 pralaimėjo Rusijos boksinin
kui Kamil Džamaludinov ir pa
sitraukė iš tolesniu varžybų 
svorio kategorijoje iki 57 kg. 

* Ol impiniame bokso tur
nyre svorio kategorijoje iki 48 
kg pergalę pirmajame rate iško
vojo Ivanas Stapovičius. Lietu
vos boksininkas sumaniai iš
naudojo savo persvarą bei paty
rimą ir. rezultatu 9:3 nugalėjęs 
varžovą iš Ugandos, pateko į 
antrąjį ratą. 

* Lietuvos gimnastė Ju
lija Kovaliovą kukliai debiuta
vo žaidynėse. Daugiakoves kva
lifikacinėse varžybose ji surinko 
35.999 balo ir liko 53-eia iš 97 
daivviu 

* Cento monetos dydžio 
mikroschema vos nesužlugdė 
olimpiados įspūdingos atidary
mo ceremonijos. Ilgai ieškoję, 
technikai savaitgalį pagaliau 
nustatė, kodėl 8 tonu svorio 
taure su olimpine ugnimi hid
rauliniu keltu\u eme kilti tik 
po trijų minučių pauzes, o ne po 
30 sekundžių, kaip buvo numa
tyta. Mikroschema turėjo su
veikti tuo momentu, kai kt lis 
milijonus JAV dolerių kainavu
si taure su olimpine ugnimi pri
sitvirtino prie keltuvo, turėjusio 
pakeiti ja aukštui pne stadiono 
kraštu. Laimei, buvo žaibiškai 
sureaguota, rankiniu būdu pa
leista reikiama programa ir iš
vengta gėdos prie> visą pasaulį. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MAISTU GINKIMĖS NUO SKAUSMO 

Kar-

Lsaraas 

Mums visiems kas nors 
tais suskausta. Kitąsyk s. 
mas kartojasi, o ka: ku 
jis nuolat vargina per 
gyvenimą. Tyrinėtojai -
siūlo visai nauja 
mėgintą — tiesiog rew 
priemonę — tai 
maistas bei jo priedai 
maistas turi :v.t\i...:v.Įs.4 
galią, kuri jau ser.ia: verbna-
ma Kinijoje. Indijoje. P.e:vį 
Amerikoje ir kituose pasaulio 
kraštuose, o dabar paskutinių 
tyrimų duomenis apie maisto 
medicinišką galią skausmo 
raminimui pripažįsta ir Vaka
ruose dirbą tyrinėtojai. 

Maistas gali mažinti skaus
mą. Tik pasirink tinkamą ir 
priedus prie jo. žinoma, juos 
paruošus skaniausiam kąs
niui. Tai nėra pasaka, kaip 
daugelis manytų, bet tvirtini
mas, besiremiąs naujų, labai 
žinomų mediciniškų centruose 
dirbančių tyrinėtojų atliktų 
tyrimų duomenimis. 

Kiek ankstėliau buvo susek
ta, kad maistas veikia prieš 
skausmą, net ir labai stiprų. 
Tas iššaukė bandymus ir kar
tais prieštaraujančias teorijas. 
Tyrinėtojai energingai ėmėsi 
darbo su savanoriais. Po eilės 
metų tyrimų, atmetimų ir pa
gerinimo prieita prie nuosta
baus — tiesiog revoliucinio 
galvojimo apie skausmą: tyri
mų duomenys rodė ne tik ma
gišką maisto jėgą skausmo 
malšinimui, bet ir kaip ji pa
naudotina. 

Čia mes susipažinkime su 
tuo skausmą malšinančiu 
maistu. 

Mityba ketveriopai ramina 
skausmą: 1. mažina žalą su
žeidimo vietoje; 2. vėsina kūno 
uždegiminį reagavimą; 3. ra
mina skausmą sukeliančius 
nervus; 4. veikia smegenis, 
idant jie taip nebūtų jautrūs 
skausmui. 

Svarbiausia skausmą rami
nanti veikla priklauso nuo 
skausmą sukeliančios priežas
ties. Sirgdamas sąnare — ar
tritu, liaukis toliau žalojęs są
narį, o su juo ir skausmą. Jei 
vargina vėžio sukeltas skaus
mas ar krūtinės gėla — rinkis 
tokį maistą, kuris malšina 
pačią ligą, tą skausmą suke
liančią. Jei vargsti dėl roželės 
(shingles), ar cukraligės sukel
to nervų skausmo — reikia 
sutvarkyti nervus. Jei nuolat 
skauda strėnas, galvą, vidu
rius — ir nori atsikratyti tokio 
vargo — tam tikras maistas 
gali palengvinti visa tai. 

Naujenybė s trėnų 
skausmo tvarkyme 

Aišku, visi nė negalvosite, 
kad strėnų skausmas turėtų 
ryšį su maistu. Visi žinome, 
kad jose skausmą sukelia pri
spausti nervai, raumenų ir 
raiščių pertempimas, sužeidi
mas ir minkšti kaulai. Ir tai 
jau viskas, mes manome, ir 
gydomės strėnų skausmus 
prieš uždegimą vaistais, šili
ma, ramybe, mankšta ir 
dažnai operacija. Kas blogiau
sia, jog moksliški tyrimai nu
rodo, kad visi tokie gydymai 
daugeliui nepadeda. 

Todėl tyrinėtojai ėmėsi 
skaudamų strėnų nuodugnes
nio tyrimo ir susekė, kad tarp-
stuburkaulinės pagalvėlės 
(disko) susidėvėjimas (dege
neracija) leidžia stuburkau
liams spausti nervus ir tarpu
savyje trintis, sukeliant 
skausmą strėnose. 

Čia nieko naujo, visi žinojo
me, kad spaudžiami nervai ir 
besitriną stuburkauliai vargi
na strėnas Bet kas nauja — 
tai susekimas, kodėl tos tarp-

J. ADOMAVIČIUS. M.D. 
sruburkaulines pagalvėles su
sinešioja — degeneruojasi. 

Čia ir yra šuo pakastas. 
Pora arterijų aprūpina kiek-
v.eną slankstelį maistu. 
Kai jos priskrenta — be mais
to slanksteliai ir jų pagalvėlės 
nyksta, kaip ir kiekviena kūno 
dalis, negaudama kraujo taip 
elgiasi. 

Susekta, kad vienas iš de
šimties Vakaruose gyvenančių 
turi gerokai pažengusį arte
rijų užblokavimą, net dvide
šimties metų sulaukęs. Taipl 
Nė per plauką kitaip. 

Ta žinia tegul nestebina 
Tamstų, nes ir kaulų gydyto
jai — ortopedai iki šiol ne
žinojo, kad strėnų arterijų už-
blokavimas naikina tarpstu-
burkaulines pagalvėles. Iki 
šiol buvo žinoma, kad toks 
arterijų užblokavimas žudo 
širdį, smegenis, inkstus, ko
jas. 

Dabar jau visiems aišku, 
kad, prašalinus tų arterijų už
blokavimą strėnose, gerinama 
kraujotaka jose, užlaikomos 
pagalvėlės ir šalinami skaus
mai strėnose. 

Dr. Dean Ornish įrodė, kad 
maistu prieš sklerozę galima 
atskretinti arterijas. Įsivaiz
duokime tokią pagalbą milijo
nams strėnininkų ir kitiems 
milijonams kandidatų į strėni-
ninkus — ir mūsų džiaugsmas 
veršis iš kraštų. 

1993 m. Kauno stomatologijos poliklinikoje dr. Vladas Vaitkus (3-ias iš dešinės) konsultuoja savo kolegas. Dr. 
Antanas Černikis - 2-as iš dešinės 

Seniai Alvudo peršamas sa
viškiams augalinis maistas 
kartu su sojos pupelių balty
mais yra kastuvas, šalinantis 
skretulius iš lietuviškų arte
rijų. 

Dabar Marąuette Parke Či
kagoje veikianti nauja lietuvių 
užkandinė padės mums ko
voje su tuo arterijų priskreti-
mu — gamins sveikas ska
niausias dešras, augalų pilnus 
cepelinus ir keps Alvudo tokį 
pyragą bei pyragaičius. 

Dabar mums belieka tik dai
rytis į sveiką kelią, kuriuo tu
rime žygiuoti. 

Pasiskaityti: Neal Bervarld, 
M.D., „Foods That Fight 
Pain", The Rivers Press, New 
York. 

Sėkmės. 

Dr. Antanas Černikis (kairėje) ir dr. Vladas Vaitkus Floridoje. 

„GALIME NE TIK LAISVAI 
GALVOTI, BET IR VEIKTI" 

Šiais žodžiais dr. Antanas 
Černikis pasveikino savo kole
gas, susirinkusius į pirmąjį 
Lietuvos Stomatologų kon
gresą, Druskininkuose, 1993 
m. gegužės mėn. Dr. Černikis 
buvo tuo metu tik neseniai su
siorganizavusios Lietuvos Sto
matologų sąjungos pirminin
kas. Apie tą jauną, gabų sto
matologą, pirmąjį Lietuvoje 
apgynusi disertaciją dantų 
implantologijos srityje ir ga
vusį daktaro laipsnį, bei prof. 
dr. Čepulio vadovybėj kartu 
su dr. Surovu atlikusį pirmąją 
dantų implantaciją, ne tik 
Lietuvoje, bet ir buv. Sovietų 
Sąjungoj, daug girdėjau iš dr. 
Vaitkaus, stomatologo, gyve
nančio JAV-se. Kai šiais me
tais dr. Černikis lankėsi pas 
Oną ir dr. Madą Vaitkus Juno 
Beach, Floridoje, turėjau pro
gos su juo susipažinti ir pasi
kalbėti apie Lietuvos stoma
tologus, jų pasiekimus, prob
lemas ir viltis ateičiai. Iš dr. 
Cernikio sužinojau labai įdo
mią, tiesiog neįtikėtiną, dantų 
implantologijos atsiradimo is
toriją Lietuvoje, kuri turėtų 
būti įdomi visiems lietuviams, 
nes jinai parodo, koks sunkus 
buvo jaunų lietuvių verži
masis į Vakarų pasaulio mok
slinius pasiekimus, kiek dar

bo ir užsispyrimo reikėjo įdė
ti, norint praplėsti savo pro
fesijos horizontus. Ir. aišku, 
malonu buvo sužinoti iš dr. 
Cernikio, jog jo profesijoje di
delį vaidmenį suvaidino sve
tur gyveną lietuviai stomato
logai, ypač dr. Vaitkus, kurį 
dr. Černikis vadina savo mo
kytoju. 

Dr. Černikis yra 47 metų 
amžiaus, gimė Kelmėje, taigi, 
žemaitis. Baigęs gimnaziją, 
pasiryžo studijuoti stomatolo
giją Kaune. Nelengvas tai 
buvo kelias jaunam studentui, 
nes tėvai negalėjo daug pa
dėti, ir dr. Černikiui kartais 
tekdavo užsidirbti pinigus 
pragyvenimui, iškraunant va
gonus Kauno geležinkelio sto
tyje, nors sovietų laikais tai 
buvo nelegalu. 

Dr. Černikis 1978 m. baigė 
Kauno Medicinos instituto 
Stomatologijos fakultetą. 1988 
m. jis apgynė disertaciją 
dantų implantologijos srityje 
ir gavo daktaro laipsnį. Šiuo 
metu dr. Černikis turi priva
čią bendros dantų gydymo ir 
implantacijos praktiką Kau
ne. Žmona yra inžinierė, šei
moje auga du sūnūs ir dukra. 

Dr. Černikis pasakojo, jog 
per 10 Lietuvos nepriklaus-
mybės metų stomatologijoj 

padaryta didžiulė pažanga. At
sivėrus keliams į Vakarus, 
Lietuvos stomatologai gali 
išvykti į užsienį mokytis ir 
tobulintis, stebėti kaip dirba 
jų kolegos kituose kraštuose, 
įsigyti naujausią aparatūrą. Į 
Lietuvą atvyksta daug užsie
nio -stomatologų specialistų, 
yra organizuojami įvairūs se
minarai ne tik universitetuo
se, bet ir privatiems gydyto
jams. Atvyksta ir lietuviai sto
matologai iš užsienio, ir pade
da savo kolegoms kiek tik ga
li. 

Šiuo metu Kauno Medicinos 
universiteto Stomatologijos 
fakultetas bendrauja su Itali
jos, Norvegijos, Švedijos, 
Olandijos, Vokietijos, Kana
dos ir JAV stomatologais. Iš 
lietuvių, jis bendrauja su prof. 
N. Remeikiene, dr. R. Povi
laičiu, dr. L. Ragu, dr. Aksti
nu ir dr. Vaitkumi. 

Lietuvoje šiuo metu prakti
kuoja apie 2,000 stomatologų. 
Stomatologus ruošia Kauno 
Medicinos ir Vilniaus univer
siteto stomatologijos fakulte
tai. Kaune kasmet priimama 
apie 70-80 studentų, Vilniuje 
— 15 studentų. Konkurencija 
patekti į stomatologijos fakul
tetą yra nepaprastai didelė ir, 
išlaikius reikalaujamus egza
minus, patenka tik patys ge
riausi. 

