
:sr.~*>.x.u < u / c o v o 

THE LIBRARY OF COHGRZSS 
EOROPEAN READING ROOM 
S E R I A L S D I V I S I O H 
S&SHZSGSOS 5C 205«C- iS30 
l , . l , l l l . . , , l , l , . l . . i l l , , , , l , . l ! . . l , . . l l . l l , , , t . i , . l , l , , . l l , . l 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 08-18-03 

PERIODICALS 
August 19,2003 
Vol. XCIV 

THE L I T H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 19, 2003 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC 
Nr. 160 

Kaina 50 c. 

Kaip gal ima išvengti 
kaulų suminkš tė j imo; 
ta isykl inga mi tyba: 
kas su kuo ir ka ip . 

2 psl. 

Tai buvo t ik repet ici ja ; 
a r gal ima Lietuvoje 
kr ikščionių pol i t ikų 
santa lka ; ke l ių 
t ies imas gali būt i 
pe ln ingas vers las . 

3 psl. 

Lietuviai dž iaugias i 
nauju kun igu ; 
l a n k s t i n u k a s 
ke l iau jan t iems į JAV. 

4 psl. 

Naujos ta isyklės 
gabenan t i ems gyvūnus 
pe r Europą . 

5 psl. 

Natali ja ir J o n a s 
Vazneliai pe ržengė 
pirmojo b e n d r o 
gyvenimo 50-mečio 
slenkstį; ieško giminių 
ir ar t imųjų; nauji 
skai tytojai . 

6 psl. 

Sportas 
* Suomi jo je v y k u s i o s e 

gal iūnų v a r ž y b o s e — 
..Strone Man Super Series 
Grand Prix" — 7-tąją vietą tarp 
devynių dalyvių užėmė Žydrū
nas Savickas. 

* L ie tuvos t en i s in inkė 
Lina Stančiūtė laimėjo Ita
lijoje vykusį ITF serijos ..Marti
ną Francą" moterų teniso tur
nyrą, kurio prizų fondas 25,000 
JAV doleriu 

prancūzu krepšio 
' Europos čempionatui 

besirengianti Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė sekmadie
nį pergalingai baigė keturių ko
mandų turnyrą Strasbūre, dra
matiškose rungtynėse po prate
simo nugalėjusi Prancūzijos 
krepšininkus 110:100 (20:21. 
16:32. 33:19. 17:14; 24:14). Šio
se rungtynėse lietuviai parodė 
tvirtą charakterį ir sugebėjo iš
piešti pergale, po dviejų kėlinių 
atsilikdami net 17 taškų — 
36:53. 

* Geriausias Baltijos val
stybių kart ingų lenktyni
ninkas , vilnietis Žilvinas 
Ožkutis, dalyvaujantis JAV 
valstybiniame ..Barber Dodge" 
automobilių čempionate, po sa
vaitgalį ..Limo Rock Park" 
lenktynių trasoje vykusių šeš
tojo rato varžybų pakilo iš 10-
tosios į 8-tąją vietą 

Užsienio l ietuvių sielovada rūpinsis prelatas 
Edmundas Putrimas 

Vi ln ius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Toronte gyvenant i s 
prelatas Edmundas P u t r i m a s 
paskirtas rūpintis užsienio lie
tuvių sielovada. 

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija delegavo kunigą E. Put
rimą į šias pareigas, ats is tatydi
nus iki šiol jas ėjusiam vysku
pui Pauliui A. Baltakiui. 

New York'e gyvenantis P. 

Baltakis atsistatydinimo prašy
mą įteikė prieš porą metų, vado
vaudamasis Katalikų Bažnyčios 
kanonų teisės kodeksu, kuriame 
numatyta , kad vyskupas , su
laukęs 75 metų, pateikia prašy
mą pasitraukti \ pensiją. Tuo
met, po prašymo įteikimo, vys
kupas P. Baltakis buvo įgaliotas 
toliau eiti pareigas. Dabar vys
kupui P. Baltakiui yra 78-eri. 

Pirmadienį popiežius Jonas 
Paulius II prašymą patenkino. 
Lietuvos Vyskupų Konferencijai 
delegavus prelatą E. Putr imą 
rūpintis užsienio lietuvių sielo
vada, popiežius jam suteikė pre
lato garbės titulą. 

E. Putrimas, kuriam dabar 
44-eri, studijavo Romoje, yra 
bažnytinės teisės licenciatas. 
Jis seniai bendrauja su išeivija, 

priklauso Toronto Prisikėlimo 
parapijai, o pastaruosius 5 me
tus yra Toronto oro uosto kape
lionas. 

Be to, E. Putr imas yra Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
narys, besirūpinantis jaunimo 
reikalais, buvo Dvasinės pagal
bos jaunimui centro Klaipėdoje 
sumanytojas. 

Nukel ta \ 5 psl. 

Vilniuje baigėsi tarptautinis žygis dviračiais iš Varšuvos 
Vi ln ius , rugpjūčio 16 d. 

(BNS) — Į Vilnių šeštadienį at
vyko tarptautinio žygio dvira
čiais dalyviai, prieš dvi savai tes 
išvykę iš Varšuvos. 

Žygio „Balt iCCycle2003", 
kurio devizas „Sujunkime sos
tines", dalyviai, skelbė Europos 
be sienų idėją ir p ropagavo 
sveiką ir ekologiškai švar ią 
t ranspor to priemonę dvira t į , 
kvietė dviračiais ke l iau t i po 
Baltijos valstybes ir Lenkiją. 

Žygio vadovas Sigitas Kučas, 
pasidžiaugęs žygio sėkme, ap
gailestavo, kad nepavyko įgy
vendinti vieno iš sumanymų 
kirsti Lenkijos ir Lietuvos sie
ną nuo Sovietų Sąjungos laikų 
išlikusiame Nuke l ta į 5 psl . Tarptautinio dviračių žygio ..Varšuva-Vilnius" dalyviai atvyko į Lietuvos sostinę. Algirdo Sabaliausko < ELTA; nuotr 

,Trail Blazers" paskelbė apie 
sutart ies su A. Saboniu nut raukimą » 

Portlandas, rugpjūčio 16 
d. (Elta) — JAV NBA klubas 
..Portland Trail Blazers" rug
pjūčio 15 dieną oficialiai pa
skelbė apie sutart ies su 38 me
tų 220 cm ūgio Lietuvos krep
šininku Arvydu Saboniu nu
traukimą. 

Port lando k lubas buvo 
pr ivers tas tai padary t i 
paskutinę sutarčių patvirt ini
mo dieną, lietuviui a ts isakius 
tęsti savo karjerą NBA. 

Kaip pagrindinę priežastį 
A. Sabonis nurodė norą būti su 
šeima Europoje. Legendinis 
krepšininkas šiuo metu atosto
gauja Lietuvos pajūryje ir žada 
naujajame sezone a t s tovau t i 
Kauno ..Žalgiriui", kur iame ir 
pradėjo savo karjerą. 

Naujajame sezone NBA A. 
Sabonis būtų gavęs 7 mln. JAV 
dolerių. Nors apie galimą jo 
atlyginimą ..Žalgiryje" viešai 
neka lbama. d ienraš t i s 
..Lietuvos rytas" teigia, kad už 
žaidimą Kauno komandoje A. 
Sabonis norėtų gauti apie 2 

mln. litų. 
Beje. ..Blazers" turėjo pla

nų Lietuvos krepš in inką iš
keisti į kitus žaidėjus, o kaip 
vienas tokių va r ian tų buvo 
svarstomas A. Sabonio ir Ra-
sheed Wallace a t idavimas 
..New Jersey Nets" komandai 
už Dikembe Mutomba ir Ke-
nyon Martin. 

Per septynis sezonus NBA 
A. Sabonis sužaidė 470 rung
tynių, vidutiniškai pelnydamas 
po 12 taškų. 

„A. S a b o n i o Ž a l g i r i o 
k r e p š i n i o c e n t r a s " 

n e i g i a ž i n i a s k l a i d o s 
p r a n e š i m u s 

Kaunas , rugpjūčio 17 d. 
i BNS) — Šeštadienį UAB ..A. 
Sabonio Žalgirio krepšinio cen
tro" adminis t raci ja išplatino 
pareiškimą, kur iame neigia ži-
niasklaidoje pasirodžiusią, ta
čiau tikrovės neatitinkančią in
formaciją. 

Nukel ta \ 5 psl. 

V. Adamkus dirba taip aktyviai, 
kaip ir būdamas prezidentu 

Vilnius , rugpjūčio 18 d. 
<BNS) — Buvęs prezidentas 
Valdas Adamkus tvirtina, kad 
jo dienotvarkė dabar v r a tokia 
pati įtempta, kokia buvo ir jam 
einant valstybės vadovo parei
gas. 

Interviu dienraščiui „Lietu
vos rytas" V. Adamkus teigė, 
kad jis nepamiršo savo anks
čiau duotų pažadų i r nepasi
traukė iš aktyviosios politikos. 

Jis teigė, kad per penkis 
mėnesius, kai nebeina prezi
dento pareigų, jis dalyvavo dau

giau kaip 20-tyje konferencijų ir 
suvažiavimų, 9 kar tus lankėsi 
užsienyje, buvo surengti 8 susi
tikimai su užsienio valstybių 
vadovais, politikais ambasado
riais. 

,,Su Lenkijos prezidentu 
Aleksander'u Kwasniewski'u 
susitikau dukart — ir Varšu
voje, ir Vilniuje. Buvau susiti
kęs su Estijos prezidentu Ar-
nold'u Ruutel'iu, o su Latvijos 
prezidente Vairą Vyke-Freiber-
ga keliskart kalbėjausi tele
fonu", teigė jis. Nukel ta į 5 psl. 

Skandaluose įsivėlęs seimūnas mano 
tapęs provokacijų auka 

atgauti pavogtą automobilį. 
Kaip teigiama Lietuvos lais

vės sąjungos (LLS) pranešime, 
praėjusį sekmadienį į šios orga
nizacijos Kauno skyriaus būsti
nę atėjo moteris, kuri prisistatė 
dirbanti Kauno geležinkelio 
stoties turguje ir primygtinai 
prašė. Nuke l ta \ 5 psl. 

Lietuvos turtas per 2002 metus 
padidėjo beveik milijardu litu 
Vilnius , rugpjūčio 18 d. 

(BNS) — Valstybei nuosavybės 
teise priklausančio nefinansinio 
turto likutinė vertė per 2002 
metus padidėjo 6 proc. arba 
996.7 mln. litų ir 2002 metų pa
baigoje siekė 17.724 mlrd. litų. 

Tai nurodoma Seimo nuta
rimo dėl 2001-2002 metų ata
skaitos apie valstybei nuosavy
bės teise priklausantį turtą pro
jekte. 

2001 metų pabaigoje turto 
vertė siekė 16.727 mlrd. litų. 
Per 2002 metus padidėjo tiek il
galaikis, tiek trumpalaikis vals
tybės tur tas . 

Nebaigtos statybos vertė 
pernai padidėjo 323 mln. litų 
(35.4 proc), inžinerinių statinių 
— 246 mln. litų (3.2 proc), pa
statų — 179.6 mln. litų (4.2 
proc). 

Labiausiai (27.8 proc.) per 
metus sumažėjo valstybės insti
tucijų, įstaigų ir organizacijų 
patikėjimo teise valdomas nefi
nansinis turtas. Šį sumažėjimą 
lėmė iš valstybės biudžeto išlai
komų institucijų perdavimas 
savivaldybėms, tačiau šių insti
tucijų tur tas liko valstybės nuo
savybe. 

Nukel ta į 5 psl. 

Į Lietuvos Ūkio 
Rusijos naftos 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Su Rusijos naftos su
sivienijimu „Jukos" susijęs Ru
sijos bankas Kaune įsikūrusio 
Ckio banko akcininkams patei
kė pasiūlymą dėl jo įsigijimo, 
pirmadienį pranešė dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Vienas Ūkio banko savi
ninkų Vladimiras Romanovas 
taip pat patvirtino, kad pasiūly
mas parduoti visas banko akci
jas buvo gautas . 

Pagrindiniu banko šeimi
ninku įvardijamas V. Romano
vas atsisakė nurodyti, su kokiu 
susivienijimui „Jukos" artimu 
Rusijos banku vyko derybos, 
koks buvo rusų pasiūlymas ir ar 
derybos bus tęsiamos. 

„Lietuvos ryto" teigimu. 

banką nusitaikė 
susivienijimas 
Ūkio bankui pasiūlymą grei
čiausiai pateikė ..Mažeikių naf
tos" įmonę valdančio susivieniji
mo „Jukos" pagrindinės akci-
ninkės „Menatep" grupes val
domas to paties pavadinimo 
bankas. 

Finansų žinovai teigia, kad 
su „Jukos" susijusio banko no
ras perimti Ckio banko valdy
mą yra susijęs su susivienijimo 
problemomis Rusijoje — šios 
valstybės generalinė prokura
tūra ėmė tirti „Jukos" ir „Me
natep" grupės veiklą. 

V. Romanovas tikino, kad 
viso banko rusams parduoti tik
rai neketinama, be to, reikia 
ta r t i s su kitais akcininkais, 
kurie yra užsieniečiai. 

Į L i e t u v ą a t v y k o P r a n c ū z i j o s t e s ė s a u g o s 
p a r e i g ū n a i 

Vilnius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Bendravimu su nusi
kalstamo pasaulio atstovais įta
riamas Seimo narys Vytautas 
Šustauskas pasiskundė, esą jį 
specialiosios tarnybos mėgina 
provokuoti. 

Taip jis įvertino susitikimą 
su kauniete, prašiusia padėti jai 

J Vilnių pirmadienį atvyko du teisininkai iš Prancūzijos, kurie domėsis ti
riama prancūzų aktorės Marie Trintignant nužudymo byla. Iš Paryžiaus 
atskrido įtariamojo dainininko Betrand Cantat advokatas, po keliu valan
dų atvyko ir tardytoja Nathalie Turquey (kairėje), kurią Vilniaus oro uoste 
pasitiko Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje 
Jean-Bemard Harth 'dešinėje!. N. Turquey susitiksiu Lukiškių kalejime-
tardymo izoliatoriuje laikomu B. Cantat. pateiks jam klausimus ir pareikš 
kaltinimus. B. Cantat Lietuvoje pateikti įtarimai nužudžius M. Trintig
nant. Lietuvos baudžiamasis kodeksas už nužudymą numato laisves atė
mimo bausmę nuo 5 iki 15 metų. Tomo Bauro E)U nuotr 

Pasaulio naujienos 
.Remiantis AFP, Reuters, AP, tr?erfax. iTAR-TASS. BNS 

žtnjy agentūrų pranešimais) 

JAV 
Vašingtonas . JAV Valsty

bės departamente pirmadienį 
aptikus laišką su į tar t inais bal
tais milteliais, buvo paskelbtas 
pavojus, baiminantis , kad tai 
gali būti mirtinas juodliges už
kra tas . Radus į tar t iną voką. 
pastate buvo išjungta vėdinimo 
sistema, uždaryta dalis patal
pų. Del šio radinio darbą laiki
nai nutraukė Valstybės depar
tamento viešųjų ryšių skyrius, 
kuriame buvo ras tas šis vokas, 
o milteliai buvo atiduoti tirti 
FBI kovos su terorizmu pa
daliniui 

V a š i n g t o n a s . Didžiausią 
elektros tinklų avariją Šiaurės 
Amerikos istorijoje veikiausiai 
šukele trijų elektros perdavimo 
linijų gedimas Ohio valstijoje, 
šeštadienį pareiškė Š iau rės 
Amerikos elektros energijos 
pastovaus tiekimo tarybos pre
zidentas Michael Gent, t irian

tis įvykio priežastis. Tačiau jis 
pripažino, kad kol kas nežinia, 
kaip tai įvyko, nes veikianti sis
tema buvo apsaugota nuo pana
šių ne t ikė tumų. Energetikos 
bendrovė ..Utility FirstEnergy 
Corp.". kuriai priklauso Ohio 
elektros linijos, pripažino, kad 
vienas jos padalinių valstijoje 
išėjo iš rikiuotės likus kelioms 
valandoms iki avarijos. Tačiau 
bendroves a ts tovai ats isakė 
prisiimti atsakomybę dėl nu
traukto elektros tiekimo. 

