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Mankš to s reikšmė; 
sve ikas stovėjimas, 
sėdėj imas , miegojimas, 
neš imas ; pagr indinė 
mažak rau jys t ė s 
p r iežas t i s . 

2psl. 

Kai viš ta pragysta 
gaidžio balsu; pasaulyje 
neb lės ta lietuvybės 
šviesa — XI PLB 
se imas Vilniuje. 

3psl. 

Mūsų meilė turi būti 
s t i p r e snė už priešų 
neapykan tą ; ugdykime 
Dvasini cen t r ą 
Šiluvoje; d idingas 
va rgonų gausmas 
Šv. Kazimiero 
bažnyčioje . 

4 psl. 

ALTo gegužinės 
neišlijo; k a s naujo 
„Draugo" knygynėlyje; 
s a u s r a „ la imės 
šulinyje"; vasaros 
šven tė „Draugo" kieme. 

6 psl. 

Sportas 
* Tarptautiniame grai

kų-romėnų imtynių turnyre 
Heinolojc „Finlad OpeiT ge
riausiai iš 4 lietuvių pasirodęs 
Lietuvos olimpinio sporto cent
ro auklėtinis Aleksejus Djako
novas svorio kategorijoje iki 60 
kg iškovojo III vietą. 

* Latvijos mieste Vents
pilyje vykstančio 7-tojo Eu
ropos jaunimo (iki 19 metų) 
krepšinio čempionato pusfina
lio C grupės atrankos turnyro 
trečiosiose rungtynėse Lietuvos 
rinktinė įtikinamai nugalėjo 
Švedijos bendraamžius 105:83 
ir iškovojo trečiąją pergale. Šis 
laimėjimas pasaulio vicečem
pionų komandai jau garantavo 
atrankos turnyre I vietą ir teisę 
kitais metais dalyvauti Euro
pos pirmenybių finaliniame 
turnyre Čekijoje. 

* Lietuvos čempionų fut
bolo klubo Kauno „FBK Kau
nas" varžovas Čempionų lygos 
atrankos varžybose Glazgo 
„Celtic" įkūrė specialų fondą ir 
renka aukas tragiškai žuvusio 
kauniečių puolėjo Audriaus 
Šlekio šeimai. 28 metų žaidėjas 
žuvo autoavarijoje liepos 27-
ąją. likus 3 dienoms iki pirmųjų 
„FBK Kaunas" ir „Celtic" rung
tynių Kaune. Atsakomųjų 
rungtynių išvakarėse „Celtic" 
žaidėjai, komandos treneriai ir 
vadovai bei Lietuvoje buvę aist
ruoliai surinko pinigų ir per
davėjuos į specialųjį fondą. 

* Iš Elektrėnų kilęs l edo 
r i t u l i n i n k a s Darius Kaspa
rait is , atstovaujantis profe
sionalų NHL klubui ..New York 
Rangers". atvyko savaitei pa
atostogauti Lietuvoje, aplanky
ti tėvų ir parodyti jiems būsi
mąją žmoną Ingelą ir dukrą iš 
pirmosios santuokos. Taip jis 
apibudino savo apsilankymą, 
pasidžiaugęs, kad pirmąkart 
svečiuojasi naujame savo tėvų 
name. 

Naujuoju Š i au l ių 
. .Šiaul ių" krepš in io k l u b o 
vyr iaus iuo ju treneriu t a p o 
39 motų Lietuvos jaunių rinkti
nės trenerio asistentas Ramu-
nas Butautas. 

Lietuvos „Birutės" bataliono kariai 
išlydėti į tarnybą Irake 

Vi ln ius , rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Pirmadienį į tarnybą 
Irake išlydėti 45 Alytaus Di
džiosios kunigaikštienės Biru
tes bataliono kariai. 

Palydų metu krašto apsau
gos ministras Linas Linkevičius 
pažymėjo, kad Birutės bataliono 
kariai tarnavo ne vienoje misijo
je „karštuosiuose taškuose" ir 
garbingai atliko jiems pat ikėtas 
pareigas. Ministras atkreipė dė
mesį, kad dabartinė karių tar
nybos vieta — Irakas, kuriame 

karas jau baigėsi, tačiau valsty
bėje dar neramu. 

„Nerizikuokit be reikalo, 
saugokite gyvybę. Laukiame vi
sų sugrįžtančių", ka r i ams sakė 
L. Linkevičius. 

Taikdarių būrio vadas leite
nantas Rimas Čepononis patiki
no, kad kariai įveiks sunkumus , 
nes tam yra pasirengę. 

Lietuvos taikdariai bus dis
lokuoti Lenkijos a tsakomybės 
vietoje, pusę milijono gyventojų 
turinčioje Kerbeloje, kur i yra už 

100 ki lometrų į pietvakarius 
nuo Bagdado. Jų užduotis — pa
dėti palaikyti viešąją tvarką, 
budėti, saugoti objektus, tarny
ba kontrolės postuose. 

Lietuvos karių amžiaus vi
durkis — 27 metai. Padalinyje 
tarnauja 3 moterys — karininkė 
medikė, karininkė, atsakinga už 
kariškių ir civilių bendradarbia
vimą, bei grandinė virėja. 

Visi kariai praėjo griežtą at
ranką, jie taip pat buvo supa
žindinti su irakiečių papročiais 

ir tradicijomis. 
Ne daugiau kaip pusmetį 

trunkančios tarnybos metu ka
rių šeimų nariams bus sudaryta 
galimybė susisiekti su jais 
interneto ryšiu. 

Išvykus Birutės bataliono 
kariams, Lietuvos taikdarių ka
rių skaičius užsienyje sudarys 
270 karių. 

Jie tarnauja šešiose misijose 
Irake, Afganistane, Kosove, 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, Ma
kedonijoje. 

K. Bobe l io i r 
G. V a g n o r i a u s 
part i jos n o r i 

b e n d r a d a r b i a u t i 

Vilnius , rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Vos kelis Seimo na
rius turinčios partija „Lietuvos 
krikščionys demokratai" (LKD; 
bei Nuosaikiųjų konservatorių 
sąjunga (NKS) pareiškė apie 
ketinimus vienytis. 

Ši galimybė bei perspekty
vos bendradarbiauti su kitomis 
centro dešiniosiomis partijomis 
aptartos praėjusią savaitę vy
kusiame bendrame partijų va
dovybių posėdyje, kuriame da
lyvavo LKD pirmininkas Kazys 
Bobelis, Nuosaikiųjų konserva
torių sąjungos vadovas, buvęs 
premjeras Gediminas Vagno
rius, kiti šių partijų vadovybės 
atstovai. 

Nuosaikiųjų konservatorių 
sąjungos atstovas spaudai Albi
nas Pilipauskas pabrėžė, kad 
„šis susėdimas prie stalo ir 
bandymas tartis nebuvo stai
gus netikėtumas", link to buvo 
einama ilgą laiką. 

„Mes visą laiką turėjome 
ketinimus kaip nors sujungti 
dešiniąsias partijas", patvirtino 
ir krikščionių demokratų vado
vas Nukelta i 5 psl . 

Rugpjūčio 1-osios popietę prezidentas Rolandas Paksas Vilniuje. Daukanto aikštėje, sutiko istorinį karaliaus Žy
gimanto Augusto kelią nuo Krokuvos iki Vilniaus pakartojusius Lietuvos dviratininkus. Lietuvos prezidentas pa
dėkojo žygio, skirto karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui ir karalienes Barboros atminimui, daly
viams už Lietuvos vardo garsinimą. Valstybes vadovas išreiškė viltį, kad šis žygis taps preliudija dar didesniems 
Žygiams. Tomo liauni (ELTA) nuotr. 

Tarnybą baigiantis saugumo vadovas ragina 
nepolitizuoti saugumo 

Vilnius , rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento I' VSD) postą į am
basadoriaus Ispanijoje krėslą 
greitai pakeisiantis Mečys Lau
rinkus įspėja saugoti valstybės 
saugumo tarnybą nuo politiza
vimo. 

„Vienas dalykas, kuris bus 
svarbus visą laiką, jeigu pa
sidairysime ir aplinkui, kitose 
valstybėse — labai plona riba 

tarp tokių institucijų politizavi
mo. Jeigu tik institucija tampa 
kokių nors užsakymų vykdytoja 
— gali būti labai dramatiška 
situacija", pirmadienį Lietuvos 
radijo laidoje sakė M. Laurin
kus. 

J i s ta ip pat teigė pageidau
jąs, kad ateityje butų užtikrin
tas „žvalgybos, kontržvalgybos 
ir valstybės paslapčių apsaugos 
tęs t inumas, kur mes ir esame 

kažką pasiekę". 
52 metų M. Laurinkus VSD 

generaliniu direktoriumi buvo 
paskirtas 1998 m. birželį, prezi
dento pareigas einant Valdui 
Adamkui. 

Liepos pradžioje Seimo 
Užsienio reikalų komitetas pri
tarė M. Laurinkaus kandida
tūrai į ambasadoriaus Ispanijo
je postą. 

Nukelta \ 5 psl. 

V. Adamkus papildė 
prieštaraujančių naftos gavybai 

prie Kuršių nerijos gretas 
V i l n i u s , rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Kadenciją baigęs pre
zidentas Valdas Adamkus para
gino prezidentą Rolandą Paksą 
asmeniškai kre ip t i s į Rusijos 
vadovą ir išs iaiškint i , a r Rusija 
tęs pradėtus parengiamuosius 
darbus s iekiant išgaut i naftą 
netoli Kuršių nerijos. 

„Ten y r a t iesiog žaidžiama 
su Baltijos jū ros ir Kuršių neri
jos aplinka, suke l iamas r imtas 
pavojus visai ekologinei gamtos 
sistemai ir a t s i r anda galimybė 
suardyti nusistovėjusią pusiau
svyrą", interviu Lietuvos radijui 
pirmadienį sakė V. Adamkus . 
Jo nuomone, sus idaro įspūdis, 
kad Rusijoje specialiai laukia
ma, kol bus pa s t a ty t a naftos ga
vybos platforma ir tuomet pa
reikšta, kad da rba i j a u prasi
dėjo, ir negal ima gr iau t i to, kas 
jau pas ta ty ta . 

„To n e t u r ė t u m e leisti. Ma
nau, kad pa t s p rez iden tas turė

tų tuojau pa t pakelti telefono 
ragelį ir paskambint i preziden
tui Vladimiru i Putin'ui bei pa
prašyt i viešai pasakyti: Rusija 
tęs pradė tus darbus ir nekreips 
dėmesio į nieką, a r stabdys juos 
ir keis savo poziciją", teigė V. 
Adamkus. 

Buvęs prez iden tas teigė 
pr ieš 1.5 metų apie galimą naf
tos gavybą kalbėjęs su Kara
l i auč iaus valdžios a ts tovais . 
„J ie tuomet teigė, kad Rusija 
nes i ima jokių konkrečių darbų 
ir, galbūt , jokie naftos gavybos 
darba i išties nebus pradėti . Ta
čiau šiandien mes matome visai 
ką kitą: konkretūs projekto įgy
vend in imo žingsniai j a u yra 
žengiami", sakė V. Adamkus. 

J i s apgailestavo, kad Rusija 
nenori suteikti jokių garantijų 
ir numaty t i jokių „saugiklių", 
galinčių bent iš dalies garan
tuot i , kad kokia nors nelaimė 
neįvyks. Nuke l ta į 5 ps l . 

Branduol in io reaktoriaus 
s tatyba Lietuvoje 

domisi n e v ienas investuotojas 
V i l n i u s , rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Seimo komisijos Igna
linos atominės elektr inės regio
no problemoms vadovė Kazi
miera Prunsk ienė sako, kad į 
branduolinio reak tor iaus staty
bą Lietuvoje galėtų investuoti 
ne tik prancūzai , kur ie pasta
ruoju me tu lab iaus ia i domisi 
Lietuvos, ka ip b randuo l inės 
energetikos vals tybės perspek
tyva. 

Tai ji pare i škė grįžusi iš 
Prancūzijos, k u r su šios valsty
bės branduol inės energet ikos 
specialistais a p t a r ė branduo
linės energetikos plėtros Lietu
voje ir bendradarbiavimo šioje 
srityje galimybes. 

„Jokiu būdu neapsiriboja-
me t ik vienu investuotoju. Tai 
bū tų ir neišmintinga ir neko
rekt iška . Nemanau, kad pran
cūzai yra vieninteliai, kurie no
rėtų investuoti į Lietuvos bran
duolinę energetiką. Skandina
vai t a ip pat domisi šiomis gali
mybėmis , Jung t in ių Valstijų 
energet ikai žvalgėsi. Patikėki
te , t e n k u r galima pagaminti 
konkurencingą produkciją, pini
gų investicijoms visada atsiran
da", sakė K. Prunskienė. 

J o s teigimu, prancūzai 
branduolinį reaktorių gali pa
s ta ty t i per 50-60 mėnesių. „Ta
čiau yra pasirengę pastatyt i ir 
da r greičiau. Nuke l ta į 5 ps l . 

Buvęs prezidentas 
į Seimą nekandidatuos 

Vilnius , rugpjūčio 4 d. 
i BNS) — Buvęs prez identas 
Valdas Adamkus neketina daly
vauti kitais metais vyksiančiuo
se Seimo rinkimuose, tačiau 
sieks, kad į juos patektų deši
niųjų partijų atstovai. 

Interviu Lietuvos radijui 
pirmadienį V. Adamkus sakė. 
kad laikosi jau anksčiau išsaky
tos savo nuostatos, jog nebus jo
kios politinės Lietuvos partijos 

nariu. ..Tuo pačiu į Lietuvos 
Seimą tikrai nekandidatuosiu", 
sakė jis. 

V. Adamkus pažymėjo ir to
liau pasisakąs už efektyvios ir 
konstruktyvios politines jėgos 
sukūrimą. Anot jo. būtų nau
dinga visiems Lietuvos žmo
nėms, jei Lietuvoje dešiniojo 
sparno ir centro liberalios parti
jos Seimo rinkimuose suburtų 

N u k e l t a į 5 psl. 

P r o k u r a t ū r a n u s t a t ė 
— S e i m o n a r i o 

V. Š u s t a u s k o n i e k a s 
n e s e k ė 

Lietuvos specialios tarny
bos nesekė Seimo nario Vy
tauto Šustausko, nustatė Gene
ralinė prokuratūra, išnagrinė
jusi par lamentaro pareiškimą. 

Rugpjūčio 1 d. prokuratūra 
priėmė nutar imą atsisakyti 
pradėti tyrimą dėl V. Šustaus
ko prašymo ištirti, ar jis buvo 
sekamas. Nukelta i 5 psl. 

Vilniuje sužeista prancūzu aktorė mirė 
Paryžius-Vilnius, rugpjū

čio 3 d. (,,Reuters"-AFP-BNS) — 
Rugpjūčio 1 d. po penkių parų 
komos užgesusios prancūzų ki
no žvaigždės Marie Trintignant 
pirminis skrodimas patvirtino, 

naujienų agen tū ra i „Reuters" 
sakė P a r y ž i a u s p r o k u r a t ū r o s 
pareigūnas. 

Velionės M. Tr in t ignan t šei
ma jau pradėjo teisminį bylinė
jimąsi su aktorės draugu, pran-

kad jos mirties priežastimi tapo 
keli pakartotinai smūgiai į gal
vą. „Ji mirė dėl traumos, patir
tos nuo daugkartinių smūgių į 
veidą, kurie pažeidė kaukolę, ir 
smūgių į kitas kūno vietas, kas 
patvirtina anksčiau gydytojų 
skelbtas išvadas", sekmadienį 

cūzų roko žvaigžde Ber t rand 
Cantat, kur is k a r t u su M. Trin
tignant buvo apsistojęs viename 
Vilniaus viešbučių. Aktorė fil
mavosi Lietuvoje ku r t ame fil
me. 

Laisvės a tėmimo vietų ligo
ninėje Vilniuje gydomam muzi-

nuo smūgiu X galvą 
k a n t u i B. Canta t pirmadienį 
buvo perduota žinia apie M. 
Tr in t ignant mirtį. Tą pačią die
ną po trijų su puse valandos po
kalbio su savo advokatu Virgini
jumi Leonu Papirčiu jis sužinojo 
ir t a i , kad gali būti į tartas ak
torės nužudymu. 

,,Aš j am šiandien prane
šiau. Sureagavo skausmingai , 
t ragiškai", sakė V. L. Papirt is . 
Detal iau B. Cantat reakcijos ad
voka tas nekomentavo. 

Nukel ta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reuters, AP. ir*erfax, ITAR-TASS. BNS 

2gžų agerrtOrų pranešimas) 

JAV 
Vašingtonas. JAV Tėvy

nės apsaugos ir Valstybes de
partamentai nuo penktadienio 
60-čiai dienų sustabdė dvi prog
ramas, kurios leisdavo tarptau
tinių avialinijų keleiviams, be
vizio režimo su JAV neturinčių 
valstybių piliečiams, keliauti į 
k i tas užsienio valstybes per 
JAV teritoriją be JAV vizos. Su
stabdytos Bevizio tranzito bei 
Tarptautinio tranzito progra
mos. Jos netaikomos JAV arba 
valstybių, pasirašiusių bevizio 
režimo sutartis su JAV tranzito 
per JAV teritoriją, piliečiams. 
Tėvynės apsaugos departamen
tas ėmėsi šių papildomų prie
monių, kai buvo gauti JAV 
žvalgybos duomenys, kad kai 
kurios teroristinės grupuotės 
planavo pasinaudoti šių prog
ramų telkiamomis galimybė
mis. 