Konkurencija yra ir stoma
tologų tarpe, nes, kaip ir kito
se šalyse, visi veržiasi į mies
tus. Daug stomatologų sten
giasi įsigyti savo kabinetus, 
nors tai yra įmanoma tik sko
linantis pinigus iš giminių, ar 
iš bankų. Dabar jau gan dide
lis skaičius stomatologų Lie
tuvoj turi savo kabinetus, kur 
pacientams teikiama aukštos 
kvalifikacijos pagalba. O kita 
dalis stomatologų dirba val
stybinėse įstaigose ir klini
kose, kur teikiama būtina pa
galba. 

Lietuos stomatologų orga
nizavimosi pradžia reikia lai
kyti 1991 metus, kai pavasarį 
buvo atkurta Lietuvos Stoma
tologų sąjunga, kuri savo 
pirmtake laikė Lietuvos Dan
tų gydytojų sąjungą, gyvavu
sią nepriklausomoj Lietuvoj 
iki II pasaulinio karo. Dr. 
Černik.ui teko dvejus metus 
vadovauti Lietuvos Stomatolo
gijos sąjungai, kai brendo, ieš
kojo OMU su užsieniu, ruošė 
įvairius seminarus ir suvažia
vimus. 1993 metais buvo suor
ganizuotas pirmasis Tarptau
tinis stomatologijos'kongresas 
Druskininkuose. Šiuo metu 
Lietuvos Stomatologų sąjun
gai vadovauja antrai kadenci
jai išr, aktas dr. Gintaras 
Juodžvaldis iš Kauno. Yra 
draugijos ir pagal specialybes, 
pvz., bendrosios praktikos, or-
thodontų, ir t.t. Stomatologų 
žurnalas „Stomatologya" išei
na keturis kartus į metus. 
Jame spausdinami įvairūs 
profesiniai straipsniai ir nau
jausia informacija apie stoma
tologijos techniką. Žurnale 
dažnai bendradarbiauja ir 

svetur gyveną lietuviai sto
matologai. Štai, paskutiniame 
„Stomotologijos" numeryje 
yra išspausdintas dr. Cernikio 
su dr. Vaitkum straipsnis 
JDantų implantacijos higie
nos klausimais". 

Dr. Černikis su dr. Vaitkum 
pirmą kartą susitiko 1993 
metais, per Tarptautinį sto
matologų kongresą Druski
ninkuose, nors laiškais jie su
sirašinėjo jau 10 metų. Ir čia 
prasideda ta neįtikėtina dan
tų implantologijos atsiradimo 
istorija Lietuvoje. Ji prasidėjo 
1974 metais, kai pas dr. Vladą 
Vaitkų JAV-se apsilankė gy
dytojas iš Lietuvos, krūtinės 
chirurgas dr. Edmundas Bag
donas. Jis atvežė dr. Vaitkui 
linkėjimų nuo stomatologo 
prof. dr. Čepulio. Dr. Vaitkus 
parašė prof. Čepuliui laišką , 
kuriame aprašė paskutines 
stomatologijos naujienas, ap
rašė 1967 m. dr. Leonard Lin-
con New Yorke atliktą pir
mąją dantų implantaciją, kuri 
Amerikos stomatologijoj buvo 
laikoma persilaužimu į mo
dernią stomatologiją. Jiedu 
pradėjo susirašinėti, keistis 
informacja, aišku, labai atsar
giai, be jokių asmeninių ži
nių. Prof. dr. Čepulis, naudo
damasis dr. Vaitkaus siunčia
ma per laiškus informacija ir 
literatūra, išleido „Metodines 
dantų implantacijos rekomen
dacijas'', per kurias dr. Čer
nikis susipažino su dantų im-
plantologija. 1981 m. dr. Čer
nikis pradėjo tiesiogiai susira
šinėti su dr. Vaitkum. Dr. 
Černikis kas mėnesį parašy
davo dr. Vaitkui laišką su 
maždaug 10 klausimų apie 
dantų implantaciją, iškeldavo 
jam neaiškias problemas. Po 
kelių savaičių gaudavo iš dr. 
Vaitkaus laišką su atsakymais 
į klausimus. Dr. Vaitkus labai 
išsamiai aprašydavo implan
tacijų procedūras, vartojamus 
įrankius, duodavo įvairiausių 
patarimų, aprašydavo stoma
tologų suvažiavimus, siųsdavo 
stomatologinę literatūrą. Kar
tais laiškai būdavo apdrasky
ti, kartais vėluodavo, literatū
ra dingdavo, tačiau susiraši
nėjimas nenutrūko. 

1981 m. prof. dr. Čepuliui 
vadovaujant, dr. Černikis su 
dr. Surovu atliko pirmą im
plantacijos operaciją Lietuvoje 
ir visoje buv. Sovietų Sąjun
goje. 1982 m. Kaune, Akade
minėse klinikose, dabar Uni
versitetinėse klinikose, buvo 
įsteigta eksperimentinė dantų 
implantacijos laboratorija ir 
buvo pradėti ruošti implanta
cijos specialistai. Iš visos buv. 
Sovietų Sąjungos ir Baltijos 
valstybių atvažiuodavo gydy
tojai ir dantų technikai į Kau
ną vieno mėnesio implantaci
jos kursams, o kartais kitų 
valstybių stomatologai atvyk
davo su savo pacientais į Kau
ną. 

Dr. Černikiui teko lankytis 
Latvijoj, Estįjoj bei kitose val
stybėse ir mokyti vietinius 
stomatologus dantų implanta-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE L1THUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday obaervance of legal Holidays a» well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4546 W 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subscnption Rates: $100.00. Foreign oountriea $116. 
Postmaster Send addres* changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunciame Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti palymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokam* i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje' ir: kitur ZZZ1 '<UJ8J $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje irkitur OJA) $65.00 $50.00 $38.00 
U Įsakant i Lietuvą: 
Oro paštu $600.00 $250.00 
Reguliariu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00 
Tik teėtadieruo laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopuą. 

cijos. Be, to, Kauno įmonėse 
buvo pradėti gaminti implan-
tantai, tad dr. Černikiui teko 
vykti net į Maskvą ir būti pa
tarėju implantantų gamybos 
reikalais. 

1988 m. dr. Černikis, surin
kęs reikalingą medžiagą apie 
dantų implantaciją, Maskvoje 
apgynė disertacją ir gavo dak
taro laipsnį. Visas paruo
šiamasis darbas daktaro laips
niui gauti buvo atliktas Kau
ne, tačiau sovietiniais laikais 
viskas buvo taip sutvarkyta, 
kad mokslininkai, norėdami 
apginti mokslines disertaci
jas, turėdavo vykti į Maskvą, 
Baltarusiją arba į Latviją. 

Dr. Černikis, svečiuodama
sis pas Vaitkus, turėjo gali
mybės apsilankyti amerikie
čių stomatologų kabinetuose, 
stebėti, kaip jie dirba, atlieka 
dantų implantacijas, pamaty
ti, kaip įruošti amerikiečių 
stomatologų kabinetai. Jis 
taip pat lankėsi implantantų 
gaminimo įmonėj Palm Ber-
ach Gardens, FL. Visur buvo 
priimtas svetingai, amerikie
čiai kolegos jam noriai aiškino 
gydymo metodus, rodė nauja-
sią aparatūrą. Dr. Černikis 
palygino kaip buvo sovieti
niais laikais, kai dr. Vaitkus 
atvykęs į Lietuvą, tačiau jam 
buvo patarta su dr. Vaitkum 
nesusitikinėti, nes tai pa
kenktų jo moksliniam darbui. 
Kai Lietuvoje sovietiniais me
tais lankėsi dr. Vitkaus pa
cientė, kuriai buvo padarytos 
dantų implantacijos, viskas 
buvo taip sutvarkyta, jog sto
matologai negalėjo jos pama
tyti. 

Dr. Černikis taip pat buvo 
susitikęs su būreliu Juno 
Beach lietuvių, kurie skiria 
metines stipendijas stomatolo
gijos studentams Lietuvoj. Jis 
jiems dėkojo ir džiaugėsi, jog 
svetur gyveną lietuviai remia 
studentus, nes mokslas yra 
brangus ir valstybinės stipen
dijos mažos. Dr. Černikis 
džiaugėsi svetur gyvenančių 
lietuvių pagalba Lietuvai, ir 
ypač savo kolegomis stomato
logais be kurių pagalbos Lie
tuvos stomatologai nebūtų ga
lėję prasiveržti į modernią 
stomatologiją. Dr. Vaitkaus 
pagalba savo kolegoms, įve
dant implantologiją Lietuvoj, 
yra vienas pavyzdžių bendra
vimo tarp lietuvių gyvenančių 
Lietuvoj ir svetur, nes tuo lai
ku, kai viskas buvo uždaryta, 
užtverta, vis dėlto ta neįvei
kiama uždanga buvo pralauž
ta. Tad ir dabar, kai Lietuvoj 
yra sunki ekonominė padėtis, 
kai daugeliui trūksta lėšų su
simokėti net už šilumą ar gy
dymą, negalima nuleisti ran
kų. Lietuva šiandien yra lais
va, demokratiška, ir ilgainiui 
sugebės savo problemas iš
spręsti. 
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* Vilniuje, Sudervės žydų 
kap inėse , išniekintas mirties 
bausme nubausto buvusio nu
sikaltėlių gaujos „Vilniaus 
brigada" vadeivos Boriso De
kanidzės kapas. Kapines pri
žiūrinčios bendrovės direkto
rius policijai pranešė, kad nuo 
B. Dekanidzės antkapinio pa
minklo nulaužtos visos raidės 
ir išrauti kapą puošę augalai. 
B. Dekanidzei 1995 m. buvo 
įvykdyta mirties bausmė už 
dienraščio „Respublika" žur
nalisto Vito Lingio nužudymo 
organizavimą. B. Dekanidzė 
buvo paskutinis, kuriam įvyk
dyta mirties bausmė Lietuvoje 
iki jos panaikinimo. IBNS* 

* Dėl l iet ingo* ir ša l tos 
vasaros , palyginus su pernai 
tuo pačiu laikotarpiu, beveik 
visų gaiviųjų gėrimų įmonių 
pardavimai gerokai nukrito. 
Iki liol stipriai lenktyniavu* 
šios tarpusavyje bendrovės, 
dabar kuria planus, kaip iš
laikyti jau turimas pozicijas 
gėrimų rinkoje. <Eha> 



TAUTIETIS IR PILIETIS 
BRONIUS NAINYS 

„Kultūros baruose" (2000. 
05) Romualdas Grigas rašo: 

„Akivaizdus paradoksas: 
Lietuvos valstybingumą at
kurti 1990 metais sujudo vos 
ne visa lietuvių tauta, vilda
masi ne tiek ekonominių, kiek 
politinių laisvių, taip pat ir 
savo autentiškesnės savieigos. 
Bet tikrovė pasirodė piktesnė, 
ekonominė ir politinė laisvė 
nedavė laukiamų vaisių, o 
valstybės bei tautos gyvenime 
vis gilesnes šaknis ėmė leisti 
supranacionalistinės (antitau-
tinės) ir kosmopolitinės (tau
tiškumo nepripažįstančios, at
virai jį ignoruojančios) struk
tūros, ir tapo akivaizdus, net 
spartėjantis, tautinės sąmo
nės ir savimonės nykimas". 

„Paradoksalu todėl, kad ne 
svetimieji, bet jau patys lietu
viai sąmoningai ar ne palaiko 
ar net skatina panašias ten
dencijas... Ir tikrai nebepopu
liaru tampa kalbėti apie tautą 
ir gyvybiškuosius, egzistenci
nius interesus, apie tautišku
mą, tautines orientacijas, ne-
benį būtum siaurame bendra
minčių būrelyje... vos ne kaip 
sovietmečiu..." 

„Apmaudžiausia, kad kokia 
kosmopolitinė (reiškinį vadin
kime tikru jo vardu), jau savo 
namuose formuojama, nuosta
ta pakankamai ryški universi
tetuose — pagrindiniuose jau
nimo ugdymo židiniuose ir 
kvalifikuočiausių specialistų 
rengimo kalvėse. Tai pasireiš
kia ir dėstomų dalykų parinki
mu bei jų turiniu, ir gausė
jančių stažuočių metu, ir or
ganizuojamų konferencijų te
matikoje (siekiama jose varto
ti tik anglų kalbą), ir vado
vėlių leidyboje", kuriuose „vel
tui ieškotume... bent kiek iš-

..plėstos tautos sąvokos. Tokios 
sąvokos tuose vadovėliuose 
nėra... Nerasime tuose vado
vėliuose ir tokio, rodos ele
mentaraus, dalyko kaip tautos 
— valstybės suvereno pozici
jos paaiškinimo... Aiškiai re
gime, kad valstybė ir jos su-
kosmopolitinio, subiurokra-
tinto supratimo aiškintojai pa
miršta, jog ne valstybė yra 
tautos suverenas, bet atvirkš
čiai — tauta yra valstybės su
verenas, valstybės, kuri priva
lo užtikrinti jos prigimtines 
teises, ir pirmučiausia pačią 

. pagrindinę teisę — teisę į fi
zinį išlikimą..." 