N e w York. JAV prezidento 
George VV Bush administracija 
ket ina kitą mėnesį surengti 
bendras karines jurų pratybas. 
kurių metu bus mokomasi per
imti ginklus ir kitas siuntas. 
Vašingtono teigimu, keliaujan
čias iš ir į Šiaurės Korėja, pir
madienį pranešė ..The Xc\v 
York Times" JAV didina karinį 
spaudimą Šiaurės Korėjai atsi
sakyti savo branduolinių gink
lų programos ir tuo pat metu 

rengiasi daugiašalėms dery
boms su Šiaurės Korėja šiuo 
klausimu. 

Vaš ing tonas . JAV West 
Virginia valstijos policija ieško 
juodo automobilio, i š kurio, 
kaip įtariama, Char les ton 
mieste įtariamas snaiperis jau 
nušovė 3 žmones. Du žmonės, 
vyras ir moteris, buvo nušauti 
ketvirtadienį. Dar vienas žmo
gus nužudytas rugpjūčio 10 
dieną. Šios žmogžudystės labai 
primena praėjusių metų spalį 
Vašingtoną ir jo apylinkes su
krėtusius išpuolius, kai du 
snaiperiai per tris savaites nu
šovė 13 žmonių. 

dažnai jie gyvena vieni ar lieka 
namie vieni ir negali pasirūpin
ti savimi. 

RUSIJA 

EUROPA 
Paryžius Didelių karščių 

Prancūzijoje aukų skaičius au
ga ir gali pasiekti 5.000, o ne 
3,000 žmonių, kaip buvo pa
reikšta anksčiau, pirmadienį 
sake Prancūzijos sveikatos ap
saugos ministras J e a n - F r a n -
cois Mattei. Neregėto karščio 
aukomis Prancūzijoje tampa 
daugiausia senyvo amžiaus 
žmones, kuriuos ištinka hiper
termija ir dehidracija. Be to. 

Maskva. Rusijos moksli
ninkai parengė atomines elekt
rinės Marse projektą. Ši jėgainė 
aprūpins elektros energija ba
zę, ateityje numatomą statyti 
Raudonojoje planetoje. ..Mūsų 
projekte jau aprašytos elektri
nės, kuri bus pastatyta natūra
liuose Marso vietovės kanjo
nuose, nesiskverbiant į jo grun
tą, schemos J au žinome jos pa
grindinių dalių sudėtį, paskirtį 
ir ypatumus, taip pat darbo re
žimų charakteristikas Specia
listai taip pat apskaičiavo elek
trinės pagrindinius techninius 
parametrus ir jos galimybes 
gaminti elektros energiją", pir
madienį sake vyriausiojo konst
ruktoriaus pavaduotojas Pavel 
Andrejev. Jis teigė, kad specia
listai ieško būdų. kaip užtikrin
ti žmonių branduolinį saugumą 
paleidžiant elektrinę ir ją nau
dojant, svarsto, kaip pristatyti 
elektrines pagrindines dalis į 
Marsą ir jas surinkti planetos 

paviršiuje. 
Maskva. Pernai rudenį per 

teroro aktą Maskvos Dubrov-
kos teatro centre nukentėjusių 
žmonių advokatai pirmadienį 
nusiuntė skundą Europos žmo
gaus teisių teismui. Kaip pra
nešė advokatė Liudmila Tru-
nova, skundas Europos teismui 
buvo išsiųstas, sostinės Tverės 
teismui atsisakius patenkinti 
pirmuosius 24 nukentėjusiųjų 
ieškinius, kuriuose reikalauja
ma iš Maskvos vyriausybės 
kompensuoti moralinę žalą. 
kiekvienam nukentėjusiajam 
išmokant po 50.000 eurų. 

IRAKAS 
Bagdadas . Sekmadienį ga

lingas sprogimas nuniokojo 
šiaurinėje Bagdado dalyje vei
kusią vandens siurblinę, kuriai 
sprogus patvino gretimos gat
ves, o dalis Irako sostinės rajo
nų liko be vandens Vietos gy
ventojai tvirtina, kad siurblinė
je sprogo bomba. Penktadienį 
kilus gaisrui, nustojo veikęs pa
grindinis naftotiekis, kuriuo 
eksportuojama nafta į Turkija 
Manoma, kad gaisrą šukele sa

botuotojai. Tyčia gadinant naf
totiekį, elektros energijos per
davimo ir vandentiekio linijas, 
niekais paverčiamos JAV vado
vaujamos administracijos pa
stangos atgaivinti varganą Ira
ko naftos pramonę ir atnaujinti 
būtiniausių paslaugų tiekimą 

Bagdadas . JAV pajėgos 
sekmadienį Bagdado apylinkė
se nušovė prie amerikiečių ad
ministruojamo kalėjimo filma
vusį tarptautinį pripažinimą 
pelniusį 43 metų..Reuters" ope
ratorių Mazen Dana. JAV pajė
gos sekmadienį pripažino, jog 
jų kariai ..emesi kovos veiks
mų" prieš ..Reuters" operatorių. 
Kariškių tvirtinimų, kariai pa
manė, jog jo kamera buvo reak
tyvinis granatsvaidis Po M 
Dana mirties Irake nuo karo 
pradžios kovo 20 dieną žuvusių 
žurnalistų ar jų padėjėju są
rašas pailgėjo iki 17-kos. Dar 
du žurnalistai dingo pirmosio
mis karo dienomis M Dana 
yra jau antras ..Reuters" opera
torius, žuvęs Irake nuo JAV ka
rinės kampanijos nuversti pre 
zidentą Saddam Hussein pra
džios 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SAUGOKIME SAVO KAULUS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Pabaiga. Pradžia Nr. 155 

Katilų, suminkštėjimas — 
išvengiama negerovė 

Šitais ketveriopais žings
niais išmintingas žmogus žen
gia apsaugon nuo osteopo
rozės: 

1. Ryk mišrius — daug 
kalcio ar vitamino turinčius 
kąsnius. 

2. Darbuokis, nevengiant 
sunkumų pakilnoti. Darbas ir 
kalciu gausus maistas vaikys
tėje išugdo stiprius kaulus, 
kas saugo nuo kaulų su
minkštėjimo — nuo osteopo
rozės sulaukus 65 metų. 

3. Gyvenk sveikai — ne
meluotai lietuviškai — nesi-
svaiginant ir nerūkant. 

4. Pasitikrink pas gydytoją 
kaulų tamprumą (bone densi-
ty) ir ryk reikiamus vaistus. 

Mišrus — nuo suminkštėjimo 
saugantis kaulus — maistas 

Kalcis yra kaulus stipri
nantis mineralas. Beveik vi
sas kūne esąs kalcis yra su
krautas kauluose, įskaitant ir 
dantis. Mažas jo kiekis yra 
kraujyje. Ten jis reikalingas 
gyvybės palaikymui: kaip 
kraujo krešėjimo ar širdies 
plakimo reguliavimui. 

Kai žmogus, kaip dabar 
mes visi ir visos, neryja daug 
kalcio turinčių kąsnių, tada 
kūnas jo imasi iš kaulų, kad 
palaikytų jo būtiną kiekį 
kraujyje. Ilgainiui kaulai, ne
tekę kalcio, apsilpsta. 

Tyrimai nurodo, kad 
amerikiečiai nenuryja pakan
kamai kalcio. Tik pusę rei
kiamo žmogui kalcio kiekio 
nuryja dauguma čionykščių 
moterų ir merginų. Ne kitaip 
yra ir su mūsiškėmis. Taip jų 
kaulai ir neauga sveikais ir 
neužsilaiko tokiais. 

Gausiausias kalcio šaltinis 

Didžiausias kalcio šaltinis 
yra liesas (skini) pienas. Tokio 
pieno ar jo rūgusio bei lieso 
jogurto vienas puodelis turi 
300 mg. kalcio. Dar jo daug 
yra žalios spalvos lapuotose 
daržovėse, javuose, pupelėse, 
žirniuose, lęšiukuose ir sojos 
maiste, kaip jos miltuose ar 
tofu. Yra pusryčiams javainių 
'cereals) ir apelsinų sulčių su 
pagausintu kalcio kiekiu. 

Vien iš pieno gaminių gau
ti reikiamą kalcio kiekį nėra 
taip paprasta ir lengva, kaip 
valgant daug kalcio turintį 
maistą, visgi tai yra būtina 
kauių sveikatai. 

Kas trukdo kalciui 
patekti į kraują 

Yra veiksnių, kurie įtakoja 
kalcio susigėrimą į kraują. Sa
kykim, vitaminas D skatina 
tokį susigėrimą. Kūnas gami
nasi vitaminą D iš saules spin
dulių ir kiek mažiau to vita
mino iš maisto. Išsitepimas 
vasarą kremu apsaugai nuo 
saules spindulių šalina vita
mino D gavimą iš saulės. Dar 
naudinga vitamino D gauti iš 
riebios žuvies, taip pat ir su 
tabletėmis (multivitaminų) 
apturi kūnas vitamino D. 

Kas žudo vitaminą D 

Kai valgai per daug balty
mu Kaip raudona mėsa. šalini 
kaln iauk su šlapimu. Dau
guma amerikiečių ir mūsiškių 
valgo per daug baltymų — me
sti ii per mažai kalcio. Todėl 
visa; nevalgydamas raudonos 

mėsos (kumpiai, dešros ir t.t.), 
valgyk žuvies ar be odos 
paukštienos kasdien po 5-6 
uncijas (15-18 gramų). 

Kalcis lekia lauk iš kūno 
su šlapimu, kai ryjami sūrūs 
kąsniai ir geriami (lietuviško
se kavutėse su pyragaičiais) 
kofeino gurkšniai (kava, arba
ta, birzgalai ir valgomas šoko
ladas). Todėl visos ir visi už
traukime atsisveikinimo dai
ną druskai ir taip visų pamil
tam kavos puodeliui, jei no
rime išvengti ne tik vargo, bet 
ir tikrų kančių, kurias teikia 
minkšti kaulai. Tie vargai te
gul stojas prieš akis kiekvie
nai ir kiekvienam, artinant 
prie lūpų kavos puodelį! 

Kai saldaus pieno negali gerti 

Kas nepakenčia piene esa
mo cukraus (lactose intole-
rant) tas tegul valgo rūgusį ar 
jogurtą. Taip pat sergant rei
kia ryti pieną mažais kiekiais 
— mažiau negu puodelis. Di
delėse krautuvėse yra specia
lus pienas, laktozės nepake-
liant. O kai negauni reikiamo 
kiekio kalcio su maistu, gerk 
kalcio tabletes, tik jokiu būdu 
nenaudok Calcio karbonato 
tablečių ant tuščios — o tik su 
valgiu imk jas. 

Sveikas gyvenimo badas 

Štai dar antra paskata ne
pradėt rūkyti, mesti rūkius ir 
stiklelio alkoholio neartinti 
prie lūpų — tai kaulų žudikai. 
Rūkorės turi mažiau moteriš
kų hormonų — estrogenų, ne
gu nerūkančios. Rūkorės ma
žiau sugeria kalcio iš maisto. 
O reguliarus nurijimas 23 un
cijų alkoholio ardo skeletą. 
Daug besisvaiginą žmonės 
labiau tirpina savo kaulus ir 
dažniau juos sulaužo, ries to
kie menkiau valgo ir dažniau 
parvirsta. Kalcis natūraliai 
ramina. Minnesota University 
tyrinėtojai susekė, kad vege
tarų jaunuolių mityba yra 
sveikesnė už jų bendraamžių 
mėsavalgių. 

Kasdieninis reikiamas kalcio 
kiekis 

Kūdikiams nuo gimimo iki 
pusės metų kasdien reikia 210 
miligramų; nuo 6 mėn. metų 
— 270 mg.; 1-3 metų — 500 
mg; 4-8 m: 800 mg; 9-13 m. — 
1.300 mg; suaugusiems vy
rams ir moterims, 19-50 metų 
— 1.000 mg; per 50 metų: — 
1.200 mg. Nėščioms ir žin
dančioms: 18 metų ir jaunes-
nioms — 1.300 mg. 19-50 
metų -1000 mg. 

Kiek gauni kalcio šitaip 
sužinok 

1. Kiek puodelių (jis turi 
300 mg kalcio) pieno ar jogur
to išgeri kasdien. Jei 3 kartus, 
tai 900 mg kalcio gauni. 
Išgerk 4 puodelius kasdien. 

2. Dar be pieno, be jo ga
minių, o iš bendrai suvalgomo 
maisto, ypač daržovių — vai
sių, gausi kasdien po 250 mg 
kalcio. Šį kiekį pridek prie 900 
ir gausi 1.150 mg kalcio. Žiū
rėk į paduotą reikiamą kalcio 
kiekį pagal amžių. Dar kalcio 
gausi iš žuvelių su kaulais, iš 
ropių lapų. brocolių, žalių 
pupelių, migdolų. 

Minkštakaulės gydymas 

Minkštakaulo-osteoporo-
zė yra nepagydoma, o yra tik 
vaistai, kurie sumažina kaulu 

tirpimą, padidina jų tampru
mą ir sumažina stuburo ir 
šlaunikaulio lūžimus. 

Jei kaulo tamprumo (bone 
density) tyrimas rodo, kad 
kaulo masė sumenko ir kai esi 
kandidatas ar kandidatė į 
minkštakaulę — osteoporozę, 
nes šeimoje vyravo ta liga ar 
dėl kitų priežasčių — tamstos 
gydytojas gali patarti gydytis. 

Dabar yra leisti ketveriopi 
vaistai minkštakaulės — os
teoporozes palengvinimui. 

1. Moteriški hormonai. 
Tai „Estrogen replacement 
therapy —ERT", jie ne tik su
mažina regulų netekus atsira
dusius negerumus, bet ir pa
vojų susirgti minkštakaulę — 
osteoporoze (o taip pat ir šir
dies liga). Bet dar ne visai aiš
ku, ar tie hormonai nepadidi
na pavojų susirgti gimdos bei 
krūties vėžiais. Tokie hormo
nai imami tabletėmis ar ant 
odos lipinukais. 

Tokio gydymo negerumai 
yra pykinimas, vidurių išpūti
mas, krūtų gėla ir padidintas 
kraujospūdis. Dar gali kraujo 
krešėjimas sutrikti. 

Šis moteriškas hormonas 
— estrogenas beveik visada 
prirašomas kartu su kitu hor
monu, progestinu," kuris su
mažina gimdoje vėžiui atsi
rasti pavojų, kai dar gimda 
nėra chirurgiškai pašalinta. 

Fosemax (alendronate) 
yra leistas išvengimui minkš
takaulės — osteoporozės be 
regulų moterims. Jo neigia
mumas yra rėmens ėdimas ir 
sunkumas ryti. To išvengia
ma imant reikiamai tą vaistą 
— išmokstama. 

