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Liberalai susidorojo su savo 
vedliu

R. Paksas buvo priverstas pa- 
. sitraukti daugumos partijos 
tarybos narių reikalavimu 
rugsėjo mėnesį. Dalis partijos 
narių jį kaltino dėl val
dančiosios Naujosios politikos 
koalicijos žlugimo.

Buvusio premjero Rolando
Pakso pralaimėjimas LLS pir
mininko rinkimuose yra tikro
ji krizės didžiausioje opo
zicinėje partijoje pradžia, tvir
tino Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) Informacijos 
centro vadovas Seimo narys 
Gediminas Kirkilas. Jis pa
reiškė, jog liberalai, pakeisda
mi jiems populiarumą pelniusį 
R. Paksą savo ankstesniu va
dovu Eugenijum Gentvilu, 
„apgavo rinkėjus”. „Liberalai 
nusivalė kojas į tą savo lyderį, 
be kurio daugelio jų Seime 
nebūtų. Partija susidorojo su 
savo vedliu vietoj tę, jog 
padėtų jam”, teigė G. Kirkilas.

„Jei kas galvoja. Jcad šiuo 
kongresu LLS įveikė krizę, 
klysta. Krizė dar tik praside
da”, tvirtino jis. Pasak G. Kir
kilo, apie tai liudija R. Pakso 
ketinimai atsisakyti opozicijos 
vadovo posto.

G. Kirkilo nuomone, situaci
ja LLS liudija, jog opozicinės 
partijos tampa nenuspėjamos. 
Pasak jo, tai nėra naudinga 
nei demokratijai bei daugia
partinei sistemai, nei Lietuvos 
siekiams įstoti į Europos Są
jungą ir NATO.

Parodoje ..Infobalt 2001" geriausia pripažinta „Lietuvos telekomo" aikš- 
telė. Vertinimo komisijos nariai, įteikdami ryšių bendrovės atstovams ap
dovanojimų. pabrėžė, kad tokį spendimą jie priėmė vienbalsiai. „Ateik ir 
pamatyk!”, tokį šių melų parodos šūkį pasirinko „Lietuvos telekomas". 
■Bendrovė parodoje pristatė savo naujausias Interneto paslaugas — „DSL 
takas" ir „Tako zona". Atsižvelgusi į parodos lankytoji) amžių, savo aikš
tele bendrove skyrė daugiau jaunimui: jų papuošė 12 m ilgio ir 6 m pločio 
„grafiti" piešinys. lankytojus stebino profesionalių riedutininkų pasirody
mai. vyko SKAMP ir Andriaus Mamontovo koncertai, diskotekų vedėjų ir 
..brake" šokėjų programos. Gediminu Žilinsko 1 Elne nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius

Mažeikiu naftos” vadovas:
nesitrauks iš Lietuvos

BNSi
.AViIliams 

Ala-
- di-

Panevėžys, spalio 27 d. 
(BNS) — Šeštadienį vyku
siame neeiliniame Lietuvos 
liberalų sąjungos (LLS) kon
grese naujuoju LLS pirminin
ku išrinktas buvęs ūkio mi
nistras Eugenijus Gentvilas.

Už E. Gentvilą balsavo 374 į 
LLS kongresą susirinkę parti
jos nariai. Už jo varžovą, bu
vusį premjerą Rolandą 
Paksą balsavo 208 liberalai. 
Kongreso dalyviai nusprendė, 
kad vienam iš šių dviejų kan
didatų tapus partijos pirmi
ninku, kitas ąutomatiškai 
taps jo pavaduotoju.

Kongrese taip pat buvo pa
tvirtinti dar trys partijos pir
mininko pavaduotojai — Gin
tautas Steponavičius, Artū
ras Zuokas ir Klemensas 
Rimšelis.

Į partijos pirmininko postą 
buvo pasiūlyti penki kandida
tai — G. Steponavičius, Alvy
das Medalinskas, R. Paksas, 
Algimantas Matulevičius ir E. 
Gentvilas. G. Steponavičius 
dalyvauti partijos pirmininko 
rinkimuose atsisakė ir pasiūlė 
jo kandidatūrą iškėlusiems li
beralams balsuoti už E. Gent
vilą. A. Matulevičius ir A. 
Medalinskas rinkimuose atsi
sakė dalyvauti dėl to, kad, jų 
nuomone, kova dėl partijos 
pirmininko posto vyko tarp 
dviejų partijos vadovų — R. 
Pakso ir E. Gentvilo.

Iš partijos pirmininko posto

„Williams
Vilnius, .-palio 29 d.

— JAV bendrovės 
International" valdomos
zeikių naftos" generalini 
rektorius Jim Sebeel patikino, 
jog .AViIliams” nešit rauks iš 
Lietuvos Tai J. Sebeel pareiš
kė nūdieni vykus..' .~u-
• itikinio su opozicini.i nuiro 
n dešiniųjų partijų atstovai^ 
I'.aria mente.

Premjeros Algirdas Brazaus
kas yra pareiškęs abejonių dėl 
.AViIliams International" pa
silikimo Lietuvoje.

..AViIliams International’ 
tikrai neturi jokių keti nonų 
išvykti iš Lietuve.- ar parduoti 
savo akcijas. Muse tikslas yra 
padaryti šią įmonę pelninga. 
Norime dirbti su vyriausybe ir 
išspręsti visas su 'Mažeikių 
nafta’ susijusias problemas", 
sakė J. Sebeel. Pasak jo. . AVil- 
liains International” tikisi, jog 
premjeras A. Brazauskus im
sis iniciatyvos, kad pagal Kon
stitucinio teismo Sprendimus 
butų pataisytas įstatymas dėl 
...Mažeikių naftos" privatizavi
mo, nes nuo to priklauso san
dorio su ..Jukos" ateitis.

Pagal 1999 m. spalį pasira
šytą sutari į dėf bendrovės 
..Mažeikių nafta” privatizavi
mo JAV bendrovė .AVilljams 
International” įsigijo 33 proc. 
naftos įmones akcijų ir gavo 
teisę ją baldyti. Tačiau JAV 
bendrovei iki šiol nepavyko 
užsitikrinti užsienio bankų fi
nansinės paramos ..Mažeikių 
naftos” pertvarkai ir moder
nizavimui.

Šią vasarą .AViIliams Inter
national" ir Rusijos naftos 
bendrovė ..Jukos" pasirašė il
galaikio naftos tiekimo susita
rimą. Juo remiantis, pradėtos 
derybos dėl 26.85 proc. „Ma
žeikių naftos” akcijų pąrdavi- 
mo ..Jukos” bei dėl šios Rusi
jos bendrovės investicijų į Lie- 
iu\o.- naftos susivienijimą.

Pastaruoju metu derybos sun
kiai stumiasi į priekį, be to, 
teigiama, kad „Jukos” nori pe
rimti „Mažeikių naftos” valdy
mą iš .AViIliams”.

* Lietuvos liberalų są
jungos pirmininku išrinktas 
Eugenijus Gentvilas sakė., kad 
kartu su Rolandu Paksu pir
miausiai stengsis suvienyti 
liberalus. Iširus valdančiajai 
liberalų 41' socialliberalų koali
cijai ir liberalams netekus vy
riausybėje postų, dalis partijos 
narių nusivylė Rolandu Paksu 
ir savo vadovu norėjo matyti 
E. Gentvilą. „Mano ir R. Pak
so santykiai nebuvo blogi. 
Konfrontaciją sukėlė žemes
nės partijos grandys”, sakė E. 
Gent'ilas. Pasak jo. R. Paksas 
yra ryški politinė figūra, jis 
puikiai organizuoja darbą li
tai reikia išnaudoti Seime, kur 
liberalai dabar yra stipri opo
zicinė jėga. 'BNS'

* Griežta taupymo politi
ka ir sumažintas šių metų 
biudžetas nesutrukdė aukš-

« tiems pareigūnams skraidyti į 
tolimiausiuose pasaulio kam
peliuose vykstančius ir Lietu
vai ne itin svarbius renginius. 
Egzotiškų komandiruočių są
rašą papildė valstybės kontro
lierius Jonas Liaučius, pra
ėjusią savaitę viešėjęs Pietų 
Korėjoje. Per 10 mėnesių J. 
Liaučiaus užsienio komandi
ruotėms skirta mažiau nei 
pusė visos įstaigos užsienio 
komandiruočių biudžeto.

* Šiaulių savivaldybės
taryboje bręsta perversmas. 
Netrukus miesto mero poste 
socialliberalę Vidą Stasiūnaitę 
gali pakeisti socialdemokratų 
atstovas. Naują koaliciją 
Šiaulių socialliberalai pradėjo 
rinkti paskubomis — po su
sitikimo su Seimo pirmininku, 
socialliberalų vadu Artūru 
Paulausku. (LR,Elta)

* Po Lietuvos liberalų są
jungos (LLS> pirmininko rin
kimų, Rolandas Paksas ištesė
jo savo pažadą atsistatydinti 
iš Liberalų frakcijos Seime se
niūno pareigų. Pirmadienį vy
kusiame Liberalų frakcijos po
sėdyje R. Paksas pranešė atsi
statydinąs iš frakcijos seniūno 
pareigų. Frakcija pavedė jam 
laikinai eiti seniūno pareigas, 
kol bus išrinktas kitas vado
vas. Šiuo metu Liberalų frak
cija yra didžiausia opozicinė 
Seimo frakcija, turinti 34 na
rius. Seime yra 141 narys.

!i‘ Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija (LRT) 
pranešė, kad vienas iš atlei
džiamų darbuotojų buvo „už
rakinęs” LRT ryšio kompiute
rinį tinklą ir tai sutrikdė visos 
Lietuvos radijo ir televizijos, 
ypatingai naujienų tarnybų 
darbą. Darbuotojo pavardė ne
skelbiama. Naujųjų LRT va
dovų pradėta reforma darbuo
tojų skaičių sumažins nuo 
1.143 iki 596. ibnsi

* Rostoko (Vokietija) 
prostitucijos verslo veikėjus 
bandė ginti du Lietuvos politi
kai. Lietuvos piliečiui, 26 
metų Artūrui Bree, policijos 
vadinamam Vokietijos miesto 
Rostoko „raudonųjų žibintų 
kvartalų” karaliumi, Seimo ’ 
nario socialdemokrato Aloyzo 
Sakalo ir konservatoriaus An
tano Račo bandymai jį užtarti 
nepadėjo. Teismas už ban
dymą nužudyti žmogų A. Bree 
nuteisė kalėti 4 metus.

* Beveik trečdalis Lietu
vos gyventojų norėtų iš
vykti dirbti į Vokietiją, rodo 
apklausa. 1 klausimą, kurioje 
Europos Sąjungos (ES) vals
tybėje norėtų dirbti, 32 proc. 
apklaustųjų nurodė Vokietiją, 
17 proc. — Angliją, 6 proc. — 
Švediją, 5 — Daniją, po 3 proc. 
pasirinktų Prancūziją ir Ispa
niją, po 2 proc. — Italiją ir 
Olandiją, 1 proc. norėtų dirbti 
Austrijoje. 51 proc. apklaustų
jų teigė, kad nenorėtų ieškoti 
darbo kurioje nors Europos 
Sąjungos valstybių po to, kai 
Lietuva bus priimta į ES. bnsi

* Seimo komitetai ir frak
cijos pradėjo svarstyti kitų 
metų valstybės biudžeto pro
jektą, tačiau jokių išvadų ar 
griežtų reikalavimų dar ne
paskelbė. Tačiau parlamenta
ras Kęstutis Glaveckas jau 
pranašauja didelius konfliktus 
ir bemaž neabejoja, kad šie
met biudžetas nebus patvir
tintas. (VŽ.Elta)

* Artimiausiomis dieno
mis Lietuvos pajūryje su
stiprėjęs vėjas pasieks uraga
no greitį. Lietuvos meteorolo
gijos tarnybos duomenimis, 
spėjama, kad lapkričio 1 d. 
pūs šiaurės-vakarų vėjas, ku
rio gūsiai sieks 28 metrų per 
sekundę greitį ir bus artimi 
uraganiniam vėjui. Tokio stip
rumo vėjas plėšia namų sto
gus, čerpes, griauna silpnes
nius statinius, rauna medžius, 
verčia nepritvirtintus įrengi
nius, gali nutrūkti laidai, su
trikti ryšiai ir elektros energi
jos tiekimas. bnsi

* Rusijos popmuzikos 
žvaigždė Kristina Orbakaitė 
tikisi iki Naujųjų metų gauti 
ir Lietuvos pilietybę. Garsios 
dainininkės Alos Pugačiovos ir 
lietuvio Mykolo Orbako duktė 
tikina, kad ^Lietuva mano 
širdyje visada užėmė ir užims 
ypatingą vietą”. ‘(LR.R,Elta)

* Didelį atgarsį visuo
menėje sukėlusi Kauno nu
sikaltėlių autoriteto Henriko 
Daktaro išlaisvinimo istorija 
aplimpa kalbomis. Anot kai 
kurių teisininkų, šis kalinys iš 
kolonijos pirma laiko paleistas 
ir todėl, kad Aukščiausiasis 
teismas nenorėjo nagrinėti H. 
Daktaro bylos iš naujo po to, 
kai Europos Žmogaus teisių 
teismas pripažino jo teismą 
buvus šališką. (LR,Elta)

* Automobilių vagysčių
apimtys Lietuvoje įgauna vis 
didesnį pagreitį. Vien per 
aštuonis šių metų mėnesius 
Lietuvoje užregistruota per 
3,600 tokių vagysčių. Mano
ma, kad šiemet automobilių 
vagysčių skaičius gali būti 
pats didžiausias per pastaruo
sius 10 metų. (LR,Elta)

* Parlamentarai gali išsi
versti be dienos šviesos ir 
patogesnių krėslų posėdžių sa
lėje, teigia Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Jis ne
pritaria ketinimams iš kitų 
metų valstybės biudžeto skirti 
5 mln. 171,000 litų Seimo vi
suotinių posėdžių salės per
tvarkai. „Manau, kad valsty
bėje yra kur kas svarbesnių 
sričių, kuriems reikalingas 
neatidėliotinas finansavimas, 
nei atnaujinti Seimo posėdžių 
salę”, pareiškė Seimo pirmi
ninkas. (BNSi

* Vienas konservatorių 
vadovų Andrius Kubilius li
beralus ragina stotis į vieną 
gretą kovoje prieš kairiuosius. 
„Kairiosios jėgos yra stiprios, 
kiek dabar nevieningos deši
niosios”, sakė jis. Konservato
rius juokavo, kad, jei liberalai 
pasimestų tarp pergalių ir 
pralaimėjimų, juos „motina 
Tėvynės sąjunga visada pri
glaus”. 1BNS1

* Varžytinėse JAV galima 
nusipirkti vieninteliam lietu
viui kosmonautui Rimantui 
Stankevičiui priklausiusią 
pirštinę. Westport, Connecti- 
eut valstijoje, įsikūrusi bend
rovė „LTniversity Archives” R. 
Stankevičiaus kairės rankos 
pirštinę nuo kosminio kostiu
mo „Sokol” Internete pardavi
nėja nuo spalio 8 d., tačiau iki 
šiol pirkėjų neatsirado. Pradi
nė kaina — 500 dol. Varžyti
nių rengėjų tvirtinimu, deši
nioji lietuvio pirštinė pernai 
buvo parduota už 2,300 dol. 
1944 m. gimęs R. Stankevičius 
buvo kosmonautas-bandyto- 
jas, skraidęs rusų daugkarti
nio naudojimo kosminiu laivu 
„Buren”, kuriuo atliko 14 ban
dymų, tačiau į kosmosą neiš
skrido. Lakūnas žuvo per pa
rodomuosius skraidymus 1990 
m. Italijoje, demonstruoda
mas naikintuvą „Su-29”. ibnsi

* Pastaraisiais metais il
galaikių bedarbių daugėja 
ir Lietuvoje. Valstybė kol kas 
dar nepasivijo Europos, kur 
kone kas antras bedarbis ilga
laikis, tačiau ir Lietuvoje, 
gerėjant socialinėms garanti
joms, ieškotis darbo tampa 
nebe taip svarbu. Iš valstybės 
kišenės gyvena vis daugiau 
žmonių: darbo biržoje užsire
gistravusių ilgalaikių bedar
bių per 1999 metus padaugėjo 
2, o praėjusiais metais — dar 
2.5 karto. (KD,Elta)

* Lazdijų rąjono Būdvie
čio seniūnijos Jukneliškės 
kaimo gyventojai, atėję į susi
tikimą su savo rajono meru 
Jonu Matulevičiumi, prašė jo 
pastatyti „Teleloto” termina
lą artimiausiame miestelyje, 
Šeštokuose, ir jų kaimą pris
kirti šiai seniūnijai. Kai
miečiai sakė, kad gyvena var
gingai ir jiems prasigyventi 
likusi vienintelė viltis — iš 
loterijos. (LR.Elta)

* Colorado Springs (JAV) 
pasibaigusiame „Skate Ameri
ca International” turnyre — 
pirmame sezono „Grand Prix” 
varžybų rate — Lietuvos 
čiuožėjai ant ledo Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas 
galutinėje įskaitoje užėmė III 
vietą. Paanalizavus teisėjų 
darbą, į akis krinta keletas 
įdomių detalių. Atrodo, jog 
tam tikrą išskirtinę antipatiją 
Lietuvos čiuožėjamas jautė Iz
raelio teisėjas Konstantin 
Kaplan ir teisėja iš Rusijos 
Jelena Fomina. Būtent šio 
dueto vertinimai nuolat — po 
kiekvienos programos — 
smukdė M. Drobiazko ir P. 
Vanagą žemyn. (KD.Elta)

Pasaulio naujienos
1 Remiantis AFP, Reuters, AP. Interfax, ITAR-TASS, 

BNS žinių agentūrų prane(imais)

Vašingtonas. JAV karinė operacija Afganistane „neįklimpo 
liūne”, o karas su tarptautiniu terorizmu pareikalaus ilgalaikių 
pastangų, tarp jų ir papildomų karinių sausumos pajėgų disloka
vimo, sekmadienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld. Jis neatmetė galimybės, jog oro antskrydžiai bus ren
giami ir per musulmonams šventą Ramadano mėnesį, prasidė
siantį lapkričio viduryje, nepaisant Pakistano prezidento Pervez 
Musharraf raginimo laikinai nutraukti atakas, norint išvengti vi
sos musulmonų bendruomenės pykčio. D. Rumsfeld paneigė spė
liones, kad JAV vykdomas Afganistano taikinių bombardavimas 
veikiau sustiprino afganų paramą valdančiajam Talibano režimui, 
o ne jį susilpnino bei suskaldė. . •

Alžyras. Afganistaną valdančio Talibano režimo vadas, mula 
Mohammad Omar sekmadienį interviu laikraščiui pareiškė, kad 
tikrasis karas prieš Ameriką dar neprasidėjo ir pažadėjo JAV duo
ti „karčią pamoką”. Alžyro dienraščiui „EI Youm” jis sakė, kad 
„tikrojo karo prieš JAV mes dar nepradėjome dėl technologinio jų 
pranašumo”. Jis paneigė pranešimus apie Talibano režime ar tarp 
jo kovotojų iškilusius vidinius nesutarimus sakydamas, kad „mū
sų kariai yra mudžahidai, pasirinkę savo religijos tikslus ... ir bet 
koks bandymas juos nuo to atitraukti nepavyks”.