Ilgokas ištraukas čia perda
viau dėl to, kad nustebau 
„Kultūros baruose" tokį rašinį 
radęs, nes aplamai žurnalas 
kaip tik šiose ištraukose mi
nimą antitautiškumą (auto
riaus vadinamą kosmopolitiz
mu), tautos nepaisymą ir puo
selėja. Tai labai ryšku šio žur
nalo atrodančiuose aukštos 

mokslinės kokybės straips
niuose — kalnai kitatautiškų 
lietuvių kalbos teršalų, ir, ra
šinį norėdamas bent kiek nuo
dugniau suvokti, tur i jį „išsi
versti" į lietuvių kalbą. Ir dar 
labiau tautos niekinimu įsiti
kini, kai „išsivertęs" rašinį, 
pamatai, kad jis tuščiaviduris 
ir nevertas nė skaityti . Nors ir 
mano čia minimas rašinys tų, 
snobizmu padvelkiančių, kita
tautiškų teršalų neišvengia, 
bet autoriaus garbei reikia 
pasakyti, kad jų žymiai ma
žiau, o kai kurie net paaiš
kinti lietuviškais pakaitalais. 
Tik vėl, kodėl tie lietuviški pa
kaitalai nenaudojami iš karto, 
kam tų teršalų reikia? Ar au
torius mano, kad be jų rašinys 
bus nemoksliškas, kad į Ame
riką atvykusio tokio rašinio 
autoriaus nė senelio glostyti 
nebepriims? 

Tačiau tarp daugelio tautos 
žlugdymo pavyzdžių, lietuvių 
kalbos teršimo, kaip vieno iš 
tautos vertybių naikinimo ap
raiškų, savo rašinyje Romual
das Grigas nemini. Tarp pag
rindinių to prieštautiško nusi
teikimo priežasčių straipsnio 
autorius pirmiausia įžvelgia 
kai kurių Lietuvos mokslinin
kų prielaidą, kad modernė-
jančiame pasaulyje tautišku
mas yra gęstantis reiškinys, 
nors tikrovė rodo visiškai prie
šingą vaizdą. „Nei šiuolaikinis 
žydas, nei vokietis, nei pran
cūzas, nei lenkas a r rusas ne
mano 'laidoti' tautiškumo, 
kaip kad elgiasi jų 'kolegos' 
lietuviai", — teigia Grigas. 
Kita Lietuvos kosmopolitėjimo 
priežastimi j is laiko ir gana 
gajų tautinio (ypač valstybi
nio) menkavertiškumo kom
pleksą, vergijos laikų liekaną, 
kurios norėdami atsikratyti, 
lietuviai griebiasi net ameri
kietiškos sampratos . Iš tikrų
jų tai visiškai nevykęs seki
mas, nes Amerikos (JAV) vals
tybė, susikūrusi be istorinės 
tautos, be per amžius susi
klosčiusios tau t inės kultūros 
bei tradicijų, yra tik viename 
žemės plote įvairiais būdais 
susitelkusių žmonių organiza
cija, gyvenanti bei veikianti 
pagal narių pareigas ir atsa
komybę aptariančių įstatymų 
reikalavimus. Todėl JAV yra 
tik pavienių narių, vadinamų 
piliečiais, valstybė. Tačiau kai 
kurie mokslininkai, savaip 
aiškindami tautos sampratą, 
ją irgi laiko t au ta . Tokio tau
tos aptarimo ryškus puose
lėtojas yra Romualdo Grigo 
minimas JAV Cornell univer
siteto profesorius B. Ander-
son, kuriam tau ta yra tik įsi
vaizduojama, t am tikrų aplin
kybių sandaroje išrandama 
arba sąmoningai sukuriama, 

33-oje mokytojų studijų savaitėje Dainavoje šią vakarą — lituanistinių mokyklų mokytojų grupelė. Penkias
dešimt metų lietuviai imigrantai Amerikoje neture o jokių keblumų suvokti, kas yra jų tauta, kuriai tautinei 
grupei jie priklauso. O lit. mokyklų mokytojai kiekvi-ną šeštadienį tą suvokimą skiepijo savo mokiniams. 

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 19 d., antradienis 

Danutė Bindokieni 

Sunku patikėti, kad tai 
tik sutapimas 

bendruomenė. Ir tokie, ar j am 
panašūs , nė kokia logika ne
pagrįsti, samprotavimai randa 
atgarsį ir Lietuvoje. Pagal šią 
teoriją, kai kuriems mūsų 
mokslininkams lietuvių tauta 
jau pasikeitė į Lietuvos tautą, 
į jos gretas įjungiant ir kita
taučius Lietuvos valstybės pi
liečius. 

Tačiau, pagal Romualdą 
Grigą, ir taip galvojantys 
mokslininkai visgi pripažįsta, 
kad šalia čia ką tik aptartos, 
yra dar ir kita tautos sampra
ta: tau ta , kaip natūralus isto
rinis arba etninis vienetas. 
Gaila, kad tiems mokslinin
kams toji samprata yra tik 
kažkieno nuomonė, nes iš tik
rųjų tai yra nenuneigiama tik
rovė, kurios išryškinimo da
bartiniu, jų vadinamu postmo-
derniuoju, laiku jie skrupulin
gai vengia, tautiškumo vieton 
tiesiog įnirtingai brukdami pi
lietiškumą. Teisingai straips
nio pabaigoje jau pats Grigas 
aptar ia tautiškumą ir pilie
tiškumą, nurodydamas ir es
minius jų skirtumus, ir reikia 
jį pasveikinti už drąsą išlįsti į 
viešumą iš to jo minėto, sovie
t inius laikus primenančio, 
siauro bendraminčių būrelio ir 
nepabijojimą kosmopolitų „nu-
plunksnavimo", nes ta ip ra
šančių Lietuvoje turbūt dar 
nedaug. Sveikintinas ir jo pri
minimas, kad tautinės auten-
tikos išsaugojimas — tai dar 
įnašas į pasaulio kultūros lo
byną, nes pasaulis žavus įvai
rove. Ir dar daugiau, kad: 
„tauta ir pilietinė visuomenė, 
nors ir pakankamai skirtingi 
socialiniai dariniai, bet taikin
giausiai gali tarpusavyje sugy
venti ir vienas kito nenaikina. 
Net atvirkščiai — abu 'sudėjus 
į krūvą' ir pats valstybės da
rinys įgauna pastovesnę ir 
turt ingesnę sandarą". 

Reikšmingas, ypač dabarti
niu laiku, šis tautiškumą — 
pilietiškumą aptar iant is Ro
mualdo Grigo rašinys, bet ka

žin, ar tiek daug „filosofijos", 
dargi šiek tuk patosiškos, rei
kėjo tokių paprastų, beveik sa
vaime suprantamų, sąvokų 
aiškinimui? Bet, iŠ kitos pusės 
žvelgiant, gal ir reikia, jeigu 
pamirštama- pats esminis 
skirtumas, r;ad tautiškumas 
yra prigimtinis, tauta yra pri
gimtinė bendruomenė, o pilie
tiškumas, pilietybė yra tik or
ganizacinis darinys. Šiame R. 
Grigo rašinyje prigimties vaid
muo, išskyris vieną mažytę 
užuominą, kažkodėl plačiau 
nebuvo palitstas. Tokį klau
simą nagrinėjant ir prigimties 
vaidmenį išjungus, jo aptari
mas negali būti nei pilnas, nei 
išsamus, ber tik dirbtinis žai
dimas maža pagrįstomis fra
zėmis. Ar, tautinius-pilieti-
nius santykius nagrinėdami, 
Lietuvos mokslininkai nenori 
susipažinti su svarbiausia iki 
šiol lietuvių išleista knyga — 
tiesiog studija — prof. dr. Juo
zo Girniaus Tauta ir tautinė 
ištikimybė".1-kurioje tautos pri
gimties klausimas yra išsa
miai aptariamas. R. Grigo 
straipsniui naudotos medžia
gos nuorodose ji neminima. O 
tautybės klausimas jau darosi 
labai opus. Lietuvai nepri
klausomybę atgavus, mes, už
sienio lietuviai, ypač okupanto 
iš tėvynės išvyti išeiviai, lietu
vių tautos atžvilgiu laukėme 
kitokios politikos. Per visą 
okupacijos laikotarpį skrupu
lingai bandę išlaikyti lietuvy
bę, teisingiau — lietuvių tau
tos dalį už Lietuvos ribų, au
koję jai laiką, laisvalaikį ir net 
atostogas, darbą bei lėšas, dėl 
to sukūrę lietuviško švietimo 
bei tautinio auklėjimo sistemą 
— mokyklas, stovyklas, jauni
mo organizacijas, uždaviniui 
vykdyti susiorganizavę į vie
ną bendrą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, dabar matome, 
kad, pagal Lietuvai vadovau
jančią „aukštuomenę" — deši
nę ir kairę, mes dirbome be
prasmiškai, nes tas mūsų tau

tinis darbas pilietinę visuome
nę kuriantiems vadovams 
tampa visiškai nereikalingas. 
Nereikalingas todėl, kad Lie
tuvai nereikalinga nė jos pa
čios tautinė visuomenė. Kur 
tokiu keliu vedama Lietuva 
nueis? 

ANTISEMITINIAI 
PASIREIŠKIMAI 

Jungtinės Valstijos pastebi 
religinių įsitikinimų laisvę 
Lietuvoje, tačiau nerimauja 
dėl gausėjančių antisemitinių 
pareiškimų. 

Anot 2000 metų Tarptauti
nės religinės laisvės praneši
mo, kurį parengė JAV Vals
tybės departamento Demokra
tijos, žmogaus teisių ir darbo 
reikalų biuras, Lietuvos Kons
titucija užtikrina religijos lais
vę, ir vyriausybė praktiškai 
įgyvendina šią teisę. 

Kasmet rengiamos studijos 
apie religijos laisvę įvairiose 
pasaulio .valstybėse, Lietuvai 
skirtame skyriuje išsamiai 
apibūdina Lietuvoje tikybą 
reglamentuojantys teisės ak
tai, valstybės pripažintos ir 
netradicinės religinės bend
ruomenės. 

Anot pranešimo, tarp daugu
mos religinių bendruomenių 
vyrauja santaika, nors religi
nių mažumų atstovai kartais 
patiria netoleranciją ir įžeidi
mus. 

Pasak pranešimo, 1999 me
tais Lietuvos žydų bendruo
menė buvo susirūpinusi dėl 
antisemitinių pasisakymų, 
nuskambėjusių iš politikų lū
pų. Pranešime pabrėžiama, 
kad šių metų balandį Kauno 
meru išrinktas politikas, „pa
garsėjęs antisemitiniais ir 
įžeidžiančiais žydus bei užsie
niečius pasisakymais". Turi
mas galvoje Lietuvos laisvės 
sąjungos vadas Vytautas 
Šustauskas. 

(BNS) 

Olimpiada — pasaulinio 
masto renginys, į kurį dėmesį 
atkreipia net ir visiškai nesi
domintys sportu. Tai tautinio 
pasididžiavimo, margo šur
mulio, tarptautinio bendra
darbiavimo spektaklis, prieš 
kurį visi kiti renginiai tary
tum nublunka. Olimpiadon 
susirenka ir draugai, ir prie
šai, laikinai palikę ginklus ir 
nesantaikas ,,už durų". 

Tokia jau olimpiadų tradici
ja — nuo senosios Spartos ir 
Atėnų laikų. Nors ne visada 
pavykdavo tą taikos ir bendra
darbiavimo dvasią išlaikyti, 
nors ne kartą pasaulio dikta
toriai stengėsi olimpinių žai
dynių progas panaudoti savo 
siekiams (ką mėgino ir Hitle
ris 1936 m. olimpiadoje Ber
lyne, nors Amerikos negrui 
Owens pavyko naciškąjį „arijų 
rasės pranašumą" savo greito
mis kojomis nunešti). Vis tik 
olimpiados sąvoka pasiliko 
skaidri, nepaisant vieno kito 
korupcijos (pvz., Salt Lake 
City miesto savivaldybės kyši
ninkavimas, siekiant laimėti 
vietos žiemos olimpiadai pa
rinkimo varžybas) ar kitokio 
šešėlio brūkštelėjimo. 

Sidnėjuje (Sydney. Austra-
lia) praėjusios savaitės penk
tadienį prasidėjo XXVII vasa
ros olimpinės žaidynės. įdo
mu, kad šį kartą per 40 proc. 
dalyvių yra moterys, kurioms 
senovėje buvo draudžiama net 
stebėti olimpinius žaidimus, o 
„moderniais laikais" juos at
gaivinus (1896 m.), moterys 
atletės negalėjo varžytis. Šį 
kartą 60 iš maždaug 200 ati
darymo eitynėse žygiavusių 
vėliavnešių buvo moterys. Mo
teris, viena žinomiausių Aus
tralijos aborigenių, įnešė į sta
dioną ir uždegė olimpinę ugnį. 