Vaš ing tonas JAV valsty

bės sekretorius Colin Povvell ir 
jo pavaduotojas Richard Armi-
tage davė suprasti neketiną lik
ti savo postuose iki JAV prezi
dento George W. Bush antro
sios kadencijos pabaigos, jeigu 
jis butų perr inktas vadovauti 
valstybei, pirmadienį pranešė 
laikrašt is ..The VVashington 
Post". R. Armitage neseniai pra
nešė G. W. Bush patarėjai vals
tybinio saugumo k laus imais 
Condoleezza Rice. kad jie su C. 
Povvell atsistatydins 2005 m. 
sausio 21 dieną — kitą dieną po 
inauguracijos. Kaip rašo laik
raštis. C. Povvell ket ina palikti 
savo postą dėl asmeninių prie
žasčių, o ne dėl nesutar imų už
sienio politikos klausimais. 

New York Kai JAV karei
viai liepos 22 dieną po įnirtingo 
susišaudymo užėmė vasarna
mį, kuriame slėpėsi abu Sad-
dam Hussein sunūs , vienas sū
nų buvo dar gyvas JAV žurna
las „Time", remdamasis neį

vardytu 4-osios JAV pėstininkų 
divizijos vadovybės atstovu, ra
šo, jog specialiojo padalinio 
„Delta" kariai , name įsiveržę į 
vonios kambarį , kur gulėjo 
skeveldrų ir kulkų sužeisti bro
liai, pamatė , kad Uday dar gy
vas. Tada, pasak „Time", „vie
nas kareivių, vadovaudamasis 
padalinio 'Delta' instrukcija, 
nedelsdamas iššovė du šūvius 
Uday į burną, kad būtų tikras, 
jog jis nebegyvas". Vėliau tai 
sukėlė spėliojimų, kad 39 metų 
vyresnysis sūnus Uday galėjo 
mėginti nusižudyti. 

Vašingtonas . Spaudžiami 
padidint i t a rp tau t ines bend
ruomenės įtaką Irake. Baltieji 
rūmai šeštadienį pareiškė, kad 
esamų Jungtinių Tautu (JT) re
zoliucijų pakanka, jog prie po
kario valstybės atstatymo bei 
padėties joje normalizavimo ga
lėtų prisidėti ir kitos valstybės. 
Baltųjų rūmų atstovas Scott 
McClellan abejingai sutiko pa
siūlymą siekti naujo saugumo 
Tarybos (ST) įgaliojimo, kuris 
sute iktų daugiau galimybių 
veikti Irake. Išlaikyti JAV ka
rius Irake per mėnesį kainuoja 

apie 4 mlrd. dolerių. 
Minneapolis, Minneso ta . 

Per pirmąjį iš dviejų balsavi
mų, kurie gali suskaldyti JAV 
Episkopalinę Bažnyčią, jos va
dovai sekmadienį patvirt ino 
New Hampshyre išrinktąjį vys
kupą Gene Robinson. nesle
piantį savo homoseksualumo. 

EUROPA 
Londonas. Sekmadienį iš

platintoje garsajuostėje. kur 
esą girdimas teroristų tinklo 
,,al Qaeda" aukšto vadeivos Ay-
man al-Zawahri balsas. Jung
tinės Valstijos perspėtos, kad 
joms teks brangiai sumokėti, 
jeigu su Guantanamo bazėje 
Kuboje laikomais kovotojais 
bus elgiamasi neprideramai. 
Juostelėje skambantį pasisaky
mą transliavo arabų televizijos 
kanalas „Al Arabiya". Jra.se sa
kome, kad „tikrasis mūšis" 
prieš JAV dar neprasidėjo. Tai 
jau antrasis garso įrašas, ku
riame kalba dešiniąja Osama 
bin Laden ranka laikomas A. 
Zavvahri. Pirmąjį garso įrašą su 
grasinimais JAV arabų televi
zija gavo gegužes 21 dieną. 

L o n d o n a s . JAV kar in ia i 
nuostoliai nuo ka ro veiksmų 
Irake pradžios daugiau negu du 
kartus didesni už tuos, kuriuos 
praneša Pentagonas . Tai susiję 
su neįprastai dideliu nelaimin
gų atsi t ikimų, savižudybių ir 
kitų ne kovos me tu patir tų nuo
stolių, apie kur iuos nepraneša
ma žiniasklaidos priemonėse, 
skaičiumi, rašo pirmadienį Di
džiosios Br i tan i jos la ikraš t i s 
„The Guardian". Nuo gegužes 1 
dienos, kai prez identas George 
W Bush paskelbė, jog baigėsi 
didelės kovos operacijos Irako 
teritorijoje, Pentagonas prane
ša, kad nuo priešų kulkų žuvo 
52 JAV kareiviai , tačiau tai ge
rokai s u m a ž i n t a s skaičius . 
Dienraščio duomenimis , žuvu
siųjų skaičius siekia 112. 

AFGANISTANAS ~ | 
B a g r a m a s . Afganistano 

pietryčiuose, prie JAV karinių 
bazių, šį savaitgalį nukr i tus 8 
raketoms, vos nenukentėjo Ita
lijos ta ikdar ia i . vienai iš raketų 
sprogūs prie pa t jų automobilio. 
Sprogimų metu nepadary ta jo
kios žalos, p ranešė pulkininkas 

Roger Davis. Jo teigimu, JAV 
k a r i a i į daugybinius r ake tų 
smūgius prieš Pakrikos provin
cijoje esančią bazę atsakė arti
lerijos ugnimi į įtariamą palei
dimo vietą. 

Kabulas . Šiais metais į Af
ganis taną iš Pakistano ir Irano 
sugrįžo apie 311.000 afganų 
pabėgėlių, sekmadienį pranešė 
Jungt in ių Tautų (JT) pabėgėlių 
ta rnyba. Tarpininkaujant J T ir 
Afganistano vyriausybei, kiek
vieną savaitę nuo gegužės pra
džios į Afganistaną grįždavo vi
dut iniškai 20.000 pabėgėlių. 

RUSIJA 
V l a d i k a u k a z a s . Rusijos 

p r ez iden t a s Vladimir Put in 
sekmadienį apkaltino kariškius 
a t s ipa la idav imu ir nedraus 
mingumu, del kurių jie nesuge
bėjo užkirsti kelio sprogimui 
ka ro ligoninėje Mozdoke, nusi
nešusiam mažiausiai 50 žmo
nių gyvybių Nepaprastųjų si
tuacijų ministerija pranešė, jog 
per sprogimą daugiausia žuvo 
kar ių ir gydytojų Daugiau kaip 
70 r imtai sužeistų žmonių yra 
ligoninėse 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
http://Jra.se
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
M A N K Š T O S R E I K Š M Ė 

Jei nes imankšt ins i , senatvė pa skubės ap lanky t i tave su 
negalavimais , skausmais ir ligomis 

JUSTINAS PIKUNAS, PhD 
Mankšta turi didžiulės veik kiekviena aktyvumo for-

reikšmės fizinei ir psichinei 
žmogaus sveikatai. Psichologų 
tyrimai rodo, kad yra kritiškai 
svarbu įjungti mankštą į savo 
kasdieninę darbotvarkę, nes ji 
mažina įtampą, nerimą ir dep
resiją; stiprina aukštąsias pro
to galias. Besikartojanti mankš
ta kelia nuotaiką ir opti
mizmą, kurie — savo keliu — 
teigiamai veikia imunitetą, 
stimuliuoja T limfocitų gamy
bą. Ilgalaikis fizinio aktyvumo 
stygius sudaro sąlygas gilu
miniams ir • paviršutiniams 
riebalų sluoksniams formuo
tis, hipokinetiniams sutriki
mams ir lėtinėms ligoms iškil
ti.Tokią seką atpažino Hero-
dicus 5-ame šimtmetyje prieš 
Kristų, todėl jis ligoniams pri
rašydavo gimnastikos pra
timus. Trims šimtmečiais vė
liau Aschepiades, jausdamas, 
kad jo meto pasiturinčiai 
visuomenei trūksta fizinio 
aktyvumo. įtaigojo vaikščio
jimą ir bėgimą, taip pat dietos 
pakeitimus ir masažą sveika
tai atgauti bei jai stiprinti. 
Tokios priemonės tinka ir nū
dienos žmonėms. 

Gal blogiausia žmogaus 
sveikatai yra išgulėti lovoje 10 
vai. per parą ar daugiau. 
Nedaug geriau išsėdėti kelias 
valandas be pertraukų trum
pai mankštai ar fiziniam ak
tyvumui. Prisiminkime, kad 
sėdima kalbant, sėdima val
gant, sėdima prie kompiute
rio, sėdima darbo kabinete, 
sėdima žiūrint TV, sėdima ir 
miesto sode... Bent 60 proc. 
žmonių JAV galima pavadinti 
sėdinčiais, gal nedaug geriau 
ir Lietuvoje. Su mažomis išim
timis visi žino, kad jiems būtų 
naudinga mankštintis, bet to 
nedaro. Pribrendo laikas to
kius žmones diagnozuoti, kaip 
turinčius sėdinčios mirties 
sindromą (SėMS), nes aktyvu
mo stygius laikui bėgant at
neša fizinius ir psichinius su
trikimus, galop ligas ir mirtį. 
Apskaičiuojama, kad dėl sė
dėjimo kasmet miršta daugiau 
kaip 300.000 amerikiečių. Jei 
SėMS būtų pripažinta liga, ji, 
kaip mirties priežastis, JAV 
atsidurtų trečioje vietoje (po 
širdies ir vėžio ligų). Dėl jos 
susidaro daug kitų ligų, bū
tent, kai kurios vėžio rūšys, 
diabetas, osteoporozė, depresi
ja... 2002 m. PSO (Pasaulio svei
katos organizacija) paskelbė, 
kad pasauliniu mastu kasmet 
apie 2 milijonai žmonių miršta 
dėl sėdinčios gyvensenos. 

Kūdikiams, vaikams, paaug
liams, jaunimui, išties visiems 
yra būtinas kasdieninis fizinis 
aktyvumas. Visiems būtų 
vertinga pagal sveikatos stovį 
pereiti į fiziniai ir psichiniai 

ma, jei ji yra atliekama regu
liariai vidutiniu intensyvumu, 
atneša dešimtis sveikatos 
stiprintojų. Tai galima pasiek
ti, aktyviai žaidžiant su vai
kais arba anūkais, taip pat 
daržininką ujant. 

Pagreitinta vaikšta, plau
kimas, dviračiu važiavimas 
arba judrus šokis sukelia pa
gilintą kvėpavimą ir širdies 
plakimą, suaktyvintą imuninį 
veikimą — tai normali aero
binė pratyba, kurios sveikas 
kūnas geidžia. Žemu lygiu ji 
gali būti pritaikyta ir ligo
niams, ir neįgaliems asmenims. 

Tokia judesio reikmė pa
aiškina, kodėl nūdien ligoni
nėse pacientai yra raginami 
keltis iš lovos ir vaikščioti; 
pagal jų stovį jiems padedama 
judėti. Nors artritą turintiems 
gali būti sunkūs ir skausmingi 
bet kokie judesiai, jiems irgi 
patartina ne sėdėti ar gulėti, 
bet pamažu raivytis, įsijudinti 
į žemo intensyvumo vaikščio
jimą arba plaukimą, nes tokia 
mankšta atpalaiduoja raume
nis ir sąnarius. Artrito palies
tiems žmonėms yra būtina ge
rinti dietą, mažinant gyvuli
nius riebalus ir juose pakei
čiant į kanolos ir alyvainių bei 
omega-3 riebalus, kurių yra 
gausu riešutuose ir linų sėk
lose; lašišos ir kitose šalto 
vandens žuvyse. Gal dar svar
biau, didinti žalių vaisių ir 
daržovių vartojimą; taip pat į 
mitybą įjungti multivitami-
nų-mineralų ir glukosamino 
priedus. Priverstinės arba at
sitiktinės mankštos gali nepa
kakti, mankšta arba fizinis 
darbas turėtų tapti kasdieni
nės realybės dalimi. 

Po įtemptų įvykių mankš
tos būdu galima „deginti" 
įtampos sukeltus hormonus — 
adrenaliną, kortizolį ir tuo 
atpalaiduoti susikaupusią rau
menų įtampą. Kiti judesio bū
dai — joga, qi gong, tai chi — 
ramina rūpesčius ir įtampą ir 
sukelia atsipalaidavimo atsa
ką. (Harvard, p. 18) 

Periodinė mankšta 
Periodinė mankšta vartoja 

papildomas kalorijas, greitina 
anabolizmą ir katabolizmą, 
stiprina kaulus ir raumenis, 
tiesina kūną, kelia nuotaiką, 
kuria geros savijautos jaus
mus, tolina senėjimo požy
mius. Sujungus ją su sustip
rinta mityba, atrandame ne
pamainomus ginklus išlaikyti 
jaunatviškumą, stiprinti limfi
nio imuniteto veikimą, išveng
ti daugelio ligų. Kasdienė 
mankšta gerina visą virški
namojo trakto veikimą. Ji di
dina energijos lygį ir tuo pačiu 
patvarumą darbui. Naudoda-

audinius, raumenis ir sąna
rius; palaiko aukšto tankumo 
(gerą), žemina mažo tankumo 
(blogą) cholesterolį, tuo pačiu 
palengvina širdies veikimą. 

Įtampos bei suaktyvintos 
mankštos metu padidėjęs kor
tizolis akstiną enzimus ardyti 
adipozės (riebalų) audinius 
energijai kurti . Jeigu trūksta 
postresinio aktyvumo, riebali
niai audiniai yra paverčiami į 
trigliceridus, taip pat į žemo 
tankumo (blogą) cholesterolį, 
kuris didina galimybę širdies 
bei smegenų arterijų bloka
vimui. Taigi, bet kokia mankšta 
ar fizinis darbas po trauma-
tinių ar stresinių įvykių yra 
tiesiog būtinas, norint atgauti 
fizinę darną. 

Aukštas kūno patvarumas 
gali būti pasiektas, pasirinktą 
mankštą vartojant per 10-15 
savaičių, nors tai priklauso 
nuo sveikatos stovio ir am
žiaus — jaunesniame grei
čiau, senesniame trunka il
giau. Minimalią mankštą su
daro 20 min. 3 kartus per sa
vaitę 60 proc. maksimalios 
širdies ratos veikla. Būtina 
pridurti apie 4-5 min. pasirai-
vymui bei raumenų įšilimui ir 
3-4 min. jų atvėsinimui. Tai 
galima pasiekti vaikščiojimu, 
plaukymu, bėgimu, dviračiu 
važiavimu, slidinėjimu lau
kuose (cross-country), šokių 
būdu, taip pat dalyvavimu 
pasirinktose sporto šakose 
arba intensyviu fiziniu darbu. 
Mankštos rūšis pasirenkama 
pagal asmens amžių, sveikatą 
ir kūno psichodinaminį stovį. 
Daug kam tinka individualūs 
pratimai, kuriuose nesivaržo
ma dėl laimėjimų ar taškų. 
Kitiems yra prie širdies dveje
to varžybos. Lauko arba stalo 
tenisas galėtų būti pavyzdžiu. 
Jeigu duodate pirmenybę 
komandiniam žaidimui, at
raskite sau tinkamo pajėgu
mo lygą ir bandykite įsijungti 
į vieną komandų ir dalyvauti 
jos treniruotėse bei žaidynėse. 

W. Bortz apskaičiavimu, 
pasiekimai įvairiose mankš
tos bei sporto srityse, amžiui 
bėgant, normaliai sumažėja 
pusės proc. per metus. Tai yra 
normalus bioženklas. bet kurį 
aktyvumą arba mankštos ša
ką praktikuojant. Greitesnis 
žemėjimas nėra surištas su 
amžiumi. Todėl gali būti pa
taisomas gyvensenos keitimu 
ir pritaikyta mankšta. Priė
mus, kad pasiekimo maksi
mumas yra gaunamas, esant 
30 metų. fizinis išsekimas 
Lfrailty", 70 proc. pajėgumo 
praradus) galėtų būti pasiek
tas, sulaukus 120 metų! Bortz 
skatina nenustoti daryti 
mankštą, kurią darai, ir paly
ginamai sveikas gyvenimas 
ilgės iki biologinės ribos. 

Išsamiau panagrinėkime 
vaikščiojimą ir lyginkime jį su 
kitomis mankštos rūšimis, 
kad pajustume jo vertę. 

Bus daugiau 

GELEŽIES TRUKUMAS ORGANIZME 
— MAŽAKRAUJYSTĖS PRIEŽASTIS 

aktyvų gyvenimo stilių. Be- ma riebalus, ji tvirtina liesus 

SVTCIKAS STOVĖJIMAS, SĖDĖJIMAS, 
MIEGOJIMAS IR NEŠIMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

1. Šitaip stovėk. J t ra u k 
smakrą. Stuburą laikyk tie
siai. Krūtinę — aukštyn, 
pečius — atgal ir atpalaiduo
tai laikyk. Jtempk raumenis. 
Kelius laikyk tiesiai, bet ne 
surakintai. Pėdos laikomos lygia
grečiai. 

2. Sveikas — be įtampos 
sėdėjimas. I.mkyk pėdas ant 
grindų ir kelius lygiagrečiai su 
^biimkauliais. 

3. Ramus miegas. Gulėk 

ant šono. sulenkęs kelius ir 
tarp jų pagalve turėdamas. 
Miegodamas ant nugaros, lai
kyk pagalvę po keliais. Nemie
gok gulėdamas ant pilvo. 