Kabulas. Ketvirtos JAV karinės kampanijos prieš Afganistaną 
savaitės pradžią pirmadienį pažymėjo augantis žuvusiųjų taikių 
gyventojų skaičius ir tarp Pakistano genčių kovotojų stiprėjanti 
parama JAV puolamiems talibams. Jie sulaukė pagalbos iš kaimy
ninio Pakistano genčių kovotojų, daugelis kurių priklauso tai pa
čiai etninei puštūnų grupei.

Islamabadas. Afganistanui nereikalinga užsienio pagalba, to
dėl jis pataria Pakistano mudžahidams neperžengti sienos, pirma
dienį pareiškė Talibano ambasadorius Pakistane, turėdamas gal
voje tūkstančius Pakistano genčių kovotojų, kurie susirinko pasie
nyje, norėdami vykti padėti Afganistaną kontroliuojančiam Tali- 
banui. Paklaustas, ar Talibanas sulaikė JAV piliečių, jis leido su
prasti, kad amerikiečiai galėjo būti suimti, tačiau negalėjo suteikti 
daugiau informacijos.

Vašingtonas. JAV New Jersey valstijoje dirbančiai pašto dar
buotojai buvo nustatyta juodligė. Tuo pat metu sekmadienį pasi
rodė naujausi pranešimai, kad mirtinos juodligės sporos pateko ir 
į JAV Teisingumo departamento pašto skyrių. Atlantoje įsikūręs 
Ligų kontrolės centras pranešė, kad Hamiltone, netoli New Jersey 
valstijos Trentono miesto, esančio pašto paskirstymo centro dar
buotojai buvo atlikti tyrimai, kurie parodė ją užsikrėtus plaučių 
juodlige. Ji buvo paguldyta į ligoninę ir šiuo metu jau sveiksta. 
Dabar JAV jau 15 žmonių nustatyta arba labai pavojinga gyvybei 
plaučių juodligė, arba lengvesnė odos juodligė. Iki šiol mirė trys 
šia liga užsikrėtę ligoniai.

Betliejus, Vakarų Krantas. Izraelio pajėgos pirmadienį trau
kėsi iš Betliejaus po to, kai ministras pirmininkas Ariel Sharon 
patvirtino JAV pasiūlytą atsitraukimo planą, nepaisydamas, kad 
sekmadienį per palestiniečių išpuolius Izraelyje žuvo 5 žmonės. 
Daugiau kaip savaitę vietovėje trukę susirėmimai paliko nuolau
žomis nuklotas gatves ir kartėlį, kurį pamiršti nebus lengva. 
Jungtinės Valstijos, kurios siekia numalšinti daugiau kaip metus 
trunkančius palestiniečių ir Izraelio susirėmimus, kad lengviau 
gautų arabų valstybių paramą savo antiteroristinei koalicijai, tar
pininkavo sudarant susitarimą.

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį pasmerkė 
krikščionių žudynes Pakistane, pavadino jas „blogio aktu” ir sakė, 
jog melsis už žudynių aukas ir jų šeimos narius. Įtariami musul
monų kovotojai sekmadienį Bahavalpuro mieste centriniame Pa
kistane nušovė 16 krikščionių ir bažnyčią saugojusį policijos parei
gūną. Popiežiaus administracija Pakistano Katalikų Bažnyčios va
dovui nusiuntė telegramą, kurioje pasmerkė šį „tragišką nętole- 
rancijos aktą”.

Haga. Buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodan Miloševič, ku
ris pirmadienį trečią kartą stojo prieš Jungtinių Tautų (JT) karo 
nusikaltimų tribunolą Hagoje, pakartojo savo nuostatą, kad Tri
bunolas yra neteisėta, tendencinga institucija, o jam pateikti kal
tinimai yra išgalvoti. 60 metų S. Miloševič kaltinamas nusikalti
mais žmoniškumui. Buvęs Jugoslavijos vadas iki šiol neatsisakė 
teismo boikoto taktikos, kurios laikėsi kaskart stodamas prieš Tri
bunolą nuo tada, kai birželio mėnesį Serbijos vyriausybė išdavė jį 
Hagai. S. Miloševič atsisakė advokato ir nesutiko perskaityti jam 
pateikiamų kaltinimų.

Murmanskas. Pirmadienio ryto duomenimis, iš povandeninio 
atominio laivo „Kursk” jau iškelti 57 žuvusių jūreivių kūnai. Per
nai per mokymus Barenco jūroje nuskendusiame laive buvo 118 
jūreivių. Be to, iš laivo išimtos dvi sparnuotosios raketos „Granit” 
(iš viso buvo 22). Laivo apžiūra patvirtino, kad jame buvę jūrei
viai neturėjo nė menkiausios galimybės išsigelbėti, pareiškė Rusi
jos generalinis prokuroras Vladimir Ustinov. „Šiame pragare ne
galėjo išlikti niekas”, teigė jis ir kategoriškai pasipriešino nuomo
nei, kad jūreivius buvo įmanoma išgelbėti. „Jūreiviai, kurių kū
nus dabar iškeliame, mirė uždusę. Mes turime patvirtinimą, kad 
laivas buvo visiškai užtvindytas per 6-7, daugiausia žinovai duoda 
8 valandas. Gelbėjimo ekspedicija pagal visas normas, deja, jau 
nebūtų galėjusi ką nors padaryti”, teigė generalinis prokuroras.

Vašingtonas. JAV Centrinė žvalgybos valdyba (ČIA) svarsto 
galimybę rengti slaptas užduotis, kurių metu būtų naikinami įta
riami teroristai, sekmadienį pranešė laikraštis „Washington 
Post”. ČIA mano, kad įgaliojimus tai vykdyti suteikia JAV prezi
dentų George W. Bush ir Bill '
Clinton administracijų pasira
šyti slapti susitarimai. G. W. 
Bush nuomone, tokios užduotys 
nepažeistų ankstesnių direkty
vų, draudžiančių rengti pasikė
sinimus, rašoma laikraštyje.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

KAI SVEIKA PĖDA SUNEGALUOJA
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Per 4 milijonus amerikiečių 
vyrų vargsta su pėdų kauli
nėm nuospaudom, o tokių mo
terų čia yra 9 kartus daugiau, 
nes jos nešioja ankštus bate
lius. Batelių aukštos kulnys ir 
siaurumas irgi vargina pėdas, 
nes jos pasiduoda pirmyn ir 
susiglaudžia pirštai. Ilgainiui 
tas visam laikui nukreipia vi
dun didįjį pirštą.

Kaulinės nuospaudos vyrau
ja šeimose ir plokštapėdžiams 
jos dažniau pasitaiko. To
kiems pėda tampa jų batų for
mos — išsiplečia vaikštant ir 
didysis pirštas išeina iš savo 
vietos.

Didelė kaulinė nuospauda 
nebūtinai skausmingesnė už 
mažąją. Tas priklauso, kaip 
vaikščiojama, kokius batus dė
vima ir kaip skausmas pa
kenčiamas. Dar čia svarbu 
nuospaudos aštrus kampas ir 
nervo spaudimas. Nuospauda 
po mažuoju piršteliu žinoma, 
kaip siuvėjo nuospauda.

Tokios nuospaudos nėra di
delis vargas, jei neprisimeta 
sąnarė — artritas į didįjį pirš
tą, kas trukdo jį judinti ar 
prisimeta burzitas, kai palies
to sąnario skysčio maišelis su
tinsta.

Kaulinė nuospauda 
nepranyksta

Tokios nuospaudos negali
ma prašalinti, tik galima sau
gotis nuo jos pablogėjimo, dė
vint batus iš minkštos, lanks- 
čios. medžiagos, kokia yra oda, 
vadinama „leather of suėdė” 
— ji kiek pritaikys pėdą prie 
iškilimo.

Reikia atsisveikinti su viso
kiais sandalais, bateliais, ku
rie spaudžia kojas ir glaudžia 
pirštus. Turi būti bent pusės 
colio tarpas tarp didelio piršto 
galo ir bato priekio. Niekada 
nedėvėk aukštakulnių batų — 
jie spaudžia pėdą.

Žmonės, nedėvį batų, nieka
da nevargsta nuo nuospaudų. 
Gerai bus, kai nedėvėsime ba
tų tada, kada galime — na
muose su šliurėmis ar vien tik 
kojinėmis, rašant ar kompiu
teriu dirbant.

Gerina kojos padėtį plonas 
padėklas (cushion) į batą. Ga
lima bato šoną išplėsti ar spe
cialų batą, pritaikytą nuo
spaudoms, užsisakyti.

Mokėkime džiaugtis kaip vaikai, kuriems ir rudens nuo medžių nukra
tyti lapai suteikia malonumą. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

Vaistinėse yra nuospaudoms 
riestainio pavidalo padėklai 
(bunion pads). Pėdų tvarkyto
jai pataria iš vaistinės gautus 
ar užsisakytus (orthotics) pa
dams padėklus (arch sup- 
ports) apsaugai pėdos nuo vi
dun pasvirimo.

Tyrimai nurodo, kad 70-80 
proc. su pėdomis vargo turin
čių žmonių geriau jaučiasi pri
taikytais batais (orthotics).

Dar svarbu Achilo sausgys
lės ištempimas prieš ir po ilgo 
vaikščiojimo, nes įtempta kul
nies sausgyslė teikia pėdai ne
pastovumą ir pasisukimą.

Kulno sausgyslės 
ištempimas

Tik lengvas jos ištempimas 
reikalingas. Laikydamas ant 
grindų kairę pėdą, padėk de
šinės pėdos pirštus prieš sie
ną, laikant kulną ant grindų, 
sulenktą čiurną ir pirštus 
aukštyn.

Viršutinę kūno dalį lenk 
prie sienos, kol pajusi lengvą 
kulno sausgyslės ištempimą. 
Pabūk taip apie 10 sekundžių. 
Tada taip elkis su kita pėda.

Kai tokios nuospaudos 
skausmui reikia didesnės pa
galbos, uždėk reikiamai ledą 
dešimčiai minučių du ar tris 
kartus per dieną. Tas suma
žins tinimą. O kai po pasi
vaikščiojimo ima nuospaudą 
skaudėti, gali su ledo gabalė
liu ją pamasažuoti. Vaikščio
jimas pakalnėn sukelia nuos
paudos skausmą. Jei keliai 
sveiki, tai ėjimas ant bėgan
čios juostos lengvina nuospau
dos skausmą.

Kai nuospaudos skausmas 
laikosi ir trukdo kasdienei 
veiklai, kai kurie gydytojai pa
taria prieš uždegimą vaistus 
ir suleidimą kortizono, ypač 
kai dar vargina sąnarė — ar
tritas ar burzitas.

Nepaisant pagalbos, gali to
kios nuospaudos nepakenčia
mai skaudėti ir tada chirur- 
gui-ortopedui prisieis ją pra
šalinti.

Amerikoje kasmet apie 
285,000 nuospaudų prašalina
ma operuojant ir 85-90 proc. 
tokių ligonių esti patenkinti. 
Tokių operacijų komplikacijų 
10 proc. pasitaiko — tai už
degimas ar nervo sužalojimas.

Dabar 20-30 metų žmonės

Europos neįgaliųjų čempionato nugalėtojas Kęstutis Skučas, apdovano
tas Kūno kultūros ir sporto departamente. Pagaliau Lietuva, tiek huma
nišką! subrendo, kad neįgaliuosius savo gyventojus (aiko lygiateisiais pi
liečiais ir įvertinąją sugebėjimus. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

pasirenka tokiu atveju operuo
tis, o nelaukti, kol sulauks 50- 
60 metų, kas buvo prieš 15 
metų. Dabar net septyniolika
mečiams išoperuojamos tokios 
nuospaudos. Kai nuolat skau
da ir sunku pernešti, reikia 
operuotis. Nors kai kurios 
nuospaudos neblogėja, bet, 
tikras dalykas, jos ir negerėja.

Nors per šimtas operacijos 
būdų yra prašalinimui tokios 
nuospaudos, operuojama, nau
dojant vietinį apmarinimą, tę
siasi operavimas valandą ar 
dvi. Prašalinama dalis kaulo 
ar ištiesinamas didysis pirš
tas, kartais užtenka vien kau
linės nuospaudos prašalinimo 
(bunionectomy).

Tuojau po operacijos gali 
vaikščioti, avėdamas specia
lius batus ar su vaikščiojamu 
gipsu. Su kai kuriais trunka 
kelios savaitės, kol koja atlai
ko visą kūno svorį. Didysis 
pirštas po operacijos linksta 
stingti, todėl reikia jį specia
liai mankštinti ar fiziniu gy
dymu jam padėti imti gerai 
lankstytis.

Kai kuriems abiejų kojų 
nuospaudos prašalinamos, iš
operuojant vienu metu; ki
tiems kelių savaičių protar
pyje. Po operacijos gali skau
dėti kiek laiko, nepaisant ima
mų nuo skausmo vaistų. Daž
nai po savaitės toks ligonis 
gali vaikščioti, pasisaugoda
mas, kad kas neužmintų ant 
operuotos kojos, ir su lazdele 
vaikščioti tris savaites ir dė
vėti šliures per pusmetį.

Aišku, aukštakulnius bate
lius galėsi dėvėti tik kartą 
metuose „Vienos baliuje”, nes 
kitaip atsiras tokios nuospau
dos. Nors jos ir neatsiras, jau 
neturėsi gražios pėdos, tik ji 
bus sveikesnė.-

skausmą.
Bet kiek iš mūsų taip tvar- 

komės su savo pėdomis?!

Svarbi septyniariopa 
pėdų priežiūra

1. Apžiūrėk pėdas regulia
riai dėl pasikeitimo spalvos, 
temperatūros ir bet kokio aug
lio, kas nėra normalu.

2. Plauk pėdas ir tarpu
pirščius reguliariai ir sausai 
nušluostyk.

3. Nukirpk nagus tiesiai ir 
ne per trumpai.

4. Pirkis batus pavakaryje, 
kai pėdos yra didžiausios. Iš
mesk senus apavus.

5. Neavėk tų pačių batų kas
dien.

6. Nevaikščiok basas.
7. Kreipk dėmesį į pėdos

ristas gali nupjauti.
5. Kulno sausgyslės uždegi

mas (Achilles tendinitis): Tai 
sausgyslė nuo kulno iki blauz
dos raumens. Tada blauzdas 
skauda ir gali jausti jį čiur- 
noje.

Priemonė: ledu šaldyk
skaudamą vietą ir imk prieš 
uždegimą vaistus, pvz., aspi
riną. Tas sumažins tinimą.