Vadinasi, nuo anų laikų ge
rokai pažengta į priekį. Bet ar 
tikrai? O gal tebegalioja kaž
kieno nustatytos ribos, kas 
gali būti parodytas — ar pa
minėtas, kas ne? Net prie ge
riausių norų, sunku patikėti, 
kad jau trečioje (po sovietų im
perijos žlugimo) olimpiadoje iš 
atidarymo parado netikėtai 
pranyksta Baltijos valstybių 
atletai, kaip tik toje vietoje 
parankiai eiseną pertraukiant 
reklamomis. Keistai nuskam
bėjo ir komentarai prie kai 
kurių kitų, prieš dešimtmetį iš 
sovietų okupacijos išsilaisvi
nusių šalių, kad tai ..buvusi 
sovietų respublika" (former 
Soviet Republic). Nejaugi 
NBC žurnalistai tokie naivuo
liai, kad nežino jų dabartinio 
statuso? O gal tai apgalvotas 
komentaras? 

Bursteikienė iš seimo tribū-
nos visų krašto pedagogų, tė
vų ir vaikų vardu išreiškė 
nuoširdžią padėką šiems rė
mėjams: Mažosios Lietuvos 
fondo atstovei Lietuvoje R. 
Mačiūnienei, Lietuvių fondui, 
jo vicepirmininkui S. Barui, 
A. Razmienei, PLB Švietimo 
komisijai ir jos pirmininkei R. 
Kučienei, o taip pat V. Kučui, 
R. Grigaliūno fondui, Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugi
jai bei jos pirmininkui V. 
Trumpjonui. 

Daugelis kitų bendruomenių 
eina JAV lietuvių pramintu 
taku — steigia sekmadienines 
ir savaitgalių lituanistines 
mokyklas, kurių daugelis, pa
sak JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkės R. Narušienės, 
šiemet pažymi savo 50-metį. O 
Australijos lietuvių delegatas 
V. Baltutis pasakė, kad jis, 
baimindamasis, jog Adelaidėje 
gyvenantys tėvynainiai visiš
kai nenutautėtų. ėmėsi lietu
vių kalbos mokyti suaugusius 

Gero įvertinimo seime susi-

Lietuviai, suprantama, vėl 
jautėsi nusivylę, įžeisti, pikti. 
Kai kurie mūsų tautiečiai, 
ypač jaunesnieji, savo jaus
mus netruko išreikšti šio TV 
kanalo vadovybei — protesto 
laiškais, skambučiais, interne
tu (jei norite prie protestų 
prisidėti, pasinaudokite adre
sais ir numeriais, spausdina
mais šios dienos paskutiniame 
puslapyje). Juo labiau, kad dėl 
laiko skirtumo Australijos že
myne atidarymo iškilmės buvo 
anksčiau įrašytos į video juos
tą, tad reklamų intarpus buvo 
galima bet kur padaryti arba 
eiseną po reklamų vėl sujung
ti ties nutraukta vieta. Tiesa, 
protestai TV kanalui pasipylė 
ir prieš ketverius metus, po 
Atlanta, GA, vykusios vasaros 
olimpiados, bet, atrodo, tas ne
daug padėjo. Kai tik vienas 
TV kanalas turi monopolį, žiū
rovams gali pateikti; ką nori. 

Jeigu valandėlei nustum-
sime šalin kartėlį, kilusį dėl 
Lietuvos olimpiečių praleidi
mo, vis tik atidarymo progra
ma ir atletų paradas nestokojo 
nuostabių akimirkų. Pati me
ninė dalis galėjo būti daug 
trumpesnė, nesukemšant į ją 
viską, kas tik į kieno vaizduo
tę pasibeldė. Bet čia ne vien 
Australija kaltintina. Ne kar
tą ir ankstesnių olimiadų ati
darymo programos buvo per
krautos „įvairybėmis". 

Penktadienio ceremonijos 
pagrindinė mintis: susitaiky
mas. Daug dėmesio skirta 
Australijos aborigenams, ku
rie dar tebesijaučią skriau
džiami, diskriminuojami, lai
komi „antraeiliais, piliečiais". 
Įspūdingos buvo jų kaukės, 
šokiai, tradicijos, tikėjimai, 
dalyvaujant daugiau kaip 
tūkstančiui vyrų ir moterų, at
vykusių iš visos Australijos. 

Dar būtina paminėti vieną 
nepaprastą įvykį: tai Pietų ir 
Korėjos dalyviai, žygiavę po 
viena vėliava (ją nešė vyras ir 
moteris iš abiejų Korėjos da
lių). Susikibę rankomis, vie
ningai jie pražygiavo pro entu
ziastingai plojančią žiūrovų 
minią. Tai buvo akivaizdus 
susitaikymo ženklas, arba jo 
pradžia, davusi vilties, kad ir 
šios dvi Korėjos pusės, politi
nių ideologijų padalintos nuo 
maždaug 1945 metų, netrukus 
galbūt bus sujungtos. 

O mes juk „grįšime į Aus
traliją", kai šių metų pabai
goje ten vyks Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Ir niekas 
netrukdys mums juo pasi
džiaugti, jam skirti dėmesio, 
nebent tik mes patys... 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ 

Nr.4 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Vienoje iš seimo rezoliucijų 
sveikinamas „Pasaulio Lietu
vio" žurnalas, esantis svarbia 
jungtimi tarp kraštų LB ir jį 
būtina toliau leisti bei gerinti, 
LB prašomos šį žurnalą pre
numeruoti ir finansiškai rem
ti. 

Beje, naujasis Belgijos LB 
pirmininkas D. Oliškevičius 
susidomėjo čia dar mažai ži
nomu užsienio lietuvių dien
raščiu „Draugas", pasiteiravo 
apie prenumeratos sąlygas. 
Mielai išpildžiau jo prašymą, 
įteikdamas Lietuvoje tik ką 
gautą „Draugo" laida. Peržvel
gęs ją, A. Oliškevičius pasakė, 
kad tai dėmesio vertas laik
raštis ir bendruomenės valdy
ba jį užsiprenumeruos. 

Mokykla — tautinės 
dvasios židinys 

PLB seimas nuosekliai ap

tarė lituanistinio švietimo pa
siekimus ir rūpesčius, tam 
skirdamas net tris posėdžius. 
Pradedant svarstymus apie 
išeivijos mokyklų tikslus ir 
siekius, PLB Švietimo komisi
jos pirmininkė R. Kučienė pa
sakė: 
, — Lituanistinių mokyklų, 
lietuviško švietimo institucijų 
tikslas — kiekvienam vaikui 
sudaryti sąlygas mokytis ir 
lietuvių tarpe bendrauti lietu
viškai. Kokie mokyklų už Lie
tuvos ribų siekiai? Tai auklėti 
jaunąją kartą sąmoningais lie
tuviais, išmokyti juos lietu
viškai skaityti , rašyti, kad pa
mėgtų lietuvių kalbą ir jos 
raštą, supažindinti su lietuvių 
tautos istorija, geografija, pa
pročiais, tradicijomis ir kad 
jaunoji išeivijos karta išlaiky
tų lietuviškumą. Todėl lietu

vių bendruomenių, jų pirmi
ninkų uždavinys — vietovėse, 
kur yra prieauglis, steigti li
tuanistines mokyklas. 

Iš daugelio posėdžiuose kal
bėjusiųjų susidarė įspūdis, 
kad tiek Rytų, tiek Vakarų 
kraštuose tai įvykdyti stengia
si kas kiek gali. Iš seime kal
bėjusiųjų bene kelių dešimčių 
įvairių kraštų atstovų turbūt 
nė vienas neapsiėjo be žodžių 
mokykla, mokyklėlė, fakulta
tyvas, kursai, net lietuviškas 
vaikų darželis... Karaliaučiaus 
krašto atstovų duomenys ro
do, kad lituanistiniame švieti
me čia pagaliau pralaužti sto
ri, šalti ledai — veikia net 29 
mokymo vienetų, tegul ir pri
siglaudusių prie rusakalbių 
mokyklų — dieninės, parapi
jinės mokyklos, lietuvių kal
bos ir etnokultūros fakultaty
vai, net Karaliaučiaus 47-ojo 
vaikų darželio lietuviukų gru
pe. Vietinė valdžia tam buvo 
abejinga — viskas padaryta 
išeivijos ir Lietuvos organiza
cijų paramos dėka. Karaliau
čiaus krašto mokytoja A. 

laukė Vasario 16-sios gimnazi
ja Huettenfelde, Vokietijoje. 
Tai vienintelė gimnazija, ga
linti telkti ir mokyti įvairių 
kraštų lietuvius — ne tik iš 
Vokietijos, bet iš JAV, Argen
tinos, Brazilijos, kitų šalių, 
kur menkas lituanistinių mo
kyklų tinklas. Pasak Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento direktoriaus R. Matuzo. 
ši gimnazija, vadovaujama pa
tyrusio pedagogo A. Smito, ro
do naujas aukštumas kitų 
kraštų lituanistiniam švieti
mui — ugdyti ne tik tautiškai 
nusiteikusį, bet ir pasaulinę 
kultūrą suvokiantį žmogų. Čia 
mokiniai supažindinami tiek 
su vokiečių, tiek ir su to kraš
to kultūra. Vien todėl Vasario 
16-sios gimnazija pelne Vokie
tijos valdžios ir visuomenės 
pagarbą bei pripažinimą. 

Kitas lituanistinio švietimo 
šviesulys yra Vilniuje — tai 
Lietuvos valstybinių institu
cijų ir išeivijos remiama vidu
rinė mokykla „Lietuvos na
mai" arba. jų direktoriaus A. 

Rudžio žodžiais. Sibiro tremti
nių atžalynas. Čia dabar gyve
na ir mokosi 250 daugiausia iš 
Sibiro kitų Rytų kraštų su
važiuojantys vaikai. Net tie, 
kurie į pirmos klases suolą 
sėda ne žodžio nemokėdami 
lietuviškai, savo tėvų ir protė
viu kalbą išmoksta per metus. 
Vieni, dar nebaigę 12 klasių, 
grįžta į Rytų šalis, savo tė
vams veždami jų primirštą 

arba visai prarastą lietuvišką 
kalbą, kiti stoja į Lietuvos 
aukštąsias arba kitas mokyk
las. Tik kažin kokiais sumeti
mais seimo posėdžių dienomis 
stambiausias Vilniaus dien
raštis „Lietuvos rytas" skam
biai sušuko, esą ..Lietuvos na
mai" — per sunki našta Lietu
vos biudžetui, tuo suglumi
nant ir papiktinant į seimą 
suvažiavusius PLB atstovus. 

(B.d.) 

Lituanistinio švietimo posėdyje Karaliaučiaus krašto mokytoja A Bur
steikienė 'kairėje' ir Punsko lietuvių kalbos mokytojas A. Uzdila. 

Algimanto Žiiiūno nuotr. 



DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 19 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

PAŠVENTINTA TILŽĖS KATALIKŲ 
BAŽNYČIA 

Pasaulio lietuvių vyskupas 
Paulius Antanas Baltakis. 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, vyskupas Juozas Kau-
neckas. Lietuvos Evangelikų 
liuteronų vyskupas Jonas Kal-
vanas. kiti aukšti dvasininkai. 
J šventę atvyko Rusijos Užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas Karaliaučiaus srityje Ar
tūras Kuznecovas, srities ad
ministracijos tautinių mažu
mų skyriaus vedėjas Genadi
jus Melnikovas. Kultūros val
dybos viršininkas Andrejus 
Popovas. Tilžės miesto viceme
ras Vladislavas Jarocas, kiti 
aukšti srities pareigūnai ir po
litikai. Lietuvos Respublikos 
delegacijai vadovavo Seimo 
pirmininkas profesorius Vy
tautas Landsbergis. Delegaci
joje, be jau anksčiau minėto 

2000 metų rugpjūčio 20 die
nu buvo iškilmingai pašven
tinta Tilžės katalikų bažnyčia. 

1351 metais Tilžėje buvo pa
statyta neogotikinio stiliaus 
bažnyčia, o 1SS8 metais bokš
tas. 1940 metais Tilžės deka
nato centrui priklausė 2.300 
katalikų. 

Dar 1982 metais tebestovėjo 
per antrąjį Pasaulinį karą ap
griauta Tilžės katalikų bažny
čia. Tuometines valdžios užsa
kymu, kariškiai prieš 17 metų 
įvykdė eilinį vandalizmo aktą 
— apsukę plieniniais lynais, 
tankais nuvertė bažnyčios 
varpines bokštą. Bet liko baž
nyčios pamatai, ant kurių 
šiandien iškilo naujos — mo
dernaus stiliaus bažnyčios 
mūras. Katalikų bažnyčios 
sklypo atgavimo ir atstatymo 
iniciatoriais buvo — pirmasis Tautinių mažumų ir išeivijos 
pokario katalikų kunigas Ka- departamento direktorius dr. 
raliaučiuje Anupras Gaurons- R. Motuzo, atvyko Kultūros 
kas bei Tilžės lietuvių kata- ministras Arūnas Bėkšta, Ma-
likų parapija, vadovaujama rijampolės apskrities viršinin-
Vincento. Helgos, Danutes ir kas Kostas Jankauskas, Vil-
A4gio Norušų šeimos. Šie žmo- niaus arkikatedros bazilikos 
nes įdėjo daug pastangų, kad didysis choras, Tauragės 
batų įregistruota parapija bei tremtinių choras, Vilniaus 
suteikta teisė atstatyti baž- urėdijos ansamblis, X Pasau-
nyčią. Parapijiečiai rankomis lio lietuvių Seimo dalyviai iš 
atkasė bažnytėlės pamatus, įvairių šalių, žurnalistai, na. 
dirbo pačius sunkiausius dar
bus. Tik vėliau į pagalbą atėjo 
Alfonso Augulio vadovaujama 
vilniškė statybos direkcija 
..Kraštiečiai". Bažnyčią projek
tavo Gediminas Jurevičius ir 
Stasys Juška, statybas pra-

ir gausus būrys vietos lietu
vių. 