Evista (raloxifene). Tai pa
lyginti naujas vaistas, kuris 
yra giminingas vaistui (tamo-
xifen), kuris naudojamas 
gydymui ir apsaugai nuo 
krūties vėžio. Negerumai yra 
nedažni — gali būti šilumos 
išpilimas ar kraujo krešėjimo 
sutrikimas. 

Calcitonin vaistas lėtina 
kaulo tirpimą ir didina stu
burkaulių tamprumą pas be 
regulų moteris. Jis teikiamas 
suleidžiant adatą ar įšvirkš-
čiant į nosį (Miacalcim). Šis 
vaistas yra pakaitinis — al
ternatyvus dėl tų moterų, ku
rios negali ar nenori imti mo
teriškų hormonų. Šio vaisto 
veikimas yra menkesnis negu 
kitų vartojamų dėl minkš
takaulės — osteoporozės, bet 
daugelis gydytojų jį prirašo, 
nes jis labai mažai turi neigia
mumų. 

Katruo vaistu moterį gy
dyti priklauso nuo jos am
žiaus ir jos turimos sveikatos. 
Teiraukis — tarkis su gydyto
ju, kuris tų vaistų Tamstai 
tinkamiausias. Augalinių mo
teriškų hormonų yra sėmenyse. 

Taigi, pakelk galvą aukš
tyn minkštakaulės - osteopo
rozes reikale, ji yra išvengia
ma ir gydytina negerovė. 

TAISYKLINGA MITYBA: 
KAS, NUO KO IR KAM... 

Mediką išgarsino dribsniai 

„Viskas, ko jums reikia, 
— tai dozė jogurto kiekvieną 
dieną", — teigė amerikietis 
gydytojas Harvey Kellogg. Šis 
gydytojas pasaulyje išgarsėjo 
tuo, kad išrado ir pradėjo ga
minti dribsnius. XIX amžiaus 
pabaigoje jis tvirtino, kad gali 
išgydyti pacientus nuo bet 
kokios ligos jų net nematy
damas — tiesiog patardamas, 
kokį maistą rinktis. H. Kel
logg idėjos iš esmės buvo tei
singos. Tai daug kartų pa
tvirtino- mokslininkai. Jie įro
dė, kad kai kurie maisto pro
duktai gali būti tokie pat efek
tyvūs, kaip ir gydytojo skiria
mi vaistai. Kai kurie jų pade
da pasveikti, kiti — saugo 
nuo ligų. 

Riešutai saugo atmintį 

Nerimaujate, kad silpsta 
atmintis? Gydytojai pasiū
lytų receptą — kramsnokite 
šokoladu aplietus migdolus. 
Tai gali padėti išvengti ar 
bent atitolinti Alzheimerio li
gos išsivystymą. Nuo jos sau
go ne šokoladas, bet riešutuo
se esantis vitaminas E. JAV 
valstybinio sveikatos instituto 
atliktas tyrimas parodė, kad 
vitamino E antioksidantinis 
poveikis sumažina senatvėje 
prasidedantį smegenų ląste
lių nykimą. Dienai reikalin
gą vitamino E dozę užtikrina 
60 gramų migdolų (almonds). 

Žuvis padeda plaučiams 

Jeigu jums sunku kvė
puoti, dažnai dūstate, paban
dykite suvalgyti kelias žuvies 
filė porcijas per savaitę. „Žu
vyje esantis magnis gerina 
plaučių funkciją ir mažina 
astmos priepuolių dažnumą", 
— teigia amerikietis gydyto
jas Michael Dacey. Tyrimai 
parodė, kad magnio stokojan
tys astmatikai daugiau laiko 
praleidžia ligoninėse, nei tie, 
kurių maiste šios medžiagos 
pakanka. Tiems, kuriuos ast
ma itin vargina,.M. Dacey re
komenduoja kasdien suvalgy
ti žuvies, jūros gėrybių ar špi
natų patiekalą. 

Virtos daržovės — kasdien 

Skauda sąnarius? Šis ne
malonus jausmas nepalieka 
net ir ilsintis? Jeigu norite 
užbėgti artritui už akių, kas
dien suvalgykite bent pusę 
puodelio virtų įvairių daržo
vių. Neseniai Graikijoje atlik
tas tyrimas parodė, kad kuo 
daugiau virtų daržovių suval-
gote. tuo mažesnė tikimybė, 
jog išsivystys artritas. Medi
kai, tyrę 330 žmonių mitybą ir 
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p radž io j e vykus iose iškil-
iioms metinėms paminėti, 
Tomo Bauro (Elta) nuotr 

sveikatą, pastebėjo, kad tie, 
kurie valgydavo daugiausia 
virtų daržovių, 75 proc. rečiau 
kentėjo nuo artrito negu tie, 
kurie daržovių valgydavo retai. 

Kodėl reikia valgyti vir
tas daržoves? Medikai aiški
na, kad karštis suardo daržo
vių ląstelių sieneles, paleng
vindamas organizmui pasi
savinti naudingąsias medžiagas. 

Dantis saugo arbata 

Valantis dantis šepetėliu, 
kraujuoja dantenos? Profeso
rė Cyndi Thomson iš Arizonos 
(JAV) universiteto pataria 
kasdien suvalgyti vieną greip
frutą. Jos teigimu, kraujavi
mas iš dantenų ir jų skaus
mas rodo kad gaunate per ma
žai vitamino C. Vienas greip
frutas per dieną užtikrina 
reikiamą vitamino C dozę. 
Jeigu norite išsaugoti sveikus 
dantis, dažniau gerkite arba
tą. „Arbatoje yra natūralių 
dantis saugančių medžiagų", 
— tvirtino Bostone įsikūrusio 
dantų sveikatos tyrimų insti
tuto mokslininkė Shelby 
Kashket. 

Žagsulį ra^lfiiTm cukrus 

Spazmiškus balso aparato 
susitraukimus — žagsulį — 
yra patyrę visi. Vieni jį bando 
malšinti gerdami vandenį, 
kiti stengiasi kuo ilgiau ne
kvėpuoti. Šeimos gydytoja iš 
Missouri (JAV) Maria Tobin 
pataria pacientams po liežu
viu padėti arbatinį šaukštelį 
cukraus. 

Mokslininkai iki šiol ne
nustatė žagsulio priežasties 
ir kilmės, todėl neatrastas ir jį 
įveikiantis metodas. 

Bet M. Tobin mano, kad 
cukraus granulės stimuliuo
ja giliai burnoje esančius rau
menis. Stimulą pajutę nervai 
blokuoja kitus nervinius kū
no siunčiamus nervinius sig
nalus. Tarp šių signalų gali būti 
ir tas. kuris sukelia žagsulį. 

Apelsinų ir obuolių sulčių 
nauda 

Jeigu dažnai pakyla krau
jospūdis medikai pataria kas
dien išgerti stiklinę apelsinų 
sulčių. Neseniai buvo pa
skelbti vieno tyrimo rezulta
tai. Jie parodė, kad mityba, 
praturtinta kaliu ir kalciu, 
mažina kraujospūdį. 

Šie mineralai saugo inks
tus nuo natrio, žinomo hiper
tenzijos rizikos veiksnio. Na
tūralios apelsinų sultys yra 
puikus ne tik kalcio ir kalio, 
bet ir vitamino C šaltinis. Šios 
sultys turi ir dar vieną pri
valumą. Didžiosios Britanijos 
mokslininkai teigia, kad žmo
nės, gaunantys pakankamai 
vitamino C. turi 40 procentų 
mažesnę tikimybę mirti nuo 
širdies ligų nei tie, kuriems 
trūksta šio vitamino. 

Širdies ligų riziką sumaži
na ir natūralūs antioksidan
tai. Tai parodė Kalifornijos 
universitete atliktas tyrimas. 
Jei cholesterolio lygis yra lin
kęs didėti, kasdien išgerkite 
stiklinę obuolių sulčių. 

Tyrinėtojai stebėjo 25 
vyrus ir moteris, kurie 6 sa
vaites kasdien gėrė po stiklinę 
obuolių sulčių. Tyrimo pabai
goje jų kraujyje esantis vadi
namas blogasis cholesterolis 
oksidavosi 20 procentų ilgiau. 
„Kuo ilgiau cholesterolis ok
siduojasi, tuo mažesnė širdies 
ligų rizika", — apibendrino 
tyrimo autorė Dianne Hyson. 

Nuo mėšlungio saugo bananai 

Kai stipriai pasimankšti
nate, kartais mankštos džiaugs
mą aptemdo po jos kojas su
traukiantis mėšlungis. Tai 
nereiškia, kad persistengėte 
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darydamas mankštą. Raume
nų spazmais organizmas pa
rodo, kad jam t rūks ta kai 
kurių medžiagų. Mankštinda-
miesi ir sportuodami eikvoja
te tam tikras medžiagas, ku
rių reikia normaliam raume
nų darbui. Norint išspręsti šią 
problemą, gydytojai siūlo su
valgyti bananą. Šis vaisius 
padės papildyti organizme 
magnio ir kalio atsargas. Po 
mankštos neužmirškite atsi
gerti vandens, kad atkur-
tumėte skysčių balansą orga
nizme. 

Liesa mėsa stabdo plikimą 

Vieną rytą staiga paste
bėjote, kad pradedate plikti? 
Australijos mokslininkai pa
taria valgyti liesą mėsą. Liesa 
mėsa vietoj riebaus kepsnio 
gal ir neapsaugos nuo pliki
mo, bet pristabdys šį procesą. 
Australijoje atliktas tyrimas 
parodė, kad vyrai, valgantys 
liesus kepsnius, plinka rečiau 
nei tie, kurie mėgaujasi rie
biais kepsniais. Be to, jautie
na, kuri laikoma liesa mėsa, 
yra puikus cinko šaltinis. Yra 
žinoma, kad nepakankamas 
cinko kiekis gali turėti įtakos 
staigiam plaukų slinkimui. 

Brokoliuose — vitaminas K 

Yra žmonių, kurių kūnas 
nuolat nusėtas mėlynėmis. 
Tai nereiškia, kad jie yra mu
šeikos — neretai jiems užten
ka užkliūti už kieto daikto, ir 
ant kūno tuoj atsiranda krau-
josruva. Tai gali būti požymis, 
kad organizmui trūksta vi
tamino K. Tokiems žmonėms 
galima išrašyti receptą — du 
brokolių patiekalai per savai
tę. 

Neblogas vitamino K šal
tinis yra šparagai ir kai ku
rios salotų rūšys, tačiau bro
koliuose šio vitamino yra 
daugiausia. Vienoje brokolių 
patiekalo lėkštėje yra apie 
250 mikrogramų vitamino K 
— ši dozė daugiau kaip du 
kartus viršija kasdien reika
lingą šio vitamino dozę. 

Du brokolių patiekalai 
per savaitę sustiprins krauja
gyslių sieneles. Jos nebetrūki
nės, ir mėlynės turėtų išnykti. 

Kava gerina atmintį 

Jūsų laukia egzaminas ar
ba svarbus pokalbis9 Prieš cai 
išgerkite puodelį kavos. Kofei
nas ne tik priverčia atsibusti 
apsnūdusį organizmą. Vokie
čių tyrinėtojai įrodė, kad 60 
mililitrų kavos puodelyje 
esantis kofeinas pagerina sa
vanorių atmintį prieš testus. 
Kad nauda butų didesnė, iš
gerkite kavos likus bent pus-
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angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
EDMUNDAS VlZlNAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Ste. 5 i 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron. Suite1000 
Chicago. IL 60611 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

antros valandos, kai jums rei
kės aiškaus ir blaivaus proto. 
Jums reikia kuo ilgiau išlai
kyti šviesią galvą0 Ir toliau 
gerkite kavą arba arbatą tu
rinčius gėrimus, tačiau susi
laikykite nuo pasaldintų dirb
tiniais šaldikliais. Tyrimai 
parode, kad jie gali sutrukdyti 
trumpalaikę atmintį. 

Ginklas nuo infekcijos 

Visi. esantys aplink, čiau
di, kosti ir karščiuoja. Bai
minatės, kad šio nemalonu
mai neaplenks ir jūsų? Tuo
met valgykite tiek česnakų, 
kiek leidžia jūsų skrandis. 

Česnakai yra galingas an-
tivirusinis ginklas nuo infek
cijų. Vos pora česnako skilte
lių, įmaišytų į patiekalą, su
stiprins imunine sistemą, 
kad ši Įstengtų nugalėti ligą. 

Jeigu česnakais praturtin
tos dietos privalote laikytis 
ilgiau ir nerimaujate dėl kva
po, sklindančio iš burnos, val
gykite juos su pomidorais 
arba gerkite pomidorų sultis. 
Pomidoruose esančios rūgštys 
neutralizuoja kvapą sukelian
čius česnako aliejus. 

Pagal įvairi* spaudą 

file:///vell
mailto:administracija@draugas.org
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AR GALIMA LIETUVOJE 
KRIKŠČIONIŲ POLITIKŲ 

SANTALKA? 
ANDRIUS NAVICKAS 

Lietuvoje veikia dvi viena 
kitai oponuojančios krikščio
nių demokratų partijos, krikš
čionių demokratų frakciją įkū
rė taip pat ir Tėvynės sąjunga, 
o Liberalcentristai tokio pava
dinimo frakciją yra įsipareigo
ję įsteigti. Taigi Lietuvoje poli
tikų, kurie viešai teigia savo 
krikščioniškas pažiūras, tikrai 
netrūksta. Deja. krikščionių 
politikų įtaka valstybės gyve
nime minimali. Paprastai ji 
apsiriboja krikščioniška reto
rika, dažnu Dievo vardo mi
nėjimu, bet ne kitokios, ant 
tvirtų vertybių pamatų ry
mančios, visuomenes kūrimu. 

Karštai diskutuojama, kas 
dėl tokios situacijos kaltas, 
kas suskaldė Lietuvoje krikš
čionis politikus, o kas juos 
bandė sutelkti? Paprastai to
kio pobūdžio diskusija prime
na Jėzaus ištarmę apie tai, 
kad puikiai įžvelgiame krislą 
brolio akyje, bet nematome 
rąsto savojoje. Iš tiesų, įvai
rioms politinėms organizaci
joms priklausantys krikščio
nys politikai teisėtai gali var
dyti tarpusavio nuoskaudas. 
Tačiau ar dėl to kas nors 
pasikeis? 

Esu įsitikinęs, kad dabar
tinėje situacijoje visi Lietuvos 
krikščionys politikai turi pri
pažinti, kad vertybių erozija 
Lietuvoje tik stiprėja, auga 
cinizmas ir neviltis. Šiandieną 
mes jau nebeturime teisės gy
venti praeities nuoskaudomis, 
bet turime telktis lemiamai 
kovai už mūsų valstybę. Pa

siekti Lietuvos politikų krikš
čionių santalką bus tikrai 
nelengva, tačiau tikrai tikiu, 
jog, nepaisant įvairių nuosta
tų skirtumų, egzistuoja poli
tinio gyvenimo sritys, kur pri
valome sutarti visi. 

Galbūt šiandien nėra pras
mės kalbėti apie politinių or
ganizacijų susivienijimą, nes 
perdaug tarpusavio įtarumo, 
dar labai skauda praeities 
žaizdas, tačiau tik geros valios 
ir ištikimybės Jėzui Kristui 
reikia tam, kad susėstume 
prie vieno stalo ir sutartume 
dėl veiklos prioritetų bei 
būtinybes ginti krikščioniškas 
vertybes. Klausimų, dėl kurių 
turėtų sutarti Lietuvos krikš
čionys politikai, tikrai pakan
ka. Pateiksiu tik kelis, bet esu 
įsitikinęs, kad bendrų sąlyčio 
taškų sąrašas yra kur kas 
ilgesnis. 