Idant nepasikartotų toks už
degimas, visada ištempk kul
no sausgyslę ir blauzdos rau
menis prieš .darbą — mankš
ta. Kreipkis pas gydytoją, kai 
labai skaudės.

6. Neuroma — sužnybtas 
nervas tarp trečio ir ketvirto 
pėdos piršto atsiranda, avint 
per siaurus batus.

Priemonė: avėk plačius ba
tus. Orthotics gali padėti. Kar
tais kortizono adatos ar chi
rurgijos prireikia.

7. Jaugę odon nagai (in- 
grown toenails) — tai nagas, 
įaugęs odon, sukelia skausmą, 
kartais prisideda uždegimas.

Priemonė: pamirkyk pus
valandį tokį pirštą sūriame 
vandenyje keturis kartus die
noje. Uždėk antibiotinį kremą 
prieš uždegimą. Pasirodyk gy
dytojui.

8. Iššutimas tarpupirščių ir 
pado (Athletics Foot) — pa
raudimas, niežėjimas, tupima
sis, kartais išpūslėjimas pėdos 
jr tarpupirščių.

Priemonė: pats gydykis su 
prieš grybelius (fungus) kre
mu (anti-fungal cream) ar to
kiais milteliais išbarstyk ba
tus, kojines, tarpupirščius. 
Laikyk juos sausus, keisk ko
jines kasdien. Lengvai sutvar
koma negerovė.

Šaltinis: „Walking”. June, 
2001; volume 16, No. 6.

Sergančiai pėdai pagalba

1. Paukščio:'snapo pavidalo
pirštai (Haihmertoe). Daž
niausiai pirmas po didžiojo su
silenkia į snapo pavidalą. Tai 
netinkamų batų dėvėjimo pa
sėka. -O“ -

Priemonė: kirpk nagus ir '• 
dėvėk laisvesnius batus. Sun
kesniais atvejais — operacija.

2. Pėdos fascijos uždegimas 
(Planta fascinatis). Fascia klo
ja pėdą ištikai. Kai kulną 
skauda, ypač! ryte atsikėlus, 
gali būti, kad pertempei jun
giamojo audinio fasciją. Spor
tuojant sužeidimas, nutuki
mas, plokščios pėdos (prany
kęs pėdos išlenkimas) ar men
ko pamušalo batai gali būti 
kaltininkai.

Priemonė:' padėk po kulnu 
batuose erdvų padėklą ar kul
no apmovą fhscijos įtempimo 
sumažinimui. Nepamiršk iš
tempti kulno, prieš sportuo
jant ar dėvint tinkamus spor
tinius batus.

3. Kulno kaulinė ataugėlė 
(Heal spur) atsiranda, kai pė
dos dugne raumenys esti iš
tempti.

Priemonė: kaip ir pėdos 
fascijos uždegime.

4. Nuospauda (corn) — tai 
kitas odos sustorėjimas, daž
niausiai atsirandąs ant kojos 
pirštų.

Priemonė: avėk pėdai atsa
kančius batus, laikyk sausas 
pėdas ir keisk kojines kasdien. 
Saugiklis (corn pad) sumaži
na spaudimą į nuospaudą. Su
kietėjusią nuospaudą podiat-

NAUJAS PREPARATAS 
SERGANTIEMS CISTINE

FIBROZE

Sergant cistine fibroze pa
žeidžiami plaučiai, nes besiga- 
minančios tirštos gleivės už
kemša plaučių alveoles, o tai 
sukelia lėtinę plaučių infek
ciją ir gali būti mirties anksty
voje vaikystėje priežastis. 
Plaučių pažeidimo sunkumas 
priklauso nuo gama interfero
no kiekio paciento organizme: 
kuo mažiau jo gaminama or
ganizme tuo labiau pažeidžia
mi plaučiai. Stanford (JAV) 
universiteto medicinos centro 
mokslininkai šiuo metu bando 
naują preparatą — inhaliuo- 
jamąjį y interferoną, kuris, sti
muliuodamas imunines ląste
les, kovojančias su infekcijos 
sukėlėjais, neleistų atsirasti 
uždegimui ir padėtų išvengti 
plaučių pažeidimo.

Tikimasi, kad inhaliuojama- 
sis y interferonas, patekda
mas tik į plaučius, leis iš
vengti nepageidaujamų po
veikių, pasireiškiančių varto
jant injekcinę vaisto formą.

ĮPRASTO REŽIMO 
SVARBA

Amerikiečius jau kurį laiką 
yra apsėdusi svorio metimo 
manija, tačiau paradoksas —

Gydytojai Ivanauskai iš Prienų šią vasarą lankėsi Illinois universitete, 
kur jiems įvairiopai padėjo Lithuanian Mercy Lift prezidentė Pranė Šlu
tienė (viduryje).
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■ Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

šalyje trečdaliu padidėjo nutu
kusių ir nuo antsvorio ken
čiančių žmonių skaičius. Dau
gelis žmonių išbando pačias 
įvairiausias dietas ir vis ieško 
stebuklingo maisto ir vita
minų derinio, kuris padėtų 
ištirpdyti tuos nepageidauja
mus kilogramus. Negi badavi
mas, vieno produkto dietos, 
skysčių dietos, daug proteinų, 
mažai angliarūgštės, maisto 
papildai nepadeda? Rezultatai 
dažnai būna įspūdingi, tačiau, 
kaip rodo praktika, neilgam. 
Mes visi seniai žinome, kad 
atsikratyti antsvorio ir už
kirsti kelią ligai tereikia tiek 
nedaug: tinkamai, subalansuo
to, sveiko maisto ir judraus 
gyvenimo būdo. Tačiau, pasi
rodo, vien to nepakanka. Rei
kia išpildyti dar vieną svarbią 
sąlygą — kasdien laikytis 
įprasto režimo tiek valgant, 
tiek sportuojant, tiek ilsintis.

ŽMOGAUS GENU NE 
TIEK JAU DAUG

Kaskart vis naujesnius duo
menis apie žmogaus genų pa
saulį pateikia Žmogaus geno
mo projekte dalyvaujančios 
laboratorijos. Antai Sanger 
centras, įsikūręs Kembridže, 
Didžiojoje Britanijoje, pa
skelbė, kad jiems jau yra ži
nomas beveik tikslus žmogaus 
genų skaičius. Iki šiol moksli
ninkai manė, kad žmogaus ge
nomo rinkinį sudaro nuo 
50,000 iki 100,000 genų, 
tačiau dabar jau aišku, kad šis 
skaičius svyruoja nuo 26,000 
iki 30,000 genų. Tokia paklai
da labiausiai nustebino pačius 
tyrinėtojus, kurie nesitikėjo 
taip greitai „surinkti” po 23 
chromosomų poras išsimė
čiusių genų. Maža to, paaiš
kėjo, kad žmogus turi tik apie 
300 genų daugiau, negu pelė 
ir tik pusę daugiau negu mu
sė. Tai tik dar vienas įro
dymas, kad žmogus yra tikras 
gamtos vaikas.

ŽVYNELINĖS GYDYMO 
NAUJOVĖ

Utah (JAV) universiteto me
dicinos mokyklos mokslinin
kai žvyneline sergančius pa
cientus pradėjo gydyti nauju 
medikamentu alefaceptu. 
Skirtingai nei kiti medika
mentai, šis preparatas keičia 
imuninės sistemos atmintį, o 
tai leidžia išvengti ligos reci
dyvų, ypač nutraukus gydy
mą kitais preparatais nuo 
žvynelinės dėl jų sukeltų ne
pageidaujamų poveikių ar tok
siškumo. Stebėta 200 alefa
ceptu gydytų pacientų ir nė 
vienarų iš jų, pabaigus varto
ti šį medikamentą, liga ne- 
sikartojo ir neėmė sparčiai 
progresuoti per vienerius me
tus. Skirtingai nei ankstesni 
gydymo metodai, naujasis

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
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Joliet, IL 60435 
Tek 815-744-0330; 

lietuviSkai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

vaistas tam tikru būdu iš
trina imuninės sistemos at
mintį, kuri lemia ligos recidy
vų atsiradimą.

* Lietuvoje viešintis JAV 
New Yorko valstijos Albany 
miesto St. Peters ligoninės or
topedas traumatologas artros- 
kėpuotojas Neil Colman Kau
no medicinos universiteto kli
nikose ir Marijampolės ligoni
nėje kartu su Lietuvos medi
kais atliks po keturias pečių ir 
kelių sąnarių endoškopines 
operacijas. Peties ar kelio są
nario patologija sutrikdo 
įprastą darbo bei poilsio reži
mą. Savalaikis gydymas pade
da sustabdyti sąnario poky
čius. (BNS)

* Didelę grupę Ispanijos 
politikų prezidentas Valdas 
Adamkus Madride apdovanojo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinais. (LR,Elta)
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Danutė Bindokienė

Yra ir kitų žinių
Kai kurie Lietuvos politi

niai stulpai ir stulpiukai jau 
skelbiasi dalyvausią rung
tynėse, kad įsikurtų preziden
tiniame kabinete. Rungtynės- 
rinkimai dar toloka, tačiau 
treniruotės jau vyksta. Bus 
gražių dalyvių pažiūrėti ir 
paklausyti, o balsuojant — pa
sirinkti. Žmonės turbūt vėl 
tars savo nuomonę apie kaž
kada geru vadintą Vilniaus 
merą, vėliau tapusį partijų ir 
pareigų žonglieriumi. (Ar tai 
ne R. Paksas?) Varžybose bus 
socialliberalas, o gal jau so
cialdemokratas, atsisakęs gi
minėlių liberalų, savo darbo 
tvoreles perstatinėjęs, daug 
žadėjęs ir netesėjęs. (Gal Ar- 
tūrėlis iš tų Paulauskų, kur 
tėveliai ir sūneliai rausvais 
rūbeliais dėvėjo?) Su kalaviju 
arėnon gali brautis sumanus 
žilos galvos strategas, ma
terialiai doras, retoriniai — 
neradęs skrupulų. (Tai turbūt 
dr. K. Bobelis.) Įsismagins 
daugiau generolų ir „gefreite- 
rių”, bet ar šioje minioje bus 
pastebimas rimtas valstybi
ninkas, jau spėjęs laimėti pa
garbą bei vertas piliečių balsų, 
Andrius Kubilius?

Tai vis žinomi iškyšuliai vi
suomenėje, bet štai atžygiuoja 
naujas, pats savo trimitą pūs
damas, būgną mušdamas. Tai 
Arvydas Juozaitis, dabartinis 
A—Brazausko patarėjas kul

Pokalbiams temų tikrai netrūksta, kai susitinka uolūs lietuviškos spau
dos darbuotojai. Iš kairės: Lietuvių žurnalistų sąjungos pirm. Kęstutis 
Miklas, Bronius Juodelis ir Edvardas Šulaitis. Jono Tamulaičio nuotr.

ŽVILGSNIAI
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Nr.20
Tai glėbys, kuriame gyvuoja ir 
tarpsta Vilnius, glėbys, kurio 
centre — lietuviškoji knyga.

Bibliotekos rūmai,.nors dar 
neseni (galutinai įrengti ir pri
taikyti 1963 m.), tačiau kara
liškas kolonų fasadas, raudo
no akmens laiptai — tinkama 
pastogė lietuviškai knygai, 
taip sunkiai gimusiai, taip il
gai skriaustai ir persekiotai, ir 
per gana trumpą savo amžių 
tiek daug Lietuvai nusipelniu
siai.

Rūmų vidus ne mažiau im
pozantiškas: per tris aukštus 
atvira erdvė, plačių laiptų 
juostos, tamsių kolonų, šviesių 
sienų deriniai sudaro švento
vės vaizdą. Dėmesį ypač pa
traukia du meno kūriniai: 
dail. Jokubohienės gobelenas 
„Prisikėlimas” ir skulpt. Gedi
mino Jakubonio paminklas

tūros klausimais, 45 metų am
žiaus. Atžygiuoja ir garsiai 
skelbia, kad už jį balsuosią 70 
proc. rinkėjų. Kaip jis būsimų 
rinkimų rezultatus apskaičia
vo, paslapties neišduoda.

A. Juozaitis buvo svarbus 
žmogus Sąjūdyje. Apie jį pir
mąkart išgirdome 1989 m., 
kai jis lankėsi Amerikoje ir vi
siems, kurie jį sutiko, paliko 
labai gerą įspūdį. Aukštas, ge
ros išvaizdos, gudrus. 1990 m. 
rinkimuose jis atsiėmė savo 
kandidatūrą ir vietą užleido 
tuometiniam kompartijos 
(kompartijos!) pirmajam sek
retoriui A. Brazauskui. Kai 
Atkuriamojo Seimo pirminin
ku buvo išrinktas V. Lands
bergis, šis gudrus Juozaitis 
paskelbė straipsnį „Istorinė 
klaida” ir jame tarė: turėjo 
būti išrinktas ne Landsbergis, 
bet Brazauskas! Taigi istorinė 
klaida. Gal jis ir žinojo, ką 
kalba, bet kodėl užuot gero lie
tuvio siūlyti kompartijos pir
mąjį sekretorių? (Atrodo, kad 
Juozaitis šiuo straipsniu tada 
iš kelio stumtelėjo ir vieną 
dorą išeivijos vyrą.) O 1998 
m., tasai istorinių klaidų pats 
dar nespėjęs privelti, A. Juo
zaitis V. Adamkų išvadino 
atėjūnu ir prezidentiniuose 
rinkimuose plušo A. Paulaus
ko pusėje. Dar kiek vėliau jis 
tapo „plytos politiku”. Šiuo 
savo nauju ginklu jis norėjo

Martynui Mažvydui. Didysis 
mažlietuvis, iškilmingas pa
prastumu, stovi čia, atvertęs 
„Cathekismusą”. Jo rimtas 
veidas, išraiškūs pirštai, pri
spaudę knygos puslapį, kalba 
be žodžių — „Imkit ir skaity
kit...!” Martynai, Martynai, ar 
į dabartį žvelgdamas, nenorė
tum pridurti, „nes lietuvišką 
žodį praradę, nustosit būt, kuo 
jus Dievas sutvėrė...” -

Mažvydo biblioteka yra pa
grindinė Lietuvos mokslinė 
biblioteka. Jos darbuotojai at
lieka tyrimus įvairiose biblio
tekininkystės srityse, daly
vauja tarptautinėse konferen
cijose ir pan. Ši biblioteka taip 
pat yra ir viešoji: ja gali nau
dotis visi užsiregistravę. Per 
metus čia apsilanką apie 
400,000 skaitytojų. Jų porei
kiams įrengta net 18 skaityk-

Prezidentūros rūmai Vilniuje.
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Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

paklupdyti „Williams”, kad 
amerikiečių bendrovė nepa
siektų „Mažeikių naftos”. Jis 
ir knygą apie A. Brazaus
ką parašė, už tai premjero pa
tarėju tapo.

Tai vis seni laikai jauno Ar
vydo Juozaičio gyvenime. Ka
dangi jis rengiasi keliauti į 
prezidentūrą socialdemokratų 
brikelėse ir A. Brazausko pas
tumiamas, pasižvalgykime po 
jo mintis, skelbtas šiais palai
mingais 2001 metais „Kauno 
dienoje”, skiltyje „Vilniaus 
langas”. Savo galvojimą jis iš
kloja įdomiai, pramoginiu sti
liumi. Skaityti malonu, o kiek 
tomis mintimis džiaugiamasi, 
priklauso nuo žmogaus, kuris 
jas skaito. Žinoma, R. Paksui 
nepatiko, kai apie jį A. Juozai
tis sausio 3 d. rašė: „Keičia 
partiją po partijos (komunis
tas — konservatorius — libera
las)”.

A. Juozaitis teisingai apta
ria kai kurias mūsų nelemtis: 
„Lietuvą užgriuvo ne tėvynės, 
o laisvės potvynio metai. Lais
vės be ribų, krantų, svarbiau
sia — be atsakomybės”. (...) 
„Juk apie mus plečiasi urvi- 
nio-kompiuterinio mąstymo 
žmonija. Kuri per dienas ir 
naktis tūno prie blykčiojančio 
lango į urvą. Kuri prisvilusi 
akimis ir sielomis prie pasau
lio ’www’ tinklainės. Ji mato 
ne tėvynę, bet voratinklį”. 
(Bal. 28 d.) „Pasiskaičius
knygų apie antrą žmogaus ga
lą ir jo iškrypimus — siaubas. 
Nejaugi tai — šviesos žmo
nės?! Joks kaimo inteligentas 
neleistų sau tokių niekų. O in
telektualai tuo net puikuoja
si”. (Geg. 12 d.) „Tarybinės vi
suomenės žmogų pakeitė in
formacinės visuomenės žmo
gus. Abu tipažai keisti: jie be 
tautiškumo kontūrų, be 'vieti
nio’ patriotizmo”.. (Geg. 26 d.).