4. Sunkumą kelk kojomis, 
ne strėnomis. Atsistok tvirtai 
ant grindų, vieną pėdą kiek 
pirmyn padavęs. Sulenk abu 
kelius. Jtempk pilvo raumenis. 
Patikrink naštos sunkumą. 
Sulenk kelius ir kelkis kojo
mis, stuburą laikydamas tiesiai. 
Naštą laikyk prie savo kūno 

Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos duomenimis, apie 1 
mlrd. 700 min. žmonių pa
saulyje serga geležies stoka 
mažakraujyste, o apie 3,5 
mlrd. Žemės rutulio gyventojų 
t rūksta geležies. Remiantis 
paskutiniųjų tyrimų statisti
ka, 30 proc. vaisingo amžiaus 
moterų Lietuvoje diagnozuota 
geležies stokos anemija ir 
lygiai tiek pat moterų kenčia 
slaptą „geležies badą". 

Trūksta triskart daugiau 

Pagal geležies stokos žmo
nių organizme paplitimą pa
dėtis mūsų šalyje, palyginti su 
Vakarų Europa arba Siaurės 
Amerika, yra kur kas prastes
nė. -Vakaruose apie 10 proc. 
gyventojų trūksta geležies ir 
maždaug tiek pat serga gele
žies stokos mažakraujyste. 
Lietuvoje šie skaičiai trigubai 
didesni. „Turbūt laikas Svei
katos apsaugos ministerijai 
atsigręžti į šią problemą ir 
bandyti ją spręsti valstybiniu 
mastu, sekant Vakarų Euro
pos modeliu, — sakė Vilniaus 
universiteto Santariškių klini
kų Hematologijos skyriaus 
vedėjas doc. J. Balsys. — Pa
vyzdžiui, Skandinavijos šalyse 
rizikos grupėms priklausan
tiems asmenims (vaikams, pa-
augliaams, vaisingo amžiaus 
moterims ir nešdosioms) perio
diškai atliekamas specialus 
kraujo tyrimas. Jo metu nus
tatoma slapta geležies stoka. 
paskiriami geležies prepara
tai, ir žmogus išvengia kliniki
nės anemijos"'. 

Mažakraujystė ir geležis 

Anemija arba. kitaip sa
kant, mažakraujystė — tai pa
tologinė būsena, kai organiz
me sumažėja bendras hemo
globino kiekis. Hemoglobinas 
— kraujo kvėpavimo pigmen
tas — atlieka deguonies, kurį 
mes įkvepiame per plaučius, 
transportavimo ląstelėms funk
ciją. Todėl anemija gali būti 
prilyginta uždusimui. Hemo
globinas koncentruojasi erit-
rocituose — raudonuosiuose 
kraujo kūneliuose. Geležies 
stokos anemija priskiriama 
anemijų grupei, kurios išsi
vysto dėl eritrocitų gamybos 
sutrikimų. 

Geležis — nepakeičiamas 
struktūrinis žmogaus organiz
mo ląstelių ir audinių elemen
tas. Ji — labai svarbi eritroc
itų, o ypač juose esančio balty
mo hemoglobino dalis. Suau
gusio 70 kg sveriančio žmo
gaus organizme yra nuo 3 iki 5 
g geležies. 

Daugiausia geležies yra 
hemoglobine — nuo 1.5 iki 3 g 
(vidutiniškai 62 proc. viso 
organizmo geležies). Geležis 
atlieka organizme daugybę 
gyvybiškai svarbių biologinių 
funkcijų. Hemoglobino geležis 
transportuoja audiniams de
guonį ir pašalina anglies dvi
deginį. Geležis reikalinga ir 
DNR sintezei, ji dalyvauja an
tinksčių šerdinės dalies hor

monų apykaitoje ir kitose 
gyvybiškai svarbiose bioche
minėse reakcijose. 

Maistas ir geležis 

Organizmas kasdien ne
grįžtamai praranda nuo 1 iki 
1,5 mg geležies, todėl jis turi 
papildyti savo „geležies atsar
gas" iš maisto pasisavinamu 
lygiaverčiu šio elemento kie
kiu. Maisto produktuose 
geležis yra dvejopos formos: 
heminės ir neheminės. Hemi-
nes geležies gausu mėsoje, ke
penėlėse, o neheminės — duo
nos ir pyrago gaminiuose bei 
ankštiniuose. Pasak doc. J. 
Balsio, geriausiai pasisavina
ma veršienoje ir jautienoje 
esanti geležis, o kulinarinis 
produktų apdorojimas dides
nės įtakos geležies pasisavini
mui neturi. Vitaminas C ska
tina neheminės geležies pasi
savinimą, o arbata, kava, 
kiaušinio trynys jį slopina. 
Kalbant apie heminę geležį, 
jos absorbciją skatina amino 
rūgštys. 

Nėščiųjų anemija — pavojinga 

Vaisingo.amžiaus moterys 
dėl gausių menstruacijų pra
randa daug kraujo, todėl jų ge
ležies poreikis prilygsta net 
2.5 mg. Gimdžiusios moterys 
del menstruacijų netenka kiek 
daugiau geležies negu negim
džiusios. Didelę įtaką men
struacijoms turi kontracepci
jos metodai. Moterys, varto-
jančios oralinius kontracep
tikus, netenka iki 50 proc. 
mažiau kraujo, o kontracepti
nės spiralės gali padidinti 
kraujavimą iki 2 kartų. Ypač 
daug geležies moterys praran
da nėštumo metu. gimdyda
mos ir maitindamos krūtimi. 
Vidutinis nėščiosios geležies 
poreikis yra 4 mg, tačiau an
troje nėštumo pusėje jis siekia 
nuo 6,6 iki 8.4 mg. „Nėščiųjų 
anemija pavojinga tiek vai
siui, tiek motinai, — įspėjo 
doc. J. Balsys. — Anemija — 
viena iš neišnešiojimo prie
žasčių, be to, su šia liga sieja
mas kūdikių mirštamumas, 
maža kūdikio masė ir kiti 
vaisiaus vystymosi sutriki
mai, kai kurios nėštumo, gim
dymo ir ankstyvo pogimdinio 
laikotarpio komplikacijos". 
Beje, sveikos moters geležies 
apykaita po nėštumo, gimdy
mo bei maitinimo krūtimi su
sibalansuoja tik per 2-5 me
tus. 

Kitai rizikos susirgti ma
žakraujyste grupei priklauso 
kūdikiai, vaikai ir paaugliai. 
Jie vystosi itin sparčiai, o iš 
maisto pasisavinamos geležies 
kiekis augančiam organizmui 
yra nepakankamas. Stokojan
tys geležies vaikai prasčiau 
vystosi, jie mažiau judrūs, blo
giau priima informaciją. 

Mažakraujystes simptomai 

„Mažakraujystė klastinga 
tuo, kad iš pradžių žmogus, 
kurio organizmas ima stokoti 
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$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

geležies, nejaučia jokių simp
tomų. Medikai tai vadina 
latentine, kliniškai slaptos 
eigos, geležies stokos audiniuose 
stadija: geležies atsargos or
ganizme pamažu senka, kol 
galiausiai išsivysto maža
kraujystė, — sakė doc. J. 
Balsys. — Ši slaptos stadijos 
trukmė, atsižvelgiant į gele
žies stokos priežastis, gali 
svyruoti nuo kelių mėnesių 
iki kelerių arba net keliolikos 
metų..." Net prasidėjus 
mažakraujystei, ligos simp
tomai nėra labai ryškūs. Visų 
pirma tai odos, gleivinių bei 
nagų guolių blyškumas. Kai 
kurių žmonių oda iš pri
gimties yra blyški, tačiau jų 
gleivinės yra įprastos rausvos 
spalvos. Kitas galimas simp
tomas — nuovargis. Maža
kraujyste sergantys žmonės 
greičiau nuvargsta, jaučia 
bendrą silpnumą, vaikai būna 
mažiau aktyvūs. Kadangi de
guonies badui jautriausios 
yra smegenys, tai mažakrau
jyste sergantis žmogus nuolat 
nori miego, skundžiasi širdies 
plakimais". 

Negalima gydytis pačiam 

Diagnozavus geležies sto
kos mažakraujystę, stengia
masi pašalinti geležies stoką 
sukėlusią priežastį. Jei to 
padaryti neįmanoma, būtina 
taikyti patogenezinį gydymą: 
atgaminti geležies sankaupas 
organizme geležies druskomis 
preoraliai arba kompleksi
niais geležies ir angliavan
denių tirpalais parenteraliai. 
Pats paprasčiausias, pigiau
sias ir geriausiai ligonių tole
ruojamas yra preoralinis gy
dymo būdas. 

Dietinės geležies stokos 
terapijos galimybės labai 
menkos. Atgaminti išsekusias 
geležies atsargas be gydymo 
vaistais, tik maisto geležimi 
— neįmanoma. Pacientas tu
rėtų kasdien suvalgyti maž
daug 10 kartų didesnį nei įpras
tinis maisto davinį! Palygini-

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ava Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEM1CKAS, M.D. 
KARLX)LOGAS-ŠIFQES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708^23-5155. 

mui — ekvivalentiškas trims 
geležies sulfato tabletėms po 
325 mg elementinės geležies 
kiekis yra 5,5 kg jautienos. 
Suprantama, jog joks žmogus 
tokio maisto kiekio neįveiks. 

„Neišsityrus kraujo jokiu 
būdu negalima pačiam pra
dėti vartoti geležies prepara
tus — tai gaii sukelti pavo
jingų padarinių, — sakė doc. 
J. Balsys. —Jeigu priklausote 
rizikos grupei. patartina 
tiesiog kartą per metus atlikti 
laboratorinę kraujo analizę". 

Dalia Kaladinskienė 

DĖKOJU 

Padėka konkurso „Mindaugas ir jo reikšmė Lietuvos istorijoje" mecenatui dr. Jonui Adomavičiui ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkei Marijai Remienei 

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už surengtą jaunųjų istorikų 
darbų konkursą „Mindaugas ir 
jo reikšmė Lietuvos istorijoje", 
kuriame man buvo paskirta 
pirmoji premija. Konkursas 
buvo gera proga prisiminti 
karalių Mindaugą jo karūna
vimo 750-ųjų metinių proga, 
kai kuriuos besidominčius is
torija jaunus žmones paskati
no galbūt pirmą kartą ryžtis 
raštu išdėstyti savo sampro

tavimus apie Mindaugo epo
chos reikšmę Lietuvos istorijo
je. 

Istorijos tyrinėjimas, deja, 
yra menkai apmokamas, bet 
nemažai išlaidų reikalaujantis 
darbas. Visi pinigai, kurie lie
ka nuo svarbiausių buitinių iš
laidų, dažniausiai būna išlei
džiami knygoms, bet toli gražu 
ne visas jas galima įsigyti už 
kuklų istoriko atlyginimą, tad 
tenka atsirinkti tik pačias 

reikalingiausias, o jei jos bran
gios, tai ir jų atsisakyti. Jūsų 
skirta premija nors kurį laiką 
leis laisviau rinktis reikalingą 
literatūrą, vadinasi, ir sėk
mingiau gilintis į mūsų pra
eities paslaptis, juk ši premija 
prilygsta beveik dviejų mėne
sių mano atlyginimui, tai ne
mažas indelis į mano knygų ir 
kitų reikalingų priemonių pir
kimo fondą (juk šiais laikais, 
tyrinėjant istoriją, nebegalima 

apsieiti ir be kompiuterio, in-
terneto). 

Išties malonu žinoti, kad 
yra žmonių, kurie ne žodžiais, 
o darbais rūpinasi Lietuvos is
torijos tyrinėjimu, siekia rea
liu indeliu paskatinti Lietuvos 
praeities pažinimą. Ačiū 
Jums. 

Tomas Baranauskas 
Lietuvos istorijos instituto 

darbuotojas 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


PASAULYJE NEBLĖSTA 
LIETUVYBĖS ŠVIESA 

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Darbą baigė Vilniuje posė
džiavęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės XI seimas. Iš 
34 šalių atvykę delegatai nuo
dugniai aptarė savo veikia. 
priimtose rezidencijose ir 
nutarimuose numatė ateities 
gaires, išrinko naują valdybą. 

— Ir toliau dirbsime pagal 
savo protą ir išgales visų po 
pasaulį pasklidusių mūsų tau
tiečių ir Lietuvos labui, — bai
giamajame žodyje užtikrino j 
naująją PLB valdybą vėliau 
jos pirmininku išrinktas Aus
tralijoje gyvenęs ir j tėvynę 
grįžęs iki šiol PLB atstovo Lie
tuvoje pareigas ėjęs patyręs 
visuomenininkas Gabrielius 
Žemkalnis. 

Tautiškumo pamatai 
Kad pasaulyje iš tiesų ne

blėsta lietuvybės šviesa, sten
giamasi ją išsaugoti ateities 
kartoms, turėjau progos ma
tyti visas penkias dienas Sei
mo posėdžiuose. Klausiau kal
bų ir diskusijų, su daugeliu 
pabendravau. Akivaizdu, kad 
ir šiais suartėjimo, migracijos, 
pasaulinės globalizacijos pa
gyvėjimo laikais svetur atsi
dūręs lietuvis tebesiglaudžia 
prie lietuvio, stengiasi nepra
rasti senelių ir tėvų išlaikytos 
tautos gyvybės, jei kalbą per
duoti priaugančioms kartoms. 
Pastaraisiais metais pagausė
jus naujai atvykusių lietuvių 
Čekijoje, Ispanijoje. Graikijoje 
ir Norvegijoje įsisteigė nauji 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės skyriai. Tuo pasidžiau
gęs, ataskaitiniame praneši
me PLB valdybos pirmininkas 
V. Kamantas pažymėjo, kad 
lietuvių bendruomenių veikla 
pagyvėjo, suaktyvėjo Italijoje. 
net tolimoje Naujojoje Ze
landijoje. Iki šiol veikusios 
atskirai, šiemet susijungė Ru

sijos ir Sibiro Lietuvių Bend
ruomenės. Kai Kolumbijoje. 
Brazilijoje, Venezueloje ėmė 
išsikvėpti lietuviškoji veikla, 
pradėjo grėsti jaunosios išeivi
jos kartos nutautėj imas. 
Kanadoje gyvenančio PLB 
valdybos vicepirmininko kun. 
E. Putrimo iniciatyva imta 
rengti Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimus. 

— Šie suvažiavimai ir sto
vyklos mus vėl persunkia lie
tuvybės dvasia, kurios čia 
mums taip trūksta. Bendra
vimas su kitų šalių lietuviškai 
kalbančiu jaunimu mus verčia 
vartoti lietuvišką kalbą, — iš 
XI seimo tribūnos pareiškė 
Urugvajaus Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas R. I. 
Veta, pridūręs, kad tos veiklos 
dėka ir jis ėmė kalbėti lietu
viškai. 

Dabar Urugvajaus LB jau 
yra apie 30 aktyvių jaunuolių. 
Stengiamasi iš įvairių šaltinių 
gauti stipendijas, kad vaikai 
galėtų mokytis Vokietijoje 
veikiančioje lietuviškoje Vasa
rio 16-sios gimnazijoje ar kitur 
išmokti lietuvių kalbą. Brazi
lijos LB pirmininkė A. V. Ta-
tarūnienė sakė, kad po Pietų 
Amerikos jaunimo suvažiavi
mo du kartus per metus imta 
rengti lituanistines stovyklas. 
Lietuvių salėje veikia lietuvių 
kalbos ir istorijos kursai, ku
riuos lanko ir suaugusieji. Dar 
veikia dvi tautinių šokių 
grupės, Šv. Juozapo bendruo
menės choras. Argentinoje 
tebeveikia 5 lietuvių draugi
jos, viena parapija. Rengiamos 
konferencijos, parodos, lietu
vių kalbos mokymas, kiti ren
giniai su lietuviškomis damo
mis, šokiais. Pasak šios šalies 
lietuvių organizacijos tarybos 
pirmininko J. Mičiūdo. meti
nėse šventėse dalyvauja apie 
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Danutė Bindokienėl 

Kai višta pragysta gaidžio 
balsu... 

PLB XI seimo iš r inkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenei valdyba. Iš kairės: J a r a s Alkis 'Didžioji Britanija), 
Daina Bagdonienė (Norvegija1. Bronius Makauskas (Lenkija), Liuda Rugieniene (JAV), kun. Edis Putrimas 
(Kanada) . Roberto Ibar ra Vėtą (Urugvajus), Romas Vaštokas (Kanada), pirm. Gabrielius Žemkalnis. Dar į PLB 
valdybą išrinktos: Giedra Paulioniene iš Kanados ir Birutė Nenartavičiūte iš Rusijos Algimanto Zižiūno nuotr. 

Regina Kučiene. PLB Švietimo komisijos pirm. ir Donatas Skučas sodina 
ąžuoliuką PLB XI seimo proga Vilniuje Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

1.000 lietuvių. O Venezuelos 
LB atstovas seimo posėdyje 
sakė, kad jie jau turi lietu
viškas Mišias, vykstančias 
kartą per mėnesį. Nors kuni
gas italas, besimeldžiantys 
pamaldose atsako lietuviškai, 
gieda lietuviškas giesmes, yra 
išleidę lietuvišką maldaknygę. 

— Aplankiusi Pietų Ame
rikos lietuvių bendruomenių 
telkinius. įsitikinau, kad ten 
gyvenančių jau keliolikos kar
tų lietuviuose Lietuva ir lietu
vių kalba bei kultūra iš tiesų 
gyva, — seime pasidžiaugė 
praėjusios kadencijos PLB val
dybos vicepirmininkė M. 
Lenkauskienė. 