Pirmiausia — gyvybės ap
saugos klausimai. Gyvybė Lie
tuvoje turi būti saugoma nuo 
pat prasidėjimo akimirkos iki 
pat biologinės mirties. Abor
tai, eutanazija, eksperimentai 
su žmogaus embrionais — 
visa tai turi būti aiškiai prily
ginta žmogžudystei. 

Antra — parama darniai 
šeimai. Daug kalbame apie 
šeimos svarbą, tačiau realiai 
šiandien Lietuvoje remiamos 
tik asocialios, bet ne darnios 
šeimos. Kitas dalykas — regi
me šeimos institucijos griovi
mo tendenciją. J i pasireiškia 
per bandymus įteisinti homo
seksualius santvkius. santuo-
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Danutė Bindokienė 

Tai buvo tik repeticija 

PLB seime dalyvavę Kanados Lietuvių Bendruomenes atsto-
Jono Urbono nuotrauka. 

kos ir paprasto gyvenimo kar
tu teisinį sulyginimą. Šian
dien valstybe finansuoja dau
gybę programų, kurios savo 
esme didina šeimos eroziją. 
Tam turime visi vieningai 
priešintis. Problemiška tai, 
kad prieš gyvybę bei šeimą 
nukreipta politika gauna di
džiulę finansinę paramą iš 
įvairių farmacinių kampanijų. 
Taigi neturėtume stebėtis, 
kodėl įtakingiausios žinia-
sklaidos priemonės taip akty
viai puola krikščioniškas ver
tybes. Mes atsilaikysime prieš 
propagandos bangas tik būda
mi vieningi, sutelkę visus 
Lietuvos krikščionis. 

Trečia. Šiandien ne ma
žiau aktualus nei XIX amžiaus 
pabaigoje popiežiaus Leono 
XIII išsakytas raginimas vals
tybei rūpintis darbininkų 
klausimais. Krikščionys poli
tikai privalo užkirsti kelią 
darbdaviu savivalei bei var

gingųjų teisių pažeidimams. 
Nepalikime darbo politikos 
liberalams ir socialistams. Tai 
sritis, kurioje ypač svarbu remtis 
krikščioniškomis vertybėmis. 

Ketvirta. Lietuvos švieti
mo sistema sparčiai perima 
komercijos principus ir kartu 
tolsta nuo vertybinių pamatų. 
Jei šis procesas tęsis toliau, 
nukirsime šaką ant kurios sė
dime. Dorovinis, pilietinis, 
tautinis ugdymas neturi tapti 
pavainikiais mokyklose. Šian
dien mokiniai „maitinami" 
gausiomis žiniomis, bet abe
jingai apleidžiamas asmeny
bės formavimo procesas. Švie
timo sistema yra svarbiausia 
valstybės investicijų sritis, o 
ne komercinis kioskas, par
davinėjantis abejotinos koky
bės prekes. 

Penkta. Nors iš esmės visi 
Lietuvos politikai krikščionys 
aktyviai agitavo referendume 
už stojimą į Europos Sąjungą. 

tačiau sulig referendumu mi
sija nesibaigė. Turime reika
lauti, kad Lietuva užimtų 
aktyvią poziciją, siekdama 
labiau krikščioniškoms šak
nims atviros, vieningos Eu
ropos. Kita ver tus , turime 
ruoštis kul tūr iniams iššū
kiams ir stiprinti savo lietu
višką tapatybę. Tai reiškia, jog 
šiandien Lietuvai reikalinga 
nauja veiksminga kultūros 
politika, kurioje pakankamai 
daug dėmesio būtų skirta tau
tiniam kultūros stiprinimui. 

Esu įsitikinęs, kad dėl 
įvardintų penkių klausimų 
visi Lietuvos krikščionys gali 
ir privalo sutarti . Savo ruožtu, 
tikiu, kad tikroji politinė 
santalka prasideda ne nuo for
malių sutarčių, vadovų dery
bų, pažadų, bet nuo konkrečių 
bendrų darbų. Jei mes liksime 
pasyvūs ar susiskaldę, pama
žu sunyksime ir virsime nie
kam nereikalingais cimbolais. 

AR KELIU TIESIMAS TAPS LIETUVIŲ SPECIALYBE? 
Lietuvos bendrovės pradė

jo domėtis investavimu Lenki
joje. Neseniai,.Vilniaus preky
ba" prabilo apie ketinimus 
atidaryti Lenkijoje parduotu
vių tinklą, o lietuviai kelinin
kai jau tiesia Lenkijoje kelius. 

Prasta kelių būklė yra 
priežastis, dėl kurios užsienio 
kapitalas vis dažniau aplen
kia Lenkiją ir pasirenka Čeki
ją ar Slovakiją. Nors kiek
viena vyriausybė žada page
rinti kelius, per pastaruosius 
keliolika metų šalyje nutiesta 
vos 100 km greitkelių, o jau po 
metų, kai Lenkija taps Euro
pos Sąjungos nare, teks įsi
leisti sunkųjį transportą, ku
riam tuo tarpu draudžiama 
riedėti šalies keliais, todėl vi
sų pirma iš Europos Sąjungos 
fondų lenkai planuoja su

stiprinti tranzitinių kelių, 
tarp jų Via Baltica. dangą. 

Lenkijos keliuose yra ką 
veikti vien dėl šalies dydžio ir 
perspektyvų, — įsitikinęs su
sivienijimo ..Tilta" direktorius 
Juozas Aleksa. Jo vadovauja
ma firma jau keletą mėnesių 
dirba Lenkijoje. Pernai firma 
laimėjo tarptautinį konkursą, 
kurį paskelbė Baltstogės kelių 
direkcija 18-os km atkarpos 
kelio Augustavas — Varšuva 
rekonstrukcijai. Susivieniji
mui ..Tilta" priklauso trys di
džiulės lietuviškos firmos: ak
cinės bendrovės ..Alkista" iš 
Alytaus, ..Kauno tiltai" ir 
..Šiaulių plentas". Užsakymų 
apimtis siekia 8.5 mln. eurų. 
Pusę šios sumos skyrė Euro
pos Sąjunga iš PHARE pro

gramos, likusią dalj padengia 
Lenkija. 

Susivienijime dirba per 1.5 
tūkst. žmonių, tačiau tik labai 
nedaug jų gavo leidimą dirbti 
Lenkijoje. Pasak susivienijimo 
direktoriaus. Lenkijoje sunku 
įdarbinti užsieniečius, nes 
darbo rinką saugo įstatymai, 
tad kelių statybose, dirba visų 
pirma lietuviai inžinieriai bei 
specialios įrangos operatoriai. 
Taip pat kol kas nėra gali
mybių įsivežti visos įrangos. 
tad dalis jos perkama Len
kijoje arba nuomojama lenkiš
ka.' 

Susivienijimo direktorius 
Juozas Aleksa yra kilęs iš Sei
nų krašto. Baigęs lietuvišką 
Punsko licėjų ir studijavęs 
Vilniaus Gedimino technikos 

universitete jis su šios mokyk
los diplomu pradėjo dirbti 
kelių statymo inžinieriumi 
Lietuvoje. Gal tai ir palengvi
no jo vadovaujamos firmos 
žingsnius į Lenkijos rinką. 
Lietuviškos firmos turėtų la
biau pasitikėti savo jėgomis, 
keisti senus stereotipus esą 
neapsimoka investuoti Lenki
joje. Ko gero. didesnį lietuviš
kų investicijų srautą paska
tins abiejų valstybių narystė 
Europos Sąjungoje. — įsiti
kinęs ..Tiltos" direktorius. 

Šiuo metu susivienijimas 
ne tik perstato kelio Augus
tavas — Varšuva atkarpą, bet 
ir dalyvauja privatizuojant 
lenkų firmas. Firma jau nema
žai yra investavusi į Baltsto
gės asfalbetonio gamyklą. Su

sivienijimas žada dalyvauti ir 
kituose kelių statymo ar re
konstrukcijos konkursuose 
Lenkijoje. Direktorius Juozas 
Aleksa yra įsitikinęs, kad 
lietuvių nutiestas kelias bus 
aukštos kokybės ne vien todėl, 
kad lietuviai sugeba gerai 
dirbti, bet rekonstruojant 
kelius iš Europos Sąjungos 
fondų keliami labai aukšti 
reikalavimai, atliekama nuo
latinė darbų kontrolė. 

Ar kelių tiesimas taps 
lietuvių specialybe Europoje? 
Galbūt. Jau ir dabar galima 
sakyti, kad lietuvių pataisytu 
keliu bus saugiau keliauti ne 
tik lietuviams, bet ir visiems 
vairuotojams. 

Živilė Makauskienė 
LER 

Seniai nebegyvename ..ba
lanos gadynėje" ir retai tepa-
galvojame, koks nuostabus 
išradimas yra elektra. Ji mus 
šildo ir vėsina; paruošia mūsų 
maistą ir išlaiko jį nesugedusį 
šaldytuvuose; suteikia pramo
gas, atlieka nesuskaitomą 
daugybę įvairiausių darbų, 
tarnauja dieną ir naktį... Net 
iš labai aukštai skrendančių 
lėktuvų ar erdvių satelitų ne
sunku pastebėti šviesos taške
lius žemės paviršiuje, liudi
jančius, kad ten įsikūrusios 
žmonių gyvenvietės. 

Iš tikrųjų, dvidešimt pir
mojo amžiaus žmogus (bent 
gyvenantis civilizuotame kraš
te), negali net įsivaizuoti gy
venimo be elektros. Visgi be
veik kiekvienas esame patyrę 
sunkumus, kai staiga ta 
nuostabioji srovė nutrūksta — 
dėl gamtos šėlsmo, kokios 
nelaimės, o kartais net paties 
žmogaus aplaidumo. Jeigu 
elektros tiekimo sutrikimas 
yra palyginti trumpas, didelių 
problemų nesudaro. Jeigu be 
elektros reikia pabūti ilgesnį 
laiką, nepatogumas virsta 
rimtu rūpesčiu, pavojumi ir 
nuostoliu. 

Praėjusios savaitės ketvir
tadienio popietę elektros srovę 
be jokio perspėjimo prarado 
apie 50 mln. JAV ir Kanados 
gyventojų. Čia galbūt svar
biausias yra kaip tik tas ..be 
jokio perspėjimo". Sunku juk 
ir vaizduote aprėpti, kokiais 
įvairiais būdais elektros srovė 
panaudojama kiekvieną die
ną, kiekvieną valandą, kiek
vieną minutę. Nors, šiai nelai
mei ištikus, žinių laidos di
džiausią dėmesį skyrė Manhat-
ten salai ir New Yorko miestui 
apskritai, bet su ta pačia prob
lema susidūrė Ohio, Michigan. 
Connecticut valstijos, Kana
dos didžiausias miestas To
ronto ir net sostinė Ottavva. 
Nebepakilo lėktuvai, nepa
judėjo traukiniai, keltai dan
goraižiuose įstrigo tarp aukš
tų, tamsoje paskendo požemi
nio susisiekimo tuneliai, j 
tvankią nežinią panardindami 
keleivius. 

Be abejo, šiandien kiek
vienas, pergyvenęs tą „aptem-
dymą", gali papasakoti savo 
asmenišką rūpestį, baimę ir 
sugebėjimą su atsiradusia 
padėtimi susidoroti. Pirmuti
nis klausimas, elektrai išsi
jungus. Ne tik New Yorke. bet 
visur kitur: ar tai naujas te
roristų išpuolis? Juk ameri
kiečiams jau beveik dveji 
metai nuolat primenama, kad 
būtų pasiruošę visokiems 

netikėtumams. Ir. atrodo, tų 
perspėjimų nauda šį kartą 
pasitvirtino: sužinoję, kad tai 
ne teroristai, bet kažkokia 
kitokia priežastis, gyventojai 
nepuolė į paniką, o nepato
gumą priėmė palyginti ramiai. 
Net New Yorke nepasitaikė 
ypatingų tvarkos pažeidimų, 
smurto veiksmų, plėšimų. Xe 
taip. kaip. sakykim, prieš 
maždaug 26 m., kai panašus 
elektros srovės sutrikimas 
mieste visiškai sujaukė pilieti
nę tvarką ir policija pati viena 
nepajėgė atstatyti tvarkos. 

Ar tai 2001 m. rugsėjo 11-
osios pasekme? Ar žmonės jau 
išmoko ištiesti vieni kitiems 
pagalbos ranką, užuot ją kiše į 
svetimą kišenę arba kaip ki
taip ..kombinavę" iš nelaimės 
pasipelnyti? Norėtume many
ti, kad taip. Apskritai ameri
kiečiai didelių nelaimių metu 
linkę parodyti geraširdiškumą 
ir užuojautą visai nepažįs
tamiems žmonėms. 

Praėjus kelioms dienoms 
ir elektros srovei vėl grįžus 
prie visų. jai užkraunamų 
darbų, prasidėjo ..kaltininkų 
ieškojimas". įsikišo net Atsto
vų rūmai ir JAV prezidentas, 
teigdami, kad visa elektros 
tiekimo sistema pasenusi, rei
kia būtinai atnaujinti, pride
rinti vis didesniems porei
kiams, įruošti daugiau apsau
gos, kad tokia nelaimė vėl 
nepasitaikytų... Visi pagerini
mai kainuosią dešimtis mili
jardų dolerių 'visgi mažiau, 
negu karas Irake) ir turbūt 
nei vienam elektros vartotojui 
nekyla abejonės, kas ilgainiui 
turės tuos milijardus sudėti... 

Vis dėlto elektros sutriki
mas buvo gera repeticija vi
sam kraštui, ne tik vietovėms, 
kurios tą nepatogumą turėjo 
pergyventi. Pirma: koks iš 
esmės šiandien bejėgis yra ci
vilizuotas žmogus be elektros, 
kai sustingsta visa kasdieninė 
veikla darbovietėse, parduotu
vėse, bankuose, pramogų vie
tose, nuosavuose namuose. 
Antra: kaip lengva teroristams 
ilgesniam ar trumpesniam 
laikui visiškai sujaukti šio 
krašto gyvenimą, kada elekt
ros tiekimo tinklai taip leng
vai pažeidžiami. Trečia, svar
bu būti pasiruošusiems viso
kiems netikėtumams, kaip toji 
New Yorko gyventoja, iš 64 
aukšto nulipusi laiptais že
myn, pasišviesdama kišenine 
lempute, kurią visuomet su 
savimi nešiojasi po rugsėjo 11-
osios... O svarbiausia — bu
kime dėkingi už visa tai. ką 
turime! 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.9 

Tas didysis kelias. Pan-
American Highvvay, eina net 
iki Pietų Amerikos pietinio 
smaigalio. Tiltas, vadinamas 
„Bridge of the Americas". buvo 
pastatytas 1962 metais, taip ir 
vėl sujungdamas abu Ameri
kos didžiuosius kontinentus, 
nuo 1914 metų perskirtus Pa
namos kanalu. Kairėje, tolu
moje, dar matyti senojo. 1519 
metais įkurto. Panama city 
miesto dangoraižiai. Laivo vir
tuvė mums iškepė specialias 
Panama bandutes, o mes pa
kėlėme taures už kanalo 
statytojus. 