Taigi pirmoje šių metų pusė
je A. Juozaitis gražiai pasisie- 
lojo mūsų visuomene ir nesi
lų, pvz., lituanistikos, muzi
kos, orientalistikos, vaikų, 
laikraščių. Tai dideli, šviesūs, 
moderniom priemonėm aprū
pinti, kambariai. Įdomu, kad 
orientalistikos ir vokiškų leidi
nių skaityklas padėjo įkurti 
Japonijos fondas (Japonijos 
literatų ir menininkų sluoks
niuose domimasi Donelaičiu ir 
Čiurlioniu), ir Vokietijos Goe- 
the’s institutas. Be to, šioje 
knygų šventovėje vyksta ir 
įvairūs kultūriniai renginiai 
—koncertai ir parodos.

Čia vaikštinėti, žiūrinėti, 
džiaugtis knygų lobiais būčiau 
galėjusi kelias dienas. Bet ma
no vadovė, doc. dr. D. J. Vaba- 
lienė, „nuvairavo” mane į vai
kų knygų skyrių. Čia patyriau 
labai malonią staigmeną: pa
mačiau savo vaikiškųjų knygų 
parodėlę ir bičiuliškame pobū
vyje susipažinau su vaikų lite
ratūros kritiku, žurnalo „Ru- 
binaitis” redaktorium dr. Kęs
tučiu Urba, su prof. Vincu Au- 
ryla, „Lietuvių egzodo vaikų 
literatūros” antologijos redak

žavėjo intelektualais. Gegužės 
mėnesį jis dar apgaili Lietuvos 
kaimo ir Lietuvos žemės da
lias, o birželyje yra drūtai po
litikuoja, niekindamas NATO, 
JAV, prez. Adamkų, jį vadina 
„globalizuotu neįprastos tar
ties ir gyvensenos lietuviu”, 
sveikina socialdemokratus: 
„'Kolektyvas' — žodis, kurio 
itin nemėgsta prisiekę laisvū
nai. Tėvynė — tai laisvė! — 
gieda pasaulio liberalai. Ir itin 
tėvynės sąvokos neturintys 
amerikiečiai. Tuo tarpu šakni
niai europiečiai, nepamiršę iš
tikimybės žemei ir kultūrai, 
supranta; tėvynė ten, kur pa
laidoti protėviai. Ir taškas” 
(...) „Žinoma, kapitalas ir to
liau žengs per mus, trupins 
kolektyviškumą, bendruome
nę, vadinasi, tautą. Todėl so
cialdemokratijos atgimimas, 
įvykęs šią savaitę, — pačiu 
laiku. Turėtų būti ilgam. Nes 
globalizacija toliau siurbs Lie
tuvą, sekins jos dvasią — tai 
aišku”. (Liepos 7 d.).

Šis įtaigojančio rašto žmo
gus, A. Juozaitis, retkarčiais 
susigraudinęs dėl Lietuvos 
vargų, kietai kalba apie nau
jas klaidas. Lietuvos slinki
mas Vakarų link ir slydimas 
iš Rusijos įtakos, pagal A. Juo
zaitį, esanti didelė klaida. Ir 
Europos Sąjunga, ir visa Euro
pa esančios klaidos: „Tarybi
nėje imperijoje tauta atsigavo 
dėl dviejų esmingiausių prie
žasčių: gausaus kaimo ir be
veik nulinės emigracijos”. (...) 
„Kas yra Europos Sąjunga ša
lia tautos?! Niekas — vien 
projektų ir pinigų katilas”. 
(Rugpj. 4 d.)

Žinome, kaip geidė Rusijos 
didžiulė bendrovė „Lukoil” pa
sigrobti „Mažeikių naftą”. Ji 
žadėdavo į Mažeikius pripum
puoti pakankamai juodojo 
aukso, bet už dienos savo pa
žadų atsisakydavo. Buvo spė
jama, kad per „Lukoil” kalbėjo 
Rusija. Ir štai atėjo mažiau
torium, leidyklos „Lietus” di
rektorium Liudu Pilium (kurį 
teko sutikti Čikagųje 1990 m. 
ir kurio pastangomis mano 
amerikoniukai „Šamo ežero 
sekliai” nukeliavo Lietuvon 
1991 m.) ir poetę Ramutę Sku
čaitę, kurios žavius eilėraštu
kus vaikams prieš daugelį me
tų skaitydavau savo mažame
tei dukrai. O dabar, gavusi do
vanų poetės naujausią „Vai
kams vanagams”, pasigėrėda
ma skaitau, nes, kaip Ramutė 
sako, „už dinozaurus esu jau
nesnė”, taigi vaikišką poeziją 
galiu skaityti. Šiame pobūvyje 
dalyvavo ir dr. Urbos magist- 
rantė Neringa Mikalauskaitė. 
Ji pasisakė savo magistratū
ros darbui pasirinkusi mano 
knygas vaikams, ir net pa
skaitė porą ištraukų. Čia at
naujinau pažintį su miela foto
menininke ir grybautoj a-gur- 
mete (!) Ona Pajėdaite (jos 
kuklus butelis klote nuklotas 
garsiųjų Lietuvos žmonių 
portretais). O Milda Peslekie- 
nė, Vaikų literatūros centro

plėšresnė „Jukos”, nuo „Ma
žeikių naftos” nustūmusi pik
tą „Lukoil”. O juk tai A. Bra
zausko, tuo pačiu ir A. Juo
zaičio, numylėtoji. Todėl 
rugpj. 11 d. A. Juozaitis visoje 
savo skiltyje graudenasi dėl 
piktosios „Lukoil”, dėl sunyku
sių Rusijos pastangų Lietu
voje įsivyrauti naftos keliais.

A. Juozaičio veikla Sąjūdyje, 
jo Amerikoje paliktas geras 
įspūdis prieš dešimtmetį galė
jo kelti abejonių, ar jo straips
nis „Istorinė klaida” kartais 

"nebuvo paties Juozaičio klai
da. Gal apsiriko žmogus, todėl 
keistai rašė ir nusirašė... Ta
čiau juo tolyn, tuo aiškyn — 
Juozaitis yra Rusijos tvaiko ir 
komunizmo rūko susargdintas 
dvilypis lietuvis, smarkus Eu
ropos Sąjungos ir NATO prie
šas. Lietuvoje štai kas spėja
ma: A. Brazauskas, kaip mi
nistras pirmininkas, negali 
pats prieš ES ir NATO pasisa
kyti, todėl jis patarėju pasi
ėmė A. Juozaitį, kad šis neofi
cialiai kalbėtų Brazausko ir 
socialdemokratų vardu — ne
reikia Europos Sąjungos, ne
reikia NATO!

A. Juozaitis gali čiulbėti ir 
tuo pačiu metu riaumoti, šyp
sotis ir plyta mojuoti, filoso
fuoti ir nusikalbėti. Tad 70 
proc. balsų gal ir nesulauks, 
jei kandidatuos.

* Radviliškio rąjono apy
linkės prokuratūros proku
roras, 38 metų Ramūnas Do
vydaitis už 800 litų kyšį buvo 
pasirengęs pakonsultuoti vie
ną asmenį, kaip išvengti bau
džiamosios atsakomybės. Be 
to, pareigūnas žadėjo pasis
tengti, kad šiam žmogui būtų 
nutraukta baudžiamoji byla. 
R. Dovydaitis nespėjo įvykdyti 
pažadų — buvo sulaikytas an
tradienį vakare netoli savo 
namų. (LR,LŽ,Elta)

bibliotekininkė, supažindino 
su man dar negirdėta tarptau
tine vaikų ir jaunimo litera
tūros sąjunga, IBBY (Interna
tional Board on Books for 
Young People), kuriai daugelis 
Lietuvos vaikų literatūros kū
rėjų ir rėmėjų priklauso. Pui
ku, kad yra tokia organizacija. 
Ji nė tik Lietuvai, bet visam 
pasauliui reikalinga, nes vieni 
jos tikslų yra propaguoti me
ninę vertę turinčią vaikų lite
ratūrą, užkertant kelią men
kaverčiams estetiniu, dorovi
niu, kalbos požiūriu leidi
niams. Ši reikšminga sąjunga 
turi savo skyrius įvairiuose 
kraštuose. Vienas jų yra Lie
tuvos skyrius, kuris kaip tik ir 
leidžia žurnalą „Rubinaitį” (jo 
įvairialypė paskirtis įvardin
ta — 2-jame psl.: mokytojams, 
bibliotekininkams, vaikų lite
ratūros tyrinėtojams, rašyto
jams, iliustratoriams, leidė
jams, tėvams ir studentams).

Bet kurio asmens gyvenime, 
manau, retai pasitaiko visapu
siškai tobula diena: ir aplinka,

Nuo praėjusio mėnesio 11 
d., kai Ameriką — ir visą pla
netą — sukrėtė šiurpūs tero
ristų . išpuoliai, gyvenimas 
staiga sustojo ties tuo vienu 
tamsiu istorijos tašku. Kiek
viena diena atneša tas pačias 
žinias, skatinančias baimę, ir 
beviltiškumą. Net eiliniai pi
liečiai bijo iš savo pašto dė
žutės išimti kuklų laiškų 
pluoštelį, nes niekas negali 
užtikrinti, kad juose nėra 
baisios ligos užkrėtų. Nepai
sant visų įtikinėjimų, kad tam 
galimybių nedaug, žmonės ne
atsikrato minties apie pavojų, 
tykantį kiekviename voke.

Šiandien amerikiečius ka
muoja rūpesčiai dėl smunkan
čios krašto ekonomikos, darbo 
vietų įvairiose verslo, paslau
gų bei pramonės įmonėse ma
žinimo, Afganistane karo, ku
rį buvo nesunku pradėti, bet 
užbaigti taip greitai nepa
vyks. Ar tds karas teisėtas, ar 
ne, tai jau kita kalba, bet fak
tas, kad ten daugiausia šian
dien nukenčia civiliai gyven
tojai, o teroristai, įsitaisę ne
prieinamuose kalnų urvuose, 
šaiposi į barzdas iš pastangų 
juos sunaikinti.

Visgi gyvenimas juda ir 
įprastiniu keliu: žmonės gim
sta ir miršta; mokosi, sportuo
ja, dirba, poilsiauja, pramo
gauja; vyksta visuomeninė ir 
labdaros veikla; neatsisakoma 
ateities planų. Tik visa tai 
kur kas mažiau atsispindi ži
niasklaidoje, kaip anksčiau. 
Net jeigu įvykis vertas rimto
dėmesio... »

O vienas toks, dėmesio ver
tas įvykis praėjo beveik negir
domis. Tai prieš maždaug sa
vaitę ant Marso nusileidęs la
boratorinis erdvėlaiviukas 
„Marš Oddyssey” (Marso odi
sėja). Pastaruoju metu Marsas 
atrodė tiesiog nepasiekiamas, 
nors palyginti yra nelabai to
limas Žemės kaimynas. Du 
panašaus dydžio erdvėlaiviai
— „Marš Climate Orbiter”, 
kuris turėjo tirti tos planetos 
atmosferą, ir „Marš Polar 
Lander” — savo tikslų nepa
siekė. Pirmasis, daug garsin
tas, šovė ir prašovė pro Mar
są, nes NASA laboritorijų 
inži-nieriai „nesusišnekėjo”
— vieni apskaičiavimams pa
naudojo metrinę sistemą, kiti
— ne. Kadangi projektas kai
navo ne vieną milijoną, kilo 
pasipiktinimas, pašaipos, o 

.mokslininkams teko gerokai 
raudonuoti... Antrasis atvejis 
taip pat nebuvo sėkmingas. 
Tiesa, „Marš Polar Lander” 
nusileido ten, kur reikėjo, bet
ir sutiktais žmonėmis, ir nau
jomis žiniomis apie įdomius 
dalykus, ir jausmu, kad esi 
kažkokiu trupinėliu prisidėjęs 
prie vertingo tų žmonių darbo. 
Tokia diena man buvo Mažvy
do bibliotekoje dovanota. Ilgai 
ji pasiliks atmintyje, kaip ir 
tie, anksčiau minėti: „nepres- 
tižiniai” žmonės, kurie tyliai ir 
uoliai kelia kultūrinį Lietuvos 
prestižą pasaulyje.

„Dienovidžio” kiemas

Garsieji Vilniaus kiemai iš 
tikrųjų verti apžiūrėjimo, ap- 
vaikščiojimo ir pasisėdėjimo. 
Tai maži atskiri pasauliukai, 
kuriuose tebegyvena pasa
kiškoji pamirštų istorijų ir 
nuotykių dvasia. Daugelis Vil
niaus kiemų jau labai gražiai 
restauruoti, daug dar laukia 
savo eilės. Lankiausi keliuose. 
Iš jų gražiausias ir jaukiau
sias man buvo „Dienovidžio” 
kiemas.

Iš tikrųjų jis Šv. Jono gatvė 
Nr. 9. Pavadinau „Dienovi

nepasiuntė savo Šeiminin
kams nei vienos žinelės, nei 
vienos nuotraukos. Galbūt ir 
šiandien jis tebekiurkso, įstri
gęs į raudoną Marso paviršių, 
laukdamas, kad astronautai 
pagaliau atras ir sužinos, dėl 
ko projektas nepavyko.

Bet trečiojo „odisėja” į kai
myninę planetą baigėsi lai
mingai. Ir net per ilgai ne
užtruko, nes „Marš Odissey” 
nuo Žemės traukos atsiplėšė 
šįmet sausio mėnesį. (Prisi
minkime Odisėją, kuris po 
Trojos karo į tėvynę nesugrįžo 
net dešimt metų...) Tikimasi, 
kad šis erdvėlaivukas atliks 
visus eksperimentus, kuriems 
yra užprogramuotas. O jų 
sąrašas gan ilgas. Jeigu gerai 
pavyks, tolimesnės kelionės į 
erdves bus sėkmingesnės, gal
būt ilgainiui nutsies kelius ir 
astronautams.

Galima suprasti, kad NASA 
laboratorijų inžinieriai džiau
giasi vėliausio mėginimo pa
siekti Marsą pasisekimu. Pa
sirodo, kad „raudonoji plane
ta”, kaip čia mėgstama Marsą 
vadinti, nors palyginti „arti” 
Žemės, nebuvo lengvai pasie
kiama. Paskutiniai sėkmingi 
mėginimai buvo 1970-ųjų de
šimtmetyje. Nors „Marš Path- 
finder” eksperimentai ir įsten
gė ant šios planetos pa
viršiaus nusodinti erdvėlai- 
viuką, bet nesėkmingai. Gal
būt didžiausia visų nesėkmių 
problema yra lėšų stoka. 
NASA nenori atsisakyti erd
vių tyrinėjimų, bet pastarai
siais dešimtmečiais jos biu- 
džėtas stipriai ąpkrapomas, 
nes Vašingtono neskatina tos 
pačios sąlygos, kaip buvo šal
tojo karo metais .— nereikia 
lenktyniauti su sovietais ir, 
svarbiausia, lenktynės laimė
ti (juk ir anuometinis prfez. 
John F. Kennedy „pakūrė ug
nelę” po NASA, kad susirū- 

intų, nes Sovietų Sąjunga į 
ėmės orbitą iškėlė „Sput- 

niką” ir pirmuosius kosmo
nautus. To rezultatas iš dalies 
buvo žmogus — Amerikos as
tronautas, pirmą kartą istori
joje pastatęs koją Mėnulyje.)

Lėšų stoka paskatino ieš
koti kitų kelių, kad būtų pa
tenkintas nenugalimas žmo
gaus noras — žinoti, atrasti, 
patekti ten, kur dar niekuo
met nebūta. Tai dabar sten
giamasi atlikti daugiausia 
tarptautinių pastangų dėka. 
O tai jau savaime teigiamas 
reiškinys: kooperavimas vie
noje srityje, atneš daugiau 
galimybių taikai.
džio”, nes ten įsikūrusi tuo 
vardu žurnalo redakcija.

Iš siauros gatvytės įeini pro 
sunkius, pajuodusius medi
nius vartus (vien tik jie galėtų 
papasakoti šimtą istorijų) ir 
patenki į tylią ramią, senų 
mūrų sienom įrėmintą, erdvę. 
Čia žaliuoja prižiūrėta žolytė, 
jaunos eglutės, žydi tulpės, 
ant sienų lipa vijokliai.

Namai, kurių durys į šį kie
mą, išdažyti šviesiomis spalvo- 

fmis; raudoni čerpių stogai ir 
jaukūs balkonėliai tartum 
kviečia prisėst ant kokio laip
tuko ir jau niekur nebesku
bėti. Bet štai dar viena anga 
— už jos dar vienas jaukus 
kiemas, dar vieni laipteliai, 
dar vienos senos durys —- ir 
jau esi „Dienovidžio” redakci
joje.

Čia teko maloniai paben
draut su vyr. red. Aldona 
Žemaityte. Tai didelės energi
jos ir optimizmo moteris.