Lietuvybės išlaikymas, li
tuanistinės mokyklos — pir
masis ir kitų kraštų lietuvių 
bendruomenių rūpestis. „Vos 
įsisteigė Norvegijos LB. — 
sake jos pirmininkė D. Bog
danienė. — buvo įkurta lietu
viška mokykla su moksleivių 
ir darželinukų grupėmis, ku
rias šiemet lankė 14 vaikų". 
Susidomėjimas mokykla didė
ja, taip pat turėtų gausėti ir 
mokinių, nes daugelis mišrių 
šeimų (daugiausia už norvegų 
ištekėjusios lietuvaitės) labai 
entuziastingai remia mokyklą. 
O Olandijos LB pirmininkė E. 
Pučiute-Huijben seimui pra
nešė, kad savo tarpe lietuviai 
susirado 6 mokytojus, kurie 
lietuvių kalbos moko ne tik 
vaikus, bet ir suaugusius. Jau 
gera dešimtis šios šalies sen
buvių lietuvių dabar ėmė 
kalbėti lietuviškai. 

Finansinė, metodinė ir 
kitokia parama lituanistiniam 
švietimui ateina iš PLB Švieti
mo komisijos. Šios komisijos 
pirmininkė R. Kučienė seimui 
pateikė ilgą sąrašą lituanis
tinių mokyklų, kurias per pas
tarųjų trejų metų kadenciją 
finansiškai parėmė ši komisi
ja. O kur dar kasmetinių litua
nistinių mokyklų mokinių 
rašiniu konkursu rėmimas bei 

nugalėtojų premijos! Didžio
sios Britanijos LB atstovė R. 
Kučienei dėkojo už atsiųstus 
vadovėlius. 

Iš PLB Švietimo, kitų 
komisijų bei seimo narių lūpų 
skambėjo gausūs padėkos žo
džiai JAV veikiančiam Lie
tuvių fondui už dosnią fi
nansinę paramą ne tik litua
nistiniam švietimui, lietuvių 
studentų stipendijoms, bet ir 
kitai PLB veiklai. Tai šio. JAV 
lietuvių sudėto, fondo dėka 
PLB valdyba galėjo atlikti 
daugelį projektų. leisti 
..Pasaulio lietuvį", kitus lei
dinius, pagaliau sušaukti šio 
Seimo sesiją. 

— Lietuvių fondas dabar 
kasmet gali remti lietuvių švie
timą, kultūrą, pasaulio jauni
mo veiklą vieno milijono dole
rių suma. — seimo posėdyje 
kalbėjo V. Kamantas. kvies
damas kraštų lietuvių ben
druomenes, ypač didžiausią ir 
įtakingiausią. JAV LB. viso
kiais budais remti Lietuvių 
fondą. 

Tiesa, parama ateina ir iš 
PLB fondo, o taip pat iš Ka
nados LB fondų, atskirų auko
tojų. Daugiausia pastarųjų 
dėka PLB globoje esantis 
Lietuvos vaikų globos komite
tas „Saulute" Čikagoje ir su 
savo skyriais kitose vietose, 
per tris pastaruosius metus 
šalpos reikalams surinko ir iš
siuntė arba nuvežė gėrybių į 
Lietuvą daugiau kaip už 
400.000 dolerių. 

Vis dėlto seimo nariai iš
reiškė ir priekaištą dėl neapi
brėžto PLB fondo pavaldumo. 
V. Maciūno ir A. Gečio pasiū
lytas ir posėdyje priimtas sei
mo nutarimas byloja, jog JAV 
Illinois ir Michigan valstijose 
veikianti PLF korporacija yra 
pavaldi PLB seimui ir valdybai. 

Tėvynės ambasadoriai 
Sveikinimo kalboje PLB XI 

seime Lietuvos Respublikos 

prezidentas Rolandas Paksas 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės narius pavadino tėvy
nės ambasadoriais plačiame 
pasaulyje. 

Seime girdėti pranešimai 
ir kalbos perša mintį, jog to 
vardo ypač nusipelno JAV LB. 
jos Visuomeninių reikalų tary
ba, daug metų atkakliai plėto
jusi intensyvią veiklą dėl 
Lietuvos priėmimo į Siaurės 
Atlanto sąjungą. Šios tarybos 
žinioje prie Vašingtono. DC. 
veikia JAV LB įstaiga, palai
kanti ryšius su JAV Kongresu 
ir kitomis valdžios įstaigomis. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba jau daug metų atsto
vaujama Vašingtone veikian
čioje Centrinės ir Rytų Euro
pos koalicijoje 'CEEC). Šios 
organizacijos NATO plėtros 
grupei sėkmingai vadovavo 
JAV LB atstovė R. Narušienė. 
Šią ir kitokią JAV lietuvių 
veiklą vainikavo šių metų pa
vasarį JAV Senato ratifikuota 
NATO plėtros sutartis. 

įsimintinas Graikijos LB 
pirmininkės I. Stancelytės-
Apostolopoulou iš seimo posė
džių tribūnos papasakotas pa
vyzdys. Prieš kelerius metus 
atvykusi j Graikiją, ji apstul
bo, pamačiusi, kad Atėnų mo
kyklose naudojamuose že
mėlapiuose nėra Lietuvos — 
jos ir kitų Pabaltijo valstybių 
teritorijos pažymėtos viena — 
buvusios Sovietų Sąjungos 
spalva. Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė prisibeldė 
pas švietimo sistemos, net pas 
Graikijos vyriausybės vado
vus, kol ši apmaudi ir sena 
klaida buvo ištaisyta, išleisti 
nauji žemėlapiai. Dabar ne tik 
graikų, bet ir lietuviškoje mo
kyklėlėje besimokantys vaikai 
žemėlapyje visiems gali paro
dyti, kur yra jų tėvų žemė — 
Lietuva. Artai nešios užsienio 
lietuvės geros valios diplo
matijos pasireiškimas!! 

Bus daugiau 

Kai lietuvių tauta gyveno 
..arčiau žemės", apsupta gam
tos, gerai pažino jos apraiškas 
ir greitai reaguodavo į bet ko
kius nukrypimus, nes jie ga
lėjo neigiamai paveikti žem
dirbio, jo šeimos, pasėlių ir 
gyvulių gerovę. Tad ir pragy
dusi gaidžio balsu višta nedel
siant prarasdavo galvą, kad 
kokią nelaimę neišpranašau
tų... 

Net ir prieš krikščionybės 
atėjimą, lietuvių liaudis žinojo 
— ir tikėjo — kad šeima yra 
pats mažiausias ir visgi pats 
stipriausias bendruomenės 
dėmuo. Šeimos branduolį su
daro žmona, vyras ir vaikai. 
Nors kartais šeima išplečia
ma, į ją įjungiant vyro ar žmo
nos tėvus, senelius, netekėju
sias seseris ar nevedusius bro
lius, bet pagrindinis bran
duolys nesikeičia. Kad šeimą 
sukurtų du vyrai ar dvi mo
terys — buvo neįsivaizduoja
ma. 

Tačiau XXI a. — tai ne 
anos sveikos galvosenos agra
rinė Lietuvos (ar kurios kitos 
tautos) visuomenė. Šiandien 
keičiamos sąvokos, keičiasi 
pažiūros į moralę, stengiamasi 
pakeisti net pačios gamtos 
dėsnius, tvirtinant, kad šalia 
vyro ir moters visgi yra trečio
ji lytis, kurią sudaro vadina
mieji moteriškieji ir vyriškieji 
homoseksualai. Be abejo, tai 
nenaujiena. nes homoseksua
lizmas žinomas seniai, tik apie 
jį garsiai nebuvo kalbama. 
Dabar psichologijos ir medici
nos mokslas tvirtina, kad šie 
žmonės savo gyvenimo būdo 
patys nepasirenka, kad tai 
nėra seksualinio iškrypimo 
pasekmė: jie su šiuo polinkiu 
gimsta. 

Nepaisant, kad Amerikoje 
homoseksualai nuolat triukš
mingai reikalauja „lygių tei
sių" ir nemažai jų jau yra su
teikta, bet iki vedybų tarp 
dviejų vyrų ar dviejų moterų 
legalizavimo dar nebuvo priei
ta. Iki dabar... Liepos mėnesį 
dvi Kanados provincijos — 
Ontario ir British Columbia — 
įteisino santuokas tarp dviejų 
tos pačios lyties asmenų. Tai 
iš dalies jau anksčiau padary
ta ir kai kuriose Europos val
stybėse. Prancūzija, Belgija. 
Nyderlandai, Vokietija, Švedi
ja. Danija, Norvegija, net 
Didžioji Britanija suteikia tos 
pačios lyties asmenims visas 
lengvatas ir teises, taikomas 
santuokai tarp vyro ir moters. 
Kol kas šiame krašte tik Ver-
mont valstijoje dviem vyrams 
arba dviem moterims, gyve
nančioms kartu, suteikiamos 

santuokos laiduojamos teisės. 
Tačiau Kanada, neseniai per
gyvenusi SARS epidemiją ir 
galvijų pasiutligę, o per tai 
praradusi daug įplaukų, ypač 
iš turizmo, staiga atrado nau
jas aukso kasyklas: per sieną 
plūste plūsta amerikiečiai, 
ieškodami legaliai „susituok
ti", nepaisant, kad jų „santuo
ka", grįžus atgal į JAV, vis 
tiek nebus užskaityta. (Net 
vienas lietuvis pasigyrė, kad 
buvęs „pirmasis Lietuvos pilie
tis, su savo draugu susituokęs 
Ontario provincijoje"...) 

Visgi verta atkreipti dė
mesį, kad JAV prezidentas 
George W. Bush nepasidavė 
šiai homoseksualinių santuo
kų isterijai ir tvirtai pareiškė 
savo nuomonę: ..vedybos yra 
tik vyro ir moters sujungimas 
bendram gyvenimui". Jis ragi
no Baltųjų rūmų teisininkus 
peržiūrėti įstatymus ir taip 
pakoreguoti, kad nebūtų nu
klysta į jokius kompromisus. 

Jeigu JAV prezidentas, 
kuriam, be abejo, rūpi tokio 
pareiškimo pasekmės būsimuo
siuose rinkimuose, visgi ne
pabūgo pasakyti savo nuomo
nę, dar griežčiau prabilo Va
tikanas, praėjusios savaitės 
ketvirtadienį paskelbtame 
dvylikos puslapių dokumente. 
Nors taip pat pabrėžiama, kad 
bet kokia diskriminacija prieš 
homoseksualus yra nepriimti
na. Vatikanas ragina valsty
bių vadus katalikus (Kanados 
premjeras yra katalikas) blo
kuoti įstatymus. įteisinančius 
dviejų vyrų arba dviejų mote
rų santuokas, kaip „nemora
lias ir prieštaraujančias ne tik 
Bažnyčios, bet ir gamtos dės
niams". Homoseksualams pa
tariama laikytis skaistybės, 
tačiau ir Vatikanas juk žino, 
kad žmogiškoji prigimtis ne 
visuomet linkusi paklusti mo
ralės dėsniams. Net ir dva
sininkija, kaip pastarųjų metų 
įvykiai parodė, ne visuomet 
elgiasi taip. kaip pridera, o ką 
bekalbėti apie eilinius žmones... 

Viena yra tikra: homosek
sualų vedybų dilema dar ilgai 
nebus išspręsta. Kol kas di
džioji JAV gyventojų dalis (net 
ir nekrikščionys I apklausose 
pasisako prieš homoseksualų 
santuokas, bet ar ilgai? Ar 
mūsų prezidentas įstengs at
sispirti įtakingai ir pinigingai 
opozicijai: ar Vatikano draudi
mas tikrai bus efektingas, 
ypač po tebeverdančios kon
troversijos dėl kai kurių kata
likų dvasininkų moralinio 
nuosmukio? O gal laikas ..gai
džiu pragydusiai vištai nusuk
ti galva:"" 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

Daugelį jų norėtųsi susi
grąžinti iš praeities, o kartais 
ir iš Nebūties, paimti su savim 
kaip šiltą spindulį ir nusivesti 
kaskart žvarbėjančios ateities 
link... Tokių žmonių tarpe bū
tų nemažai mūsų mokyklos 
mokytojų. Esu dėkinga gyve
nimui, kad būtent čia sutikau 
daug šviesių, savitų kolegų, 
kurie vienoje ar kitoje laiko 
atkarpoje buvo mano ben
drakeleiviai ir bendraminčiai. 

Gintaras — viena iš ryškiau
sių mūsų mokyklos individua
lybių. Tiesą sakant, net ne
žinau, ar jis turi mokytojo sta
tusą — užsiėmimų tvarkaraš
tyje jį paprastai įvardija kaip 
dramos būrelio ar studijos va
dovą, turintį didesnį ar mažes
nį darbo krūvį. Tačiau moky
tojo darbą, matyt, derėtų ver
tinti ne pagal skirtą valandų 

skaičių, o pagal jo poveikį be
siformuojančiai mokinio as
menybei, pagal įtaką mokyk
los gyvenimui. 

Pirmoji pažintis su Ginta
ru — tolimoje praeityje ir 
gana komiška. Pamenu, kele
tas mokytojų sėdėjome prie 
stalelio valgykloje ir. suvalgę 
antrąjį patiekalą, laukėme... 
pirmojo — mat vėlavo atvežti 
pieną ryžių sriubai. To paties 
lauke ir pradinukų eilutė. 
išsirikiavusi prie patiekalų 
išdavimo langelio. Vaikai lie
ka vaikais — jie trypčiojo, ne
kantravo, išdykavo... Mačiau, 
kaip vienas smarkuolis įskuto 
skaudžią „kriaušę" prieš jį 
stovėjusiam apvalainam švie
siu kuoduku berniukui. Jdo
mu. kad pastarasis nė nekrus
telėjo, nė akies krašteliu 
nežvilgtelėjo atgal pasižiūrėti. 

kas gi čia pasidarbavo su jo 
kuodeliu — gal ir taip buvo 
aišku, gal manė. kad laukti 
sriubos — darbas rimtas ir 
nėra ko čia gaišti suvedinėjant 
sąskaitas. Jis ir toliau ramiai 
laukė savo davinio. „Na, ir 
kantruolis". — pagalvojau. Ir 
visgi buvo „atsilyginta". Sto
vėjęs stovėjęs, mąstęs mąstęs 
kuodis, nesižvalgydamas, kaip 
ir pirma, lėtai, bet užtikrintai 
atpakalią koja spyrė atgal... 
Neklaužada jau buvo spėjęs 
pamiršti savo padovanota .kriau
šę", todėl baisiai pasipiktino: 
„Ei. ko gi čia spardais kaip 
arklys'.'!" Mokytoja V. Vaičiū
nienė nuskubėjo taikyti savo 
auklėtinių, o grįžusi paaiški
no: 

— Tai mokytojų Kutkaus-
kų Gintaras, šitas šviesia
plaukis. Labai geras ir ramus 
vaikas. 

Gintaras augo šeimoje, 
jautrioje grožiui: tėvas Vytau
tas — tautodailininkas, ilgus 
metus dirbęs su medžiu, su
teikdamas jam antrąjį gyveni

mą, mama Aurelija — scenai 
atsidavęs žmogus. Todėl nie
kas nesistebėjo, kad. baigės vi
durinę, jis patraukė Klaipėdos 
link. iš kur po kelerių metų 
grįžo jau su liaudies teatro 
režisieriaus diplomu rankose. 
Jo diplominis spektaklis — 
Vaižganto „Nebylys" — buvo 
įvykis kultūriniame Pasvalio 
gyvenime: visi pamatėme, kad 
turime ir gana savitą režisie
rių, ir grupę gabių žmonių, 
kuriuos Gintaras gebėjo pa
ruošti scenai. 

Susidūriau su Gintaru, 
kaip su režisieriumi. 1982 m. 
ruošdama su mokiniais litera
tūros vakarą, skirtą V. Krė
ves šimtmečio jubiliejui. Vie
nas iš mano parašyto scenari
jaus motyvų buvo V. Krėvės 
išdainuotas Tėvynes jausmas. 
kuris persmelkia žmogų, 
kviesdamas jį žygdarbiui. 
Atidaviau duoklę ir V. Krėvei 
— paskutiniam Lietuvos pago
niui, išryškindama jo meilę 
gamtai. Neturėjome pastovios 
vietos repeticijoms, todėl jos 

vyko visur, kur surasdavom 
laisvą kampelį — ir mokykloj, 
ir buitinio kombinato patal
pose, ir senuosiuose kultūros 
namuose. Gintaras mokėjo 
dirbti su vaikais, ir šie buvo 
laimingi repetuodami su tokiu 
režisieriumi. Man šitos repeti
cijos irgi buvo mažas stebuk
las, dvasios atgaiva — daly
vaudavau ne tik todėl, kad 
reikėjo dar kažką taisyti sce
narijuje, dėti akcentus, bet 
kad buvo įdomu stebėti, kaip 
aižosi literatūrinis žodis ir 
išsilukštena nauja kokybė — 
sceninis vaizdas. 

Pamenu, kartą repetavo
me kultūros namų salėje, se
noje, niūrioje, aplužusiojo. re
petavome labai šviesų kurinį 
— „Milžinkapio" kulminacinį 
epizodą. 

— Loreta, neskubėk. — ke
lintą kartą stabdo mokinę Gin
taras. — po „dėjo aitrią vily-
tele ir..." daryk pauze, nes to
liau eina labai svarbus žodžiai 
..šovė ten. kur mergelė gailiai 
verkė'-. Jeigu norime išryškin

ti baisų šūvį į mylimą žmogų, 
prieš tai turi būti ilga pauzė. 