Kiek kainuoja tuo Pana
mos kanalu praplaukti9 Sako, 
kad maždaug 3 dol. už toną. 
Vadinasi, mūsų laivas mokėjo 
apie 200,000 dol. už tą mums 
tokį įdomų plaukimą. Kanalo 
istorijos pradžioje vienas drą
suolis pats praplaukė visą 

kanalą, be laivelio, ir gavo už 
tai 69 centų sąskaitą. 

Paties kanalo visaip raity
ta istorija su jo atidarymu 
1914 metais nepasibaigė. 1921 
metais, kai Kolumbija gavo iš 
Amerikos 25 milijonus dolerių 
kaip kompensaciją, ji pripaži
no Panamą kaip nepriklau
somą valstybę. Nors Panama 
vos ne kasmet iš Amerikos 
išsiderėdavo vis daugiau 
pinigų už kanalo žemės nau
dojimą (1955 metais nuoma 
buvo pakelta iki vieno milijono 
dolerių), panamiečius vis erzi
no faktas, kad kanalą kontro
liavo amerikiečiai, o ne pa
namiečiai. Nors prieš rinki
mus Jimmy Carter žadėjo, kad 
Panamos kanalo jis neatiduos, 
po rinkimų, po 13 metų vy
kusių derybų, jau prezidentas 
Jimmy Carter 1977 metais pa
sirašo su Panama naują 

sutartį, pagal kurią kanalą 
turėjo valdyti amerikiečiai ir 
panamiečiai. Kongresas tai 
patvirtino 68 prieš 32 senato
rių balsų. Tai sutarčiai griež
tai priešinosi tuometinis Ka
lifornijos gubernatorius Ro-
nald Reagan. kuris mėgdavo 
kartoti sen. S. I. Hayakavva 
posakį: ..Kanalas mūsų. Mes jį 
pavogėme pagal visas teises 
ifair and squarei". Nuo 2000-
ųjų metų kanalas grynai 
Panamos valdžios rankose. 

Kai 1989 metų gruodžio 
mėnesj pik. Manuel Noriega. 
žinomas kaip narkotikų pre
kiautojas, sukilo ir perėmė 
Panamos valdžią bei paskelbė 
karą Amerikai, prezidentas 
Bush pasiuntė į Panamą 
25.000 amerikiečių karių ir 
priverto Nonegą pasiduoti. 
Žuvo apie 4.000 panamiečių ci
vilių, ir Pietų Amerikoj*' vel ki
lo didelis triukšmas del taria
mo Amerikos imperializmo. 
Noriega pasidavė, buvo apkal
tintas narkotikų prekyba ir 
nuteistas kalėjimu. Jame. 
berods, jis dar ir šiandien sedi. 

Kai, baigiantis XX amžiui. 

Panamos kanalo valdymas 
buvo galutinai perduotas Pa
namos valdžiai, prezidentas 
Bill Clinton. rodydamas savo 
priešišką nuomonę dar Carter 
anksčiau pasirašytai sutarčiai, 
atsisakė dalyvauti perdavimo 
iškilmėse. Amerikos pinigais 
ir technologija statytas kana
las 100 proc. perėjo į kitų ran
kas. Kanalo statyba kainavo 
apie 350 milijonų dolerių. Šių 
dienų pinigais tai būtų apie 12 
bilijonų dolerių. 1999 metų 
gruodžio 3] dienos iškilmėse 
dalyvavo Panamos preziden
tas Mireya Moscoso ir buvęs 
Amerikos prezidentas Jimmy 
Carter. 

Turi Panamos kanalas 
problemų ir šiandien. Reika
lingi nuolatiniai užgriuvusios 
žemes atkasinojimai ir dugno 
svarinimai. Iškirtus tiek džiung
lių tankumynų, sumažėjo ir 
lietingumas. Anksčiau iškris-
davo 110 colių lietaus per 
motus, dabar vidutiniškai iš
krenta tik 90 colių. O tas van
duo reikalingas Gatun ežerui, 
nes jis juk kilnoja praplau
kiančius laivus. Galvojama ir 

apie naują kanalą, jau be šliu
zų. Tai žymiai sumažintų 
laivų praplaukimo iš vieno 
vandenyno į kitą laiką. 
Geležinkelių specialistai tiki
na, kad apsimokėtų pastatyti 
kelias geležinkelių linijas, kur, 
naudojant modernią pakrovi
mų ir iškrovimų technologiją, 
iš laivų būtų pakraunami grei
tieji t raukiniai , kurie būtų 
greitai iškraunami j jau kita
me vandenyne laukiančius 
kitus laivus. Deja. tokie tech
niškai labai racionalūs projek
tai nevykdomi, nes nėra kas 
rizikuotu tam reikalingu 
stambiu kapitalu. O tuo būtų 
labai susidomėję kraštai kaip 
Kanada ar Japonija. Prisime
nama, kad prancūzai pastatė 
Suezo kanalą, jį po kelių metų 
perėmė anglai. Iš anglų kana
lą atėmė Egipto prezidentas 
Gamai A. Nasser, jį 1956 me
tais paprastai nacionalizavęs. 
Egiptą užpuolė jungtines JAV. 
Anglijos ir Izraelio pajėgos, 
bet. įsikišus JT. buvo pasirašy
tos paliaubos, ir kanalas liko 
Egipto rankose. Panamos 
kanalą pastate Amerika, ir šių 

laikų politika privertė ją tą 
kanalą atiduoti Panamai. 
Kasgi norės vėl rizikuoti kapi
talu arba investicijomis0 Kad 
koks diktatorius vėl naciona
lizuotų? 

Išplaukus į Ramųjį van
denyną, kitą dieną pasiekėme 
Costa Rica pakrantes, kur 
įplaukėme į nedidelę Golfo 
Duče įlanką, kur tik iš tolo ste
bėjome miškingus krantus, 
slepiančius 500 įvairiausių rū
šių medžių. 140 rūšių gyvūnų 
ir šimtus įvairių paukščių ir 
dar įvairesnių varliagyvių. 
Maniau, kad iš tolo pastebėjau 
ir kelis krokodilus, nors žadė
tos taip vadinamos kapucino 
beždžiones ir nepasirodė. 

Kadangi atsirado daugiau 
laiko, laivo virtuves šefas 
mums aprodė savo virtuvės 
įrengimus. Visas virtuves per
sonalas susideda iš 124 žmo
nių, iš kurių net 30 yra virėjai, 
ir tik du — mėsininkai. Kiti — 
įvairiausi kitokie patarnauto
jai . Negalėjome atsistebėti, 
kaip palyginus nedidelėje vir
tuvėje, kur beveik viskas iš 
nerūdijančio plieno, galima 

buvo paruošti skanų, mais
tingą ir patraukliai atrodantį 
maistą beveik 2.000 žmonių, 
įskaitant ir įgulą. 

Kai aš vyriausiojo virėjo 
paklausiau, ar laivas atiduoda 
nesuvartotą pagamintą mais
tą mūsų laivo sustojimo vie
tose vietiniams neturtingiems 
gyventojams, gavau netikėtai 
smulkmenišką, bet nelauktą 
atsakymą. _Ne, atliekamas 
maistas yra suspaudžiamas, iš 
jos išspaudziant vandenj. ir po 
to tie maisto likučiai yra 
sudeginami specialioje krosny
je, o pelenai iškraunami uos
te". Kiaulių, pasirodo, jie ne
laiko. Pasiteiravus, sužino
jome, kad vidutiniškai per 
savaite yra paruošiama net 
13.000 svaru mėsos ir 2.000 
svaru žavies. O kur dar viso
kie kiti priedai" Sunku buvo 
tikėti, nes vištų nesimatė, bet 
per savaite mes įvairiose for
mose .sunaikindavome" 18.000 
kiaušinių. Virėjas, augalotas 
vyras, prisipažino, kad su savo 
žmona nemėgsta ginčytis. 

• 
Bus daugiau 
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DUONOS PADAUGINIMAS 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVICIUS 

Apaštalo Jono užrašytoje 
Evangelijoje pasakojama apie 
stebuklingąjį duonos padaugi
nimą. Minios žmonių sekė 
Jėzų, nes matė jo daromus 
stebuklus — aklieji praregė
davo, raupsuotieji tapdavo 
švarūs, o luošieji pradėdavo 
vaikščioti. Žmones ne mažiau 
trauke meile spinduliuojantys 
Jėzaus žodžiai apie Dievo gai
lestingumą silpnam bei 
klystančiam žmogui. 

Šiandien tūkstančiai žmo
nių renkasi į alaus šventes, 
futbolo ar krepšinio rungtynes 
ar kitus renginius, kuriuose 
kunkuliuoja žmogiškosios aist
ros. Tačiau nedaug kas pra
byla apie pareigą, atsakomybę 
ar skatina pamesti nedorą 
gyvenimą. 

Pasaulio vaikai žmonių 
minias maitina ne duona. bet. 
vaizdžiai kalbant, šiukšlių tal-
pintuvuose esančiomis atlie
komis. Televizijos laidų kūrė
jai, koncertų organizatoriai ir 
jaunimo žurnalų leidėjai, vai
kydamiesi pelno, pataikauja 
patiems žemiausiems žmo
nių instinktams. Reikia tik 
apgailestauti, kad patys popu
liariausi leidiniai yra ne ke
liantys žmogaus dvasią, bet 
aprašinejantys kriminalinius 
nusikaltimus ir propaguojan
tys jokių moralinių apribojimų 
nevaržomą žmogaus elgesį. Į 
populiarumo viršūnes veržiasi 
tos televizijos laidos, kuriose 
normali žmogiška meilė jau 
baigiama išstumti. Tai liudija 
paaugliams ir jaunimui skir
tos televizijos laidos — vi
sokios rūšies akropoliai, barai 
ir holivudai. 

Jėzus, matydamas alkaną 
minią, liepė savo mokiniams 
ją susodinti ir pamaitinti. Ga
lime tik įsivaizduoti Jėzaus 
mokinių reakciją į šį įsakymą. 
Jiems buvo akivaizdu, jog net 
dviejų šimtų denarų būsią per 
maža. kad kiekvienas žmogus 
gautų bent gabalėlį duonos. 
Tačiau Jėzus pakartojo įsaky
mą ir liepė susodinti žmones. 
Apaštalai atnešė Jėzui visa. 
ką tarėjo — dvi žuvis ir penkis 
miežinės duonos paplotėlius. 
Tada jų Mokytojas ..paėmė 
duoną, sukalbėjo padėkos 
maldą ir davė išdalyti visiems 
ten sėdintiems: taip pat ir 
žuvų. kiek kas norėjo" <Jn 6). 
Po to, kai žmones pavalgė, dar 
buvo surinkta dvylika pinti
nių likusių duonos gabaliukų. 

Šalia dideliais tiražais lei
džiamos bulvarinės spaudos 
Kristaus Evangelija tikrai yra 
panaši į tas dvi žuveles ir pen
kis miežinės duonos kepa
lėlius. Todėl silpno tikėjimo 
žmonėms kartais atrodo, kad 
tikėjimas ir Katalikų Baž
nyčia išgyvena krizę. Jie mąs
to ir kalba visi panašiai, kaip 
anuomet kalbėjo Kristaus mo
kiniai, aiškindami savo Mo
kytojui, jog tūkstančius žmo
nių neįmanoma pamaitinti 
keliomis duonos bandelėmis. 

Anuomet apaštalų klusnu
mas Jėzaus žodžiui buvo būti
na sąlyga, kad įvyktų duonos 
padauginimo stebuklas. Die
vas moka padaryti neįtikėti
nus darbus, jei Juo pasitikima 
ir Jo klausoma. Jei apaštalai 
Galilėjos Kanoje nebūtų pri
pylę indus vandens, nebūtų 
susodinę tūkstančių žmonių 
ir nepradėję dalyti duonos. 
nebūtų įvykę stebuklo. Mes. 
žmonės, turime būti tik geri 
įrankiai Dievo rankose-. 

Šitoks žvilgsnis į Dievo 
veikimą atneša ramybę. Todėl 
nereikia nerimauti kokia bus 
Bažnyčios ateitis. tikės ar 
netikės po mūsų gyvensiantys 
žmones. Mūsų pareiga ..dalyti 
duoną", t.y. patiems klausyti 
Dievo ir kitus skatinti elgtis 
panašiai. Šiandien mūsų 
visuomenei reikia gero tikin
čiųjų — dvasininkų ir pasau
liečių — liudijimo, kad žmo
gui, apsisprendusiam gyventi 
su Kristumi, nebaisios jokios 
audros, nes Viešpats jį remia 
ir maitina. 

Stebuklingas duonos pa
dauginimas mūsų žvilgsnį nu
kreipia į Eucharistiją, kurioje 
yra gyvas ir veikiantis Jėzus 
Kristus. Todėl šiandien, kaip 
niekada anksčiau, reikia dar 
labiau glaustis prie Eucharis
tinio Jėzaus, kuris laukia 
mūsų kiekvieną kartą šven
čiamose Mišiose, trokšdamas 
pamaitinti mūsų dvasią. 

Kaip per sovietmetį ge
riausiai visus išbandymus at
laikė tie katalikai, kurie labai 
ištikimai šventė sekmadienio 
Mišias ir stiprino save dan
gaus Duona, taip ir nūdieno-
išbandymus geriausiai atlai
kys tie. kurie sekmadieniais 
pasirinks ne alaus šventes ar 
kitas panašias pramogas, bet 
leisis maitinami dangaus Duo
na. Kito kelio nebėra. 

K .; Kazimieras ('.rąžulis (kairėje) ir kun. Domininkas Mockevičius prie 
Sv. Jurgio bažnyčios, Rochester, NY, kuri buvo pastatyta pirmųjų emi
grantų 191 -

MALONUS SUTAPIMAS 
Rochester, NY, lietuviai 

dar gerai prisimena Danguo
lės ir Antano Khmų sūnaus 
Pauliaus žygį i \Vashington, 
DC. Tada Paulius Klimas 
kreipėsi i prez. R. Keagan su 
prašymu, kad paleisti} iš 
kalėjimo Petrą Gražulį. Gal ir 
padėjo. Dabar Petras Gražulis 
yra Lietuvos Seimo narys. Jo 
jaunesnis brolis kunigas Ka
zimieras mūsų žymaus ben
druomenes veikėjo Rimo Če-
sonio pastangomis atvyko į 
Rochester. NY, Sv. Jurgio pa
rapija, pagelbėti kleb. Domi
ninkui Mockevičiui. Koks ma
lonus sutapimas.Tikėkimės, 
kad čia pasiliks ilgesniam 

laikui. 
Kleb. Domininkas jau per

kopęs 80-metį. bet vis dar dar
buojasi Viešpaties vynuogy
ne. Šią vasarą atšventė 55 m. 
kunigystės jubiliejų. Šalia 
visokių darbų ir rūpesčių 
parapijos reikalais jis dar 
suranda laiko pažaisti stalo 
tenisą su sporto mėgėjais. 