Bus daugiau
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NUOLANKIOJO MALDA
30 eilinis sekmadienis

Išminčius Ben Sira drąsina 
varginguosius ir nuolankiuo
sius, kad Viešpats išklauso jų 
maldą. Šio sekmadienio skaiti
nyje atpažįstame skaidrią 
„Magnificat” giesmės gaidą. 
Nuolankumu grindžiamas ti
kėjimas. Žmogus, svarstyda
mas savo ryšį su Dievu, jau
čiasi dvejopai sumišęs. Pir
miausia jis suvokia savo ma
žumą, menkumą ir niekingu
mą dieviškosios transcenden
cijos akivaizdoje. Tačiau tuo 
pat metu žmogus, patirdamas 
Dievo artumą, jaučiasi iškel
tas į svaiginančias aukštu
mas. Dievas yra kaip saulė, 
kurios spinduliai krinta že
mėn, o nuolankiojo malda tar
si prasiskverbia pro debesis. 
Čia galima prisiminti apie Jo
kūbo regėjime matytas kopė
čias, kylančias į dangų. Žmo
gus, kuris laikosi nuolankumo 
kaip gyvenimo filosofijos, pa
tiria iš Dievo sklindančią švie
są.

Skaitant apaštalo Pauliaus 
kalėjime parašytus žodžius 
sunku nesijaudinti. Netrukus 
bus įvykdytas teismo nuos
prendis, o Paulius lygina save 
su atletu, iškovojusiu gerą ko
vą. Štai jau trisdešimt metų, 
kai po atsivertimo prie Da
masko Paulius „vejasi norėda
mas pagauti” (plg. Fil 3, 12- 
14). Jis pats, būdamas Jėzaus 
Kristaus pagautas, netrukus 
gaus teisumo vainiką. Ilgas 
Pauliaus bėgimas taps šven
čiausiu liturginiu aktu. Apaš
talas pralies savo kraują kaip 
auką, atspindinčią Viešpaties 
Jėzaus auką.' Pauliui, atsiver
timo kelio pradžioje nebuvo 
smulkiai atskleistas visas jo 
kelionės maršrutas, tačiau jis 
tikrai suvokė, jog reikės ken
tėti dėl Kristaus (plg. Apd. 9, 
16). Sunku įsivaizduoti tokį 
ilgą ir varginantį bėgimą po 
tokio šlovingo starto. Kažin ar 
savo kelionės pradžioje Pau
lius numanė, kad jo kelionė 
baigsis tokiomis pažeminan
čiomis aplinkybėmis. Jis jau
čiasi apleistas ir paliktas dau
gelio ankstesnių bendražygių: 
„visi mane paliko”. Pauliaus 
laukia vienatvė ir nuospren
džio įvykdymo dieną. Vis dėlto 
jis nėra vienas. Jį lydi Tas, ku
ris išleido į šią ilgą kelionę. 
Viešpats yra čia ir jis išlais
vins. Tuomet tampa nebaisios 
išdavystės ir visokie „pikti 
kėslai”. Viešpats, „teisingasis 
Teisėjas”, išgelbės ištikimąjį 
apaštalą paimdamas į savo 
Dangaus karalystę.

Palyginimas apie fariziejų ir 
muitininką turbūt niekuomet 
nepraras aktualumo. Panašus 
reginys dažnas ir mūsų bažny
čiose. Fariziejaus ir muitinin
ko nuostatos išoriškai nemato
mai grumiasi mūsų širdyse.

Evangelijos palyginimo fari
ziejus priklauso religiniam ir 
intelektualiniam elitui. Jo 
santykiai su Dievu ir žmonė
mis yra nepriekaištingi. Fari
ziejus žino, kas leidžiama, o 
kas draudžiama, žino ribas, 
iki kurių gali eiti nenusiženg
damas teisumo taisyklėms. 
Fariziejus suvokia, jog tam 
tikrais veiksmais jis kaupia 
nuopelnus, suteikiančius teisę 
tikėtis Dievo pripažinimo ir 
žmonių pagarbos. Jis yra sa
votiškas kapitalistas.

Muitininkas yra kapitalistas 
finansine prasme, savo profe
sija. Ši profesija jam užtrau
kia viešą panieką ir nusidėjė
lio reputaciją. Muitininkas ži
no, jog žmonės jo vengia ir jį 
niekina. Jis kenčia dėl to ir 
jaučiasi esąs nusidėjėlis. Jis

tegali tikėtis tik Dievo gailes
tingumo. Muitininkas nesily* 
gina su kitais, o tik nusiže
mina.

Palyginimas apie fariziejų ir 
muitininką Jėzaus klausytojų 
auditorijoje nuskambėjo kaip 
griaustinis iš giedro dangaus. 
Tiesą sakant, ką galima pri
kišti fariziejaus maldai? Jis 
nuoširdžiai dėkoja Dievui už 
tai, kad jis vadovauja jo gyve
nimui, suteikdamas dorybių, 
skirtingai negu kitiems žmo
nėms, apsaugodamas nuo 
klaidų ir laiduodamas tikrą 
ateitį. Tikrai pakanka priežas
čių dėkoti Dievui! Be to, fari
ziejaus malda yra grynas dė
kojimas, netgi be prašymo. 
Čia pat vaizduojama muitinin
ko laikysena. Apgailėtiną jo 
gyvenimo situaciją ntilėmė jo 
paties klaidos. Muitininko 
malda^visiškai varginga, be jo
kio polėkio ir džiaugsmo. Jis 
žino, kad neįstengs atlyginti 
visiems, kuriuos nuskriaudė 
nedorai naudodamasis savo 
padėtimi. Kažin ar jis galėtų 
kaip atgailą grąžinti pasisa
vintus pinigus?

Palyginimas baigiamas Jė
zaus sakiniu, apverčiančiu vi
są ankstesnę pasakojimo lo
giką: „Sakau jums: šitas nuėjo 
į namus nuteisintas, ne anas”. 
Jėzus neaiškina šio savo teigi
nio. Nuovokesnių jo klausy
tojų širdyse galėjo iškilti šios 
psalmės eilutės: „Tikra auka 
Dievui yra sugrudusi Dvasia, 
— tu, Dieve, nepaniekinsi šir
dies sugrudusios ir atgailau
jančios” (Ps 51, 19). Jėzaus 
Dievas yra tas pats psalminin
ko Viešpats, priimantis su
graudintą ir nuolankią širdį.

Baigdamas palyginimą Jė
zus dar pasako trumpą frazę: 
„Kiekvienas, kuris save aukš
tina, bus pažemintas, o kuris 
save žemina, bus išaukštintas. 
Galėtume rasti daug Jėzaus 
palyginimų bei pamokymų, 
kur panašiai apverčiamos ver
tybės. Šie Jėzaus teiginiai 
atrodo paradoksalūs žvelgiant 
proto ir blaivaus apskaičiavi
mo akimis. Norėdami juos pri
imti, turime priimti tą, kuris 
pats yra Dievo išmintis. Jėzus 
pats giliausiai išgyveno šią at
virkštinę Dievo logiką, turė
damas Dievo prigimtį, bet api
plėšdamas pats save (Fil 2, 6- 
9). Jėzus nesistengė įtikinti 
savo klausytojų elgtis teip ar 
kitaip. Jis tiesiog kviečia: sek 
paskui mane.

Daugybė šventų krikščionių, 
visa širdimi atsiliepusių į Jė
zaus kvietimą, darė tai ne iš 
šalto apskaičiavimo. - Svarsty
dami vien racionaliais argu
mentais jie niekuomet nebūtų 
leidęsi sekti Jėzaus nuolanku
mo pavyzdžiu. Šie Dievo užsi- 
degėliai pasirinko teisingą ke
lią.
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• Rugpjūčio 21-23 ir 28-30 d. čia vyko Kaišiadorių vysku
pijos kunigų rekolekcijos. Pa
sidaliję į dvi grupes jose daly
vavo beveik visi vyskupijos 
kunigai. Rekolekcijoms vado
vavo mons. Petras Puzaras, 
Kretingos Šv. Antano religijos 
studįjų instituto direktorius, 
ir kun. dr. Leonas Zaremba, 
SJ, Kauno kunigų seminarijos 
dvasios tėvas. Po konferencijų 
kunigai kalbėjo brevijorių, 
meldėsi rožinį, ėjo Kryžiaus 
kelius.

JAV LB Tarybos pirmininkė Regina Narušienė ir Telšių vyskupas Jonas 
Kauneckas po nepaprastai pakilių šv. ‘Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke, Čikagoje. Vyskupo išreikštos 
mintys jungė ir drąsino susirinkusiuosius toliau dirbti Lietuvos ir lietuvy
bės išlaikymo užsienyje labui neatsisakant dvasinių vertybių.

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

JAV Lietuvių Bendruomenės svečiai

KOKIA DIDELĖ LIETUVIŲ 
TAUTA

Čikagoje JAV Lietuvių Ben
druomenės kvietimu viešėjo 
Telšių vyskupas augziliaraą 
Jonas Kauneckas, pasaulio 
lietuvių ateitininkų dvasios 
vadas, jaunimo draugas, pui
kus pamokslininkas, buvęs 
pasipriešinimo sovietų okupa
cijai dalyvis. Jis dalyvavo JAV 
LB 50-mečio minėjimo rengi
niuose ir savo dviejose invo- 
kacijose bei pamoksle (šv. 
Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje) už Lietu
vių Bendruomenę metu jaut
riai plėtojo lietuvybės temą. 
Vyskupas lankėsi ir „Draugo” 
redakcijoje, sutiko atsakyti į 
keletą klausimų. Prieš pateik
dami šį pokalbį, kaip įžangą, 
norime pristatyti jo puikią in- 
vokaciją, pasakytą spalio 13 
d. Jaunimo centre, pradedant 
JAV LB 50-mečio minėjimo 
akademinę dalį. Skaitytojai, 
kuriems neteko išgirsti vysku
po kalbant, turės galimybę pa
justi šio tauraus dvasininko 
turtingą vidinį pasaulį.

„Šiomis dienomis dalyvau
damas jūsų konferencijoje, 
apžiūrėdamas parodą, vos 
neapsiverkiau: kokia didelė, 
kokia nuostabi lietuvių tauta, 
kalbėjo vysk. Jonas Kaunec
kas. - Būdamas jūsų tarpe iki 
ašarų jaučiu, kad tebeplaka ta 
didžioji dvasia Lietuvos nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. 
Tik didelės tautos žmonės gali 
tiek daug padaryti. Varčiau 
jūsų parodoje lietuvių kalbos, 
geografijos, istorijos, matema
tikos vadovėlius ir aikčiojau. 
Aikčiojau žiūrėdamas į nuo
traukas. O juk žmonės karo 
metu į tolimus kraštus išbėgo 
tik su lagaminais rankose. 
Dieve mano, kaip reikia 
dėkoti Dievui už tokią didelę 
tautą. Čia, Amerikoje, tebegy
vuoja didvyrių dvasia. Ir aš 
prisimenu, kaip rašė rašytojas 
Antanas Vienuolis apie savo 
tėvą, apie jo kantrybę...

Kai A. Vienuolio tėvas buvo 
dar paauglys, Velykų procesi
jos metu bažnyčios prieangyje 
nuvirto ant jo kojos akmuo 
šventintam vandeniui, o jis 
išstovėjo visas pamaldas, nors 
iš panagių bėgo kraujas. Kai 
jo vėliau klausė: „Kodėl tu 
nešaukei pagalbos?! - jis at
sakė: - Taigi juk šitokia 
šventė, kaip aš kelsiu ermy- 
derį?!”

Su šitokia kantrybe jūs, 
brangieji, kūrėte toli nuo Lie
tuvos Lietuvą, stiprinate ją ir 
dabar. Ir aš atvažiavau dėkoti 
Dievui už tuos nuostabius 
jūsų darbus. Ašaros man bėgo 
iš akių, kai šiandien, praside

dant minėjimui, nešė į sceną 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Galvojau: dera greta didžio
sios Amerikos - ir Lietuvos 
vėliava. Juk tokia buvo pri
slėgta tauta: tai raštas atim
tas, tai tikėjimas draudžia
mas, tai tremiama į Sibirą 
buvo, o vis tiek ji stebina pa
saulį savo drąsa. Mes vienin
teliai savo vėliavoje turim 3 
dieviškas dorybes: tikėjimą, 
viltį ir mfcilę. Geltona - tai 
Vatikano - tikėjimo spalva, 
žalia - tai vilties’ spalva, o 
raudona - meilės.

Duok, Dieve, visiems lietu
viams, ir Amerikoje, ir Sibire, 
ir mūsų brangioje tėvynėje, 
jėgų išlaikyti tikėjimo, vilties 
ir meilės dvasią”, - sakė vys
kupas.

Vysk. Jono Kaunecko at
sakymai į „Draugo” redakcijos 
klausimus.

- Neseniai tapote vysku
pu. Kokias užduotis matote 
šiandien Lietuvos bažny
čiai? Okupacijos griuvi
mas, sistemų pasikeitimas 
sudarė naujas sąlygas.
- Lietuvos Bažnyčia juk 

praktiškai buvo neįgyven
dinusi Vatikano II Susirinki
mo nutarimų. Vatikano susi
rinkimas juk buvo nutaręs at
sisukti į žmones. Tiesa, mes 
išvertėm į lietuvių kalbą 
Mišiolą, įvestas lietuvių kalba 
sakramentų teikimas, bet al
torių atsukimas dar nerodo at- 
sisukimo į žmones. O Vatika
no susirinkimas labiausiai 
norėjo, kad pasauliečiai būtų 
įtraukti į aktyvią bažnyčios 
veiklą. Sovietų laikais tai ne
buvo įmapoma. Juk kunigams 
nebuvo galima turėti biblio
tekų, kad žmonės skaitytų, ne
buvo galima kurti organiza
cijų. Dauguma kunigų ir 
įprato gyventi tokiame gete. Ir 
dabar dar pasitaiko, netgi 
jaunų kunigų, kurie, iš vyres
niųjų pasimokę, galvoja, kad 
kunigo pareigos - tik paaukoti 
šv. Mišias, ligonius aplankyti, 
palaidoti.

Neseniai pasikeitė kunigas 
vienoj parapijoj (tiek to, ne
minėsiu vardo), kur jaunystėj 
esu dirbęs. Po to tą parapiją 
aptarnavo ir vyresnis kunigas, 
ir visai senukas, o paskui - 
jaunas. Dabar mane sutikę 
parapijiečiai sako: „Atsiuntėt, 
vyskupe, tokius senus kuni
gus, kokius tik įmanoma!” 
„Ką jūs čia sakot: jaunas vika
ras, jaunas klebonas jus ap
tarnauja!” - sakau. „Bet kad 
jie elgiasi kaip seniai: atva
žiuoja, paaukoja šv. Mišias ir 
išvažiuoja, nei su patarnauto

jais, nei su parapijiečiais ne
pakalba”.

O tokių faktų Lietuvoj daug. 
Deja, kunigai dar neatsisuko į 
žmones. Ne tik neįjungia į or
ganizacijas, bet net jų nemato. 
Sovietų laikais, kai draudė, 
pakrūmiais lakstėme su vai
kais, kamuolį spardėm, eks
kursijas organizavom. O šiais 
laikais, kai viskas leista ir ku
nigas nieko nedaro, tai - jau 
galas.

- Vadinasi, ir Bažnyčiai, 
ir vyskupams, ir kunigams 
yra kas veikti.
- Taip, bet jeigu veiks tik 

senoviniais metodais, kaip iki 
II Vatikano susirinkimo, tai 
ateis laikas, kai Bažnyčioje 
neliks žmonių. Jau dabar de
juojama, kad nėra žmonių. O 
žmones reikia įtraukti ne tik į 
Caritas veiklą, bet ir su kai
mynais, su netikinčiais, ypač 
jeigu jie politikai, bendrauti. 
Mes skundžiamės, kad nėr 
Lietuvoj padorių politikų: ne
buvo įmanoma išauklėti ti
kinčiųjų su tvirta morale. 
Ateina į valdžią nauji politi
kai, o elgiasi kaip ankstesnie
ji. Ir kol neišaugs nauja karta, 
kuri žiūrės pagal Dievo 
įsakymus, ne tik sau, o tautai 
naudos ieškos, tol tauta neat
gims. O kad tokia užaugtų, 
reikia pradėti auklėti nuo 
vaikų, nuo jaunimo organiza
cijų.

- Bet juk Telšiuose baž
nyčios pilnos!
- Na, Telšiai yra provincija 

ir labiau išlaikė tradicijas, - 
daugiau vaikų pirmajai komu
nijai, daugiau laidojama su 
Bažnyčia, bet tai dar neat
skleidžia esmės.

- Jau dešimtmetis turit 
seminariją, ar ir tai nepa
gerino reikalu?
- Gal mes klaidą padarėm, 

kad iš pradžių klierikams 
seminarijoje neleidom daly
vauti ateitininkų, skautų sto
vyklose atostogų metu, tikė
jom, kad užteks uždegti juos iš 
vidaus. Bet pastebėjau, jeigu 
klierikas nėra aktyvus su jau
nimu, jis nebus aktyvus ir ku
nigas. Vieną kartą vysk. Anta
nas Vaičius gyrėsi, kad 
Klaipėdoje, Taikos karalienės 
bažnyčioje, vieną sekmadienį 
buvo gal 3,000 sutvirtinamųjų. 
Man pasitaikė kitą sekma
dienį ten būti pamaldose ir, 
spėkit, kiek aš pamaldose su
skaičiau vaikų? 5 iš 3,000. O 
juk jie kėlė rankas ir žadėjo 
lankyti bažnyčią.