Loreta Tručiliauskaite. 
šiame epizode pasakotoja, sten
giasi, bet jai vis nepavyksta, ji 
skuba, ir veiksmai „dėjo", „šo
vė" atsiduria per daug arti vie
nas kito. 

— Negaliu. — pagaliau sa
ko Loreta, — negaliu nesku
bėti — juk čia... šaudo į žmo
nes... 

— Nieko. — ramina Ginta
ras. — namuose parepetuosi ir 
galėsi. 

— ... Ji skubės ir vėliau, 
sausio 13-ąją. toje kruvinoje 
tautos dramoje — kartu su 
artimiausia drauge Loreta 
Asanavičiūte nedelsdama at
skubės prie televizijos bokšto 
ginti Lietuvos Nepriklau
somybes, abi parblokš tankas 
po savo vikšrais, viena žus. 
mūsiške Loreta bus sunkiai 
sužalota, patirs daugybę kan
čių, skausmo, sudėtingų ope
racijų, vėliau bus apdovanota 
Vyčio Kryžiumi... Bet visa tai 
dar bus — toje tolimoje, miglo

toje ateityje, kurios kontūrai 
vos vos brėžiasi. Šiandieną 
Loreta dar čia. su mumis, ir 
tik iš V. Krėves herojų mokosi, 
kaip reikia mylėti Tėvynę... 

Mokiniai, padedami dailės 
mokytojos Laisvutes Šimaitės 
(taip pat mūsų mokyklos auk
lėtine, mano mokine, kuriai 
esu be galo dėkinga už api
pavidalintus spektaklius, ka
binetą ir daugybę gerų. šviesių 
idėjų), ruošia dekoracijas. 
Padaromas didingas Ąžuolas 
— Lietuvos simbolis. Ilgas bus 
šio Ąžuolo kelias iš spektaklio 
į spektaklį (trūksta lėšų įsigyti 
dekoracijų medžiagoms!): per 
šimtadienį jis bus Mokslo 
medis („Pas aukštosios mokyk
los vartus" — parodijuojant V. 
Krėvę), spektaklyje ..Čia mano 
gimtine ir žodis" Tėviškes 
įvaizdis, o per abiturientų 
išleistuves dramos būrelio 
nariai pasirašys ant jo. išleis
dami senelį „į pensija". 

1984 m. mokyklą baigė lai
da, kurią mokiau nuo pat ket
virtos klasės. Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KAUNO ARKIVYSKUPAS IR MIESTO MERAS PASIRAŠĖ 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ DĖL PRISIKĖLIMO 

ŠVENTOVĖS 

KRYŽIAUS ARTUMOJE 
ARKTVYSK. S I G I T A S T A M K E V I C I U S 

Kiekvieno mėnesio 13-ąją 
dieną daugelis žmonių aplan
ko Šiluvą, ypač daug maldi
ninkų atvyksta čionai rugsėjo 
pradžioje Šilinių atlaidų pro
ga. P a n a š i a i žmonės lanko 
Aušros ir kitas Dievo Motinos 
Marijos šventoves Lietuvoje. 
Dažnai j ie maldauja: Marija, 
išmelsk man sveikatos! Glo
bok m a n o vaikus! Apsaugok 
mano mylimuosius nuo pavo
jų! Ar šie prašymai nėra žmo
gaus noras pabėgti nuo savo 
kryžiaus '— ligų ir bėdų? J u k 
visus šiuos p rašymus galima 
būtų suvesti į vieną prašymą: 
Apsaugok, Mar i ja , mane ir 
mano a r t imuos ius nuo kry
žiaus, kurio aš labai bijau. 

Mes norime pabėgti nuo 
kryžiaus, o Kr is tus sako: „Kas 
neima savo kryžiaus ir neseka 
paskui mane — nevertas ma
nęs". J ė z u s ne t ik neskat ina 
bėgti nuo kryžiaus, bet liepia 
apkabinti jį, n e s be kryžiaus 
negalima sekti Tą, kuris ėjo į 
Golgotą ir tenai paaukojo už 
mus savo gyvybę. Ant Golgo
tos stovėjo ir jo Motina, žvelg
dama į baisų kryžių, kur iuo 
tekėjo jos Sūnaus kraujas. 

Gal reikėtų pasit ikrinti , ar 
teisinga yra m ū s ų krikščioniš
ka laikysena? Gal mes esame 
panašūs į Dievo nepažįstan
čius žmones, kur ie , bėgdami 
nuo gyvenimo s u n k u m ų ir 
trokšdami saugumo, ieško ho
roskopų, piramidžių ar kokių 
nors šamanų? 

Dievo Sūnus Jėzus Kris
tus, a t e i d a m a s į pasaulį ir 
mirdamas už mus ant kry
žiaus, neužtikrino, kad būsi
me apsaugoti nuo visų audrų 
ir vėjų, kurie kartais negai
lestingai drasko ir sujaukia 
mūsų gyvenimą. Jėzus t ik pa
žadėjo būti d rauge su mumis 
išbandymų valandose. 

Meldžiantis nebūtina pra
šyti, kad koks nors kryžius ap
lenktų mus ir mūsų art imuo
sius, t ik reikia giliai išgyventi 
Kristaus pažadą būti su mu
mis visuomet, net ir pačiose 
sunkiausiose aplinkybėse. Pa
ti Dievo Motina yra gražiau
sias ši to pasitikėjimo dangaus 
Tėvo globa pavyzdys, todėl jos 
artumoje n u r i m s t a m e ir su 
giliu sūnišku pasitikėjimu iš 
Dievo rankų galime pri imti 
sveikatą ar ligą, saugų gyveni
mą a r išbandymų valandas. 

Praėjęs mėnuo daugel iu i 
gerų Bažnyčios vaikų a tnešė 
skausmo. Žiniasklaida papylė 
d a u g purvo a n t Bažnyč ios , 
vyskupų ir kunigų, t a r s i j ie 
bū tų didžiausi nus ika l tė l ia i , 
slepiantys savo blogus d a r b u s . 
Po viso to vienas kun igas pra
šė mane: „Sust iprinkite m u s , 
savo kunigus, nes m u m s y r a 
sunku". O kada kryžius yra 
lengvas? 

Tiesa, negalime tv i r t in t i , 
kad kunigai negalėtų suklyst i , 
t a č i au Bažnyčiai p r i k i š ama , 
kad jinai yra tokia pat i ko-
rumpuota , kaip ir kiti nus i 
kal tė l ia i , nes su blogiu ne
kovoja, tik jį slepia. Tai skau
di netiesa, kuri žeidžia kiek
vieną nuoširdų, gėriui atvirą 
kataliką. Šitoks šmeiž tas ga
lėjo būti pagimdytas t ik labai 
didelės n e a p y k a n t o s . Ta ip , 
š iame pasaulyje net ir Dievas 
neapsaugo nuo blogio siautėji
mo, ta ip ka ip neapsaugojo 
savo Sūnaus, kai j is buvo iš
niekintas ir kruvinai plaka
mas . 

Mūsų meilė tur i būt i st ip
resnė už priešų neapykantą . 
Tai vienintelis te is ingas mūsų 
a t sakymas į blogio siautėjimą. 
Svarbiausias p rašymas , kurį 
mes tur ime pasaky t i Dievo 
Motinai, turėtų būt i šis: Ma
rija, išmokyk mus tokios mei
lės, kokios tu turėjai , stovė
d a m a po Sūnaus kryžiumi , kai 
ap l inkui kunkul iavo neapy
kan ta , o išniekintas S ū n u s mi
rė , kaip didžiausias nus ikal 
tėlis. 

„Nemanykite, jog aš atėjęs 
nešt i žemei ramybės . Aš atė
j a u nešti ne ramybės, o kalav
ijo". Šitie Viešpaties žodžiai 
leidžia mums pajus t i šios 
žemės tikrovę ir negyventi iliu
zijų pasaulyje, ta rs i , pasikvie
t ę s į savo gyvenimą Jėzų 
Kristų, galėtumei j aus t i s sau
gus nuo visų galimų pasaul io 
puolimų. Kalbėdamas apie tai , 
kad šioje žemėje negalės būti 
m ū s ų t rokš tamos r amybės , 
bet dažnai sut iksime „kalavi
ją", t.y. kančią. Jėzus pasakė 
neįkainuojamus žodžius: „kas 
p r a r a n d a savo gyvybę dėl 
manęs — a t ras ją'". Reikia tik 
vieno bijoti — ats iskir t i nuo 
Kr is taus ir jo meilės, o visa ki
t a — sunkumai , kančia ir per
sekiojimai — ateina ir pra
eina. Tačiau meilė išlieka. 

Ark ivyskupas metropoli
t as Sigi tas T a m k e v i č i u s ir 
miesto m e r a s Arvydas 
Garbaravič ius pa s i r a šė ben
dradarbiavimo su tar t į , pagal 
kurią abi ša lys įsipareigoja 
siekti kuo s k u b i a u užbaigti 
a ts tatyt i pamink l inę Kris taus 
Prisikėlimo bažnyčią. 

Po pas i rašymo arkivysku
pas S. T a m k e v i č i u s sakė : 
„Įvykdytas i t in g ražus ak tas 
— su savivaldybe pasirašyta 
labai p r a s m i n g a bendradar 
biavimo su ta r t i s . Kai šis ben
dras projektas bus įgyvendin
tas , Prisikėlimo bažnyčia tar
naus miestui ir visai Lietuvai, 
labiau suvienys n e tik tikin
čiuosius, bet ir v isus gyvento
jus". 

Ark ivyskupi ja s u t a r t i m i 
įsipareigojo organizuoti kryp
tingą bažnyčios veiklą Lietu
vos žmonių dvas in iam atgimi
mui ir t a u t i n i a m ugdymui 
ska t in t i , r e n g t i p a m a l d a s 
miestui bei valstybei ypatingų 
švenčių progomis, sakral inio 
pobūdžio r eng in ius — paro
das, koncertus, t a ip pat suda
ryti sąlygas Pris ikėl imo baž
nyčią naudot i tu r i zmo reik
mėms. Šventovės rūsyje keti-

• Dvasinės pagalbos jaun i 
mui centro savanoriai birželio 
4 d. Krakių vaikų globos namų 
paaugliams ir kaimo j aun i 
mui vedė seminarą apie meilę 
ir kr ikščioniško bendravimo 
ypatybes. DP J C veikia pagal 
programą „Miesto j a u n i m a s 
kaimo jaunimui" . Įsi t ikinta, 
kad toks bendradarbiavimas 
labai veiksmingas. 

• Visą gegužės mėn. Klai
pėdoje vyko akcija „Klaipė
diečiai, apginkime vaikus nuo 
narkot ikų '" Sur ink tos lėšos 
paskirtos Vaikų ligoninei ir 
miesto policijai narkotikų tes
tavimui a p a r a t a m s įsigyti . 
Akcijai pr i ta rė visų ketur ių 
ka ta l ikų parapi jų klebonai , 
tad aukos buvo renkamos ir 
bažnyčiose. Šv. Juozapo Dar
bininko bažnyčios klebono S. 
Damašiaus nuomone, Bažny
čia negali abejingai tylėti, nes 
ši problema aktual i ne vienai 
šeimai. 

I)i^tlf>if»ji t ^ i r p r e l i g i j ų — 
gaiU-st ingo jo s a m a r i e č i o 

p a v y z d y s 

KAP) Pasak Popiežiško
sios dialogo t a r p religijų tary
bos p rez iden to arkivyskupo 

Michaelo Fitzgeraldo. pasako
j imas apie gailestingąjį sama
rietį gali būti krikščionybės ir 
islamo dialogo ir religijų po
kalbio apskritai kelrodis. Ge
gužės 23 d. ka lbėdamas Popie
žiškosios ku l tū ros t a rybos 
Graze surengtoje konferenci
joje, arkivyskupas teigė, jog 
J ėzus šiuo palyginimu mokęs, 
kad krikščionys n e t u r ė t ų 
laukti , kol kas nors kreipsis į 
j u o s kaip ge ras k a i m y n a s . 
Priešingai, kaip anuomet in is 
„netikinčiu" laikomas vyras iš 
Samari jos . j ie t u r ė tų pa tys 
rodyti iniciatyvą bei s ta tydint i 
t i l tus , j ung ianč ius su kitų 
religijų sekėjais. Dialogas su 
musulmonais , pasak arkivys
kupo, reikalauja dideles kan
trybes ir nuolatinių pas tangų 
s iekiant įveikti p r i e š i škus 
nus is ta tymus bei ta rpusavio 
atmetimą. 

K a r d i n o l a s 
C a s t r i l l o n a s H o y o s a s 

a u k o j o M i š i a s p a g a l 1962 
m e t ų a p e i g a s 

(KAP) Šventojo Sosto ry
šių su t r ad ic iona l i s t a i s ko
misijos Ecclesia Dei pirmi
ninkas kardinolas Dario Cast-

n a m a įrengti kolumbariumą. 
ku r i ame galės būti laidojami 
Lietuvai nusipelniusių žmonių 
palaikai , ta ip pat įsipareigota 
kasmet sur inkt i 250 tūkst . litų 
Prisikėl imo bažnyčios statybai 
užbaigti . 

Miesto m e r a s Arvydas 
Garbaravič ius sakė: „Malonu, 
jog šios kadencijos Tarybai 
t e n k a pr is idė t i pr ie tokios 
kilnios misijos įgyvendinimo. 
Tikime, jog, visiems padedant , 
bažnyčia kuo greičiau atvers 
duris ir ka r tu galėsime įgy
vendinti k i tus mūsų sumany
mus". Meras išreiškė viltį, jog 
s u t a r t i s gerokai paspa r t in s 
šios šventovės baigiamuosius 
statybos darbus , skat ins baž
nyčios p a r a m o s fondo stei
gėjus ieškoti naujų rėmėjų. 
Savivaldybė savo ruožtu įsi
pareigojo inicijuoti projektus, 
kur ie padėtų gaut i Europos 
Sąjungos ir kitų fondų lėšų, 
reikal ingų kul tūros objektui 
a ts ta ty t i , taip pat Prisikėlimo 
bažnyčią į t raukt i į kuriamo 
Žaliakalnio kul tūros ir turiz
mo centro veiklą. 

Vilties, jog visa tai pavyks 
įgyvendinti, esama pajudėti iš 
vietos t ikimasi padės Kauno 

savivaldybės parama —iš pri
vatizavimo fondų n u m a t y t a 
skirti 100 tūkst. litų. Vieną 
milijoną l i tų skyrė Vyriau
sybė, a ts i randa vis daugiau ki
tų rėmėjų: pavyzdžiui, 12.000 
Lt į paramos fondą pervedė 
akcinė bendrovė „Kauno duo
na". Specialistai apskaičiavo, 
jog nuostoliai, pat i r iami dėl 
lėšų stygiaus, a t s t a t an t Prisi
kėlimo bažnyčią labai dideli — 
per metus jie siekia daugiau 
nei 1 mln. 300 tūkst . litų. 

„Anksčiau girdėjome t ik 
pažadus, o dabar matomi ir 
konkretūs darbai, — po sutar
ties pasirašymo sakė Prisikė
limo bažnyčios klebonas kun. 
Vytautas Grigaravič ius , — 
vien š iemet „Kaustos" ben
drovė ket ina atlikti darbų už 
pusantro milijono litų: sut
varkyti stogo dangą, elektros 
instaliaciją, baigti įrengti dvi 
laiptines, dvi zakr i s t i jas , 
pakeisti langus, a t l ik t i kai 
kuriuos tinkavimo darbus. Ir 
toliau laukiame įvairių rėmėjų 
finansinės pa ramos , kur i 
visiems mums pr iar t intų šios 
šventovės ats ta tymo pabaigą". 

BŽ.2003 

ŠILUVOS PRISIKĖLIMAS 
Šiluva yra Dievo dovana 

ne tik Kauno arkivyskupijai , 
bet ir visai Lie tuvai . J a u nuo 
16 amžiaus Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo šven tė t r aukė 
maldininkus į Šiluvą. Dar la
biau išgarsėjo Ši luva po 1608 
m. Dievo Motinos apsireiški
mo, kurio m e t u j i skundėsi , 
kad ten, ku r buvo garb inamas 
jos Sūnus , d a b a r a r i ama ir sė
j ama . Ma ld in inkus į Šiluvą 
ypač t r aukė s tebukl ingas Die
vo Motinos su Kūdikiu an t 
rankų paveikslas . Šioje vietoje 
žmonės yra pa ty rę daugybę 
Dievo malonių, ką liudija ne 
tik tikinčiųjų pal ikt i votai, bet 
ir nemažėjant is skaičius pili
grimų, kurie k a s m e t aplanko 
Marijos šventovę. 

Sovietinė valdžia, tars i nu
j ausdama pavojų sau dėl žmo
nių pamaldumo į Šiluvos Die
vo Motiną, visokiais būdais 
bandė k l iudyt i p i l ig r imams 
pasiekti Šiluvą, o kunigams — 
p a t a r n a u t i a t v y k s t a n t i e m s 
maldininkams. Per penkiasde
š imt okupaci jos metų buvo 

bandoma pašalint i Šiluvą iš 
žmonių širdžių ir atminties. 
Tačiau įvyko, kas ir turėjo 
įvykti: j au baigiame užmiršti 
sovietinius laikus, o Šiluvos 
garsas vis auga ir auga. 