Naujas kunigas Kazimie
ras Gražulis yra iš labai di
delės šeimos, gimęs Dzūkijoje 
(Alytaus raj., Mankūnai). 
Monika ir Antanas Gražuliai 
išaugino 15 vaikų, iš kurių — 
3 kunigai. (Pats pirmas ber
niukas mirė vos spėjus jį pa-
krikštvti). Antanas Gražulis 

buvo labai pavyzdingas ko
lūkio pirmininkas, pamaldus 
ir giliai tikintis katalikas. 
(sovietmečiu tai didelis minu
sas). Bet jo populiarumas jam 
padėjo ilgai ine iki galo) išsi
laikyti pirmininko pareigose. 
Štai kaip jį prisimena arki
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius: „Savo suėmimo išvaka
rėse. Antano Gražulio laidotu
vių dieną, kalbėdamas pasa
kiau, kad šiam žmogui pa
statyčiau penkis paminklus: 
už žmoniškumą, už tėvišku
mą, už tikėjimą, už patrio
tiškumą ir už meilę Bažny
čiai. Nuoširdžiai noriu tikėti, 
kad iš šios Dzūkijos sodybos 
po visą Lietuvą pasklidusios 
Gražulių atžalos švies tomis 
vertybėmis, kurias brangino 
jų tėvai"... Taigi, mes, ročes-
teriečiai, didžiuojamės gavę 
kunigą iš tokios garsios ir 
visoje Lietuvoje plačiai žino
mos šeimos. (Apie Gražulių 
šeimą yra išleista Elvyros 
Biliūtės — Aleknavičienės 
knyga ..Gyvybės lopšys"). 
Bandysime jo neapvilti. Drįs
tu tarti, kad kun. Kazimieras 
Gražulis atvyko į pavyzdingą 
Rochester, NY. lietuvių tel
kinį. Mes pasižymime ne kie
kybe, bet kokybe. Turime sa
vą bažnyčią, salę. bendruo
menės valdybą, parapijos ta
rybą, radijo pusvalandį, skau
tus... Visos organizacijos veik
lios ir kartu darniai dirba. 
Įvairiomis progomis ruošiami 
pietūs: parapijai, motinoms, 
tėvams, pensininkams, ir jau 
penkeri metai švenčiame Jur-
gines (juk šv. Jurgis yra mūsų 
parapijos globėjas). Atlieka
mi „skatikai" skiriami bažny
čios išlaikymui ir labdarai. 
Pvz., vieną sekmadienį po Šv. 
Mišių buvo suruošti įvairių 
sriubų pietūs (berods, buvo 
šešių rūšių). Surinkta 500 
dol. pelno, kuris buvo skirtas 

* meiškiecių rėmėjų vakarienėje š.m. kovo 30 d. Sėdi iš kaires: lėšų telkimo komiteto pirm. B. 
Klimavičius; rėmėjų pirm. Sabina. Rucaite-Henson; John L. Morelock; Stasė Viščiuvienė ir programos vedėja 
Evelvn Ozelienė; stovi Mary Anna Gercius; Elizabeth Zibas; Antoinette Glass, Anelė Ramanauskienė. 

Sv Kazimiero lietuviu kapinėms Čikagoje s m gegužes 26 d. švenčiant 100 metu sukaktį, i iškilmes atsilankė 
:- arkuiiece/iios kardinolas Francis (Jeorge. Prie kapiniu steigėjų paminklo kardinolas maloniai pasveiki-

ii.- ir pasidžiaugė, kad lietuviai turi tokią didelę pagarbą savo mii Prie Steigėjų pamink-
irdinolu Francis (leorgi iš kaires kapiniu sklypu savininku draugijos pirm Birute Matuliene. 

Akademinio skautu sąiudzio filisteris Vytenis Kirvelaitis, vehau kartu su filistere Vida Brazaityte visu dalyvių 
vardu padeies vainiką prie steigėjų paminklo. AI.K federacijos pirm Saulių- Kuprys Bendruomenės komiteto 

Kapiniu direktorius kun -Jonas Kuzinskas 

• Birželio 5 d. Vilniaus 
arkikatedras bendruomene su
rengė piligriminę kelionę į 
Kryžių kalną parapijos terito
rijoje veikiančios Salomėjos 
Nėries gimnazijos mokiniams. 
Piligrimystes intencija — at
naujinti savo santyki su Jė
zumi ir bendruomene, nebijoti 
viešai išpažinti ir kasdieniu 
gyvenimu liudyti Kristų. Ke
liones metu gimnazistai ap
lanke Šiluvos šventovę, Tytu
vėnų vienuolyną. Šiaulių ka
tedra. Kryžių kalno vienuoly
no koplyčioje šv. Mišias auko
jo keliauninkus globojęs para
pijos vikaras kun. Vaidas 
Vaišvilas. Piligrimyste baigėsi 
vakare šlovinimo giesmėmis 
Vilniaus arkikatedros aikšteie. 

• Nida. Hir/.clio 15 d. Tel
šių vyskupas -Jonas Boruta. 
SJ, pašventino katalikų baž
nyčią, pirmąją protestantiškų 
tradicijų krašte. Iškilmes pra
sidėjo evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, kurioje iki šiol 
meldėsi abiejų konfesijų tikin
tieji. Iš čia procesija patraukė 

Kauno kunigų seminarijai — 
pinigais ir medžiagomis. Tai 
vis pasišventėliai, kurie 
prisideda ne tik darbu, bet 
dar atveria ir savo pinigines. 
Pabaigai teikiu Parapijos 
tarybos mintis, telpančias sek
madienio lankstinuke, su 
pavadinimu ..Mūsų užduotis". 

Šv. Jurgio RK lietuvių pa
rapiją įkūrė lietuviškos šeimos 
prieš beveik šimtą metų, kad 
galėtų liudyti apie Kristų ir 
Kristaus meilę jiems ir garbin
ti Dievą pagal savo lietu
viškus papročius. Parapija 

į naująją bažnyčią. Joje šv. Mi
šias aukojo vysk. J. Boruta. SJ. 
Giedojo ansamblis „Musica 
Humana", solistai bei choras 
„Aidija". atlikę ištraukas iš A. 
Šarpentįė „Mišių". Bažnyčią, 
baltu bokštu išsiskiriančią iš 
visų Nidos statinių, projekta
vo architektai R. Krištapavi-
čius ir A. Zaviša. Bažnyčios 
pašventinimo iškilmes sutrau
kė kur kas daugiau žmonių 
nei kurorto atidarymas. 

• Klaipėda. LKMA Klai
pėdos skyrius organizavo 
birželinius skaitymus apie tė
vystę. Birželio 8 d. LKMA na
riai pagalbininkai Marijos 
Taikos Karalienės ir Šv. Juo
zapo Darbininko bažnyčiose 
kalbėjo apie tėvo situaciją 
krikščioniškoje šeimoje (V. 
Juškiene), idealaus tėvo bruo
žus i S. Lileikis), rūpestingo 
tėvo ir vyro specifinę sam
pratą (V. Lileikiene*, tėvo pa
dėti kintančioje visuomenėje 
(D. Misiukonienė). Tokie 
LKMA skaitymai Klaipėdoje 
jau tapo tradicija. 

tapo Rochesterio Amerikos 
lietuvių centru ir .įdiegė 
krikščioniškus principus jau 
kelioms kartoms. Pasiryžę 
tęsti parapijos steigėjų misiją, 
jungdamiesi prie Romos kata
likų visumos, mes tiesiame 
pagalbos ranką broliams kata
likams Lietuvoje, jiems atku
riant savo tikėjimą po pus
šimčio metų komunistų pries
paudos. 

Kunige Kazimierai, mes 
džiaugiamės, kad esate mūsų 
šeimoje. 

Kostas Mačiulis 

Kun. Kazimieras Gražulis prie rožių darželio, sukurto motinų atminimui. 
Rožių krūmų darželyje kasmet daugėja. 

IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Jei. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas po remonto 

2 miegamųjų butas 3erwyne. 

Tel. 708-717-1300. 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas 63 ir Kolmar gatvių 

sankryžoje. 
$550 + ..security deposit". 

Tel. 773-284-0100. 

DBVK510! DEMESK3' 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS tusu skelbimą išspaus

dins nemokamai. 
Tereikia paskambinti 

tel. 773-585-9500 ar užsukti i 
DRAUGO adrrantstraeSa adresu 

4545 W. 6 3 St., Cfckago, 
IL 60629 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBII J( X NAMU. SVEIKATOS 

IR ( ?t\ YBĖS DRALTJCVIAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Ott. Msr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

Padėsime legalizuoti visus lietu
viškus dokumentus; skyrybos 

Lietuvoje, vizų pratęsimas, žalioji 
kortelė ir dar daug. daug kas. 

Tel. 773-278-2434; 773-278-0660. 

SIŪLO DARBA 

Parduodamas darbas — 

parduotuvės valymas nak

timis. Tel. 847-312-1902. 

LANKSTINUKAS KELIAUJANTIEMS Į JAV 

2000 metų darbo konfe-
rerencijoje. pavadintoje ..Tikė
kime savo ateitimi", kuri vyko 
Dainavoje, susirinkę iš įvairių 
Amerikos valstijų lietuviai 
svarstė, kaip reikia suaktyvin
ti JAV Lietuvių Bendruo
menės veiklą. Tris dienas vy
kusiose diskusijose buvo su
kurta keletas projektų, išgirs
ta keletas pasiūlymų, kurių 
pagalba būtų lengviau įtrauk
ti naujai atvykusius į lietu
višką veiklą. 

Vienas iš tokių projektų — 
JAV Lietuvių Bendruomenes 
informacinis leidinys — ..Ke
liautojams į JAV. Grupe, ren
gusi šį leidinį, pavadino jį 
trumpai — lankstinuku. Sw 
projekto vadovas — Aldas 
Kriaučiūnas. -Jis įdėjo daug 
pastangų, kad šis informacinis 
leidinys išvystų dienos šviesa. 
Aldas bendradarbiavo su JAV 
ambasada Vilniuje, tarėsi, kad 
lankstinukas būtų dalijamas 
ten išvykstantiems į šią šalį. 
Taip pat projekto vadovas rū
pinosi leidinio spausdinimo 
reikalais. Beveik metus vyko 
leidinio parengimas, buvo 

renkama informacija apie 
lietuviškas parapijas, tiksli
nami jų adresai, telefonai. 
Šiame leidinyje galima rasti 
informacijos apie kitas lietu
viškas organizacijas, tokias 
kaip Lietuvos vyčiai, JAV 
Lietuvių jaunimo sąjunga, 
lietuviškų internetinių pus
lapių adresus. Taip pat nuro
dytos Lietuvos atstovybės 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Pagrindinis šio leidinio 
tikslas — padėti susivokti ir 
greičiau susiorientuoti atvy
kusiems į šią šalį. Lanksti
nuko kopijas planuojama per
duoti Lietuvos ambasadai 
Vašingtone ir garbes kon
sulatams. Leidinio išleidimą 
pareme Lietuvių fondas. In
formaciją šiam leidiniui rinko 
ir ruošė spaudai šie asmenys: 
Saulius Anužis. Linas Johan-
sonas. Teresė Gečienė. Algi
mantas Gečys, Daumantas 
Matulis. Virginija Medeišienė. 
Irena Kriaučiūniene, Romual
das Kriaučiūnas ir šių eilučių 
autore. 

Sigita Šimkuvienė 

file:///Vashington


Užs ien io l i e t u v i ų s i e lovada rūpins i s pre latas Edmundas Putr imas 
Atkelta iš 1 psl . ruomenes Argentinoje, Austra-

Lietuvos Vyskupų Konfe- lijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, 
rencijos p r a n e š i m e spauda i Belgijoje, Kanadoje, Kolumbi-
reiškiama viltis, kad pre la tas E. joje, Estijoje, Didžiojoje Britani-
Putrimas, pa la ikydamas glau
džius ryšius su vietos vysku
pais, bus Lietuvos vyskupų ats
tovas ir vadovas l ie tuviams, gy
venantiems už Lietuvos ribų, 
padės kiekvienam lietuviui gy
venti pagal Kr i s t aus mokslą, 
palaikys ir t au t inę bei kul tūr inę 
savimonę. 

Popiežius J o n a s Paul ius II 
vyskupą Paulių A. Baltakį rū
pintis užsienio lietuvių sielova
da paskyrė 1984 metais . Vys
kupas lankydavo lietuvių bend-

joje, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Vengrijoje, Havajuose, Italijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Švedijoje, Ukrainoje, Urugvaju
je, JAV ir Venezueloje. 

„Vyskupo Paul iaus A. Bal
takio apsi lankymai pasi tarnavo 
glaudesnei vienybei su Šventuo
ju Sostu, vietinėmis bendruo
menėmis, o ta ip pat ir su Baž
nyčia Lietuvoje. Antra ver tus — 
padėjo lietuvių bendruomenėms 
užsienyje išlaikyti savo religinę, 
t au t inę ir kul tūr inę tapatybę. 

Ypač svarbi užsienio lietuvių 
sielovados koordinatoriaus mi
sija yra naujaisiais laikais, kai, 
ieškodami pragyvenimo šalti
nio, iš nepriklausomos Lietuvos 
pasitraukė daug lietuvių. Netu
rėdami gilių religinių ir tauti
nių šaknų, jie ypač yra reikalin
gi Evangelizacijos", rašoma Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos 
pranešime. 

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija pabrėžia labai gerai ver
tinanti vyskupo P. A. Baltakio 
tarnystę, pasiaukojimą ir rū
pestį lietuviais visame pasauly
je ir nuoširdžiai dėkoja už jo ga
nytojišką veiklą. 

Lie tuvos tur tas per 2002 m e t u s padidėjo beveik milijardu l i tų 
Atkelta iš 1 psl . 

Dėl to savivaldybių patikėji
mo teise valdomo valstybės nefi
nansinio tur to ver tė išaugo nuo 
91.9 mln. litų 2001 meta is iki 
3.425 mlrd. litų 2002 metais . 

Per metus vals tybės finan
sinis tur tas sumažėjo 3.3 proc. 
iki 15.941 mlrd. litų. Didžiausią 
finansinio tur to dalį sudarė val
stybei priklausančios akcijos — 
34.4 proc. (2001 meta i s — 40 
proc.). 

Vals tybin is žemės fondas 
pernai dėl privatizacijos suma
žėjo 6.4 proc. iki 3.736 mln. hek
tarų. Iš viso Lietuvoje yra 6.53 
mln. hek ta rų žemės. 

Seimui teikiamoje ata
skaitoje pateikti duomenys ne
visiškai atspindi visą valstybei 
nuosavybės teise pr iklausant į 
turtą, nes ne visas valstybės 
tu r t a s yra įvertintas. Nėra įver
t inta žemė, miškai, valstybiniai 
parkai , žemė, priskirta valsty

biniams vidaus vandenims, iš
žvalgytos naudingosios iškase
nos, muziejinės vertybės nėra 
įvertinti. 

Be to, valstybės tur tu yra 
laikomas toks neįvertintas tur
tas, kaip valstybės vardas, Lie
tuvos heraldikos objektai, teisė į 
oro erdvę virš Lietuvos teritori
jos, jos povandeninę žemyno 
dalį bei ekonominę zoną Baltijos 
jūroje ir radijo dažnių ištekliai. 

Vilniuje baigės i tarptaut in i s žygis dviračiais iš Varšuvos 
Atkelta iš 1 psl . 
spygliuotomis vielomis aptver
tame ruože. Dvira t ininkai no
rėjo pademonstruoti , kad po Eu
ropos Sąjungos plėtros nebeliks 
tautas ir vals tybes skiriančių 
užtvarų, va ržanč ių judėj imo 
laisvę ir galimybes keliauti Eu
ropoje dviračiais. 

Anot organizatorių praneši
mo, nepavyko sus i ta r t i su Len
kijos ir Lietuvos pasieniečiais, 
kurie teigė kad techniškai per

važiuoti sienos ruožą įmanoma, 
bet teisiškai ne, reikia palaukti 
2004 metų. 