Apskritai reikia pasakyti, 
kad Lietuvoje bažnyčių lanky
mo procentas yra labai nedide
lis. Sakot, Telšiuose pilnos 
bažnyčios. Aš jums papasako
siu vieną atsitikimą su vo
kiečiais iš Dueseldorfo. Jie 
atvažiavo per Velykų šventes. 
„Ojoi, kiek pas jus žmonių 
bažnyčioj, kiek stovinčių! Pa"s 
mus tik sėdintys”, - sakė vie
nas. Kitas suabejojo: „Palauk, 
o kiek Telšiuose bažnyčių ir 
kiek gyventojų?” „Sakau: 2 
bažnyčios ir 40,000 gyven
tojų”. „Tai čia visai nedaug! 
Vokietijoje 5,000 gyventojų 
turi būti atskira bažnyčia”. 
Taigi Telšiuose turėtų būti 8 
bažnyčios. Išdalink tuos žmo
nes į 8 bažnyčias...

Deja, bažnyčių lankomumas 
Lietuvoj - vienas iš mažiausių 
pasauly. Sovietai neleido sta
tyti bažnyčių, o miestai augo. 
Lietuvoje 5-10 proc. sekmadie
niais lanko bažnyčią, o Lenki
joje - 51 proc. Pas mus tiek 
neateina net per Velykas. Tai
gi, darbo labai daug.

— Ar manote, Bažnyčios 
ir valstybės ryšiai Lietu
voje yra pakankami?
- Pakankami tai nėra, nors 

tikėti niekas nedraudžia, tiky
ba mokykloje dėstoma, bet 
kad valdžia remtų, taip nėra. 
Ir kad mokykloje vyktų rimtas 
auklėjimas, ypač patriotinis, 
taip pat nepasakyčiau. Tiky
bos mokytojai daugiausia yra 
menkesnio išsilavinimo, dau-

Paslaugos , Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y ncMLiORS 

0FFC.I773) 229- 8781 
HOME [708) 425 - 7160 

MOBIL (773) 590-0205

RIMAS L.STANKUS

Siūlo darbą

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Ieško darbo

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Moteris galėtų prižiūrėti
pagyvenusius lietuvius arba 
vaikus. Šalia lietuvių kalbos, 

moka lenkiškai ir rusiškai. 
Tel. 773-743-1740, kviesti Adą.

giausia persikvalifikavę tie 
patys mokytojai.

- Ar tikybos mokytojus 
parenka valstybė, ar Baž
nyčia?
- Be Bažnyčios siuntimo

dėstyti neleidžiama, bet 
dažnai nėra iš ko rinktis. Na, 
dabar jau baigia jaunimas te
ologijos fakultetus: Klaipėdos 
universitete, Kauno Vytauto 
Didžiojo (o dar šis universite
tas Kretingoje turi institutą); 
Vilniaus Pedagoginiame uni
versitete yra katedra. Bet štai 
problema: studentai gerai
išmoksta dirbti su kompiute
riu, pramoksta kalbų, ir juos 
graibstyte išgraibsto verslo 
firmos, todėl labai mažas 
skaičius jų ateina į mokyklas. 
O ir iš tų nedaugelis nori 
važiuoti į provinciją. Be to, 
pradžioj priėmėm daug pensi
ninkų ir dabar juos sunku at
leist, nes žmonės dirbo-, auko
josi.

CHORALO GIEDOTOJŲ STOVYKLA 
PALENDRIUOSE

Liepos 22-29 d. Palendriuose 
(Kelmės r.), kur įsikūręs šv. 
Benedikto vienuolynas, sto
vyklavo choralo giedotojai iš 
visos Lietuvos. Anksčiau pa
našios stovyklos būdavo orga
nizuojamos Kretingoje.

Pirmieji grigališkojo choralo 
giedotojų chorai pasirodė 1989 
metais. Po kurio laiko buvo 
užmegzti ryšiai su Solesmo 
benediktinų vienuolynu Pran
cūzijoje. Pirmoji didelė tarp
tautinė grigališkojo choralo 
stovykla Kretingoje buvo su
rengta 1993 metais, joje daly
vavo 120 žmonių, antrojoje, 
kuri vyko 1996 metais, — 180 
giedotojų iš Škotijos, Anglijos, 
Prancūzuos, Estijos.

Anot stovyklos vadovo Min
daugo Kubiliaus, Palendriai 
choralistų stovyklai buvo pasi
rinkti todėl, kad čia įsikūrė 
benediktinų vienuolynas. Sto
vyklos organizatorių siekis 
yra ne tik propaguoti griga
liškojo choralo giedpjimą, bet 
sykiu gilintis į esmingiausius 
krikščionybės teiginius. Tad 
stovyklautojai klausėsi teolo
guos paskaitų, dalyvavo bene
diktinų liturginėse valandose. 
Vieną dieną choralo stovykla 
buvo persikėlusi į šalia esan
čius Kražius, kur iki garsiųjų 
Kražių skerdynių gyveno se
serys benediktinės. Stovyklos 
dalyviai giedojo dvejose šv. 
Mišiose. M. Kubilius sakė, kad 
tikimasi didžiųjų choralo sto
vyklų tradiciją atgaivinti Kra
žiuose, juolab kad čia dabar 
klebonauja choralo giedotojų 
palaikytojas kun. Alionidas 
Budrius, choraliniu giedojimu

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-

Crtation. Mušt be fluent in English.
A. McMahon Window VVashing. 

Tel. 800-820-6155.

Klausėt dėl santykių su 
valstybe. Keletą kartų buvo 
kilę bangos, kad valstybė ne
turėtų mokėti tikybos mokyto
jams, bet kol kas, ačiū Dievui, 
moka. Bet, pvz., kitų vadovė
lių leidimas yra remiamas 
valstybės jo tikybos — ne. O 
spausdinimas brangus. Nors 
šiaip didelių priekaištų valsty
bei daug negalima sakyti: štai 
pasirašyta sutartis su Vatika
nu. Žinoma, tikėjomės, kad ti
kintieji geriau gyvens, labiau 
rems bažnyčią. Dabar dauge
lis žmonių neturi darbo. Di
delė problema su bažnyčių, 
vienuolynų statybom, remon
tu, labdaros organizacijom. 
Yra daug neturtingų’“ žmonių. 
Čia norėjosi, kad valdžia dau
giau padarytų. Bet kas yra ta 
valdžia - tai juk tie fotys 
žmonės.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

artimai domėjęsis dar semina
rijoje. Artimiausiu metu tiki
masi vėl atgaivinti dėl vadovų 
studijų užsienyje kiek pairu
sias choralo giedotojų grupes. 
Stipriausios grupės šiuo metu 
yra Vilniuje ir Klaipėdoje.
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ARCHYVAI LIUDIJA

Rugsėjo 4 d. Italijos laik
raštis „Corriere della Sėra” 
pranešė, kad slapti Amerikos 
centrinės žvalgybos valdybos 
(CŽV) archyvai patvirtina, jog 
popiežius Pijus XII aktyviai 
priešinosi nacių režimui ir gel
bėjo žydus. Antrojo pasaulinio 
karo dokumentai liudija, kad 
popiežius Pijus XII, vos iš
girdęs apie nacių politiką, pa
sikvietė Vokietijos užsienio 
reikalų ministrą ir reikalavo 
sustabdyti žydų deportaciją. 
Nuo to meto Vatikanas nuo
sekliai ir atvirai priešinosi 
Hitlerio pastangoms.

CŽV archyvuose, kurie šiais 
metais tapo prieinami istori
kams, minima, kad 1942 m. 
Kalėdų laiške popiežius Pijus 
XII prašęs pagalbos „šimtams 
tūkstančių žmonių, kurie be 
savo pačių kaltės, o tik dėl 
rasės ar tautybės, yra pa
smerkti mirčiai * ar laipsniš
kam sunaikinimui”. CŽV do
kumentuose taip pat užfik
suota, kad 1942 m. liepą po
piežiaus nuncijus Prancūzijoje 
susitiko su vyriausybės vado
vais ir išreiškė Šventojo sosto 
nepritarimą Prancūzijos vy
riausybės sprendimui sukurti 
sąjungą su nacių režimu.



PROGRAMA „NAUJA PRADŽIA”
Programa įkurta Mundelein 

kolegijoje ir pagrindinis jos 
rėmėjas yra Joseph B. ir 
Jeane M. Sulivan fondas. 
Programa sukurta padėti pa
bėgėliams ir imigrantams. Pa
grindinė programos misija yra 
dirbti su vietiniais pabėgėliais 
ir imigrantais, padedant jiems 
įgyti aukštesnį išsilavinimą 
Amerikoje. Programa atspindi 
Lojolos jėzuitų principus — 
tarnauti žmonėms, maloniai 
priima studentus iš įvairių re
liginių, etninių ir kultūrinių 
grupių, skatina juos vystyti 
asmeninius ir profesinius įgū
džius.

Pagrindinis programos 
„Nauja pradžia” tikslas: padė
ti dvikalbiams, technologinius 
įgūdžius turintiems, darbinin
kams geriąu įsidarbinti, pa
kelti jų gyvenimo lygį ir tuo 
pačiu praturtinti mūsų bend
ruomenes.

Šios programos studentai 
Mundelein kolegijoje gali pasi
rinkti iš daugiau kaip 40 prog
ramų įvairiose srityse: verslo 
valdymo, prekybos, organiza
cinių ir verslo ryšių, tarptauti
nių studijų, kompiuterių 
mokslo. Kompiuterių kursų 
sritys yra: Java programavi-

-LATŠKAT IR NUOMONĖS

LIETUVA — MARIJOS 
ŽEMĖ

Danutės Bindokienės veda
masis „Draugo” dienraštyje 
sugrąžino skaitytojus į mūsų 
senolių tikėjimą, kad, tik Die
vui padedant, yra nugalimos 
kliūtys, atsiradusios gyvenimo 
kelyje.

Žmogaus bendradarbiavi
mas su Dievu atneš žmonijai 
laimę, bet tie, kurie lauks pa
gerėjimo tuojau nusivils. Yra 
sakoma, kad padėk sau, ir 
Dievas padės.

Ačiū Danutei Bindokienei už 
priminimą kalbėti rožančių ir 
aplamai neužmiršti maldos. 
Paraginimo neužtenka, reikia, 
kad daugiau žmonių jungtųsi į 
maldą ir pripildytų maldos na
mus, sukeldami lyg Šventosios 
Dvasios ūžesį su prašymais, 
Dieve, saugok mus visus!

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

Lietuvių Bendruomenės 50 metų sukakties proga Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje atidaryta apžvalginė paroda, kurią suruošė Leonas Nar
butis. Buvo įdomu pamatyti „senus veikėjus", prisiminti atliktus darbus, 
o kai kam, ypač svečiams iš Lietuvos, sužinoti daug naujų faktų apie 
Amerikos lietuvių veiklą. Parodoje eksponatus apžiūri Jonas Gradins- 
kas, Edvardas Pocius, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vi
lija BlinkevičiUtė bei kiti. Jono Tamulaičio nuotrauka.

mas, duomenų banko, tinklų 
ir telekomunikacijų, interneto 
vystymo. Jas galima studijuoti 
universitete stacionare arba 
naudojantis elektroniniu paš
tu. Šios programos padeda ge
riau panaudoti daugiakalbių 
ir įvairių kultūrinių grupių 
žmonių įgūdžius ir sugebėji
mus įvairiose veiklos srityse, 
tiek čia, tiek ir užsienyje.

„Nauja pradžia” programos 
darbuotojai asmeniškai pata
ria visiems dalyviams, kur ir 
kaip įvertinti savo tarptauti
nius mokslo pažymėjimus, 
pervedant juos į Amerikos mo
kymo sistemą, konsultuoja 
karjeros, akademinių studijų 
pasirinkimo bei individualių 
mokymo ir kvalifikacijos kėli
mo planų sudarymo klausi
mais.

Programos „Nauja pradžia” 
studentai kviečiami į darbo 
muges ir seminarus, jiems su
teikiama kita įvairi parama 
kvalifikacijos kėlimui ir karje
ros vystymui.

Išsamesnę informaciją apie 
programą galite gauti tel.: 
773-508-8856 arba elektroni
niu paštu: http:ZAvww.luc.edu/ 
schools/mundelein/images/ 
flyer.GIF.

APIE ŽANETĄ

Laikraštyje „Draugas” per
skaičiau straipsnį spalio mėn. 
12 dienos. Ten rašoma apie 
a.a. Žanetą. Noriu išreikšti ir 
savo nuomonę. Man atrodo, 
kad vis dėlto čia didžiausi kal
tininkai yra gydytojai. Juk jie 
tai žinojo, kad šita liga nepa
gydoma. Visi turbūt girdėjo, 
kaip neseniai mirė Gorbačiovo 
žmona, Raiša. Ji buvo nuvežta 
į Vokietiją. Buvusiam Rusijos 
prezidentui galbūt nereikėjo 
skolintis pinigų ir jis būtų ka
žin ką atidavęs dėl žmonos 
sveikatos, bet, deja, pagalbos 
nėra. Taip ir čia. Kodėl gi gy
dytojai užprašė tokios didelės 
sumos? Juk jie tai žinąjo diag
nozę.

Tik baisu, kodėl motina (a.a. 
Žanetos) taip negražiai pava
dino aukotojus? Jie gi ištiesė 
ranką pagalbos nelaimėje. Da
bar drįstu parašyti ir apie pa

JAV LB pėnkiasdežimt metų jubiliejaus apžvalginės parodos atidaryme spalio 13 d. Čiurlionio galerijoje (Jau 
nimo centre) kalba jos paruošėjas, Kultūros tarybos narys Leonas Narbutis. Jono Kuprio nuotrauka.

minklą. Čia tai jau tikrai ne
sąmonė. Daug motinų laidoja 
savo dukras ir sūnus. Tai jei
gu visi imtų prašinėti pinigų 
paminklams, tai nesuspėtų 
dalinti. Paminklas nepadės 
mirusiam ir nepalengvins 
skausmo likusiems. Pastatyk 
medinį kryžių, tai bus bran
gesnis už tuos baltus marmu
rus ir iš dangaus skrendan
čius angelus. Juk yra labai 
daug invalidų, našlaičių, ku
riems kiekvienas centas yra 
reikalingas. Jeigu žmonės, 
kurie aukojo pinigus atsisaky
tų pasiimti pinigus, galbūt 
būtų galima juos skirti tokiai 
misijai.

Ona Bagdonienė
(Laikinai gyvenanti 

Amerikoje)

PAMILAU

Pamilau aš saulę, pamilau
aš vėją,

Pamilau ir žemę, kurioj
gyvenu.

Pamilau aš vėtrą, kuri medį 
laužo,

Pamilau ir paukštę
nuostabiu balsu..

Pamilau ir gėlę, kuri čia
išdygo,

Nes ji mari primins tą
tėviškės laukų.

Pamilau ir žmogų, kuris čia 
užaugo,

Kurio lakią mintį
atkartosi tu.

Bet nėra brangesnio už
Lietuvos dangų,

Tenai dar įaugę mintys
mūs visų.

Liko mūsų sesės, motinos
brangiausios,

Kurių lakios mintys pinasi 
kartu.

It’s Scandinavian
SIS

Sf .indlrMvian AM/ir,

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę.

Žinau, čia nerasiu mėlynų
vosilkų,

Rožių gardaus kvapo, takų 
išmintų.

Aš dažnai nulėksiu mintimis 
į sodžių,

Kuriame motulė laukia mūs 
visų.

Rūta Talžūnienė
Omaha, NE

MES NELIETUVIAI

Nors ir sutinku su Amerikos 
konstitucija dėl žodžio laisvės, 
nenorėčiau sutikti su Voltaire, 
prancūzų filosofu, kuris 1770 
metais parašė, jog „Aš nesu
tinku su tuo, ką tu sakai, bet 
ginsiu iki mirties tęvo teisę 
taip sakyti”. Ginti iki mirties? 
Poną Oželį? Ačiū, ne, tegu kiti 
gina.

„Mes tavęs lietuviu nelaiko
me, netikim, nenorim tavęs!”, 
— šaukė prieš prezidentą 
Valdą Adamkų, trečiadieriį, 
spalio 24, Vilniaus centre LLS 
(Lietuvos laisvės sąjungos) 
Tauragės skyriaus pirmininko 
Sauliaus Oželio vadovaujamas 
mitinguotojų būrys. Kadangi 
Adamkus dabar vieši Ispani
joje, tai demonstrantai nega
lėjo jo, kaip buvo norėję, „pa
karti”. Gal ir ne be reikalo 
Liuda Germanienė „Drauge” 
rašė, kad, jai nęseniai lankan
tis Lietuvoje, buvo įrodinėja
ma, jog „amerikonai” esą siau
ro akiračio, naivūs ir nieko 
neišmanantys. Tokių, matyt, 
yra ir Lietuvoje.