Bažnyčios atidarymo iškil
mės truko 5 valandas. Ypatin
gai įsiminė skambus ir užde
gantis Rusijos Europinės da
lies Katalikų arkivyskupo Ta-

dejo Šiaulių statybos bendrovė do Kondrasevičiaus pasakytas 
pamokslas 7 kalbomis (rusų, 
lietuvių, lenkų, baltarusių, 
ukrainiečių, vokiečių ir ang-
lu>. 

Šalia gražuolės bažnyčios 

.Akmena' , vėliau tęsė ir dar
bus užbaigė Marijampolės 
..StaLybos ritmas:\ Statybos 
darbus finansavo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė, me
cenavo JAV lietuvių katalikų stovi dabar remontuojamas 
parapijos, tikintieji iš Vokieti- buvusios klebonijos pastatas 
jos. 

Rugpjūčio 20 dieną į Tilžę 
sugužėjo 6 autobusai su sve
čiais iš Lietuvos. Baltarusijos, 
Ukrainos. JAV. Kanados, 
Australijos. Vokietijos. Bažny
čios atidarymo iškilmes pradė
jo Tilžės Kristaus Prisikėlimo 
parapijos klebonas kunigas 
dekanas Andrius Eidintas. 
Simbolinę atidarymo juostą 
perkirpo Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie 
LR Vyriausybės generalinis 
direktorius dr. Remigijus Mo
tuzas, o išlikusiu senuoju baž
nyčios raktu atrakino Rusijos 
Europines zonos Katalikų baž
nyčios arkivyskupas Tadas 
Kondrasevičiuš. Bažnyčios ati
darymo iškilmėse dalyvavo 

dar visai neseniai vietos val
džios naudotas kaip venerolo-
ginė ligoninė. Po remonto šis 
dviejų aukštų pastatas bus 
naudojamas krašto lietuvių 
bendruomenės reikmėms. Ti
kimasi, kad čia įsikurs lietu
viška sekmadieninė mokykla, 
veiklą vystys Tilžės Vydūno 
bei ^Birutės" lietuvių kultūros 
draugijos, bus susirinkimų 
sale, kur dienos metu veiks ir 
labdaringa parapijos valgykla. 

Tikimės, jog šie Dievo ir lie
tuvių tautos namai pasitar
naus dvasiniam ir tautiniam 
mūsų krašto atgimimui. 

S ig i t a s Šamborsk i s 
Karaliaučiaus srities lietu

vių bendruomenes valdybos 
pirmininkas 

GIESMIŲ ŠVENTĖ „KRISTUI GIEDA 
LIETUVA" VILNIUJE 

Liepos 2 d. Vilniuje. Trijų 
Kryžių kalno papėdėje. Kalnu 
parke, surengta giesmių šven
tė ..Kristui gieda Lietuva", 
skirta Didžiajam krikščiony
bės jubiliejui. Šventėje dalyva
vo apie 143 neprofesionalus 
bažnytiniai vaiku, jaunimo ir 
suaugusiųjų chorai iš visos 
Lietuvos. Giesmių šventė pra
sidėjo Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje vėliavos šventinimu 
ir regalijų įsegimu šventes di
rigentams. Po to chorų eisena 
iš Vilniaus arkikatedros pa-
ludėjo į Kalnu parką, kur šv. 
Mišias koncelebravo Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas A. 
•J Backis. Kauno arkivysku
pas S. Tamkevičius. vyskupai 
E. Bartulis. J. Tunaitis, R. 
Norvilą. J. Matulaitis ir kuni
gai. Šv. Mišioms vadovavo ir 
pamokslą pasakė šias šventes 
organizacinio komiteto pir
mininkas vysk J Preikšas. 
Trumpai apžvelgęs giedoji
mo bažnyčioje tradicijas, iš-

S K E L B I M A I 

Dalis vyskupų ir kunigų š.m. rugpjūčio 20 d. dalyvavi: 
čios pašventinimo iškilmėse. 

Švč. Mergelė Marija Snieginė Paparčių Šv. Stanislove parapijos altoriuje. 

mas proga giesmėmis pašlo
vinti Viešpatį ir atgaivinti 
visų šventes dalyvių dvasią. 

BŽ. 2000, Nr. 13-14 

KOPLYTSTULPIS 
ALVITE 

Nors graž:oji Alvito Šv. 
Onos bažnyča sugriauta per 
karą, nors parapijos žmonės 

takas ir istoriją, vyskupas 
pasidžiaugė pirmąja tokio po
būdžio švente per visą nepri
klausomos Lietuvos istoriją. 
..Tebūnie tai proga suartėti vi
siems chorams, impulsas baž
nyčių chorams plėsti savo re
pertuarus ir kelti atlikimo 
lygį, tebūnie tai paskata bend
ruomeniniam giedojimui šv. 
Mišiose", — iš visos Lietuvos 
sugužėjusiems giedotojams 
linkėjo šios šventės organiza
cinio komiteto pirmininkas 
vysk. J. Preikšas. 

Giesmių šventė prasidėjo L. 
Abariaus ..Kristui gieda Lietu
va" (žodžiai B. Brazdžionio). 
Skambėjo A. Klovos, K. Ka-
vecko, J. Naujalio. J. Ka
činsko. Č. Sasnausko ir kt 
kompozitorių kūriniai. Šventei 
baigiantis, vysk. J. Preikšas 
padėkojo visiems jos rengė
jams, koordinatoriams, chor
vedžiams, dirigentams, or
kestrui, giesmininkams ir 
klausytojams, pasidžiaugda-

Tilzes lietuvių katalikų Kristaus Prisikėlimo balny-
Nuotr. Viliaus A- Trumpjono 

melstis renkasi į mažą kop
lytėlę, tačiau Šv. Onos atlaidai 
garsūs plačioje apylinkėje. 
Dangui dovanojant gerą orą, 
iškilmės paprastai vyksta 
šventoriuje. Jau liepos 26-ąją 
nemažai žmonių susirinko į 
Alvitą. Sumos šv. Mišioms 
vadovavo Gižų klebonas J . A. 
Pasilauskas, koncelebravo 
Alksnėnų, Keturvalakių, Ša
kių klebonai. Krikščionybės 
jubiliejaus, Šventųjų metų 
proga šventoriuje prie bažny
tėlės pastatytą koplystulpį pa
šventino ir pamokslą pasakė 
Marijampolės dekanas kan. J. 
S. Barkauskas, Alvito parapi
jos klebonas. Kun. V. Kajokas 
padėkojo visiems, padėjusiems 
ruoštis atlaidams, ypač Rai
mundui Blažaičiui, sukūru
siam gražų paminklą. Skulp
tūros meistras prisipažino dėl 
to esą laimingas ir palinkėjo 
šiais jubiliejiniais metais vi
siems tikėti savimi, mylėti 
Lietuvą ir būti laimingiems, 
bet nepamiršti, jog Dievas ne
palieka be atsako nė vieno, 
kas nuoširdžiu tikėjimu šau
kiasi Jo. Parapijos jaunimas 
pagiedojo, paskaitė eilėraščių. 
Savo eilėraštį „Kristui" pa
skaitė ir kan. J . Barkauskas. 
Susirinkusiems buvo dalina
mas naujausias, jau ketvirta
sis, parapijos laikraštėlis. Jis 
leidžiamas klebono iniciatyva, 
padedant Alvito jaunimui ir 
klierikams. Taip jau sutapo, 
kad nuo šios šventės pradeda
ma įgyvendinti dar viena jau
no klebono idėja — bažny
tėlėje prie Marijos paveikslo 
įrengta vieta votams — pa
dėkos ženklams už gautas ma
lones. Didelės iškilmės vyko 
jau tradicinę atlaidų dieną — 
sekmadienį. Po pamaldų žmo
nės linksminosi, buvo pagerb
tos Onos. 
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ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• Panevėžys . Sekmadienio 
vakarais Panevėžyje tęsiasi 
krikščionybės Jubiliejui skir
tas muzikos festivalis „Ant 
Katedros laiptų". Paskutinįjį 
liepos savaitgalį čia giedojo 
svečių iš Kalmaro (Švedija) 
choras, rugpjūčio 13 d. koncer
tavo Panevėžio muzikinio 
teatro styginis kvartetas. 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

GREIT PARDUODA 

2 j į RE/MAX 
y REALTORS 
OfFCimiSM 5S5S 
HOME r/0») 425 • 7K0 
MKR(7M}SM-4419 

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

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

RAYMONDA 
SOLOOOVIENĖ 

Mortgage Consultant 
6710 N OaMod, LrcofrMOOd L 60646 
Ras.773-271-0338; Pwq* 847-974-3797 
Fax 847-674-1802 

Nebrangiai dažau namus iš 
vidaus ir lauko, taip pat 

popieriuoju ir atlieku smulkius 
namo remontus. I 

Rimas, tel. 630-325-1752. ; 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobilį? 
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 už vairo šiandien! 
^O^STSJ-lgS?* 

Reikalingas patyręs dantų 
technikas/technikė nuimamų 

protezų darbui. Reikalingi 
legalūs dokumentai. i 
TeL 773-436-3168. • 

Reikalingas ištaigos tarnautojas. 
Jei mokate lietuvių ir anglų 

kalbas, žinote populiariausias 
kompiuterio programas,mėgstate 

bendrauti, šis darbas Jums! 
Reziume siųskite: Resume 

Review, c/o Draugas, 4545 W. 
63 Street, Chicago, IL 60629. 

Tai - JOSU laikraštis 

DRAUGAS 
IHI LITMUANIAM WO*LD-WlOC OAItT 

Reikalinga auklė 8 m. ir 4 
m. vaikams lietuvių šeimoje. 

Turi gyventi krutu. 
Tel. 847-334-9475 a r b a S 

847-334-9474. 

Šv. Stanislovo parapijom h. Paparčiuos.*'. Kaišiadorių vyskupijoje 

Paparčių parapijos (Kaišiadorių rajonas* klebonas kun Vidas Sajata su 
mergaitėmis, liepos pradžioje. Marijos Sniegines atlaidų metu 
priėmusiomis Pirmąją Komunija Onos Omtatitienes nuotrauka 

Marijos Sniegines atlaidų procesija š.m lie|K>s pradžioje Paparčiu Šv 
pija) Onos Gintautienes nuotrauka. 

Stanislovo parapijoje 'Kaišiadorių vysku-



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

KOKSTABAKAS 
SMILKSTA REKTORIAUS 

PYPKĖJE? 

Ilgas pokalbis su Vilniaus 
univ. rektorium Pavilioniu 
(rugp. 25 d. „Drauge") buvo 
vertingas ir savotiškai įdo
mus. Malonu girdėti, kad rek
torius taip aukštai vertina sa
vąjį universitetą. Gal nereikė
tų pykti, kad tuo pačiu burnos 
atvėrimu jis nuvertina ir pa
juokia kitas aukštojo mokslo 
institucijas. Ką gi — meilė 
savo „mokslų karalijai" ir sa
votiškas akademinis „patrio
tizmas" ir suprantamas, ir pa
teisinamas. Nenuostabu ir šir
dį veriančios raudos dėl liūd
nos universiteto finansinės 
būklės — juk, jei neverksi ir 
nedejuosi, neskelbsi visiškos 
ūkinės ubagystės, vyriausybė, 
ko gero, dotacijas dar labiau 
sumažins. 

Bet antroje pokalbio dalyje, 
kai Pavilionis pradeda teisinti 
savo garsųjį laišką „Respubli
koje" ir kai grįžta prie „Wil-
liams bylos", nenorom pradedi 
žmogus galvoti: koks tabakas 
smilksta rektoriaus pypkėje? 
Užtat vėl kyla jau beveik pa
mirštas klausimas: kuo gi Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nės privatizacija taip įgėlė 
rektorių (ir eilę kitų, daugiau
sia kairesnio sukirpimo inte
lektualų)? Kuo taip labai sky
rėsi šis vyriausybės sandėris 
su „VVilliams" firma nuo kitų 
nemokšiškai vykdytų privati
zavimo projektų? Kuo kitos 
vyriausybės klaidos skyrėsi 
nuo šios, jei anksčiau, nežiū
rint deklaruoto- pilietiškumo, 
universitetas tylėjo, o Mažei
kių naftos atveju, pats rekto
rius išvedė studentų pulkelį 
demonstracijai? (Kad tai buvo 
spontaniška studentų akcija, 
rektorius tegu pasakoja savo 
močiutei...) 