2002 m. vasarą Šiluvoje 
pradėjau s ta tyt i Dvasinį cen
trą, kur is nuo rugsėjo mėnesio 
pradės savo pirmuosius gyva
vimo me tus . P lanuojame 
rugsėjo mėn. 7 d. Šiluvos atlaidų 
metu šį Dvasinį centrą pašven
tinti . J a u šiais metais stojan
tieji į Kunigų seminariją šia
me cen t re t i rs savo pašau
kimą, studijuos dvasinę teo
logiją ir prae is pagrindinį 
dvas in io formavimo kursą. 
Dievui l a iminan t Centro 
s ta tyba vyko labai sklandžiai 
ir visi darbai artėja į pabaigą. 

Dvasin io centro statybą 
parėmė „Kirche in not". „Reno-
vabis" , „Religinė šalpa" ir 
daug gerų žmonių Lietuvoje ir 
užsienyje. Iki šiol statybai esu 
išleidęs 2,303.380 Lt. "Kai bus 
užbaigti darbai , likusių sąs
ka i t ų apmokėj imui t r uks 

1.157.700 Lt, kuriuos dar rei
kia surasti . Todėl da r kartą 
kreipiuosi į visus, kur ie nėra 
abejingi dvasiniam Lietuvos 
prisikėlimui, prašydamas pa
ramos, kad Bažnyčiai labai 
reikalingas projektas sėkmin
gai būtų užbaigtas. Dėkoju vi
siems jau parėmusiems staty
bą ir t iems, kurie parems bai
giamuosius darbus. 

Jeigu nu t a r tumė te prisi
dėti prie Dvasinio centro sta
tybos užbaigimo, savo aukas 
galite siusti per Religinę šalpą 
New Yorke. pažymėdami, kad 
auka skiriama Šiluvos Dva
siniam centrui a r b a t iesiai 
Kauno arkivyskupijai šiuo 
adresu: 

Kauno arkivyskupijos ku
rija (Šiluvos DC) 

A/s 76687086077 
Vilniaus bankas AB 
SWIFT: CBVI LT 2X 
Vilnius, Lithuania 
Arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius 

Šiluvos Dvasinis centras. 

rillonas Hoyosas kaip noro su
sikalbėti su ekskomunikuoto 
arkivyskupo Marcelio Lefeb-
vre'o sekėjais ženklą gegužės 
25 dieną Švenčiausiosios Ma
rijos didžiojoje bazilikoje au
kojo Mišias pagal 1962 metų 
apeigas . Mišiose dalyvavo 
šimtai tikinčiųjų iš įvairių ša
lių, ta ip pat keli kardinolai ir 
vyskupai. 

Mišių pradžioje valstybes 
sekretorius kardinolas Angelo 
Sodano perska i tė popiežiaus 
pas i rašy tą sve ik in imo žodį. 
k u r i a m e J o n a s Pau l iu s II 
išreiškia savo dvasinį a r tumą 
sus i r i nkus i e s i ems ir te ikia 
palaiminimą. Pe r pamokslą 
kardinolas i šsamiau gilinosi į 
1962 metų apeigas . 
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• Kaukolikai. Birželio 5 d. 
Telšių vyskupas Jonas Boru
ta, SJ , lankėsi Kaukolikuose 
ir pašventino naują koplyčią. 
Koplyčiai su te ik tas kadaise 
čia Evangeliją skelbusio šven
tojo vyskupo Ansgaro vardas. 
Telšių vyskupas pasveikino 
gausiai susirinkusias tikinčiuo
sius ir išsamiai apžvelgė šv. 
vyskupo Ansgaro gyvenimą ir 
veiklą. Šv. Mišiose dalyvavo 
Skuodo rajono vadovai, giedo
jo Skuodo parapijos sumos cho
ras . Visų nuotaiką pakėlė ma
žųjų kanklininkių iš Skuodo 
meno mokyklos atliekami kū
riniai. Šventė tęsta Apuolės 
piliakalnyje, minint jo 1150 
metų jubiliejų. Sakoma, jo po 
šį p i l iakalnį vaikščiojęs ir 
šventas is vyskupas Ansgaras. 

ĮVAIRUS 

* 57 m. moteris, turinti 
rekomendacijas ir patirtį senų 
žmonių priežiūroje, ieško 
panašaus darbo. Tel. 708-220-
3307 arba 773-476-8442. 

* 2 vyrai ieško bet kokio darbo. 
Gali prižiūrėti senelius ar ligo
nius. Tel. 708-974-2821. 

' Sąžininga, tvarkinga 40 m. 
moteris, turinti pedagogini 
muzi kinj išsilavinimą, ieško darbo 
vaikų ar senelių priežiūroje su 
grįžimu namo. Tel. 708-422-
6980. 

' Moteris perka darbą "ofiso" 
valyme. Tel 708-220-3202, pa
likti žinutę. 

Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje. 

DIDINGAI GAUDŽIA NAUJI 
VARGONAI 

Prieš Sovietų Sąjungai į 
savo „la imingų" t a u t ų tarpą 
png laudž i an t ir Lietuvą, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Vilniu
je, buvo labai geri vargonai . 
Nau j i e s i ems L ie tuvos šei
min inkams i r j i e kėlė nerimą. 
Paslapčia va rgona i iš bažny
čios n e ž i n i a k u r dingo. To 
negana! I r pa t i bažnyčia buvo 
paversta vyno sandėl iu , o vė
liau i šn i ek in t a , joje į rengus 
ateizmo muziejų. 

Kai Šv. Kazimiero bažny
čia 1989 m. vėl buvo sugrąžin
ta t ik in t ies iems , ap t ik ta , kad 
ten ne t ik va rgonų nebebuvo, 
bet jos viduje bei išorėje buvo 
padary ta d a u g žalos. Bažnyčią 
šiek t iek s u r e m o n t a v u s . 1991 
m. kovo 3 d. j i buvo naujai 
a t šven t in ta . 

Nelengva bū tų įsivaizduo
ti bažnyčią, kurioje religinių 
apeigų m e t u n e g a u s t ų va r 
gonų muz ika . Šv. Kazimiero 
bažnyčiai į pagalbą a t skubė
jus Amer ikos j ėzu i t ams , buvo 
įsigyti kompiuteriniai vargonai. 

Vi ln iaus ka tedrą paver tus 
Paveikslų galeri ja, joje vykda
vo re l iginės muzikos koncer
tai. Tokie koncer ta i kiekvieną 
sekmadienį buvo pradė t i ruoš
ti ir Šv. Kaz imiero bažnyčioje. 
„Bet vis dėl to . — pasakė Šv. 

Kazimiero bažnyčioje veikian
čio Religinės muzikos centro 
vadovas prof. Leopoldas Dig-
rys , — kompiuter in is instru
men ta s n iekada nea ts tos t ikrų 
vargonų". Buvo dedamos pas
t angos įsigyti t i k rus , vamz
dinius , vargonus . Tuo reikalu 
su dosnia l abdara atskubėjo 
K a r s r u h e (Vokietija) evange
likų bažnyčios tikintieji . Prie 
j ų p r i s i jungus Lie tuvos vy
r i ausybe i ir V i ln iaus savi
valdybei, buvo džiaugiamasi , 
kad beveik už simbolinę, 4 
milijonų litų, sumą Šv. Kazi
miero bažnyčioje sugaudė pui
kūs „Oberlinger" firmos var
gonai. Su naujaisiais vargo
na i s v i suomenė buvo supa
žindinta birželio ir liepos mė
nesių sekmadieniais , religinės 
muzikos ir sus ikaupimo va
landų metu . koncertuojant pa
jėg iaus iems lietuvių vargoni
n i n k a m s , d a i n i n i n k a m s bei 
ki t iems at l ikėjams. Rugpjūčio 
m ė n u o s k i r t a s vargonin in
k a m s iš Latvijos, Lenkijos ir 
Vokietijos. 

A te inanč ia i s me ta i s di
džias negandas ir paniekini
mą pa ty rus i Šv. Kazimiero 
bažnyčia švęs 400 metų ju
biliejų. Pas i reng imai vyksta 
j a u dabar . 

P . Palys 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

I š n u o m o j a m a s naujai dekoruotas. 
modernus 2 mieg. butas su virtuves 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

66 PI. ir Marųuette Rd. 
Tel. 708-656-6599 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-9 1 0-0644. Janą. 

TA ĮSOM K 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKI.AS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM INSURANCE 
\UR AK )RH JU NAMU. SVFJKA R M 

IR (."YVYBĖS F)RM N K 
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

KRANK ZAPOLIS 
320S 1/2 YVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581 -8654 

CARPENTER - window install 
& outside trim: 2-3 yrs exp with 

refs. valid driv. lic. 
VVAREHOUSE M a t e r i a l 

Handler /Dr iver vvmdovvs. 
doors. e t c . mušt be certified to 
oper Forkiift. 2-3 yrs exp with 

refs. valtd driv. lic. 
Applv onlv in person at 

V\o6l ) I .ANI) VVINDOVVS 
ANT) DOORS. located at 

25VV355 Lake St. on the coriter 
of Lake & (..ir\ in Roselle. 

DĖMESIO! DĖMESIO* 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kamuoja? 
Ne bėda DRAUGAS jusu skel 
bima isspausdms nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 773-585-9500 ar užsukti i 

DRAUGO administracija adresu 
4545 W. 63 St., Chkago, 

R. 60629. 



V . A d a m k u s p a p i l d ė p r i e š t a r a u j a n č i ų n a f t o s g a v y b a i 
p r i e K u r š i u n e r i j o s g r e t a s 

Atkel ta iš 1 p s l . 
Prezidento teigimu, Rusijai 

po Kuršių mariomis esantys 
naftos šaltiniai neturėtų būti 
gyvybiškai svarbus, nes už Ura
lo kalnų ir Kaukaze jie turi dau
giau naftos, „negu jie patys gali 
išgauti ir sunaudoti". 

Prezidento R. Pakso patarė
jas užsienio politikos klausi
mais Alvydas Medalinskas, ko
mentuodamas V. Adamkaus pa
reiškimą, sakė, kad „klausimas 
nėra toks paprastas , kaip tą no
ri parodyti ka i kurie opozicijos 
politikai ir prie jų prisijungian
tis aiškiai į vidaus politiką su
grįžti norą parodantis V. Adam
kus". „Jeigu klausimas būtų pa

prastas, tai buvęs prezidentas, 
pats ekologas, kaip teigiama, 
žmogus, išvalęs Čikagos ežerus, 
tikrai būtų per penkerius prezi
dentavimo metus pakėlęs rage
lį, paskambinęs Rusijos vado
vui, su kuriuo, beje, buvo ir as
meniškai susitikęs, ir pareika
lavęs, jog platformos statybos 
darbai būtų sustabdyti", kalbėjo 
A. Medalinskas. 

J is pabrėžė, kad „deja, ta
čiau tik R. Pakso laikais Lietu
vos vadovybė ėmėsi ryžtingų 
žingsnių". 

„Prezidentas R Paksas 
buvo tas žmogus, kuris pasie
kė, jog UNESCO atsiųstų svar
bią tarptautinę komisiją, kuri 

įvertintų ekologines naftos 
gavybos pasekmes", sakė A. Me
dalinskas. 

Jo teigimu, po prezidento 
susitikimo su Rusijos aukštųjų 
parlamento rūmų pirmininku 
Sergej Mironov Rusijos pusė 
prakalbo apie Lietuvos ir Ru
sijos aplinkos ministrų susitiki
mo galimybę. 

„Susidaro įspūdis, jog kai 
kurie opozicijos politikai tik ir 
laukė, kada prezidentas R. Pak
sas, aktyviai darbavęsis įvai
riais k laus imais per pirmąjį 
prezidentavimo pusmetį, išeis 
atostogų, kad galėtų daryti savo 
politinius pareiškimus", teigė A. 
Medalinskas. 

B r a n d u o l i n i o r e a k t o r i a u s s t a t y b a L i e t u v o j e d o m i s i n e v i e n a s i n v e s t u o t o j a s 

Atkel ta iš 1 p s l . 
jeigu nereikės montuoti visos 
naujos įrangos, o bus naudoja
ma dalis senųjų statinių", kal
bėjo K. Prunskienė. 

Lietuvai nusprendus statyti 
naują branduolinį reaktorių, 
Prancūzijos bendrovė „Areva 
group", kuri pirmauja pasaulyje 
atominių reaktorių projektavi

mo ir kūrimo, branduolinio kuro 
panaudojimo, įskaitant jo per
dirbimą ir atl iekų tvarkymą, 
srityje, galėtų tai padaryti grei
čiau nei per 5 metus. 

T a r n y b ą b a i g i a n t i s s a u g u m o v a d o v a s r a g i n a n e p o l i t i z u o t i s a u g u m o 
Atkel ta iš 1 ps l . 

Prezidentūros signalai apie 
ketinimus pakeisti M. Laurinkų 
kai kurių politikų buvo įvertin
ti, kaip prezidento Rolando Pak
so noras paskirt i valstybės sau
gumo vadovu savo aplinkos as
menį. Tačiau M. Laurinkus po 
vieno iš susitikimų su R. Paksu 
tikino jau seniai planavęs dirbti 
diplomatinėje tarnyboje ir su-

gumui tik ankstesnio preziden
to V. Adamkaus prašymu. 

Radijo laidoje pirmadienį 
M. Laurinkus taip pat pareiškė, 
kad VSD dėmesio akiratyje 
tebėra didžiausia prezidento R. 
Pakso rinkimų finansuotoja — 
sraigtasparnių remonto bend
rovė „Avia Baltika". Praeityje ši 
bendrove eksportavo dvejopos 
— tiek karinės, tiek civilinės — 
paskirties sra igtasparnius į 

Afrikoje esančią Sudano valsty
bę, kuri kal t inama ryšiais su 
terorizmu. 

Buvusio Liberalų demokra
tų partijos (LDP) vadovo, dabar
tinio prezidento R. Pakso prezi
dento rinkimų kampanijai Ju
rijaus Borisovo vadovaujama 
„Avia Baltika" skyrė 1.2 mln. li
tų. Praeityje profesionalą lakū
ną akrobatą R. Paksą ir J. Bori
sovą sieja draugystė. tikęs vadovauti valstybės sau 

K . B o b e l i o i r G. V a g n o r i a u s p a r t i j o s n o r i b e n d r a d a r b i a u t i 

Atkel ta iš 1 ps l . 
parlamentaras K. Bobelis. „Mes 
kalbėjome apie artėjančius Sei
mo ir Europos Parlamento rin
kimus, ir ka ip gali dešiniosios 
partijos jungt is , vienytis, kad 
dalyvautų rinkimuose", pagrin

dinę priežastį, skatinančią par
tijas bendradarbiauti, įvardijo 
K. Bobelis. 

Anot A. Pilipausko. LKD ir 
NKS taip pat turi bendrus sie
kius kovoti su neigiamais reiš
kiniais — prasikaltusių parei

gūnų nebaudžiamumą, skan
dalais žemėtvarkos ir konsuli
nėje tarnybose bei Nacionali
nėje mokėjimų agentūroje. 

Šiuo metu LKD Seime turi 
tris. NKS — vieną vietą. 

B u v ę s p r e z i d e n t a s į S e i m ą n e k a n d i d a t u o s 
Atkel ta iš 1 ps l . 
pajėgią komandą, kad galėtų 
tinkamai a ts tovaut i Lietuvos 
žmonėms būsimajame Seime. 
„Dėsiu pastangas, kiek galėsiu, 
kad tokia politinė jėga galėtų 

efektingai ateinančiuose rinki
muose dalyvauti", sakė V. 
Adamkus. 

Seimo rinkimai vyks kitų 
metų rudenį. 

76 metų V. Adamkus radijo 

V i l n i u j e s u ž e i s t a p r a n c ū z ų a k t o r ė m i r ė n u o s m ū g i ų į g a l v ą 
Atkel ta iš 1 ps l . 

J is patvirtino, kad jo gina
mojo psichikos būklė šiuo metu 
yra patenkinama ir teigė tikįs, 
kad ligoninės medikai suteiks 
B. Cantat reikiamą pagalbą. 

Sunkiu M. Trintignant su
žalojimu į tar iamas muzikantas, 
nepatvi r t in ta is duomenimis, 
anksčiau yra sakęs, kad jei jo 
draugė neišgyvens, jis nusižu-
dysiąs. 

,,Aš manau , kad jį tinkamai 
prižiūrės ir neatsit iks nieko blo
go", sakė V. L. Papirtis. 

Advokatas teigė informavęs 
savo ginamąjį apie tai, kad jam 
inkriminuojamas sunkus akto
rės sveikatos sutrikdymas gali 
būti perkvalifikuotas į nužudy
mą. 

B. Cantat . V. L. Papirčio tei
gimu, ir dabar tvirtina neketi

nęs M. Trintignant sužaloti ty
čia. 

Laisvės atėmimo vietų ligo
ninės laikinasis vadovas Ri
mantas Gagys dabart inę B 
Cantat psichikos būklę pavadi
no „psichosensoriniu badu". Gy
dytojo teigimu, ligonį labiausiai 
trikdo pasikeitusi aplinka ir ne
galėjimas bendrauti su art imais 
žmonėmis. Pasimatyti su savo 
draugais B Cantat bus leista 
tik tuomet, jei tam pritars bylą 
dėl sunkaus M. Trintignant su
žalojimo tiriantys pareigūnai. 

J Laisvės atėmimo vietų li
goninę muzikantas buvo per
keltas praėjusį penktadienį, kai 
naktį praleido Lukiškių tardy
mo izoliatoriuje-kaiėjime ir pa
blogėjo jo psichikos būklė. 

Kaip informavo Teisingumo 
ministerija, pirmadienį ryte iš 

laidoje taip pat teigė kol kas ne
galvojantis apie galimybę daly
vauti kitais metais Lietuvoje 
pirmąkart vyksiančiuose Euro
pos Parlamento rinkimuose. 