Lietuvos dviratininkų bend
rijos ir Lenkijos keliautojų aso
ciacijos CROTOS surengtas žy
gis dviračiais šiemet sulaukė 
130 dalyvių iš 15 valstybių. Be 
daugumos Europos valstybių 
atstovų, žygyje dalyvavo mek
sikietis, aus t ra las ir JAV pilie
čiai. 

Žygio globėjai yra Lietuvos 

ambasadorius Lenkijoje Darius 
Degutis, Lenkijos ambasada 
Vilniuje ir Vilniaus meras 
Arturas Zuokas. 

Pradėję kelionę rugpjūčio 2-
ąją Varšuvoje, žygeiviai iki 
Vilniaus įveikė apie 800 km, 
vidutiniškai kasdien numinda
mi apie 70 km. Jauniaus ias 
žygio dalyvis 12 m. lietuvis 
Simonas, vyriausias — 71 m. 
britas George. 

V. A d a m k u s dirba ta ip aktyviai , ka ip ir būdamas prezidentu 
Atkelta iš 1 ps l . 

V. Adamkus teigė kvietimų 
į įvairius renginius , minėjimus, 
susi t ikimus g a u n ą s gerokai 
daugiau, nei įmanoma fiziškai 
spėti aplankyti . 

Be to, V. Adamkus teigė per 
5 mėnes ius davęs 6 interviu 
Prancūzijos. Lenkijos, Rusijos. 
Vengrijos, Vokietijos. JAV žur
nal is tams. 

„Ar tai tūnojimas šešėlyje? 

Man neretai atrodo, kad mano 
darbotvarkė dabar nė kiek ne 
mažiau intensyvi kaip einant 
šalies vadovo pareigas", sakė 
buvęs prezidentas. 

„A. Sabonio Žalgirio krepš in io centras" ne ig ia žiniasklaidos pranešimus 
Atkelta iš 1 psl . 

„Pas ta ruo ju me tu žinia-
sklaidoje pasirodė tikrovės ne
atitinkanti informacija apie Ar
vydą Sabonį bei Saulių Štom
bergą", teigiama pranešime. 

„Du mėnesius po visiems 
gerai žinomo Arvydo Sabonio 
pareiškimo v isuomenei buvo 
peršama mintis , jog geriausias 
visų laikų Lietuvos krepšinin
kas nevykdys Kauno miesto sa

vivaldybėje duoto pažado šį se
zoną rungtyniaut i Kauno 'Žalgi
ryje', nors A. Sabonis apie savo 
sprendimo pakeitimą nieko ne
buvo pareiškęs. Pastaruoju me
tu kai kuriose žiniasklaidos lei
diniuose pradėta eskaluoti tema 
už kokią sumą k repš in inkas 
žais tų Kauno komandoje. A. 
Sabonis, esant is vienu 'Žalgirio' 
bendrasavininku, nėra derėjęsis 
su klubu dėl atlygio už žaidi

mą", sakoma pareiškime. 
„Tuo tarpu Saulius Štom

bergas taip pat nėra padavęs 
'Žalgirio" krepšinio klubo į teis
mą dėl neišmokėto atlyginimo. 
Susidaro įspūdis, jog tokie faktų 
neatitinkantys pareiškimai turi 
tam tikrą tikslą nukreiptą prieš 
Kauno 'Žalgirio" vyrų krepšinio 
komandą", pabrėž iama pa
reiškime. 

S k a n d a l u o s e į s ivė lęs s e i m u n a s mano tapęs provokacijų auka 
Atkelta i š 1 psl . 
kad ją priimtų LLS vadovas V. 
Šustauskas. 

Kadangi, b ū d a m a s Kauno 
meru. V. Š u s t a u s k a s kovojo 
prieš geležinkelio stoties tur
gaus privatizavimą, j is pama
nęs, kad moteris nori pasiguos
ti, kad iš jos a tėmė prekybos 
vietą, todėl ir su t ikęs ją iš
klausyti. 

Tačiau, pasak V. Šustausko, 
moteris paprašė jo padėti atgau
ti pavogtą automobilį, kurį ji 
neva buvusi nupirkusi kaip ves
tuvių dovaną merginai , gimi
nystės ryšiais susijusiai su Kau
no nus ika l s t amos g rupuo tės 
..Daktarų" šeima. 

Moteris. V. Šus tausko tei
gimu, sakė atėjusi pas jį, nes jis 
neva pats sakęs, kad „draugau
ja su banditais" „Ji net apsi
ašarojo, bandydama mane įkal
bėti, jog padėčiau suras t i pa
vogtą automobilį ir kad kam 
nors paskambinčiau Tačiau aš 

ja i paa i šk inau , kad užsi imu 
politika, o ne pavogtų mašinų 
ieškojimu, be to. neturiu draugų 
banditų", teigė V. Šus tauskas . 
J i s suprato , kad pas jį atėjusi 
moter i s buvo „specialiųjų 
t a rnybų provokatorė". nes ji 
nusuko kalbą kita tema. kai tik 
jos pasiteiravo, kas ją a ts iuntė . 

„Korumpuotos specialiosios 
tarnybos nori iš manęs padaryti 
kriminalinį nusikaltėlį, o Sei
mas — atimti iš manęs Seimo 
nario mandatą , nes aš eskaluoju 
Mindaugo Silickio spirito ir ci
garečių kontrabandos bylos te
mą. Prieš mane susivienijo tos 
politinės jėgos, kurios yra finan
suojamos iš kont rabandos" , 
teigia V. Šus tauskas . 

Pas ta ruo ju metu spaudos 
puslapiai mirga nuotraukomis, 
kuriose V. Šustauskas bendrau
ja viešose vietose su prieštarin
gos reputaci jos žmonėmis — 
Kauno nus ika ls tamo pasaulio 
autor i te tu vadinamu Henriku 

Daktaru, panevėžiečiu Kęstučiu 
Vaitiekūnu, buvusiu nuteistu 
kalėti už turto prievartavimą iš 
verslininko Rimo Okuličiaus. 

Generalinė prokuratūra at
lieka ikiteisminį tyrimą dėl gali
mo V. Šustausko spaudimo tei
sėsaugai, tačiau Seimo nariui 
įtarimai kol kas nėra pareikšti 
Tiriama Valstybės saugumo de
partamento surinkta medžiaga 
dėl V. Šustausko galimo spaudi
mo baudžiamojoje byloje dėl 
narkotikų kontrabandos ir pa
dirbtų pinigų platinimo tirian
tiems pareigūnams. 

Šioje byloje yra pareikšti 
įtarimai ir 21 metų H. Daktaro 
sūnui Enrikui. Jis pagal V. Šus
tausko vadovaujamos LLS są
rašą pernai gruodį išrinktas 
Kauno miesto savivaldybės ta
rybos nariu. 

V. Šustauskas pas H. Dak
tarą lankėsi per pastarojo sū
naus vestuves prieš dvi savai
tes. 

* J a u p e n k i s m ė n e s i u s 
t runkanč ios „ ž e m ė s bylos" 
rezultatas — kuklus ir komiš
kas. Tyrimas tapo sunkiai aprė
piamas J i s įgyja vis daugiau 
politinių atspalvių ir absurdo 
dramos elementų. Valdininkai, 
kurie apsirūpino žeme. pasinau
dojo vals tybės p inigais . Kuo 
daugiau sklypų, tuo didesnė 
valstybes paramos dalis j iems 
teko Ir tuo mažiau liko kitiems 

Komisijos tikslina žemvaldžių 
sąrašus , o žemės neatgavę žmo
nės ir toliau lieka be nieko. 

* Pr i e š daug iau ka ip 4 
m e t u s konservator ių valdo
m a s Seimas priėmė įstatymą 
dėl asmenų, bendradarbiavusių 
su SSRS specialiosiomis tarny
bomis, registracijos, prisipažini
mo, įskaitos ir prisipažinusiųjų 
apsaugos. Prieš dvejus metus 
paskelbusi poros asmenų, nu-

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Minint dešimtąsias mirties metines 

AfA 
Agr. JUOZO LEKO 

2003 m. rugpjūčio mėn. 24 d., sekmadienį, 10 
vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios už jo vėlę. 
Kviečiame VKLS Čikagos skyriaus narius ir jį 
pažinojusius dalyvauti ir kartu pasimelsti. 

VKLS valdyba 

DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 19 d., antradienis 

KAIP GABENTI PER EUROPĄ GYVŪNUS 
Europos Komisija parengė 

naujas gyvūnų gabenimo tai
sykles. Europos gyvūnų teisių 
gynėjai, reikalavę uždrausti 
gabenti gyvulius ir paukščius 
per visą žemyną, tomis tai
syklėmis nepatenkinti . 

Ant Lenkijos ir Čekijos 
sienos gyvūnų globėjai kas
met bando stabdyti sunkve
žimius su arkliais, iš Pabaltijo 
ar Baltarusijos vežamais į Ita
lijos skerdyklas . Panašus pro
testai rengiami ir kitų Eu
ropos valstybių pasieniuose. 
Aktyvis ta i teigia, kad toks 
gabenimas yra žiaurus gyvu
lių kankin imas . 

Europos Sąjungai nepri
klausančių šalių vežėjai toli 
gražu ne visada laikėsi iki šiol 
veikusių gyvūnų gabenimo 
taisyklių. Tos taisyklės, be 
kitko, leido arklius ir kiaules 
nesus to jan t vežti parą, bet 
reikalavo kas 8 valandas gy
vulius girdyti . Galvijus, ožkas 
ir avis vežantys sunkvežimiai 
pr iva lėdavo sustoti kas 14 
valandų, stovėti bent vieną 
valandą — per tą laiką gyvu
liai turėdavo gauti gerti. 

Nes i l iau įan tvs gvvunu 
teisių gynėjų protestai ir rei
kalavimai paskatino Europos 
Tarybą parengti naują įstaty
mą. J is nurodo, kad gyvūnus 
galima vežti tik 9 valandas, 
po to privalomas bent 12 va
landų sustojimas. Per visą ke
lionę gyvūna i privalo būti 
aprūpinami geriamu vande
niu, nus ta ty ta didesnė priva
loma erdvė kiekvienam gyvu
liui ar paukščiui ir reikalauja
ma, kad furgonai būtų gerai 
vėdinami. Be to. nustatoma, 
kokio amž iaus sulaukusius, 
j aun ik l iu s galima gabenti . 
Pavyzdžiui, arkliai turi būti 
sulaukę 4 mėnesių, veršiukai 
— bent dviejų savaičių am
žiaus. Negalima vežti patelių 
paskut inėmis nėštumo dieno
mis ar ką t ik atsivedusių jau
niklių. 

Šios taisykles labai pa
brangina gyvulių pervežimus, 
tačiau neriboja kelionių ilgio. 
Gyvūnų teisių aktyvistai sa-

slėpusių bendradarbiavimą su 
sovietiniu saugumu, pavardes, 
speciali tarpžinybine komisija 
jau ilgokai tyli, nors būta 
užtikrinančių teiginių, kad ne
trukus tokių pavardžių pasipils 
kaip iš gausybes rago. Manoma, 
kad kitąmet, kai Lietuva rinks 
savo atstovus į Europos Parla
mentą bei Seimą, bondradar 
biavimo su KGB šešėlis vel bus 
prisimintas (KD-EKa) 

Nuo šiol korteles 
skambinimui j 

Lietuvą 
nusipirksite 
„DRAUGE"! 

mmois 

Abrisui <£.-:. sumuosi 

ko. kad naujas įs tatymas da r 
blogesnis už ankstesnį, nes 
prailgina vežamų gyvulių 
kančias. Gyvūnų teisių orga
nizacijos reikalauja uždraust i 
gabenti gyvulius toliau, nei 
juos būtų galima nuvežti per 
8 valandas. Re ika lau jama 
uždrausti skersti gyvulius toli 
nuo jų išauginimo vietų. 

Organizacijos ..Užuojauta 
pasaulio gyvulininkystėje" 
politinis vadovas Peter Ste-
venson tvirtina, kad naujo įs
tatymo nebus laikomasi ir 
kad gyvulių pervežimas toliau 
truks nuo 40-ties iki 90-ties 
valandų. Tą patį teigia ir Eu
ropos gyvulių gerovės vicedi-
rektorė Sonia van Tišlen. 

Tarptautine prekyba gy
vuliais yra didelis vers las . 
Pavyzdžiui, iš Britanijos kas 
met eksportuojama 600.000 
ėriuku ir avių. J i e vežami 
skersti į Italiją. Graikiją ir 
Ispaniją. Iš Olandijos į Ispa
niją ir Italiją kasmet išveža
ma per 1 mln. kiaulių. Airija į 
Pietų Europą kasmet ekspor
tuoja per 100.000 galvijų. 

Naują Europos Komisijos 
Dasiūlvma turės pa tv i r t in t i 
sąjungos narės , tačiau kai 
kurios valstybės nesilaikė ir 
ankstesnių gyvūnų gerovės 
įstatymų. 

Europos Sąjungos svei
katos įgaliotinis David Birn. 
parengęs naująjį į s ta tymą, 
padavė į Europos teismą — 
Austriją. Belgiją, Graikiją ir 
Italiją. Šios šalys neįgyvendi
no Vištų dedeklių gerovės 
įstatymo — 1999 metais Eu
ropos Sąjunga n u t a r ė , kad 
viena dedeklė privalo turė t i 
bent 750 kvadra t in ių cen
timetrų plotą. 

Irena Vaišvilaitė 
LER 

P r a n e š a m e giminėms ir pažįstamiems, kad 2003 m. 
liepos 13 d., sulaukęs 80 metų, su šiuo pasauliu atsis
veikino 

A.A. 
ANATOLIJUS JAZBUTIS 

Gimė 1923.01.05 Joniškėlyje. 
Nul iūdime paliko: žmoną Mariją, sūnų Tomą, seserį 

Aldoną Sodait ienę su šeima Floridoj, brolį Aleksandrą 
su šeima Lietuvoje. 

Mokėsi Šakių ir Lazdijų gimnazijoje, baigė 1942 m. 
Artėjant r u s a m s pasi traukė į Vokietiją, gyveno Hanau 
stovykloje, studijavo Darmstadt 'o Aukštojoje Technikos 
mokykloje elektronikos inžineriją. 1949 m. vedė Munją 
Bielskutę ir emigravo į Kanadą, Kitchner, Ont. Atlikęs 
metų su tar t į kaip stalius, įstojo į Toronto universitetą, 
baigė 1952 m. elektros inžineriją bakalauro laipsniu. 
Dirbo VVestinghouse Korp. Hamilton, Ont., buvo veiklus 
Lietuvių Bendruomenės narys. Po kelių metų emigravo 
į JAV, dirbo Jamestovvn ir Syracuse NY, vėliau Sunny-
vale CA. 1983 m išėjo į pensiją. Gyveno Sonoma. vė
liau Vacaville, CA. 2000 m. išsikėlė į Loveland. CO, ar
čiau s ū n a u s Tomo, kur ir pabaigė šios žemės kelionę. 

Žmona Marija ir s ū n u s T o m a s 

Vyrui, tėvui ir seneliui 

AtA 
dr. VINCUI MACIŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GENO
VAITEI, sūnums VYTUI ir ALGIUI bei jų šei
moms. 

Philadelphijos, Baltimorės ir Washingtono 
ateitininkai 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už a u k a s , kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai ser
gančius ligonius Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Donatas Ja
nuta, CA; $50 — Cynthia R. 
Bakšys, CA; $ 3 0 — Eugenia 
Pakulis , DE; $25 — Raymond 
ir Sheila Mickus, IL;$20 -
Alexandra Gylys, WA. 