Pavilionis gal šiek tiek tei
sus, sakydamas, kad 90 proc. 
žmonių Lietuvoj pasmerkė tą 
„nelemtą sandorį" su „Wil-
liams". Na, gal ir ne 90, nes 
abejoju, ar tokiuose Pilviš
kiuose, ar Zervynose kas nors 
iš viso domėjosi tuo reikalu. 
Bet teisybė, kad daugelis Vil
niaus inteligentų su netikėtai 
emocišku uolumu keikė šį „iš-
slpardavimą amerikonams". 
(Nereikia nei Vilniaus — ko
vos įkarštyje net ir mūsų „Aki
račiai" apie „Williams" firmą 
prirašė siaubingų nesąmonių.) 
Man pačiam Lietuvoj teko 
karštai diskutuoti su pažįsta
mais Mažeikių privatizavimo 
reikalu ir vos negaut į kailį — 
bergždžia buvo logiškai argu
mentuoti ar aiškintis faktus. 
Esą tu amerikonas, tai ir gini 
amerikonų interesus ir teisini 
tokį baisų krašto išpar
davimą. 

Iš kur tokia isterija? Kaip 
čia atsitiko, kad tie humanita
rai, paprastai nesidomintys 
ekonominiais reikalais ir ma
žai apie juos išmanantys, da
bar puolė su tokiu įkarščiu 
piktintis dėl Mažeikių naftos 
privatizavimo? Kas gi juos 
taip įaudrino, kas sukurstė? 
Galimas dalykas, kad tai pa
darė tie, kuriems amerikiečių 
įsileidimas į Mažeikius buvo 
smarkiai nenaudingas. 

Kam gi buvo nepakeliui su 
vyriausybės ketinimu pagrin
dinį akcijų paketą parduoti 
amerikiečiams? Pirmoj eilėj 
tai buvo rusų Lukoil firma, 
siekianti per Mažeikių val
dymą įsitvirtinti Baltijos rin
kose. Be to, neseniai paaiškė
jo, kad Mažeikiai buvo svar
bos ne tiek pačiai Lukoil, kiek 
jos vadovams. Juk tie dolerių 
pilni lagaminai, kuriuos ma
žeikiečiai veždavo Rusijon, kai 
tik reikėdavo „patept vamz
džius, kad nafta geriau tekė
tų", be abejo, neidavo į firmos 

kasą, o į firmos vadovų kiše
nes. Kas gi norėtų, kad ateitų 
amerikiečiai ir paskerstų tokį 
riebų aukso veršį? 

Taigi, pirmasis įtarimas, 
kad tą visą „Williams" isteriją 
sukėlė Lukoil rusai. Tačiau 
sunku tikėti, jog rusų nafti
ninkai Lietuvoj turėtų tokią 
veiksmingą infrastruktūrą, 
galinčią per trumpą laiką taip 
efektingai suerzinti visuome
nę. Šios nepaprastai efektin
gos propagandos šaknys turėjo 
būti pačioj Lietuvoj. Mažeikių 
doleriai tekėjo ne tik Rusijon, 
bet ir į Lietuvos gudruolių ki
šenes. Tad ir jie, nemažiau už 
rusus, nenorėjo, kad atėję 
amerikiečiai užsuktų visus 
slaptuosius Mažeikių vamzde
lius. Nėra dar išaiškinta, kiek 
plačiai po Lietuvos verslinin
kų, politikų, žiniasklaidos ir 
nelegalių grupuočių sluoks
nius buvo pasklidę Mažeikių 
doleriai. Bet reikia manyti, 
kad pavogtos sumos buvo di
delės, ir labai aišku, jog Ma
žeikių „nutekėjimai" pastatė 
daug daugiau, negu vien tik 
firmos vadovų ištaigingas rezi
dencijas. Jei mūsiškių būrys, 
suinteresuotas Mažeikių tur
tais, buvo platus, gabus ir įta
kingas, tai greičiausiai saviš
kiai, o ne Lukoil rusai buvo at
sakingi už visuomenės nutei
kimą prieš Williams sutartį. 

Tie, kurie ir dabar dar 
purkštauja dėl „Williams" atė
jimo ir skleidžia įvairias nesą
mones (pvz., kad Lietuvos vy
riausybė priversta dengti mi
lijoninius „Williams" nuosto
lius, kad sandėrio pasekmės 
yra pražūtingos švietimui ir 
mokslui) yra arba rusų naftos 
ir apskritai Rusijos ekonomi
nių interesų Lietuvoj rėmėjai, 
arba asmeniškai pelnęsi iš 
Mažeikių rafinerijos „nutekėji
mų", arba propagandos suklai
dinti naivūs, verslo plonybių 
nesuprantantys humanitarai. 
Rektorius Pavilionis jokiu bū
du nėra nei naivus, nei 
neišmanantis ekonominių 
reikalų. Todėl įdomu, kodėl jis 
vis dar piktai koneveikia „Wil-
liams" atsiradimą Lietuvoj? 

Kęstutis Keblys 
Baton Rouge, LA. 
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J Tilžės Kristaus Prisikėlimo lietuvių katalikų bažnyčios pašventinimo iškilmes, vykusias š.m. rugpjūčio 20 d., 
gausiai susirinko tilžiškiai ir Karaliaučiaus krašto :etuviai Atvyko ir svečiai iš Lietuvos, Batarusijos, Ukrai
nos, JAV, Kanados, Australijos ir Vokietijos, jų tar; • ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenes suvažiavimo dalyviai. 

Nuotr. Viliaus A. Trumpjono 

KUN. RIMŠELIO 
ATSIMINIMAI 

vSu dideliu įdomumu skaitom 
ir laukiam vis naujų kun. V. 
Rimšelio atsiminimų „Drau
ge". Tikime, kad netrukus pa
sirodys ir šių jo atsiminimų 
knyga. Autorius savo gyveni
mo kelią paryškina ne tik 
liūdnais tikrovės įvykiais, bet 
ir skaidriu humoru. 

Julija Gylienė 
Lemont, IL 

SAVOS PASTOGĖS 
KLAUSIMU 

„Draugo" 2000.09.02 laidoje, 
„Laiškų skyriuje" MIC Provin
cijolas kun. Donald S. Petrai
tis, praneša, kad „Marijonų 
provincijos administracija net 
nėra svarsčiusi galimybių par
duoti marijonų nuosavybę Či
kagoje*. Tiesa, kad apie tai su 
juo nekalbėjo Draugo fondo 
iždininkas, kuris nėra kompe
tentingas tuo reikalu kalbėtis 
dėl „Draugo" nuosavų patalpų 
pirkimo šiandien ar rytoj. Ta 
kompetencija priklauso 
„Draugo" leidėjams — Lith. 
Catholic Press Society tarybai 
bei valdybai. Tačiau ji tam ne
turi lėšų ir tik Draugo fondas 
gali jas parūpinti, DF narių 
bei direktorių sprendimu me
tiniame suvažiavime, prade
dant rinkti antrąjį mihjoną 
savų patalpų įsigijimui. 

„Draugo" leidėjai bei Draugo 
fondas šiandien džiaugiasi, 
galėdami leisti dienraštį sve
tingoje tėvų marijonų pasto
gėje ir būtų gerai, kad tokia 

būklė tęstųsi iki 21-ojo am
žiaus pabaigos. Tačiau gyveni
mo realybė gali bet kada at
nešti tuos svarstymus dėl ma
rijonų nuosavybės Čikagoje 
pardavimo. Tam iš anksto ne
pasiruošus, „Draugo" leidė
jams ir Draugo fondui tam iš 
anksto nesukaupus kapitalo, 
„Draugo" nuosavos pastogės 
įsigijimo reikalas šiuo atveju 
būtų tik gražus miražas dyku
moje. 

Ilgalaikiai „Draugo" skaity
tojai — Draugo fondo nariai, 
direktorių taryba privalo pla
nuoti ateitį ir jai iš anksto 
ruoštis, jau šiandien kaupda
ma kapitalą savai pastogei, jei 
nutrūktų tėvų marijonų globa. 
Prieš septynerius metus pra
dėtas kaupti Draugo fondo ka
pitalas „Draugo" leidybai, jau 
išmokėjo 318,000 dolerių ir 
šiais metais paskyrė 50,000 
dolerių, kurie buvo įteikti 
„Draugo" pokylio metu, rugsė
jo 17 d., kurie būtini „Draugo" 
išlaidoms apmokėti. To dar 
nereikėjo prieš septynerius 
metus, tėvams marijonams 
padengiant „Draugo" leidybos 
trūkumus, tačiau šiandien to 
jau labai reikia. 

Nežinom, kas bus dar po se
kančių septynerių metų. 
Tam jau šiandien reikia 
ruoštis, kaip Draugo fondo 
pradžioje 1993 metais. Tokia 
ruoša nei kiek nemenkina 
tėvų marijonų ilgamečių nuo
pelnų „Draugo" leidybai (jie ir 
šiandien yra daugumos balsų 
nariai Lith Catholic Press So
ciety) ir nebando pakenkti 
tėvų marijonų provincijai 
Amerikoje. 

Nežinau, kur reikėtų gauti 
paramą „Draugo" leidybai 
šiandien, jt: nebūtų pirmojo 
milijono Draugo fonde. Neži
nau, kur .Draugo" leidėjai 
gaus lėšas, be Draugo fondo 
antrojo mujono, lietuviams 
tėvams ma::jonams nuspren
dus „Draug;:" perleisti jo da
bartinę pasiugę. 

Lietuviška patarlė sako: „Ne 
laikas šunis lakinti, kai reikia 
eit medžioti". Tai „medžioklei" 
pasiruoškin.e iš anksto. 

Bronius Juodelis 
Draup fondo iždininkas 

LAIKAS APSIVALYTI 
Rugp. 26 i. „Drauge" „Trys 

tigriukai" -:raipsnyje radau, 
kad Vilniuj- viena gimnazija 
vadinama Salomėjos Nėries 
vardu. Tai vra nepateisinama. 

Toks varčias švietimo ir kul
tūros židiniui, mokslus einan
čiam jaunur.ui yra miglotas ir 
teikia kreivą įvaizdį auklėji
mui. 
- Saknnėj4ČN°ri8 nepriklauso
mybės laikais buvo gimnazijoj 
lietuvių kalbos mokytoja, ne
bloga poetė. Vėliau nukrypo į 
kairę. Po to visai susimaišė ir 
paskendo komunistiniam jo
vale. 

Tarybų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, parašė Stalinui liaup
sinančią poemą. Po to, kaip 
liaudies deputatė, su kitais 
deputatais ir su savo parašyta 
poema nuvyko į Maskvą pa
garbinti Staliną ir parvežti 
Stalino „saulę". 

Karui prasidėjus, ji su visa 
komunistine gauja pabėgo į 
Tarybų Sąjungą. 

Vardan tautiškos savigar
bos, švietimo ministras ar ki
tos atsakingos įstaigos turėtų 
į tai atkreipti dėmesį ir tą 
vardą pakeisti. 

Vitoldas Pet rauskas 
Union Pier, MI 

DŽIAUGĖMĖS IR 
LIUDĖJOME 

Paskutinio sekmadienio LT 
laidoje pasigėrėtinos buvo Si
biro tremtinė su dukra, daina
vusios apie motiną, tik kitos 
dainos pakeistinos patriotiš-
kesnėmis, kurių nuostabiai 
gražių ir daug turime. Toks 
buvo ir nepralenkiamas foto 
menininkas bei savo reikalą 
žinanti banko tarnautoja. 

Gaila, kad dar ne visos 
šiukšlės buvo iššluotos: visą 
TV laidą teršė neskoningas ci
vilinis rūbas, dėvimas šio 
krašto kariuomenės narės ir 
su ja kalbėjusios, bei kai kurie 
kareiviški vaizdai. Tolimes
niam savo gyvavimui užtikrin
ti LTV neatidėliotinai įsigyti
na nauja šluota — ir nedel
siant, nes kitaip pati LTV nu-
sišfuos. 

Jonas Adomavičius, M.D. 
Chicago, IL 

• Kryžių kalnas. Liepos 13 
d. čia buvo pastatytas 4 metrų 
aukščio kryžius Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos steigėjai 
Marijai Kaupaitei (1880-1940) 
atminti. Liepos 17 d. kryžių 
pašventino Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis. 

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

No one rnakes 'ound-tnp trave' to UEhuania easier and more convenient than SAS 
From Chicago. we offer daiiy se'vice to Varnus with a hassle-free connection via 
Stockhcim. "When you>e ready to Artum, vou'll er>|oy sa'ne-day travei back to 
Chicago tnrough our Copenhagen ftub. ?^d out what a wor;d of difference SAS 
can make tor your next tnp Jus; caH your Trane" Agent or SAS at 1 -800-221 -2350 
<y visit our websitė at www scaniinaven net 
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PADĖKA 
Mylimas Tėvas 

JONAS KAVALIAUSKAS 
Mirė 2000 m. rugpjūčio 26 d. Buvo palaidotas rugpjūčio 
31 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mykolaitis už maldas 
koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias bažnyčioje ir už 
Velionio palydėjimą į kapines. 
Padėka vargonininkui Ričardui Šokui ir solistei. 
Dėkojame atsisveikinusiems su Velioniu: Pranui 
Povilaičiui — Krikščionių demokratų vardu, Domui 
Adomaičiui — „Lietuvių balso" vardu, Justinui 
Šidlauskui ir Vytauto Didžiojo rinktinės šauliams už 
gražiai atliktas apeigas. 
Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje ir 
kapinėse, taip pat už šv. Mišių aukas. 
Ačiū laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
patarnavimą. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė ir kiti giminės. 

„DRAUGAS" Išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
.DRAUGĄ" a tm ink ime savo testamente. 