Adamkus — gimęs Lietu
voje, ilgus metus užsienyje 
dirbęs įvairiausiuose lietuvy
bės dirvonuose, — nelietuvis? 
Jei taip, tai ir dešimtys tūks
tančių lietuvių išeivių Sauliui 
Oželiui neatrodys esą lietu

A STAR ALLIANCC MCMBER

čr*
Chicago

How easy is it 
As easy as SAS.

Vilnių*; -

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

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you 
travel with SAS, you can earn mllenge creait 
with United’s Mileage Plūs* cr SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information ori specla! fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net
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STELLA E. DROP-SMULSKIS

Velionė buvo mylima žmona a.a, Raymond.
Nuliūdę liko: sūnūs Raymond su žmona Susie ir 

Leonard su žmona Georgene Drop; anūkai Aaron, Adam, 
Kathy ir Erie; brolis Charles Small su žmona Frances.

Lankymas pirmadięnį, spalio 29 d., nuo 2 v.p.p. iki 9 
v.v.Adams-Winterfield & Sullivan laidojimo namuose, 
4343 Main Street, Downers Grove (1 block of Ogden Avė.) 
Laidotuvės antradienį, spalio 30 d. Iš laidojimo namų 9:15 
v.r. velionė bus atlydėta į Holy Trinity bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Adams Winterfield & Sullivan 

Funeral Home1. Tel. 630-968-1000

viai. Matyti, kad išsišokėlių 
buvo anksčiau, tebėra ir da
bar. Prisimenu, kaip prieš ke
lis metufc ir šioje Atlanto pu
sėje kai kas žinomo tauraus 
lietuvių veikėjo knygą degino 
ir net „karti” žadėjo, o dabar 
jau Lietuvoje kiti Adamkų ne
nori pripažinti lietuviu.

Manau, kad kaip ne visiems 
tinka būti tėvais, taip ne visi 
verti ir demokratiško žodžio 
laisvės. Kaip amerikiečiai 
mėgsta sakyti: „Pirmiau įjunk 
bėgį, o paskui važiuok”, t.y., 
pirmiau pagalvokite, o paskui 
šaukite, Oželi, ir jūsų draugai.

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL

ATNAUJINTAS KINO 
TEATRAS

Vilniaus kino teatrų treje
tuką rugpjūčio ifi$n. papildė 
dar viena kino salė — po vasa
ros remonto naująjį sezoną 
pradėjo „Kino tvanas”. Ta pro
ga kino teatras rengė šventę 
savo žiūrovams, kuriems šį se
zoną žada tik „pačius popu- 
liariausiuš filmus”. Ant Taure 
kalno vyko kino teatro atida
rymo renginiai, kuriuos orga
nizatoriai pavadino „Po kino, 
nors ir tvanas”.

Pirmasis naujojo sezono fil
mas — „Kapų plėšikė Lara 
Kroft”, vėliau „Kino tvane” ga
lima bus pamatyti filmus 
„Princesė ir karžygys”, „Dakta
ras Dolitlis”, „Mulen Ružas”, 
„Beždžionių planeta” ir kitus.

Kino teatro pranešime spau
dai teigiama, kad „naująjį se
zoną ’Kino tvanas’ tikisi stip
rinti savo pozicijas Vilniaus 
kino rinkoje”. Tokia užduotis

neturėtų būti sudėtinga, tu
rint galvoje, kad šiuo metu 
mieste, neskaitant kino salės 
Ozo gatvėje, veikia tik trys 
kino teatrai — Vilniaus mies
to savivaldybei priklausantys 
„Lietuva” ir „Skalvija” bei pri
vatus „Vingis”.

Kino teatrai „Vilnius” ir 
„Helios”, privatizuoti praėjusių 
metų lapkričio mėnesį. Pra
džioje kino teatrus bandyta 
parduoti, išsaugant jų pas
kirtį, tačiau tuomet pirkėjų 
neatsirado, (BNS)

* Kūno kultūros ir sporto 
departamentas piniginėmis 
premijomis apdovanos Lietu
vos dviratininkes. Pasaulio 
čempionate iškovojusiai; aukso 
medalį dviratininkei Rasai Po
likevičiūtei bus skirtė 40,000 
litų, sidabro medalį laimėju
siai Editai Pučinškėitei —L 
25,000 litų. Piniginės premijos 
pasižymėjusiems sportinin
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Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po 
dvitaškio^aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma 
po pavardės=įnašų iš viso.

2001 m. liepos mėn.
2x$100 Babonas kun. Alfonsas, $300; Druseikis 

Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis 
Algimantas, $4, 325.

lx$900 Rožanskas Kazys, $1,000. 
lx$l,000 Kašinskienė Birutė, testamentinis 

palikimas, $1,100.
2x$10,000 Kantauto Broniaus stipendijų fondas:

Masiokienė-Kantautienė Filomena,
$10,000; Masioko Broniaus stipendijų 
fondas: Masiokienė-Kantautienė Filomena, 
$10,000.

Iš viso 22,100.00

2001 m. rugpjūčio mėn.

lx$10 Končius Ričardas, $20.
lx$20 Blažytė Gintarė, $20.
lx$25 Koluplaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.:

Koluplailaitė Eugenija, $1,900. 
lx$27 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.:

Bemotavičius Petras, $1,030. 
lx$50 Styga Antanina atm. įn.: Zaparackų šeima,

$60.
lx$10O Vasiliauskas-Wesey Aleksas, $400.
2x$10,000 Bartninkaitienės-Masiokaitės Kotrynos

Stipendijų fondas: Masiokienė-Kantautienė 
Filomena, $10,000; Kantauto Adomo 
Stipendijų fondas (LKA): Masiokienė- 
Kantautienė Filęmena, $10,000. 

lx$66,489 Kulbokas Vladas, testamentinis palikimas, 
$67,289.

Iš viso $86,721.00

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2001.VHI.31 
gauta aukų $10,777,551.

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą — $8,628,445

Palikimais gauta — $5,648,102.

kams numatomos pernai pri
imtame vyriausybės nutari
me. <BKS>

* Vyriausybė patvirtino 
Lietuvos karaliaus Mindau
go 750 metų jubiliejaus pami
nėjimo programą. Vienintelio 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo metines Lietuva minės 
2003 m. liepos 6-ąją. Planuo
damas jubiliejinių metų iškil
mes, ministrų kabinetas nu
tarė perkelti Pasaulio lietuvių 
dainų šventę iš 2002 į 2003 
metus. Vilniuje planuojama 
pastatyti Karaliaus Mindaugo 
tiltą per Nerį, paminklą Min
daugui, sutvarkyti Gedimino 
prospektą, Lietuvoje surengti 
Rusijos muziejuose sukaupto 
Lietuvos Didžipsios Kuni
gaikštystės palikimo parodą, 
daug kitų.renginių. 1253 me
tais Mindaugo karūnavimas 
padėjo pamatus istoriniam- 
Lietuvos įsitvirtinimui ir išli
kimui. (BNS)

■- A aJiUa)*

http:ZAvww.luc.edu/
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Lucina Migala, WCEV ra
dijo programos direktorė, kal
basi su Juozu Polikaičiu ir 
Mindaugu Baukumi, Cicero 
LB apylinkės pirmininku, apie 
JAV LB 50-metį 1450 AM ra
dijo bangomis (tomis, kurio
mis girdite „Margučio” radijo 
programą) antradienį, spalio 
30 d., 3:35 val.p.p.; ketvirta- 
diehį, lapkričio 1 d., 6:35 vai. 
p.p.; penktadienį, lapkričio 2 
d., 9:05 val.p.p.; pirmadienį, 
lapkričio 5 d., 4:35 val.p.p. 
Paklausykite!

Irena Jolita Mazurkie- 
wicz, gyvenanti North River
side, IL, prasitęsė, „Draugo” 
prenumeratą ir paaukojo 50 
dol. mūsų laikraščio paramai. 
Nuoširdžiausiai dėkojame!

»,Rudens simfonija” - tra
dicinė madų paroda vyks Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje lapkričio 11 d., sek-, 
madienį, 12:30 yal.p.p. Čia 
buk demonstruojamos naujau
sios šio rudens ir žiemos ma
dos, matysime drabužių pa
vyzdžius iš Amerikos ir Lie
tuvos. Stalus ar atskiras vie
tas užsisakykite skambindami 
Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204.

„Sveikatos odisėja 2001" - 
taip bus pavadintas Lithua
nian Mercy Lift ruošiamas po
kylis, kuris vyks šeštadienį, 
lapkričio 17 d., Brookfield zoo
loguos sode, 3300 Golf Road, 
Brookfield, IL. 6-7 val.v. vyks 
atgaiva „Tropic World” pavil
jone, iškilminga vakarienė - 8 
val.v. „Discovery Center” pas- 
tątB,jp;giliatus,, užsisakykite 
stambindami Laimai tel. 708- 
354-4835 arba - Janinai tel. 
708-857-8332.

30-ojoje kasmetinėje (ju- 
biliejinėje!) lietuvių fotogra
fijos parodoje, kurios atidary- 
ihflS vyks lapkričio 2 d. Čiur
lionio galerijoje, dalyvauja 155 
fotomenininkai iš Lietuvos, 
Ukrainos, Rusįjos, Kanados ir 
JAV, Parodos tema - „Žmo
gaus ir gamtos ruduo”. Rengė
jas - Budrio lietuvių fotoar- 
chyvas.

LIETUVIU PERGALĖS' PRIEŠ SERBUS
Praėjusį sekmadienį, spalio 

28 d., abi Čikagos „Lituanicos” 
(„Liths”) futbolo vienuolikės 
pasiekė svarbias pergales 
„Metro” lygos aukščiausioje di
vizijoje, kurioje varžosi geriau
sios Čikagos ir apylinkių ko
mandos.

Žaisdami aikštėje prie PL 
centro Lemonte, mūsiškiai 
įveikė pirmoje vietoje esančią 
„United Serbs” vienuolikę 3-2. 
Priežaismyje lietuvių rezer
vinė komanda serbus „sudoro
jo” net 9-2. „Lituanicos” rezer
vinėje komandoje trimis įvar
čiais pasižymėjo Hindsdale 
Central gimnazijos ir Čikagos 
vakarinių priemiesčių mokyk
lų lygos žvaigždė — Audrius 
Zinkevičius, į šį kraštą atvy
kęs iš Lietuvos tik praėjusią 
vasarą.

Pirmųjų komandų susitiki
mas buvo labai dramatiškas. 
Serbai antrame kėlinyje vedė 
2-1 savo naudai. Tik likus 10 
minučių L. Bytautas pasiekė 
lygiąsias, o 8 minutę J. Bėruti 
pesvėrė 3-2. Tada įsikarščiavę 
serbai užpuolė teisėją, kuris 
turėjo išbėgti iš aikštės. Atro
do, kad serbų klubo komanda 
dėl chuliganiškumo gali būti 
nušalinta ^uo rungtynių. Lie
tuviai po 4 lygiųjų įsirašė pir
mąją pergalę.

Plačiau apie šias rungtynes 
bus penktadienio „Sporto ap
žvalgoje”.

E. Šulaitis

„Seklyčioje” spalio 31 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
dainų popietė su Faustu Stro- 
lia. Tikriausiai apsilankys ir 
kaukėm pasipuošusios „būty
bės”. Jų tarpe gal ir trečia
dienio popiečių lankytojus bus 
galima atpažinti... Visi malo
niai kviečiami ir laukiami — 
papietausime, padainuosime 
ių padraugausime.

Norite susipažinti su kai 
kuriomis etninėmis Čikagos 
bendruomenėmis? Vykite į 
ekskursiją, kurią lapkričio 17 
d., šeštadienį, ruošia The 
Field Museum. Nuo 9 vai.r. iki 
4:30 val.p.p. galėsite pakeliau
ti po Maxwell Street, Little 
Italy, Old Town, Greektown 
ir dar šešias vietoves. In
formacija tel. 312-665-7400.

Už Čikagos skyriaus mi
rusius ramovėnus šv. Mi
šios bus aukojamos lapkričio 2 
d., penktadienį, 5 vai. vak. 
Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 
Ramovėnai ir jų šeimos na
riai, birutietės, šauliai ir vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Mašinos bus saugomos.

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius 
praneša, kad lapkričio 1 d., 
ketvirtadienį, nuo 8:30 val.r. 
iki 1 val.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre, misijos prieangyje, bus 
skiepijama nuo gripo. Atsineš
kite „Madicare” ar kito drau
dimo kortelę, ir jums nereikės 
už tai mokėti.

Šv. Mišios lotyniškai Vėli
nių dieną, lapkričio 2-ąją, bus 
aukojamos 7:30 val.v. Saint 
John Cantius parapijoje, 825 
North Carpenter (Chicago, 
Milwaukee, Ogden gatvių 
kampas). Mišias aukos mons. 
Rene Gracida, pamokslą sakys 
kun. R. Barwig, W. A. Mozart 
„Reąuiem” giedos ansamblis 
•„Sine Nomįne”.

Lemonto Lietuvių Bend
ruomenė Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje lapkri
čio 4 d., tuoj po šv. Mišių, t.y. 
12 vai., ruošia metinius iškil
mingus pietus, kurių metu 
vyks ir didysis laimėjimų 
traukimas. Kas negavo laimė
jimų bilietų iš anksto, juos dar 
galės įsigyti prieš pietus. 
Maistą ruošia visiems žinoma 
lemontiškė A. Šoliūnienė, tad 
viskas bus labai skanu. Trum
pą programėlę atliks valdybos 
narės - Genė Razumienė ir 
Laima Žukienė,» pritariant 
Stasei Jagminienei. S. Jagmi- 
nienės vadovaujama „Tėviš
kės” kapela išleido pirmąjį sa
vo atliekamų dainų įrašą, kurį 
galėsieme girdėti pietų metu. 
Kas norės, galės tuoj pat jį nu
sipirkti. Tad kviečiame visus 
gausiai dalyvauti šiuose pie
tuose ir bendrai, nuotaikingai 
praleisti sekmadienio popietę^

Vėlinių apeigos Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse 
vyks sekmadienį, lapkričio 4 
d. Prie šių kapinių Steigėjų 
paminklo 12 vai. vyks trum
pos religinės ir visuomeniškos 
apeigos. Kunigo malda, pasau
liečio visuomeninko žodžiu, 
Vėlinių žvakės uždegimu , vai
niko padėjimu, visų bendrai 
giedama giesme ir Tautos 
himnu bus, pagerbiami visi 
mūsų tautos mirusieji. Iš
kilmes ruošia ir joms vadovau
ja Bendruomenės pasauliečių 
komitetas ir Kapų sklypų sa
vininkų draugija, garbės sar
gyboje dalyvaujant šauliams 
ir ramovėnams. Visi dalyvau
kime šiame bendruomeniška
me mirusiųjų prisiminime, o 
paskui individualiai aplanky
kime Šv. Kazimiero kapinėse 
besiilsinčius šeimų iiarius ar 
timuosius, draugus bei mūsų 
tautai ir tėvynei nusipelniu
sius asmenis.

Lapkričio 1 d. yra privalo
ma bažnyčios šventė - Visų 
Šventųjų diena. Šią dieną mes 
pagerbiame ne tik palaimin
tuosius ir kononizuotus šven
tuosius, bet ir mūsų tėvus, se
nelius, gimines ir draugus, 
nes iinome, jog jie gyveno ir 
fnirė su Viešpačiu. Šventieji 
yra mūsų tarpininkai danguje. 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos Mišių tvarka bus tokia: 
trečiadienį, spalio 31 d., 7 vai. 
v. - angliškai, ketvirtadienį, 
lapkričio 1 d., 7 val.v. - lietu
viškai, 8 val.v. - angliškai, 9 
val.v. - lietuviškai, 7 val.v. - 
lietuviškai. Vėlinių dieną Baž
nyčia pagerbia ne tik šventuo
sius, bet ir kviečia melstis už 
skaistykloje kenčiančias vėles. 
Visos šv. Mišios lapkričio 2 d. 
yra laikomos už vėles skais
tykloje. Taip pat šv. Mišios už 
skaistykloje kenčiančias vėles 
bus aukojamos kiekvieną sa
vaitę per visus metus. Vėlinių 
dienos antroji rinkliava skiria
ma kaip tik šiai intencijai - 
maldai už mirusiuosius. Vėli
nių dieną šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
vyks 7:30 val.r. lietuviškai, 8 
val.r. - angliškai.

Romas Kartavičius, gyve
nantis North Riverside, IL, 
prasitęsė „Draugo” prenume
ratą ir mūsų laikraštį parėmė 
50 dol. auka. Esame labai dė
kingi!
KVIEČIAME Į JAUNIMO
CENTRO VAKARIENE
Praėjo daug metų — net 44 

nuo Jaunimo centro ir Tėvų 
jėzuitų vienuolyno statybų. 
Žmonės gimė, mirė, kėlėsi į 
„žalesnes pievas”, o šie pasta
tai dar vis stovi ir tarnauja 
lietuviškai visuomenei. Prisi
mintini tautos poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiai: „Mes ve
žėm medį, akmenį ir baltą 
marmurą iš svetimų kraštų. 
Giedodami, kiekvieną sienon 
dėjom plytą, kad tuos namuos 
gyventų Dievas ir tu”.