Prancūzijos teisingumo ministe
rijos buvo gautas teisinės pagal
bos prašymas. J is persiųstas į 
Generalinę prokuratūrą. 

Prancūzų teisėsaugininkai 
prašo leisti j iems Lietuvoje at
likti tardymo veiksmus, susiju
sius su M. Trintignant sužaloji
mo aplinkybėmis. 

Vyriausiojo prokuroro Ra
mučio Janceviėiaus teigimu, jei 
prancūzai gaus leidimą atlikti 
Lietuvoje savo tyrimą, visas ap
klausas vykdys Lietuvos parei
gūnai, užsienio pareigūnai bus 
tik stebėtojai. 

R Jancevičius neatmetė 
galimybės, kad B. Cantat gali 
būti teisiamas Prancūzijoje pa
gal savo valstybės įstatymus, 
tačiau ar išduoti įtariamąjį 
prancūzų te isėsaugai , spręs 
teismas Lietuvoje. 

P r o k u r a t ū r a n u s t a t ė — S e i m o n a r i o V . Š u s t a u s k o n i e k a s n e s e k ė 

Atkelta iš 1 psl. 
. .Pareiškimas yra aiškiai 

neteisingas, nes nenustatyta, 
kad jis būtų buvęs operatyvinės 
veiklos objektu arba jo atžvilgiu 
butų t a ikomas operatyvinės 
veiklos metodas — slaptas seki
mas. Tokių duomenų nėra", sa
kė General inės prokuratūros 
prokuroras Mindaugas Dūda. 

Nutarimo atsisakyti pradėti 
ikiteisminį tyrimą nuorašas pir
madienį išs iųstas pareiškėjui 
Seimo na r iu i V. Šustauskui. 
„Joks operatyvinės veiklos me
todas šalies tarnybų jo atžvilgiu 
nebuvo taikomas, o pareiškėjo 
išvados yra subjektyvios", pra
nešė Generalinės prokuratūros 
atstovas spaudai 

Pastaruoju metu spaudos , 
pirmieji puslapiai mirga nuo
traukomis, kuriose V. Šustaus
kas nufotografuotas bendrau
jantis viešose vietose su prieš
taringos reputacijos žmonėmis 
— Kauno nusikalstamo pasau
lio autoritetu Henriku Daktaru, 
panevėžiečiu Kęstučiu Vaitie
kūnu. Pasak spaudos, su K. Vai
tiekūnu Seimo narys kalbėjosi 
apie Lietuvos laisvės sąjungos 
skyriaus (LLS) įkūrimą Pane
vėžyje. V. Šustauskas yra LLS 
vadovas ir įkūrėjas. 

..Ne spectarnybos fotografa
vo ir į laikraštį dėjo. Žurnalistai 
kaip paparaciai gaudo ir foto
grafuoja. Tai su žurnalistais te
gu jis ir aiškinasi", sakė proku

roras M Dūda. 
Birželio 24 dieną V. Šus

tauskas kreipėsi į prokuratūrą 
su pareiškimu, teigdamas, kad 
jį seka specialiosios tarnybos. 

Operatyvinės veiklos įstaty
mas draudžia taikyti operaty
vines priemones tik prezidentui, 
tačiau kitiems asmenims, tame 
tarpe ir Seimo nariais, esant 
a t i t inkamiems pagrindams, 
operatyvinės priemonės gali bū
ti taikomos. 

Be to. Generalinė prokura
tūra atlieka ikiteisminį tyrimą 
dėl galimo V. Šustausko spaudi
mo teisėsaugai. Seimo nariui 
įtarimai kol kas nėra pareikšti, 
ikiteisminis tyr imas atliekamas 
toliau. < BNS) 

* A t o s t o g a u j a n č i o s So
c i a l d e m o k r a t ų pa r t i j o s va
dovybė patyrė netikėtų nuosto
lių. Valdančiąją partiją vakar 
pareiškė paliekanti Regina Lo-
pienė viena iš vadinamųjų senų
jų socialdemokratų atstovių, 
partijos prezidiumo narė. 

Valdančiąją partiją politikė pa
liko dėl vadovų diktato ir „už
kulisių" politikos. (R-Elta) 

* Lietuvoje g r i a u d ė j a n t 
korupci jos s k a n d a l a m s , Kau
no konservatoriai užsimojo su
tramdyti korumpuotus savival
dybės tarnautojus — surašė ko

vos su korupcija programą. 
(LŽ-Elta) 

* Ki lus s k a n d a l u i , pajū
ryje p r a d ė t i abe jo t inų skly
pų a r e š t a i . Sustabdytos visos 
statybos, areštas uždėtas dau
geliui sklypų Karklėje ir jos 
apylinkėse. (K-Elta) 

Išlydėjus į Viešpaties ramybės namus 

A f A 
dr. VINCĄ MACIŪNĄ, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai GENO
VAITEI, sūnums ALGIUI ir VYTAUTUI, jų šei
moms bei giminėms. 

Tegu Viešpaties meilė apgaubia ir stiprina 
liūdinčius. 

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba 
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Lietuvos partizanų globos fondui aukojo: 

$200 Hubert Jodvvalis, Fa i rbank , AK; Jonas Kubilius, 
Beverly Shores, IN (viso $400); Jonas ir Vanda 
Stankai , Evergreen Park, IL (viso $300); Nemi ra 
Šumskienė , Chicago, IL (viso $400). 

$100 pik. Ron ir Liane Kil ikauskai , Fairfax, VA; Jonas 
Vasys, Dedhan, M A (viso $400); Genevieve ir 
Lucy Kiki las , Kenosha, WI (viso$500). 

$75 Feliksas i r Janina Bobinai, Berwyn, IL (viso 
$188). 

$ 5 0 Amerikos Lietuvių Bendruomenė E. St. Louis 
apylinkė, I L per Vytautą Gavelį (viso $500); Ka
zys ir Louice Bacanskai, Dorchester, MA (viso 
$175); J u s t i n a s Dėdinas, Oak Brook, IL (viso 
$120); J o h n Girdauskas, Hamden, CT; Danu tė S. 
Harmon i r Pranas Tupikas, Falls Church, VA 
(viso $100); Daina E . Kojelis, Villa Park , IL (viso 
$150); d r . Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI 
(viso $501); Viktoras A. Kurait is , Orland Pa rk , IL 
(viso $225); Antanas Sereika, Willow Springs, IL 
(viso $220); Konstancija Stasiulienė, Oak Lawn, 
IL (viso $300); Vytautas Trečiokas, Wethersfield, 
CT; J u o z a s ir Sigutė Užupiai, Worth, IL (viso 
$250). 

$ 4 0 Vanda Bagdonas, Daytona Beach, FL (viso $445); 
Anas tas ia Sema, O a k Lawn, IL (viso $90). Čes
lovas Žilionis, Palos Heights, IL (viso $123). 

$ 3 7 Robertas i r Aldona Tamulioniai, Beverly Hills, 
MI (viso $287). 

$ 3 0 Aleksandras ir Dale Špokai, Broomfield, CO (viso 
$120). 

$ 2 5 Marius Ambrose, New Market , MD (viso $50); 
Kazys Bananas, Ormond Beach, FL (viso $100); 
Kleopatra Buinevičienė, Palos Park , IL; Bronė 
Ciunkienė , Warren, MI; Stasys ir Sofija Džiugai, 
Oak L a w n , IL (viso $125); Vitoldas Gruzdys, Euc-
lid, OH (viso $100); Zigmas ir Virginia Grybinas, 
O Fallon, IL (viso $75); Pe t ras Jadviršis , Chicago, 
IL (viso $105); P e t r a s Kliorys, Euclid, OH (viso 
$175); Ju rg i s Matusevičius, Palos Hills, (viso 
$125); Mečys ir J a n i n a Mikutaičiai, Chicago, IL 
(viso $50); Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL (viso 
$275); Vygand Petravičius , Kenosha, WI (viso 
$50); A d a Sakalienė, Oak Lawn, IL; Henry ir 
S tephanie Stasai, Cleveland, OH (viso $45); Ena-
ta Skrupskelis, Chicago, IL (viso $155); Jonas 
Spurgis , Chicago, IL ; Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, 
Chicago, IL (viso $105); Antanas Zaparackas , 
West Bloomfield, M I . 

$20 

$ 1 5 

$ 1 0 

Estera Alšėnienė, Brecksville, OH (viso $70); Da
lia B u t ė n a s , Oak Lawn, IL (viso $60); Je ron imas 
ir Aldona Dabrila, Dorchester, MA; John P. Jod-
walis, Riverside, I L (viso $40); Joseph Kalvait is , 
Chicago, IL (viso ($40); Aldona Masiulionis, Bata-
via, NY (viso $40); Faus tas ir Therisa Strolia, 
Oak Fores t , IL (viso $80); John ir Danute Svirs-
ky, Brockton, MA; Aleksandras Verikas, Racine, 
WI (viso $170). 
Salomėja Idzelis, Cleveland, OH (viso $40); Ju r 
gis Likanderis, Kankakee , IL (viso $30). 
Albert Balilonis, Philadelphia, PA (viso $20); 
Henry Jenig, Chicago, IL (viso $20); K ir L. Kiz-
lauskai , West Bloomfield, MI; Jonas Miežinskas, 
Oak L a w n , IL; Mari ja Plačienė, Woodstock, GA; 
Irena Sullivan, Pa los Heights, IL (viso $30). 

P a g e r b d a m i a.a. a g r o n o m o J o n o P u p i n i n k o at
m i n i m ą , L i e t u v o s p a r t i z a n ų Globos fondui p e r 
L.P.G. fondo ats tovą E. Slavinską atsiųstos aukos: 
$ 5 0 An tanas ir Juzė Aidukai, Largo, FL. 

Mečys i r Elena Krasauskai , So. Pasadena , FL 
(viso $95) . 
Algis Dūda , St. P e t e Beach, FL (viso $300); Dan
guolė Griganavičienė, Darien, IL (viso $740); Eu
genijus i r Irena Slavinskai , St. Petersburg, FL 
(viso $260) . 
Aldona Čėsnaitė, St . Pete Beach, FL; Loreta Ky-
nienė, So. Pasadena, FL (viso $40); Bronė Taorie-
nė, St. Petersburg, FL (viso $40). 

L i e t u v o s part izanų g l o b o s fondas širdingai dėkoja 
vis iems aukotojams už gaus ias aukas . 

a.a. Jono Pupininko g iminėms ir ar t imiesiems mūsų 
nuoširdi užuojauta . 

L i e t u v o s Part izanų Globos Fondas , 2711 West 
71s t St., C h i c a g o , IL 60629 . 

$25 

$ 2 0 

$ 1 0 

A f A 
ZUZANA MATULIS 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 4 d., sulaukusi 77 metų. 
Nu l iūdę liko: s ū n u s Algis, anūka i Bethany Crispin 

su J o n , Chr i s t ina Matul is ; Nicholas Matulis, Eric Matu
lis; brolis Stephon Stonys su žmona Marion; seserys 
He len Stonys ir Bronice Stonys. 

A. a. Zuzana buvo žmona a.a. Kosto ir mama a.a. 
Romo. 

Velionė pašarvo ta trečiadienį, rugjūčio 6 d. nuo 2 v. 
p .p . iki 9 v.v. Archer laidojimo namuose , 6108 S. Archer 
Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvir tadienį , rugpjūčio 7 d. Iš lai
dojimo n a m ų velionė bus a t lydė ta į Švč. Mergelės Mari
jos Neka l t o Prasidėjimo bažnyčią, 2745 W. 44 St., Chi
cago, IL, kurioje 10 vai . ryto b u s aukojamos šv. Mišios 
u ž j o s sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimie
ro l ie tuvių kapinėse . 

Nuoširdžia i kviečiame gimines , draugus ir pažįs
t a m u s da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot . direkt . Archer F . H. Tel. 773-585-1003. 

Lietuvių literatūros istorikui 
A t A 

dr. VINCUI MACIŪNUI 

mirus, dideliam skausme ir liūdesy likusiems 
žmonai GENOVAITEI, sūnums VYTUI ir AL
GIUI su šeimomis ir kitiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą. 

A. ir K. Juzaičių šeima 

A t A 
dr. VINCUI MACIŪNUI 

užbaigus šią žemišką kelionę, nuoširdžiai užjau
čiame žmoną GENOVAITĘ, sūnus VYTAUTĄ ir 
ALGĮ su šeimomis bei kitus artimuosius. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XVI taryba 

ALGIRDO GRIGAIČIO PRISIMINIMAS 
Tėvo dieną, birželio 15, te

ko da lyvaut i Algirdo Grigaičio 
p r i s imin ime ir paminklo šven
t i n i m e . Buvo graži šeimos 
šventė . Devintą valandą ryto 
Pala imintojo Jurg io Matula i 
čio misijoje buvo laikomos Mi
šios už Algirdo sielą ir taip 
p a t buvo la ikomos Mišios 
Algio j a u n y s t ė s dienų kampe
lyje, Senojoje Varėnoje. 

D i e n a buvo labai graž i , 
s au lė t a ir ši l toka. Po Mišių 
vykome į Šv. Kazimiero kapi
nes, k u r stovėjo naujas pa
mink la s Lietuvos sūnui . Algio 
n u o š i r d u s d r a u g a s k u n . K. 
T r i m a k a s atvyko į kapines tie
siai po Mišių Šv. Antano para
pijoje, Cicero . Ši bažnyčia 
Algio gyvenime irgi yra reikš
minga, nes šioj bažnyčioj prieš 
41 m e t u s vyko Algio su tuoktu
vės. 

A p s u p u s paminklą šeimai 
ir g r a ž i a m būriui draugų, kun. 
K. T r i m a k a s pravedė šventini
mo apeigas, prisimindamas Algio 
men i škus g a b u m u s fotografi
joje, Algio gabumus , d i rbant 
aviacijoje ir ta ip pat užaugi
nus gražią šeimą, tr is aukš tu s 
m o k s l u s ba igus i a s d u k r a s , 
Daivą, Liną ir Dailę. Kun. K. 
T r i m a k o a k i m i s p a m i n k l a s 
savo forma lyg ir kyla į dangų, 
t ik imės , kad Algis tena is yra 
ir dž i aug ias i Viešpa t ies ra-
mvbe.. . 

Po apeigų visi da lyvia i 
buvo pakviesti vaišėm, kurios 
vyko Conrad Hilton viešbuty
je . Svečiam susir inkus, vy
r iausia duktė Daiva pradėjo 
programą. J talką pasikvietė 
Dailę ir abi kalbėjo apie prisi
m i n i m u s iš savo gyvenimo 
apie tėvą. Prisiminimai buvo 
iš j aunys tės dienų, nes tuo
met, j ie jom buvo maloniausi. 
J o n u k a s Majauskas. Algio 
a n ū k a s , pagrojo smuiku. 

I rena kalbėjo apie Algio 
savigarbos išlaikymą, nepasi
d u o d a n t neklausančio kūno 
n a š t a i , kuri Algį slėgė per 
paskut in ius dešimt metų. Al
gis, būdamas mūsų ta rpe , vi
suomet būdavo draugiškas, to
le rant i škas , visada l inksmas, 
ne t ir problematiškas si tuaci
j a s sugebėjo lengvu humoru 
užgesinti . Jo taiklus kr i t iškas 
žodis visada būdavo sušvel
n in t a s j am tipišku humoru , 
kalbėjo Irena. 

Vaišių metu ir dar po to 
svečiai šnekučiavosi, prisimin
d a m i savo draugą, pasi
t r aukus į iš mūsų tarpo. Ten
ka t ik prisiminti, kad gero 
žmogaus gyvenimas y ra pas
tovi dovana mums. viršijanti 
liūdesį. Tokia dovana mes ga
lim pasigerėti, džiaugtis šian
dien ir ateityje. 

Dalyvė 
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SUSIPAŽINAU SU EVELINA 

OŽELIENE 
Keliaujančios Švč. Mer

gelės Marijos statulą rug
pjūčio 9-16 d. galėsite aplan
kyti Lemonte, prie ,.Holy 
Family Villa" koplyčios. 

Tūkstantmečio Madona. 
E. Sulai&o nuotr. 

„Seklyčioje" rugpjūčio 6 
d., 2 v. p.p.. trečiadienio po
pietės programoje kalbės dr. 
Petras Kisielius, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos. Bus įdomu 
pasiklausyti jo įspūdžių. Kaip 
visuomet, bus bendri pietūs. 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos mokykla 
i Nativity BVM school) pra
neša, kad šiais metais bus 
atidarytas papildomas sky
rius - ikimokyklinis (mokinių 
amžius 3-5 m.). Mokslo metų 
atidarymas - rugpjūčio 21 d. 
7:45 vai. r. Ši diena bus trum
pesnė - iki 11:30 vai. r. nei 
įprastai. Pamokų laikas - nuo 
7:45 vai. r. iki 2:15 v. p.p. Yra 
prailgintos dienos programa, 
kuri prasideda nuo 6:30 v. iki 
7:45 v.r. ir po pamokų 2:15-
6:00 v. v. Turintys klausimų 
skambinkite mokyklos tel. 
773-476-0571. 