Sc**1*uv»ari v w ^ 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$300 Mickevičienė Zofia, Zota, prisiminimui a.a. vyro 
Gedimino Mickevičiaus (iš viso $900). 

$200 Aukštuoliai Vytautas, Natalija (iš viso $300); 
Milukai Viktoras, Lilė (iš viso $800); Sutkuvienė 
Ada (iš viso $800); Jurgučiai Jurgis, Danguolė (iš 
viso $400); Vaičekauskas Peter. 

$100 Kreivėnai Kazys, Regina, Vytauto Graužinio 
gimtadienio proga (iš viso $300); Mačiukas 
Valentine (iš viso $600); Račiūnas K.; Kasčukas 
John, Birutė. 

$60 Rejeris Jonas, atminimui a.a. Basytės ir Teodoro 
Blinstrubų. 

$50 Čepulis Rima (iš viso $150); Kungienė K 
$25 Mikailos Jurgis, Regina. 
$20 Razminienė Birutė (iš viso $265); Zailskai Aldona, 

Juozas. 
$15 Likander George. 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų globos fondo va ldyba 
nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams. Taip pat reiškiame 
užuojautą mirusiųjų šeimoms. Aukas siųsti: L.P.G. 
Fund, 2711 West 71 Str., Chicago IL 60629. Tax ID 36-
3163350. Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$1000Liautaud Jim, Gražina (iš viso $5000); inž. „X" 
$1000. 

$200 Trečiokai Genovaitė, Marytė (iš viso $900); 
Pakulienė Eugenija (iš viso $1300); 
Baltramonaičiai Danuta, Joseph. 

$150 Urbaitis Vincas (iš viso $550). 
$100 Pakalkos Julius, Frances (iš viso $400); Girniai 

Ramūnas, Ona; Majauskai Juozas, Marija 
atminimui a.a. partizano Vinco Miškinio; Radžiai 
Pranas ir M.; Radzevičiai Juozas, Konstancija; 
Mikuckiai Algis, Vaida; Jakienė Dalia; Gvildžiai 
Pranas, Ina. 

$50 Kriščiūnai Felix, Mary (iš viso $300); 
Dičpinigaičiai Zigmas, Paulius (iš viso $200); 
Užupiai Juozas, Sigutė (iš viso $100); Vasiliauskai 
Marytė, Edmundas (iš viso $120); Ankai Vincent, 
Genovaitė; Anysai Jurgis, Dalia; Sidriai Linas, 
Rima; Šlapkauskai Rugilė, Algimantas; 
Variakojis Jonas; Klimkaičiai Gintautas, 
Antanina; Gumbelevičiai John, Anelė. 

$30 Nyerges Salome (iš viso $150). 
$25 Šilbajoris Milda, Frank; Keblys Kęstutis; Kent 

Nvjolė, Valentine; Karas Arvin; Hercmonas 
Mykolas (iš viso $155); Graužinis Vytautas J. (iš 
viso $480); Ankus Aldona. 

$20 Pivaronas Algird L. (iš viso $200); Vaičiulis V.; 
Vaina Paul; Martūnas Joseph, Paulinė; 
Mikutaičiai J. ir M.; Landys Milda, Šarūnas; 
Kaufmanas Genovena; Dirgėla Adolfas; Cibas 
Stanislava. 

$10 Gustaff Al ir Leoną; Radas J.; Skaisgirys Kazys. 

Lietuvos Partizanų globos valdyba ir sušelptieji 
partizanai, kovoje dėl Lietuvos laisvės atgavimo ir 
kentėję Sibiro ištrėmime nuoširdžiausiai dėkoja ui 
atsiunčiamas aukas palengvinimui vargingų likusio 
gyvenimo dienų. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711 West 
71 Str., Chicago IL 60629. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•? Visiškai konfidencialiai 
trečiadieniais galėsite pasiš
nekėti „Seklyčioje" (2715 W. 

j -J ls t . Street. Chicago. ILL kur 
7 val.v. renkasi asmenys, ku
riems rūpi alkoholio proble
mos. Jeigu negalite atvykti ar 
norite informacijos šiuo reika
lu, skambinkite Jurgiui tel. 
773-881-1451 arba Ilonai tel. 
708-447-8434. 

L ie tuv ių visuomenė jaut
riai reaguoja į Amerikos Lie
tuvių Tarybos kvietimą jung
tis į bendrą akciją, kad būtų 
•sugrąžinti 20 mln. dol. Pabal-
-tijo krašto gynybai. New Jer-
-«ey lietuviai savo ruožtu yra 
išsiuntę per 300 laiškų JAV 
Kongreso nariams. Tuo tarpu 
Clevelando lietuviai suorgani
zavo ir išsiuntė 600 laiškų. 

Švč . Merge lės Marijos su
g r į ž i m a s i Pažaislį . Nepra
leiskite retos progos pamatyti 
didingą istorinę vaizdajuostę 
šį sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
12:30 val.p.p. Jaunimo centre 
(2 val.p.p. JC kavinėje galėsite 
įsigyti karštų patiekalų). 

P i a n i s t a s Rokas Zubovas 
vakar išvyko į Lietuvą, kur 
dalyvaus jubiliejiniuose M. K. 
Čiurlionio 125-ųjų gimimo me
tinių renginiuose, vyksian
čiuose visoje Lietuvoje. Rokas 
skambins ir skaitys savo pas
kaitą Vilniaus rotušės festiva
lyje, atliks Čiurlionio kūrinius 
Kauno Čiurlionio muziejuje, 
koncertuos B. Dvariono muzi
kos mokykloje Vilniuje, skai
tys paskaitą Vilniaus Čiurlio
nio namuose, dalyvaus jubilie
jiniuose renginiuose Plungė
je. Sekmadienį sugrįžęs į Či
kagą, pianistas kibs į kitą pro
jektą - Čiurlionio festivalį Či
kagoje. Festivalyje ruošiasi 
dalyvauti lituanistinės Čika
gos ir Lemonto Maironio mo
kyklos, „Dainavos" ansamblis, 
Vilniaus styginių kvartetas ir 
kiti lietuvių menininkai iš Či
kagos ir jos apylinkių. Pirma
sis didelis koncertas vyks lap
kričio 1 d., trečiadienį, 7 val.v. 
Čikagos kultūros centre (Chi
cago Cultural Center, 78 E. 
Washington). 

Tikra itališka kava kve
pės ital iškoje mugėje Čika
goje. Nepražiopsokite spalio 
2-6 dienų, kai Daley aikštėje 
Čikagos miesto centre bus ga
lima nusipirkti itališkų val
gių, įvairių dirbinių, rankomis 
pagamintų lėlių, klausytis ita
liškos muzikos ir šokti itališ
kus šokius. Nuo 12 vai. kas
dien žiūrovus linksmins italų 
folklorinių šokių grupė „Grup-
po Folkioristico Italiano", ku
rie demonstruos įvairių Itali
jos regionų šokius. Bus net vy
no ragavimas. Įėjimas - nemo
kamas. Šventė vyks kasdien 
nuo 9 vai.r. iki 6 val.p.p. Dal
ey aikštė yra prie Washington 
ir Dearborn gatvių. 

J a u kur i s l a ikas ž i n i a s k -
laidoje pasirodo >:ra:ps:r..u 
apie naftos produktu k.-.-.r.ų ki
limą. Per televiząją rodo strei
kuojančius sunkvežimių vai
ruotojus Prancūzijoje, Anglijo
je ir kitur. šio pirmadienio 
..Chicago Tribūne" 2000 m. 
rugsėjo 1$ d. laidoje buvo net 
pavartotas žodis Europos „kri
ze". Tai reiškia, kad lėktuvų 
oro linijos kelia kainas oro 
siuntoms. Lietuviams, siun
čiamiems siuntinius savo arti
miesiems, -aa- siuntinius taip 
pat reikės daugiau mokėti. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen
t r e „Seklyčioje" rugsėjo 20 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
talentų popietė, programoje 
dalyvaujant talentingiems po
ezijos, dainų ir muzikos mė
gėjams. Maloniai kviečiame 
atvykti ir pasiklausyti, įdo
miai praleisti popietę su drau
gais ir pažįstamais, pabend
rauti ir pasivaišinti gardžiu 
„Seklyčios" maistu. 

Bandyk i t e išlošti k e l i o n ę 
į Lie tuvą dviem žmonėms per 
Lithuanian Mercy Lift pokylį. 
Skambinkite Vidai Jonušienei 
tel. 708-448-4250. Taip pat 
kviečiame atvykti į taurią ir 
pasakišką puotą, kurią spalio 
1 d. rengia labdaringa Lithu
anian Mercy Lift organizacija. 
Šiais metais LML, švęsdama 
savo dešimties metų sukaktį, 
ruošia „Viduramžių/Medievar 
puotą romantiškuose Monte-
fiori soduose. Lemonte, 11250 
S. Archer Avenue. Norėdami 
užsisakyti bilietus, skambin
kite Linai Žliobienei tel. 630-
725-9544. 

Metų žmogumi i š r inktas 
dr. Antanas Razma bus pa
gerbtas spalio 7 d., šeštadienį, 
6 val.v. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. 

PAMIRŠO BALTIJOS 
ŠALIS? 

Turbūt visi buvote nusivylę, 
kai NBC televizijos kanalas 
praleido visas tris Baltijos 
šalis, rodydamas visų valsty
bių eiseną olimpinėse žaidy
nėse Sidney. Australijoje? 

Jeigu norėtumėte papriešta
rauti dėl šio fakto, gal i te 
skambinti j NBC Comment 
Line šiuo numeriu 1-212-664-
4444 ir išsakyti savo nusivy
limą. Kuo daugiau skambučių 
bus, tuo didesnė reakcija kils 
NBC televizijos kompanijoje. 
Taip pat galite rašyti: NBC 
(Comments), 30 Rockefeller 
Plaza, New York, XY 10112. 

Maxwell gatvės m u g ė j e 
kiekvienas ką nors atras. Jei 
jūs norite sekmadienį praleisti 
gryname ore, pasivaikščioti ir 
prasiblaškyti, atvykite į visus 
metus veikiančią mugę Canal 
ir Roosevelt gatvių sankryžo
je. Bus ir muzikos, ir ko už
kąsti. Mugė tęsiasi nuo 7 vai. 
r. iki 3 val.p.p. Informacija tel. 
312-922-3100. 

FIRST PERSONAL BANKAS -
JAU ČIKAGOJE! 

Rugsėjo 3 d. Pasaulio lietuvių centro gegužinėje susirinkusius linksmino Rasa Soliūnaite-Poskocimienė. 
Nuotr Indrės Tgūnėlienės 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO VEIKLOS 
APŽVALGA 

Lengva matyti, koks centras 
yra šiandien — kas gerai, kas 
blogai. Kas veikia, o kas ne. 
Tačiau žymiai sunkiau numa
tyti, kas bus reikalinga rytoj, 
poryt, po metų, po dešimties. 
Dar sunkiau įtikinti visus, ko
kiais keliais ateityje keliauti, 
kas rytoj bus reikalingiausia, 
prasmingiausia. 

Taigi tokie uždaviniai kren
ta į centro tarybos darbų lop
šelį. Numatyk viską, vykdyk 
ir patenkink visus. Narių 
daug. Uždavinių irgi netrūks
ta. O nuomonių ir patarimų 
įvairumas nuostabus! Tačiau 
centro ir tarybos uždavinys 
yra tarnaut i , klausyti, supras
ti, vykdyti, nar ius patenkinti . 
To ir siekiama. 

Centro ateitis — šviesi. Jūsų 
visų dėka centras pasiekė ne
paprastai daug per tokį paly
ginant trumpą laiką. Buvusios 
centro tarybos, valdybos ir ad
ministracijos pasižymėjo savo 
gabumais tiksliai numaty
damos, ko centrui t rūksta, kas 
svarbiausia centro ateičiai, 
kas įveikiama, kas finansiš
kai pasiekiama, kas nariams 
priimtina, būtina. Prieš kelis 
metus centras paruošė dešim
ties metų planą apie centro 
gyvenimą. Pagrindiniai plano 
elementai yra: 

1. Mažoji apat inė salė jau 
pertvarkyta. Taigi turime ant
rą gražiai įrengtą salę, tinka
mą pokyliams, šokiams, pasi
rodymams, koncertams, jauni

mo sportui, paskaitoms ir pa
našiai. 

2. Reikalingas atskiras įėji
mas toliau nuo misijos durų į 
centro pataipas renginiams, 
pobūviams, plačiai visuome
nei, svetimtaučiams. Tai nu
matoma padaryti artimoje 
ateityje. 

3. Didžiosios salės pagra 
žinimas būtinas, ypač norint 
ją išnuomoti svetimtaučiams 
ir atsižvelgiant į panašių pa
talpų kokybe centro apylin
kėje. Tai irgi numatoma ar
timoje ateityje. 

4. Dažnai klausiama: „Kada 
bus statoma daugiau 'condo-
miniums'?". Sio projekto gali
mybių tyrinėjimai pradėti. 
Teigiamų išvadų atveju pla
navimas gau būti pradėtas 
metų bėgyje. Iki šiol numaty
ta, kad gali būti statoma apie 
50 naujų „condominiums". 