Sudėjome daug sunkiai už
dirbtų plytų, kad šis Jaunimo 
centras tarnautų išlaikant lie
tuvybę ir religiją mūsų lietu
viškoje visuomenėje. Metams 
bėgant daug asmenų, kurie 
statė ir aukojo statybai iške
liavo į Amžinybę arba išsikėlė 
į tolimesnes vietoves. Likome 
dar kelios dešimtys senųjų 
statytojų ir darbuotojų, dabar 
laukiame naujai atvykusių iš 
Tėvynės Lietuvos, kad ir šie 
prisidėtų ir laikui bėgant per
imtų šių pastatų išlaikymą 
ateities kartoms.

Jaunimo centro pastatų iš
laikymas kas metai sunkėja, 
nes pastatas sensta ir reika
lauja didesnių pataisymų, o 
pajan^os mažėja. Pinigų sukė
limui, išlaidų sumažinimui 
kas metai ruošiamos metinės 
vakarienės, į kurias kviečiame 
visus buvusius šio centro lan
kytojus, čia praleidusius daug 
malonių valandų. Laukiame 
buvusio jaunimo, dabar tapu
sio tėvais, motinomis, žymiais 
visuomenės ir pasauliečių vei
kėjais. Laukiame taip pat ir 
naujai atvykusių tautiečių iš- 
Lietuvos. „Dėkime plytą prie 
plytos” šio lietuvybės žiburio 
tolimesniam išlaikymui. At
vykite, atnaujinkite senas pa
žintis, įsigykite naujų draugų 
ir taip bendromis jėgomis tęs
kime Jaunimo centro išlai
kymą.

' Šis centras išsilaiko tik iš 
gaunamų aukų, nario mokes
čių ir nuomojamų salių nuo
mų, kurios kas metai mažėja.

Metinė vakarienė įvyks 
gruodžio 3 dieną, sekmadienį. 
Pradėsime 5 vai. p.p. šv. Mi- 
šiomis Tėvų jėzuitų koplyčioje, 
4 vai. p.p. vyks trumpa akade
mija, meninė dalis, vakarienė 
ir laimėjimų bilietų traukimas. 
Jaunimo centro taryba ir val
dyba laukia Jūsų atvykstant. 
Savo atsilankymu praturtin
site lietuvybės išlaikymo cent
rą. Antanas Paužuolis

Spalio 27-28 d. Ateitininkų namuose, Lemonte, IL, jau 21-mą kartą vyko Ateities savaitgalio renginiai.
J. Maleiškos nuotr.

NE TIK DOMĖTIS VIENI KITAIS, BET IR 
PADĖTI

Spalio 27-28 d. Ateitininkų 
namuose Lemonte, IL, vyko 
tradicinis Ateities savaitgalis. 
Pirmąją dieną vyko simpoziu
mas „Dievas ir vaikas”, ku
riame dalyvavo Grasilda Rei
nytė-Petkienė, sės. Laima 
Kabišaitytė ir Rima Sidrienė. 
Apie tikėjimo padėtį Lietuvoje 
ir pasaulyje kalbėjo Audrius 
Girnius, o apie keliones, kaip 
tikėjimo stiprinimo ir evange
lizacijos priemonę, kalbėjo 
kun. dr. Kazimieras Ambra
sas, SJ. Vakare apie šimtas 
žmonių buvo susirinkę į Atei
tininkų šalpos fondo surengtą 
vakarienę, kurią vedė Ateiti
ninkų federacijos vicepirmi
ninkė Laima Šalčiuvienė. Sek
madienį metinį renginį 
pratęsė Šv. Mišios Palaiminto
jo Jurgio* Matulaičio misijoje 
Pasaulio lietuvių centre. Po 
pabendravimo ir kavutės to
liau buvo tęsiama akademija, 
skirta prof. Juozui Eretui pri
siminti. Renginį vedė Laima 
Šalčiuvienė, pagrindinį pra
nešimą skaitė, Juozas Baužys, 
prisiminimais dalijosi Jonas 
Kavaliūnas, p^ofi dr. Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis ir • prela
tas Ignas Urbonas. Ateities 
savaitgalis baigėsi Ateitininkų 
šalpos fondo narių susirinki
mu, kur buvo išrinkta nauja 
valdyba. Šio turiningo Ateities 
savaitgalio pagrindiniai ren
gėjai - Jonas Pabedinskas ir 
Ramunė Kubiliūtė.

Reikia priminti, kad Ateities 
savaitgalis yra tradicinis, 
vykstantis štai jau 22 metai. 
Jo iniciatorius buvo Jonas 
Pabedinskas, kurį palaikė 
būrelis bendraminčių (Aušrelė 
ir Arūnas Liųlevičiai, Ramunė 
Kubiliūtė ir kt.), norėjusių 
suburti jaunas šeimas — jau
nuosius sendraugius. Ateiti
ninkų forumas kėlė sau tokius 
tikslus: domėtis įvairiomis vi
suomenės gyvenimo ir veiklos 
sritimis, supažindinti savait
galio dalyvius su naujausio
mis idėjomis, pristatyti įdo
mius ir kūrybingus žmones - 
kūrėjus, skatinti intelektuali
nę veiklą. Buvo diskutuojama 
temomis nuo literatūros iki 
politikos ir ekonomikos. „Atsi
kūrus .Lietuvos valstybei, į 
Ateitininkų savaitgalio ren
ginius mums pavyko atsi
kviesti įdomių žmonių iš Lie
tuvos, - pasakojo „Draugo” 
korespondentei Jonas Pabe
dinskas prieš prasidedant ren
giniui. - Buvo atvykęs Krikš
čionių demokratų partijos pir
mininkas Algirdas Saudargas, 
Jaunųjų krikščionių demok
ratų vadovas Artūras Vazbys, 
Ateitininkų vadovas Vygantas 
Malinauskas, rašytojas Jonas 
Mikelinskas, „Dienovidžio” re
daktorė Aldona Žemaitytė ir 
kt. Yra dalyvavę įdomūs mūsų 
paskaitininkai: tėvas Daugin
tis, SJ, kun. Vytautas Bagda- 
navičius, MIC, prof. Kęstutis 
Skrupskelis, kun. dr. Pranas 
Gaida, „Tėviškės žiburių” re
daktorius iš Kanados, prof. 
Bronius Vaškelis ir kt. ”

Šiemetinę programą pradėjo 
ir susirinkusius organizatorių

vardu pasveikino Ramunė Ku
biliūtė, parengusi ir „Ateities” 
žurnalo parodėlę. Programą 
užpildė vietiniai prelegentai. 
Rasos Kasniūnaitės pristaty
tos pirmosios į susirinkusius 
kreipėsi trys prelegentės, vys
čiusios vaiko, šeimos ir Baž
nyčios temą. „Jeigu vaikas 
atrado Dievą savyje, jis atras 
jį ir kituose, savo aplinkoje”, 
sakė sės. Laimutė Kabi
šaitytė, prieš 16 metų Lietu
voje baigusi pedagoginę mo
kyklą ir prieš šešerius metus 
tapusi vienuole bei šiuo metu 
gelbstinti šeštadieninėms mo
kykloms Čikagoje ir Lemonte, 
IL. Originaliai temoje apie 
„Dievą ir vaiką” akcentus 
dėliojo 8 vaikų mama Rima 
Sidrienė, įvedusi vertybių be
tvarkės sąvoką ir siūliusi tos 
betvarkės atstatymo. tvarką: 
„Jeigu tu visą laiką tik apie 
darbą galvosi ir nerodysi 
dėmesio žmonai, bus rimtų 
problemų. Jeigu tu visur laks
tysi su vaikais, visą energiją ir 
laiką atiduosi jiems, o ne'vy- 
rui, bus problemų. Jeigu kalbi 
kiekvieną dieną su savo 
draugėmis telefonu, o ne su 
vaikais, bus problemų. Jeigu 
vis primeni žmonai savo tėvų 
nuomonę ir negerbi savo 
žmonos nuomonės, bus prob
lemų. Jeigu tu savo vaikus 
išleidi į sporto užsiėmimus tuo 
laiku, kai jie turi eiti į 
bažnyčią, bus problemų. Jeigu 
dieną naktį dirbi dėl lietu
vybės, o negilini vaikų tikė
jimo, bus problemų”, - kalbėjo 
Rima Sidrienė (jos pranešimą 
spausdinsime atskirai).

Studiją apie vaikų šv. 
Mišias pateikė Grasilda Rei
nytė-Petkienė, iš kurios žodžių 
galima buvo suprasti, kad 
Amerikos bažnyčiose anksčiau 
buvo atkreiptas dėmesys į 
vaikus negu Lietuvoje. O 
pradžią pasikeitimams šia 
prasme davė 1967 m., kai 
Vyskupų Sinode Romoje buvo 
pradėta kalbėti, kaip paleng
vinti vaikų dalyvavimą šv. 
Mišiose. Sinodo tėvai pabrėžė, 
kad neturi būti naujų Mišių, 
bet turi būti pritaikytos esa
mos: turėjo būti supaprastinta 
Mišių struktūra; pritaikyti 
vaikų mąstymui tekstai; akty
viau apeigose turėjo dalyvauti 
patys vaikai. Vaikų Mišių va
dove siūloma, kad kuo dau
giau vaikų būtų įtraukta į 
jiems skirtų Mišių šventimą: 
vaikai gali papuošti altorių, 
giedoti chore, groti įvairiais 
muzikos instrumentais, pri
statyti maldos intencijas, 
nešti aukas ir kt. Vadove taip 
pat siūloma, kad vaikų Mišios 
būtų švenčiamos paprastą 
savaitės dieną, o ne sekma
dienį.

„Tai būtų idealu, bet mūsų 
sąlygomis nėra praktiška, - 
sakė prelegentė Grasilda Pet
kienė. - Retas vaikas gali eiti 
į mišias paprastą savaitės 
dieną. Dažniausiai Mišios pa
liekamos sekmadieniui. Ame
rikiečių ir kai kuriose parapi
jose Lietuvoje vaikams skiria
mos vienerios savaitgalio

Mišios. Tuo tarpu Čikagos lie
tuvių parapijoje tokios Mišios 
būna tik kartą per mėnesį: 
pirmą mėnesio sekmadienį 9 
vai. ryto Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte, ir 
paskutinį mėnesio sekmadienį 
10 vai. ryto Jėzuitų koplyčioje 
Čikagoje”.

G. Petkienė atkreipė dė
mesį, kad prieš dešimt metų 
Amerikos vyskupų nutarimu 
išleista atskira vaikų Mišioms 
pritaikyta skaitinių knyga, la
bai svarbi priemonė, padedan
ti vaikams lengviau suprasti 
Evangelijos kalbą, o lietuvių 
kalba tokių skaitinių dar 
nėra, bet jie žada pasirodyti. 
Baigdama ji pasidalino keletu 
pavyzdžių iš neoficialaus 
vaikų Mišių ruošimo komiteto, 
kuris nuo praėjusių metų 
veikia Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. „Pernai, gruodžio 
mėn., atšventėme jubilieji
nius Bažnyčios metus ir su
rengėm ypatingas Vaikų Mi
šias. Misijoje iškelta daugiau 
kaip 400 popierinių balandžių, 
ant kurių buvo užrašyta, už 
ką vaikas dėkingas Dievui. 
Pastebėjus, kad vaikai nemo
ka Mišių maldų, buvo pareng
tas mišiolėlis. Jis naudojamas 
misijoje ir Jaunimo centro 
koplyčioje per vaikų Mišias, o 
dalis kopijų nuvežtą į Daiųavą 
bei Lietuvą. Sės. Laimutės 
dėka vaikams prieš ir po 
Mišių išdalinamas „Viešpaties 
spindulėlis” - lankstinukas, 
kuris pristato vaikams užsi
ėmimus, liečiančius tos dienos 
Evangelijos temą”.

Mariaus Polikaičio pristaty
tas didelio pasisekimo susi
laukė Audrius Girnius ir jo 
paskaita apie tikėjimo ir reli
gingumo statistiką Lietuvoje 
ir pasaulyje. Panašų prane
šimą jis jau šią vasarą yra 
skaitęs Dainavoje. Audrius 
Girnius - filosofo dr. Juozo 
Girniaus anūkas ir politologo 
Kęstučio Girniaus sūnus - pa
rodė, kad ir trečioji karta tebe
tęsia ateitininkiškąją liniją ir 
sugeba giliai žvelgti į šian
dienos visuomenės tikėjimo 
problemą. Ekonomikos stu
dento Čikagos universitete

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI ąukos 
už mirusius:

A.a. dr. Alinos Domanskienės atminimui aukojo: z 
V.J. R. Domanskis, A.S. Didžiuliai, S. Lelionųmė, J.J. 

Krutuliai, M. Burbaitė, E. Druskienė, A. Petrušienė, H. 
Bagdonienė, B. Prapuolenienė, Sofija Brazdžionienė.

Iš viso $630.
Lietuvos Dukterys giliai užjaučia V.J. ir R. Domanskius 

ir jų šeimas bei dėkoja už auką.

statistiką ir apmąstymus apie 
tikėjimą ir religingumą spaus
dinsime atskirai.

Popietinėje paskaitoje kun. 
dr. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
pristatytas Nerijaus Šme- 
rausko, gvildeno mažiau vi; 
suomenei žinomą Vatikano 
dokumentą „Turizmo pastora
cijos gairės”, vaizdžiai iliust
ruodamas atsitikimais iš savo 
kelionių po pasaulį. Beje, pre
legentas pateikė ir skaičių: tu
rizmas šiuo metu yra viena iš 
labiausiai besiplėtojančių 
verslo šakų. Prieš 50 metų 
užsienį aplankiusių turistų 
pasaulyje buvo 25 mln., o 
2000 m. - 698 mln. 2020 m. 
apsilankiusiųjų užsienyje pa
daugės iki 1,6 milijardo. Kuni
gas prisiminė slaptas lietuvių 
kunigų ir tikinčiųjų keliones 
okupacijos sąlygomis ir sovie
tinės sistemos - persekiojimo 
metodus.

O Vatikano dokumentas 
apie keliones sako, *kad turis
tai turi gerai pasiruošti kelio
nei į svetimas šalis, susi
pažinti su jų istorįja ir šian
dienos problemomis, rodyti 
pagarbą vietinėms kultūroms 
ir religijoms, stengtis iš
saugoti gamtą, skirti dalį ke
lionės turimų lėšų tos šalies 
vargšams. Šie dokumentai dėl 
„geležinės uždangos” okupuo
tos šalies nepasiekdavo.

Ateitininkų savaitgalio in
formacija nebūtų išsami, jeigu 
liktų nepaminėta šeštadienio 
Ateitininkų fondo vakarienė, 
nes jos metu Laima Šalčiu
vienė perskaitė sveikinimus 
nuo Lietuvos ateitininkijos va
dovų, o juose buvo ir daug 
žinių, įdomių ateitininkiškajai 
išeivijos visuomenei. Kaip 
vėliau kalbėjęs Ateitininkų 
šalpos fondo pirmininkas dr. 
Petras Kisielius pareiškė, per 
8 fondo gyvavimo metus į Lie
tuvą pasiųsta daugiau kaip 
200,000 dol. paramęs, todėl 
suprantamas Lietuvos ateiti
ninkų vadovų sveikinimų 
nuoširdumas: „Be jūsų visa
pusiškos pagalbos Lietuvos 
ateitininkų federacija nebūtų 
tokia pajėgi jaunimo ugdymo 
organizacija, kokia yra dabar. 
Moksleivių akademijos ir va
saros stovyklos, kongresai ir 
konferencijos, Berčiūnų sto
vyklavietės atstatymas būtų 
neįmanomas be Ateitininkų 
šalpos fondo paramos”, - buvo 
rašoma sveikinimo laiške, kur 
taip pat informuojama, kad ir 
Lietuvoje kuriamas toks fon
das, kuris ateityje galėtų per
imti ateitininkiško judėjimo 
išlaikymo atsakomybę.

Audronė V. Škiudaitė 
* * *

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopos susirinki
mas vyks sekmadienį, lap
kričio 10 d., Ateitininkų na
muose, Lemonte. Pradėsime 
5:30 ir baigsime 9 v.v. Kvie
čiame visus moksleivius. In
formacija skambinant Živi
lei Bielskutei, 708-788-6208.

773-585-9500
• Švenčių proga TRANS

PAK dirbs iki 7 v.v. savaitės 
dienomis. Šeštadienį iki 2 v.p.p. 
Tel. 773-838-1050.

• KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI į Lietuvą laivu priimami 
iki lapkričio 13 d., 7269 S. 
Harlem Avė., Bridgeview, IL 
60455. Tel. 800-772-7624, 
BALTIA EXPRESS.