Jėzuitų koplyčioje (2345 
W. 56th Str. Chicago, IL 
60636-1098. tel. 773-737-
B40O) rugpjūčio 10-ąją dieną, 
pamaldos vyks ne dešimtą, 
bet devintą valandą ryto. Ki
tų rugpjūčio, rugsėjo ir vėles
nių mėnesių sekmadienių pa
maldų tvarka, kaip ir anks
čiau - 10 vai. r. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų apy
gardos tradicinė gegužinė 
rugpjūčio 17 d. PLC sodelyje, 
Lemonte. vyks po 11 vai. šv. 
Mišių. Bus namų gamybos 
maisto, smagios muzikos. 
Veiks loterija. Loterijai rei
kalingi fantai. Kas gali paau
koti, prašomi juos įdėti į baž
nyčios prieangiuose esančias 
dėžutes. 

Atveskite savo vaikučius j 
..Pipirų ratelį", kuris veikia 
pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 9:30 v.r. iki 11:30 
v.r. ir trečiadieniais nuo 12 v. 
p.p. iki 2 vai. p.p. (Vaikai lan
ko kartu su tėveliais arba se
neliais). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Rimą (Stro-
pute) Geimer 773-775-9498 
tarp 9 v. r. ir 5 v.v. Vaikus pri-
iminesime tik iki spalio 1 d. 

Rugpjūčio 10 d. Švyturio 
įOrq Aaulių kuopa rengia Pi
lėnų stovyklos vasaros ge

gužinę. Pilėnų vartai bus at
dari nuo ankstyvo ryto. Sesės 
švyturietės vaišins lietuviš
kais patiekalais, o broliai švy-
turiečiai žiūrės, kad nebūtute 
ištroškę. Gausiai dalyvau
kime gegužinėje, nes savo at
silankymu paremsite Pilėnų 
stovyklos išlaikymą. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liute
ronų parapijos patalpose, Oak 
Lawn, organizuojamas vaikų 
darželis (day—care). Vaikų 
amžius - 3-5 metai. Užsiėmi
mai vyks penkias dienas per 
savaitę nuo 8:30 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų, - leiskime 
mamoms dirbti! Jei susirinks 
pakankamai vaikų (bent 12), 
darželis pradės veikti 2003 m. 
rugsėjo 2 dieną. Dėl vaikų 
registravimo kreiptis tel.: 
708-^122-1433 iki rugpjūčio 
26 d. 

Lietuvių fondo golfo 
diena-žaidynės vyks rugsėjo 
28 d., sekmadienį, Old Oak 
Country Club, Lock Port, IL. 
Norintys dalyvauti kviečiami 
registruotis iš anksto, kreiptis 
į Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

JAV LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius atostogauja. Į darbą grįž
ta rugsėjo 2 d. ir toliau veiks 
antradieniais ir penktadie
niais, kaip ir anksčiau. 

„Draugas" visus 94 metus 
buvo gyvas savanorių dėka. 
Laukiame jų ir šiemet vasa
ros šventėje rugpjūčio 10 d. 
Galintys ateiti į talką kviečia
mi paskambinti „Draugo" 
valdybos pirm. Marijai Re-
mienei 708-562-1448. 

SAUSRA! Kur gi ta saus
ra, tik turbūt ne Čikagoje (ir 
apylinkėse), juk kone kasdien 
lyja... Ne, ne tokia sausra, o 
toji, kuri atsirado „Draugo" 
vasaros šventės „Laimės šu-
linėlyje". Kviečiame, prašo
me, raginame atnešti, atvežti, 
atsiųsti dovanėlių ir papildyti 
apysausį laimėjimų šulinį. 
Kadangi vasaros šventė jau šį 
sekmadienį, malonėkite pa
skubėti. Pasidairykite savo 
namuose — juk kiekvienas 
turime gražių daiktelių, kurie 
iš esmės nereikalingi, o kaž
kam, iš „Laimės šulinėlio" tą 
dovanėlę ištraukus, padarys 
daug džiaugsmo. Dovanos lai
mėjimams priimamos „Drau
go" administracijoje. Iš anks
to dėkojame už kiekvieną „la
šelį", kuris suvilgys „Drau
go" šventę, kad ji pražystų 
tikrai šventiška nuotaika. 

Rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį, Ateitininkų namų sodely
je, Lemonte, ALTo Čikagos 
skyrius buvo surengęs tradi
cinę gegužinę su loterija, lie
tuvišku maistu ir lietuviška 
muzika (grojo Antanas And-
rekus). Nors smarkus lietus 
su perkūnija po pietų šventės 
dalyvius suvijo į pastatą, bet 
vyriausioji šventės organiza
torė Evelina Oželienė liko 
labai patenkinta renginiu, 
kuriuo siekta surinkti lėšų 
ALTo veiklai. Beje, pačiai 
teko įsitikinti, kad kasmeti
niuose ALTo suvažiavimuose 
Čikagos pirmininkė centro 
valdybai įteikia stambiausią 
iš visų skyrių auką. 

Ne pirmi metai lankau 
ALTo renginius ir juose maty
davau inteligentišką Čikagos 
skyriaus pirmininkę Eveliną 
Oželienę, bet su ja nebuvo te
kę susipažinti iš arčiau. Pasi
naudojusi proga, kai, atrodė, 
jos darbai Lemonto gegužinė
je jau buvo baigti, šį kartą nu
tariau ją pakalbinti. 

Evelina Oželienė ALTo 
Čikagos skyriaus pirmininkė 
- jau penkeri metai, o ALTo 
organizacijoje dirba penkioli
ka metų. Iki to laiko ALTe 
veikė jos vyras, Kazimieras 
Oželis. Žinodama, kad ALTas 
yra sukurtas pirmosios kar
tos lietuvių 1940 m. ir kad 
pati Evelina Oželienė yra pir
mosios lietuvių išeivių kartos 
dukra, paklausiau, kada ji iš
girdo apie ALTą. 

- Apie ALTą girdėdavau 
nuo jaunų dienų, nes daly
vaudavau Vasario 16-osios 
minėjimuose, kuriuos rengda
vo ALTas. Priklausiau „Pir
myn" chorui, kuriam vadova
vo Kazys Steponavičius, ir Al 
Stephens vadovaujamam mo
terų chorui. Net kai buvome 
maži. visada dalyvaudavome 
Vasario 16-osios minėjimuose 
parapijoje. Tėveliai, nors ne
buvo ALTo nariai, bet akty
viai rėmė jį. O mano vyras 
Kazys Oželis daug metų ak
tyviai dirbo ir ALTe, ir VLI-
Ke. Kai jis mirė. aš stojau į jo 
vietą, - papasakojo Evelina 
Oželienė. 

Įsišnekus sužinojau ir jos 
šeimos istoriją. Evelinos tėveliai į 
Ameriką atvyko labai jauni 
1913 m., būdami 15-16 metų. 
Ir kas įdomiausia, vieni, be 
tėvų. Reikia tik įsivaizduoti, 
kokios drąsos reikėjo turėti 
šiems jaunuoliams. Ir kas ga
lėtų pasakyti, kad lietuviai 
prieš šimtą metų buvo tamsi 
ir užguita tauta , jeigu jos 
vaikai drįso plaukti per van
denyną. Tėvelis Juozas Stan
kus atvvko į Baltimore iš 
Gaurės, mama Sofija Vitar-
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ŠVENTEI LABAI TRŪKSTA 

PRIZŲ LA IMĖJ IMAMS! 

Žaislai, statulėlės, paveikslai, rankdarbiai, indai 
— viską, ko Jūs savo namuose šiuo metu 

nepr i ta ikote, padovanokite mums! 
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šventės dalyvius. 
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dėkingi! 
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taitė - į New Yorką iš Šilalės. 
- Matot, aš esu tikra že

maitė, - juokiasi Čikagoje gi
musi Evelina Oželienė. 

Vėliau abu tėvai Čikagoje 
susirado giminių, persikėlė ir 
čia susipažino. Tėvelis dirbo 
mėsininku, o mama - spaus
tuvėje. Darbas ir gyvenimas, 
kaip girdėti dažną pasako
jant, buvęs labai sunkus. Nuo
moję po mažytį kambarėlį, 
kur tilpdavusi tik lova. Tė
velis norėjęs mokytis. Tėvai 
sukūrė šeimą 1917 m., susi
tuokė Šv. Kryžiaus parapijoje. 
Ten gimė vyresnysis Evelinos 
brolis. Apie 1920 metus šeima 
persikėlė į Brighton Parką, 
įsigijo namelį. Evelina, moky
damasi gimnazijoje, dainavo 
chore, vaidino ir lankė pianino 
bei dainavimo pamokas. Evelina 
Oželienė po tėvelių mirties 
liko gyventi Brighton Parke, 
kur šalia tėvų abu su vyru pa
sistatė savo namą. Brolis Juo
zas gyvena Main valstijoje. 
Jos žodžiais, nors brolis vedė 
ne lietuvaitę, bet labai gražiai 
auklėja vaikus. Turėjau su
prasti - lietuviškai. 

Evelina šeimoje matė lie
tuviško veikimo pavyzdį: ma
ma dirbo su Brighton Parko 
lietuvių moterų klubu, tėvelis 
- parapijos Šv. Vardo draugi
joje. Tėvai skaitė ir „Draugą", 
ir „Naujienas", vaikams 
tėvelis iš krautuvių parnešda
vo lietuviškų knygelių. Šeima 
namuose kalbėjo lietuviškai, 
nors vaikams nedrausdavo tu
rėti amerikiečių draugų. Lan
kydavo lietuviškus renginius, 
koncertus (jai įsimintini buvę 
„Margučio" koncertai). Eveli
na Oželienė labai nuotaikin
gai prisiminė ir tuometines 
lietuviškas gegužines: 

- Tėvai važiuodavo į ge
gužines Willow Springs. Buvo 
tokia vieta, kurią lietuviai va
dino „Bliūdas". Buvo ir „Biru
tės kalnas" (amerikonai, žino
ma, tas vietas kitaip vadinda
vo). Ten vykdavo Joninės. Kai 
mama su tėveliu buvo jauni, 
norėdavo išvažiuoti pasilinks
minti su jaunimu, todėl ir vai
kus tampė su savimi. „O je, 
jūs užmigdavot po medžiu, -
prisimindavo mama, — nes 
mes laukdavom dvyliktos va
landos nakties". Tai būdavo 
tikros Joninės. Vėliau mano 
tėvelių kartos žmonės links
mindavosi vadinamame Vy
tauto darže prie Šv. Kazimie
ro kapinių. Lietuviai norėjo 
laikytis savų. Kai 1949 m. at
važiavo nauji lietuviai, jie irgi 
norėjo linksmintis su savais. 
Taip daro ir dabartiniai atvy
kėliai lietuviai. Tarp mūsų 
neturėtų būti skirtumų, mes 
turim kaip nors susijungti. -
sakė Evelina Oželienė. 

J i pati, augindama vai
kus, įsijungė į parapijos veik
lą, dirbo Montessori mokyklo
je. Lietuviškai mokyklai ati
davė 8 metus. Kai vaikai pra
dėjo lankyti gimnaziją, Eveli
na Oželienė priklausė tėvų 
komitetui. Jai prisimena apie 
1973 metus mokykloje vykusi 
internacionalinė diena, ku
rios metu ji rengė Lietuvių 
dieną. Nors mokiniai buvo 
daugiausia airiai, o lietuviu
kų tebuvo gera dešimtis, jai 
vis dėlto pasisekė surengti ge
resnes Lietuvių dienas ir taip 
nustebinti kitataučius. Kai 
pagalvoji, argi būna kitaip. 
Kai lietuviams reikia parody
ti savo tautybę, jie būna ne
pralenkiami. 

Kartu su vyru Kazimieru 
Oželiu, kuris buvo Lietuviš
kos operos pirmųjų dešimties 
spektaklių režisierius, daina
vo operos chore (su pertrauka 
- 20 metų). Šiuo metu Evelina 
Oželienė dalyvauja Čikagos 
lietuvių prekybos namų ir Ro
mos katalikių moterų sąjun-



ALTo Čikagos skyriaus gegužinėje (iš kairės): Evelina Oželienė, Petras Buchas, Vaclovas Kleiza, prel. Ignas 
Urbonas susipažino su naujuoju Lietuvos ambasadoriumi Čikagoje Arvydu Daunoravičiumi. Jono Kuprio nuotr. 

gos veikloje. ALTe Evelina 
Oželienė atstovauja Lietuvos 
vyčiams. 1994-1997 m. buvo 
Vyčių pirmininkė. Jos vado
vavimo metais Vyčių organi
zacija turėjo iki 4,000 narių. 
Kaip ir visose išeivių organiza
cijose, sunku esą pritraukti 
jaunimą. Bet ir šiuo metu yra 
jaunų šeimų, subrendusių Vy
čių jaunimo organizacijoje ir 
savo vaikus - jau 4-5 kartos 
lietuvaičius - auklėjančių lie
tuviškai bei dalyvaujančių Vy
čių organizacijos veikloje. Eve
lina Oželienė pasakoja, kad 
Vyčių Čikagos apygarda turi 
skyrius Brighton Parke. Mar-
ąuette Parke. Brigdeporte, 

Lemonte, Gary, IN, Kenosho-
je, naujas nedidelis skyrius at
sidarė Millwaukee. Lš viso apygar
doje yra 600 narių, tre-
čios-ketvirtos kartos lietu
vių, kurie jau nebekalba lietu
viškai ir supranta jau labai 
sunkiai. 

- Aš visada visiems saky
davau, kad reikia stengtis 
išmokti lietuviškai, nes vieną 
dieną Lietuva bus laisva ir jūs 
turėsite su Lietuva reikalų. Aš 
pati su pusseserėmis ir pus
broliais Lietuvoje susirašinė
jau nuo 9 metų lietuviškai. 
Kai pirmą kartą 1991 m. va
žiavau j Lietuvą, giminės buvo 
labai sunerimo - atvažiuoja 

amerikonka, kaip mes su ja 
susišnekėsim... Ir buvo labai 
nustebę, kad aš su jais pradė
jau kalbėti lietuviškai. 

1996 m. Čikagos lietuvių 
moterų klubas už lietuvišką 
veiklą Eveliną Oželienę kartu 
su Aldona Brazis ir Birute Ja
saitiene apdovanojo metų mo
ters žymeniu. 

Gaila, mūsų pokalbis su 
Evelina Oželienė buvo gana 
trumpas, nes jos prireikė ben
dradarbiams. Organizatoriai 
turi darbų dar ir po to, kai sve
čiai išsiskirsto. 

Audronė V. Škiudaitė 

Jono Kuprio nuotr. iš kaires: Pranas Ju rkus . ALTO pirmininkas Saulius Kuprys su sūnumi Jonu . Marija 
Remiene. Aušrele Sakalaite ir Stasys Dubauskas. 

ĮDOMIOJI SKILTIS DĖMESIO 

VYTAUTAS MERKYS 

DRAUDŽIAMOSIOS LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS KELIAS' 

Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla Vilniuje 1994 m. iš
leido informacine knygą, skir
tą lietuviškos spaudos atgavi
mo 90—osioms metinėms pa
minėti. 

Įvadiniame žodyje rašo
ma, jog ši knyga skirta ypa
tingam laikotarpiui - lietuvių 
spaudos draudimo metams 
(1864 - 1904), todėl joje paro
domas caro valdžios represijų 
mechanizmas. 

Duomenys apie kiekvieną 
to meto lietuvišką knygą, 
atsišaukimą ar kitokį nepe
riodinį leidinį yra paskelbti 
buvusių Knygų rūmų išleisto

je nacionalinėje Lietuvos bib
liografijoje. Tačiau tie vertin
gi duomenys lieka statiški, jie 
neparodo tikrojo spaudinių 
funkcionavimo, jų kelio į 
skaitytoją, plačiąją visuome
ne, tautą. Norėdamas užpil
dyti šią spragą, autorius ėmė
si darbo sudaryti šią knygą 
apie spaustuvių išleistų spau
dinių tolimesnį kelią, kol jie 
pasiekdavo skaitytoją - kokie 
spaudiniai, kokiu mastu ir 
kada plito, kas juos ir kaip 
platino, kas spaudinius įsigy
davo, kaip laikydavo ir saugo
davo. Be to, pirmą kartą taip 
plačiai įvardinami caro val
džios susekti knygnešiai ir 
spaudos laikytojai, pateikia
mi glausti jų biografiniai duo
menys. 

Knygos kaina 15 dol.. 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis. Įsigyti norimų knygų 
galima ..Draugo'" knygynėly
je, adresu 4545 West 63rd. 
Street. Chicago. IL 60629. 
Teirautis telefonu 773-585-
9500. Kviečiame apsilankyti 
„Draugo" knygynėlyje. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

„Draugo" vasaros šventė
je bus galima įsigyti bilietų į 
Violetos Urmanavičiūtės kon
certą. 

.DRAUGO" RĖMĖJAI 
Jaunosios kartos mūsų 

skaitytojai Linas ir Audronė 
Norušiai iš Homer Glen. IL. 
atnaujindami prenumeratą 
parėmė ..Draugą" dosnia 100 
dol. auka. Džiaugiamės juos 
turėdami skaitytojų tarpe ir 
širdingai dėkojame. 

Gailutė ir Tadas Palio-
niai iš Madison, WL skiria 40 
dol. auką ,,Draugui", a^a 
Eduardo Lapo atminimui. Sa
vo ilgametį skaitytoją ir rė
mėją a"i"a E. Lapą maloniai 
prisimename, o G. ir T. Pa-
lioniams dėkojame už auką. 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 
19.9 cento skambinant į 
Lietuvą. 4,9 cnt JAV bet 
kada. Jokių papildomų mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviš
kai į DIAL NOVV atstovą su 9 
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. Naudodami DIAL 
NOVV paslaugas, tuo pačiu re
miate išeivijos lietuvišką ži-
niasklaidą. DIAL NOW — pati
kimiausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu! 