5. Didžioji salė kol kas pa
tenkina mūsų visuomenės 
reikalavimus, tačiau numato
ma, kad reiiis naujų patalpų 
ateityje, kuriose būtų didele 
moderniška; įrengta scena, 
kurios patogiai sutalpintų iki 
800 žmonL pokyliams, kurios 
būtų perskiriamos pagal 
įvairius reikalavimus ir kurios 
patrauktų svetimtaučius ren
gėjus. 

6. Būtina sutvarkyti auto
mobilių s:atomų vietų trū
kumą, ypač gausiai lankomų 
renginių meta. Nemažas skai
čius nauju vietų jau pristaty

ta. 
7. Dažnai kalbama, kad 

mūsų seneliams trūksta prie
glaudos patalpų. Šių patalpų 
praplėtimo galimybes teks 
spręsti artimoje ateityje. 

8. Jaunimas prašosi tinka
mo dydžio sporto salės, kurioje 
tilptų žiūrovai ir sporto 
aikštės. Tai numatyta atei
nančių dešimties metų bėgyje. 

9. Dabartinių patalpų tobu
linimas yra būtinas. Reikia ne 
tik grąžinti, bet ir pertvarkyti 
mokyklų kambarius, posėdžių 
ir susirinkimų patalpas, san
dėlius, patogumus ir t.t. 

Pagrindinis siekimas yra 
centro savarankiškumas, išsi
laikymas be aukų. Žinom, kad 
tai gal nebus niekad pasiekia
ma, tačiau yra svarbu, kiek 
galima daugiau sumažinti ne
kontroliuojamų šaltinių įta-
ką. 

Taigi, kaip matome, rei
kalavimų daug, projektų ne
trūksta, norų begalės. Cent
ras pasiryžęs sukaupti jėgų, 
lėšų, stiprų jaunimą ir gy
venimo patyrusius žmones. Tiki
masi Visagalio palaimos, sie
kiama įveikti kuo daugiau to
kių projektų ir tobulinimų, ku
rie atneštų centrui naudos, 
garbės, užtikrintų centro at
eitį ir tvirtintų narių, rėmėjų 
pasitikėjimą bei ryžtą akty
viai prisidėti prie centro gero
vės. 

Centras gyvuos ir toliau. Gy
vuokime visi kartu! 

R i m a n t a s Griškel is 
Pasaulio lietuvių centro 

tarybos pirmininkas 

KONCERTAS IŠ AUKSINIO MUZIKOS IR 
POEZIJOS LOBYNO 

..Trijų tigriukų" klausytojai rugsėjo * d PLC. Lemonte 
Nuotr Baniutės Kronionos 

Nereikia kentėti . Labdara 
ne visuomet turi būti nesibai
giantis triūsas, juodas darbas 
ar, ginant snaudulį, sėdėjimas 
nuobodžiame renginyje. 

Nereikia kentėti, kai scenoje1 

pasirodo žavingos, kompeten
tingos profesionalės. Tokios ir 
atliks „Saulutės". Lietuvos 
Vaikų globos būrelio, muzikos 
ir poezijos koncertą „Lieka tik 
meilė". Mus pamaloninti ne
paprasta programa „Saulu
tės". Lietuvos globos būrelio, 
Detroito skyriaus pirmininkė 
Birute Bublienė pakvietė ak
torę Virginiją Kochanskytę, 
solistę Ritą Preikšaitę ir pia
nistę Melitiną (Melita) Dia-
mandidi-Kuprienę. 

Virginija Kochanskytė 1977 
m. baigė Lietuvos Muzikos 
akademijos teatrinį fakultetą. 
J i pradėjo dirbti Šiaulių dra
mos teatre, o nuo 1982 m. dir
ba Kauno valstybiniame dra
mos teatre. Yra sukūrusi daug 
pagrindinių vaidmenų, vaidi
no žymiausių režisierių pasta
tymuose. Virginija Kochans
kytė vaidino Lietuvos kino 
studijos filmuose bei Lietuvos 
televizijos spektakliuose. Lie
tuvoje ji yra viena įdomiausių 
poezijos interpretatorių, poezi
jos skaitovų konkursų lau
reate. 

Rita Preik.šaitė, vyskupo J. 
Preikšo dukterėčia. Lietuvos 
Muzikos akademiją baigė 
1987 m. ir nuo tada dirba so

liste Kaun<> muzikiniame teat
re,.atlikdama solo partijas žy
miųjų kompozitorių operetė
se. R. Preikšaitės repertuare 
yra daug lietuvių kompozito
rių kūriniu o repertuaro dia
pazonas plataB - nuo baroko 
iki šiuolaikinės muzikos. 

Melitiną Diamandidi-Kup-
rienė taip pat baigė Lietuvos 
Muzikos akademiją ir šiuo 
metu yra akademijos docentė. 
Jos tėveli- yra graikų kilmės. 
Į Lietuvą atvykęs 1923 m„ jis 
buvo Kauno Politechnikos in
stituto tarnautojas. Melitinos 
teta su vienerių metulnt-euk-
rele 1941 m. birželio 14-osios 
rytą buvo ištremta į Altajaus 
kraštą. Tėvo seseriai su maža
mečiu sūneliu taip pat teko 
Altajaus tremtinių dalia. M. 
Kuprienė yra nuolatinė an
samblio „Girių aidas" narė. Ji 
taikliai perteikia, išryškina ir 
papildo ansamblio atliekamų 
kūrinių charakterį. 

..Saulute' kviečia neatsisa
kyti retai pasitaikančios pro
gos pamatyti „programėlę 
kaip perliuką", o savo apsilan
kymu šeštadienį, rugsėjo 30 
d.. 6:30 val.v. PLC Lietuvių 
fondo salėje ne tik suteiksime 
viltį Lietuvos vaikučiui, bet 
taip pat prisidėsime prie 
mums labai reikalingo Pasau
lio lietuvių centro Lemonte iš
laikymo. Šiuo koncertu „Sau
lutė" reiškia PLC padėką už 
prieglobstį, tam skirdama dalį 

vakaro pelno. 
Atsiminkime V. Kernagio 

dainuojamus žodžius - „Gyve
nimas - kaip žydėjimas vyš
nios", tad pasinaudokime pro
ga atsipalaiduoti. Dievo duotu 
trumpu, trapiu gyvenimu pa
sidžiaugti ir tuo pačiu kitam 
padaryti gero. 

Indrė Tijūnėlienė 

Skelbti 
• Romualda Narikaitė ir 

Romanas Burba , Lietuvos 
vaikų fondo atstovai Vilniuje, 
buvo pakviesti į Kanadą, o po 
to lankysis Čikagoje. Visi kvie
čiami į jų pranešimą „Mitai ir 
tiesa apie Lietuvos vaikų būklę" 
PLC Bočių menėje penkta
dieni, rugsėjo 29 d. 6:30 v.v. 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, kviečia nepraleisti 
progos išsiaiškint i rūpimais 
klausimais apie Lietuvos vaikų 
šelpimą. 

• „Lieka t ik m e i l ė " — 
muzikos ir poezijos koncer
tas bus šeštadieni , rugsėjo 
30 d. 6:30 v.v. PLC Lemonte 
„Lietuvių fondo" (sporto) 
salėje. Programoje aktorė Vir
ginija Kochanskytė, solistė Rita 
Preikšaitė, pianistė Melitiną 
Kuprienė. Visus gausia i da
lyvauti kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrel is . 
Pajamos sk i r iamos paremt i 
Lietuvos vaikus ir, atsidėkojant 
už prieglobstį, Pasaulio lietuvių 
centrą. Bilietai iš anksto gau
nami PLC krautuvėlėje. Jūsų 
laukia vaišės ir žavingas kon
certas. 

Lietuvių mėgiamas First 
Personai bankas įsteigė naują 
savo skyrių Čikagoje, Garfield 
Ridge rajone. Bankas įsikūrė 
prieš metus Orland Parke ir 
susilaukė didelio susidomėji
mo bei pasisekimo, ypač lietu
vių tarpe. Bet ne visiems Or
land Parkas yra lengvai pasie
kiamas, tad atsižvelgdama į 
klientų prašymus, banko va
dovybė atidarė naują įstaigą 
Archer gatvėje, kuri yra pato
gi Čikagos pietvakarinėje da
lyje gyvenantiems klientams. 

Naujojoje įstaigoje klientai 
susilauks tokių pačių finansi
nių paslaugų kaip ir Orland 
Parko įstaigoje - galės atida
ryti įvairias sąskaitas, pvz., 
taupomąsias (passbook), čeki-
nes, „Money Market" ir serti
fikatus. Taip pat galės įsigyti 
paskolas namams, automobi
liams ir verslui. Be to, per 
First Personai banką klientai 
galės persiųsti pinigus savo 
artimiesiems Lietuvoje. 

Svarbiausia - First Personai 
banke galima susikalbėti lie
tuviškai. Garfield Ridge įstai
goje dirba daug lietuviškai 
kalbančių tarnautojų - banko 
vyr. viceprezidentė Rūta Sta

niulienė, Edita Žiurinakienė, 
Rima Blažienė ir Neringa No-
reikienė. Orland Parko įstai
goje liks Jū ra Antanaitytė ir 
prireikus Rūta Staniulienė 
ten taip pat susitiks su klien
tais. 

Nors naujoji įstaiga jau 
veikia, bet atidarymo iškilmės 
(Grand Opening) įvyks penk
tadienį, rugsėjo 22 d., nuo 3 
val.p.p. iki 7 val.v. ir šeštadie
nį, rugsėjo 23 d., nuo 9 val.r. 
iki 1 val.p.p. Atvykusieji galės 
pasivaišinti bandelėmis su la
šinukais ir įvairiais saldumy
nais, pasiklausyti gyvos muzi
kos, nemokamai įsigyti savo 
karikatūrinį portretą. Taip 
pat galės veltui užsiregistruoti 
loterijai, kurios laimikiai yra 
5,000 dol. grynais, spalvotas 
televizorius ir kompaktinių 
plokštelių grotuvas. Vaikus 
linksmins klounas, bus balio
nų, „tatuiruočių" ir laimėjimų. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. 

First Personai banko naujo
sios įstaigos adresas yra: 6162 
South Archer Avenue (netoli 
nuo "Ratine" kepyklos ir "Egg 
Store" vaisių ir daržovių par
duotuvės); tel. 773-767-5188. 

KELIONĖ TRAUKINIU PER RUSIJĄ 
„SEKLYČIOJE" 

Mūsų vyresnieji mėgsta ke
liauti visokiais būdais: trau
kiniais, lėktuvais, autobusais, 
lengvosiomis mašinomis ir net 
savo nuosavomis kojomis. Ke
lionės žmones padaro gudres
niais, daugiau pažįstančiais 
pasaulio kraštus. Renginių va
dovė Elena Sirutienė, supras
dama vyresniųjų norus, parū
pino vaizdajuostę apie ilgiau
sią Rusijos geležinkelio liniją, 
•einančą nuo Maskvos iki Vla
divostoko. Kelionės ilgis -
6,000 mylių. Šią vaizdajuostę 
paruošė prancūzų kelionių įs
taiga, rodos, 1985-aisiais, dar 
nesubyrėjus Sovietų Sąjungai. 
Kadangi ši vaizdajuostė buvo 
daryta esant komunistinei 
valdžiai, vaizdajuostėje rodo
mi žmonės ir apylinkės pritai
kytos anų laikų galvojimui -
viskas gerai ir gražu. 

Elena Sirutienė, prieš pra
dėdama rodyti vaizdajuostę, 
paminėjo, kad prie šio Sibiro 
geležinkelio užbaigimo dirbo 
daug tremtinių. Tremtiniai 
dirbo nežmoniškomis sąlygo
mis, neturėdami modernių že
mės lyginimo mašinų. Daugu

ma darbų buvo atlikta pliko
mis rankomis ir paprasčiau
siais įrankiais: kastuvais, dal
bomis ir kt. Prie šio geležin
kelio tiesimo mirė tūkstančiai 
tremtinių, ir daugelio jų kūnai 
ilsisi po geležiniais bėgiais. 
Keliaudami šiuo traukiniu, 
sakė E. Sirutienė, prisiminki
me mūsų žuvusius seses ir 
brolius. 

Tais pačiais geležinkelio bė
giais grįžo išlikę gyvi tremti
niai į savo numylėtą Lietuvą, 
bet jie nebuvo maloniai priim
ti tos valdžios, kuri juos iš
siuntė vergų darbams. 

Po vaizdajuostės popietės 
dalyviai buvo pakviesti papie
tauti . Į popietę atsilankė ne
mažas skaičius dalyvių, ir 
nors daugiausia būna moterų, 
tačiau šį sykį atvyko-ir dides
nis skaičius vyriškosios gimi
nės atstovų. Į šią popietę Ele
na Sirutienė atsivedė svečią -
Renatą Daraškevičienę, kuri 
Vilniuje dirba Lietuvos televi
zijoje. Šioje popietėje taip pat 
dalyvavo JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė Bi
rutė Jasaitienė. 

Sig metų „Ornnpr pci»ii/.ine|i' Priekyje 
va Misiūnaite 'kairėje) ir Dalia Savickaitė. 

Meno mokyklėles mokinės le-
Nuotr Jono Kuprio 