Nuoširdžiai dėkojame auko
tojams. 

L i t h u a n i a n Mercy Lift, 
P. O. B o x 88, P a l o s Heights , 
IL 60463. Tel: 708-952-0781. 
Tax ID#36-3810893. w w w . 
L i thuan ian M e r c y Lift.org 
arba I i thuanianmercyl i f t 
@y a h o o . c o m 

• A.a. Alberto Kerel io at
m i n i m ą pagerbdami. Don 
Varnas Post #986 aukojo $20, 
kurie yra skiriami sergan
tiems ligoniams Lietuvoje. 

Dėkojame už auką. 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift, P . 

O. B o x 88, P a l o s He ights , 
IL 60463. Tel: 708-952-0781. 
Tax ID#36-3810893. w w w . 
L i t h u a n i a n M e r c y L i f t . o r g 
arba 
lithuanianmercvlift@vahoo.com 

Ta i Jūsų la ikrašt is 

DiSAUGAS 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne beda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins nemokamai . 

Tereikia paskambinti te l . 773-585-9500 ar 
Ą adresu 

4 5 4 5 W . 4 3 S t , CMcago, R. 4 9 6 2 9 . 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabm with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been new!y 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of well being you II 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. its also the result of an enhanced guality of service you II 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www scandinavlan.net 

It's Scandinavian S4S 

http://Lift.org
http://ahoo.com
http://MercyLift.org
mailto:lithuanianmercvlift@vahoo.com
http://scandinavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lemonto LB valdyba 
rugpjūčio 31 d., 12 v. p.p., 
Lemonto sodelyje rengia 
rudenine gegužinę. Kviečia
mi visi kuo gausiau dalyvauti, 
pasigerėti puikiu, gaivinančiu 
oru. atsikvėpti po įtemptos 
savaitės darbų, pabendrauti 
su draugais. Gegužinėje mūsų 
prityrė specialistai iškeps 
šviežių šašlykų, o prie jų bus 
specialus padažas, šeiminin
kių namie virti ryžiai, iš daržų 
suneštos šviežios daržovės. 
Vien jau dėl to verta atvykti. 
Kas nenorės šašlykų, galės 
gardžiuotis pačiais didžiau-
siausiais ir gardžiausiais 
..Bravo" cepelinais. Atgaivai 
veiks, baras, loterija, šokiams 
gros puikus ..Kauko" vienetas. 
Lemonto LB valdyba būtų 
dėkinga, jeigu kas galėtų 
paaukoti loterijai fantų. Juos 
galima palikti prie pulto vesti
biulyje arba perduoti vienam 
iš valdybos narių, neužmirš
tant pažymėti savo pavardės. 
Būsime dėkingi. 

„Seklyčioje" rugsėjo 20 d., 
2 v. p.p.. trečiadienio popietėje 
bus rodoma vaizdajuostė 
..Žolinė". Visi kviečiami ir lau
kiami įvairiau praleisti laiką. 

„Romuva Productions" 
rengia pjesę ..Vv'hen Lithuania 
Ruled the \Vorld. part IV". ku
rios autorius Kęstutis Nakas. 
Spektaklis bus rodomas Chi-
cago Cultural Center Studio 
Theatre 77 East Randolph St., 
pirmame aukšte rugpjūčio 30-
rugsejo 28 d. ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais 
7:30 v.v.: sekmadieniais 2 v. 
p.p. i spektaklis neįvyks rug
sėjo 18 d., ketvirtadienį!. Bi
lietai 15 dol.. studentams ir 
pensininkams - 10 dol. 
Rugsėjo 21 d. ypatingas 
..benefit". Spektaklis prasidės 
6 v.v.. po spektaklio -
priėmimas su vaišėmis: į šį 
renginį bilietai 25 dol. ir pel
nas skiriamas Amerikos lietu
vių meno draugijai. Šį spek
taklį remia Amerikos lietuvių 
meno draugija ir Lietuvių fon
das. Spektaklis yra dalis LR 
konsulato Čikagoje rengiamos 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 m. jubiliejaus pro
gramos. Vaidina Kęstutis Na
kas. Audrė Budrytė ir profe
sionalių jaunų Čikagos akto
rių grupe. Informaciją galite 
gauti ir bilietus užsisakyti tel. 
312-576-0011. 

Jaunimo centre 5600 S. 
Claremont Av.. Chicago, IL. 
60636-1039! rugpjūčio 23 d. 
i šeštadienį) 8:30 v.v. vyks 
šokių vakaras ..Kam jau 30 ir 
vyresniems". Kviečiame visus, 
poromis ir po vienų, našlius ir 
našlytes. smagiai praleisti 
vakarą. Linksmins Artūras 
Blažukas. Veiks baras. Atvy
kite. 

Kasselio (Vokietijoje) lie
tuvių gimnazijos buvusių 
mokinių ir mokytojų sąskry-
dis-pobūvis kviečiamas rugsė
jo 20 d., šeštadienį, Čikagoje. 
Kaip žinome, kitą dieną, 
rugsėjo 2l-ąją. Morton H.S. 
auditorijoje. Cicero, vyks žy
miosios solistes Violetos Ur-
manos koncertas, taigi šio 
suvažiavimo dalyviai turės 
progos ir jame dalyvauti. Re
gistruotis tuoj pat pas suva
žiavimo iniciatorius: Olimpiją 
Baukienę (Jelmokaitęi 708-
863-9849. Ritonę Rudaitienę 
(Tonkūnaitę) 630-257-6451, 
Aldoną Klygienę (Paškevi
čiūtę) 630-655-1264. Edvardą 
Šulaiti 708-652-6825. ei. paš
tas esulaitis@aol.com Anks
čiau panašus suvažiavimas 
syko prieš 41 metus irgi 
Čikagoje. Tuomet jis buvo su
traukęs apie 70 žmonių. Tiki
masi, kad ir šį kartą atsilieps 
gausus būrys. 

Nelė ir Arvydas Paltinai, 
atlikę koncertinius įsiparei
gojimus Lietuvoje, netrukus 
sugrįš į savo nuolatinę gyven
vietę Vokietijoje. Jiedu siunčia 
geriausius linkėjimus savo 
draugams ir pažįstamiems. 
Paltinai Čikagoje koncertuos 
spalio 5 d. Koncertą rengia Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras. 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre i5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugpjūčio 23 ir 30 d. bei 
rugsėjo 6 d. (šeštadieniais) 
nuo 10 v.r. iki 1 v. p.p. vyks 
naujų studentų registravimas. 
Čikagos apylinkėse gyvenan
tys jaunuoliai registruosis į 
akivaizdini skyrių (t. y. lankys 
paskaitas šeštadieniais), o į 
neakivaizdinį skyrių paštu 
registruosis gyvenantys kitose 
valstijose JAV. Kviečiame li
tuanistinių mokyklų abitu
rientus ir neseniai atvykusius 
iš Lietuvos jaunuolius gilinti 
lituanistines žinias. Trejų 
mokslo metų kreditus užskai
tų kai kurie universitetai ir 
kolegijos. Daugiau informaci
jos suteiks Milda Šatienė tel: 
708-409-0216. 

Illinois lietuviai respubli
konai kviečia į metinę 
gegužinę rugpjūčio 24 d., sek
madienį. 12 v.p.p.. Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. Bus 
lietuviški pietūs, baras, tur
tingas laimes šulinys, Antano 
Andrekaus muzika ir įdomūs 
svečiai. Kviečiame praleisti 
besibaigiančios vasaros popie
tę gamtoje su savo draugais ir 
lietuviais respublikonais. Visi 
laukiami. 

Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos gegužinė 
vyks Ateitininkų namuose, 
12690 South Archer Ave. 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį. 
Pradžia 12:00 vai. Bus ska
naus maisto, gaivinančių 
gėrimų, veiks loterija. Svečius 
linksmins A. Barniškio orkest
ras. Kviečiame gausiai daly
vauti. 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 
švenčia 96-ąsias Seserų kazi-
mieriečių vienuolijos įkūrimo 
Scranton, Pennsylvania. me
tines. Šventė prasidės eucha
ristine liturgija 9:30 vai. r. 
Seselių kazimieriečių Moti
niškojo namo koplyčioje. 2601 
W. Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos kun. Thomas 
McCarthy. OSA. Šv. Ritos 
gimnazijos prezidentas. Po šv. 
Mišių bus kavutė ir muzika, 
loterija, laimėjimų traukimas 
ir naminės duonos bei pyragų 
pardavimas. Pelnas skiriamas 
sergančių seselių priežiūrai. 
Seseles maloniai kviečia visus 
dalyvauti. 

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokykla 
(Nativity BVM school) 
praneša, kad šiais metais bus 
atidarytas papildomas skyrius 
- ikimokyklinis (mokinių 
amžius 3-5 m.). Mokslo metų 
atidarymas - rugpjūčio 21 d. 
7:45 vai. r. Ši diena bus trum
pesne - 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. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi pradinių 
klasių mokytojai. Prašome 
skambinti mokyklos direkto
rei Jūratei Dovilienei 630-832-
6331. 

Atveskite savo vaikučius 
į „Pipirų ratelį", kuris vei
kia pirmadieniais, antradie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais 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 
priiminesime tik iki spalio 1 d. 

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 8:00 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų. Vaikus pri
imsime visai ar pusei dienos; 
dvi, tris ar penkias dienas per 
savaitę. Dėl kainos ir registra
vimo teirautis tel.: 708-422-
1433 arba 773-983-6517. 
Mokslas - nuo rugsėjo 2 d. Re
gistruotis iki rugpjūčio 27 d. 
Prityrusios mokytojos mokys 
Jūsų vaikus dainelių, šokių, 
žaidimų. Vaikai išmoks ben
drauti krikščioniškoje dva
sioje, bus ruošiami mokslui 
mokykloje. 

Čikagos lietuvių operos 
pasilinksminimas organi
zuojamas rugpjūčio 24 d. 11 
vai. r. Jaunimo centro ka
vinėje: meninė programa, mu
zika, šokiai, baras, šašlykai ir 
kiti užkandžiai. loterija. 
Kviečiame ir didelius, ir 
mažus! 

Kelly High School 1953 
m. abiturientai rengia auksi
nio jubiliejaus vakarą, kuris 
vyks rugsėjo 21 d. European 
Chalet. 5445 S. Harlem Ave., 
Chicago. Bus baras, vaka
rienė, gyva muzika ir šokiai. 
Pradžia 5 v. vak. Kaina 45 dol. 
asmeniui. Čekius rašyti: Kelly 
H. S. Reunion Class of 53. 
Siųsti Terry Szostecki Kula, 
6521 VVest 106th PI.. Chicago 
Ridge. IL 60415. Abiturientų 
tarpe buvo ir šie lietuvių 
kilmes studentai: Richard R. 
Burba. Anthony Dambraus
kas. Algirdas J. Jakstys, 
Diane L. Jurgilas. Grace D. 
Kinderis. George J. Lisauskas, 
Dana J. Marcinkus. Jonas Pi
leckis. Rūta Radvila. Leroy L. 
Rubinas. Marie D. Stankus, 
Ina E. Velza ir Alfred Zeikus 
(vėliau tapęs US Marine 
Corps aviacijos majoru). Kas 
apie šiuos asmenis žinotų, ju
biliejaus komitetas prašo 
jiems šią informaciją perduoti. 
Turint klausimų skambinti: 
Terry S. Kula 708-499-1761 
arba Tom Kotlarski 773-523-
4813 arba Carol Mielkus 630-
963-5013. 

First Personai Bankas 
švenčia savo ketvirtą gimta
dienį. Šia proga bankas vai
šins savo klientus ir svečius 
gimtadienio tortu ir kava šį 
penktadienį, rugpjūčio 22 d., 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.. 
ir šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 
Visi kviečiami apsilankyti 
banko įstaigose 6162 South 
Archer Avenue. Čikagoje, ir 
15014 South LaGrange Road. 
Orland Parke. Daugiau infor
macijos galima gauti skambi
nant tel. 773-767-5188. 

„DRAUGAS" SVEIKINA 
NAUJUS SKAITYTOJUS: 
Lina Šeštokaitė (Cambridge, 
MA). Saulius Ivanauskas (Ci
cero. IL). Aida Strakšienė 
(Piscatavvay. NJ>. Vesta Sali
nąs (Chicago HTS. IL). Ra
mune O'Donnell (North Kings-
tovvn. RIi. Regina Arnauskas 
(Omaha, NE). Vaiva Vėbraite 
(Durham. CT>. Nijole Gold-
smith (Grinnell, IA>, dr. Juo
zas Skirius (2043 Vilnius. Lie
tuva). 

MEILĖ YRA TAI, KĄ MES TURIME, BET 
NE TAI, KĄ NORĖTUME TURĖTI 

Natalija ir Jonas Vazneliai, sėkmingai praėję pirmojo bendro gyvenimo 
50-mečio rifus, laimingi žengia į antrąjį. 

Rugpjūčio 15 d., penkta
dienį. Beverly Shores. IX. Šv. 
Onos bažnyčioje, vyko auk
sinės Natalijos ir Jono Vazne
lių vestuvės. Šv. Mišias aukojo 
ir jungtuvių atnaujinimo apei
gas atliko kun. Rimvydas Ado
mavičius. Tos pačios dienos 
vakarą Willowbrook pokylių 
salėje, Willow Springs, IL. o 
kitą dieną Lemonte, sūnaus 
Sigito namuose, vyko jubilie
jaus šventė. Kaip ir derėjo 
menininkų šeimoje, viskas čia 
buvo simboliška - jungtuvių 
šventė vyko lygiai tomis 
pačiomis dienomis ir valando
mis, kaip prieš 50 metų. Skir
tumas tik tas. kad šiemet 
šventę rengė jau suaugę 
sūnūs, kurie patys jau turi 
gražų pulkelį savų vaikų. 

..Vėjo greičiu lekiantis gy
venimas vis labiau paliudija, 
kad meilė yra tai, ką mes tu
rime, bet ne tai, ką mes 
norėtume turėti. - rašė sukak
tuvininkai kvietimuose bičiu
liams. - Keliaudami per ne
tikėtumų pilną gyvenimą, rin
kome skausmą, kuris buvo 
mažas, nes juo visuomet dali
nomės. Džiaugsmas tapo dide
liu, nes juo visuomet dali
nomės. Džiaugsmas tapo dide
liu, nes jį sudėjome į vieną. 
Nebuvome vieni, nes abudu 
sutartinai rinkome draugus į 
vieną didelę draugystę. Mūsų 
laime buvo bendra, nes Dievu
lis gausiai laimino mūsų 
šeimą. Atkeliavę ties penkias
dešimtuoju bendro gyvenimo 
stulpu, norime su draugais pa
sidalinti tuo. ką mes bekeliau
dami susirinkome". 

Ir iš tiesų, šio iškilaus įvykio 
liudininkais buvo žmonės, 
įvairiais, bet artimais dvasi
niais ryšiais susiję su Vazne
lių šeima. Kaip Vvillovvbrook 
pokylių salėje, tardamas žodį. 
sakė Vilniaus muzikos akade
mijos Kauno fakulteto prorek
torius prof. Romas Čepinskas, 
į vieną vietą buvo susirinkę 
keturi Čikagos lietuvių operos 

..kertiniai akmenys7'. Pagerbti 
vieno iš savo partnerių buvo 
atėję didieji operos meistrai -
Stasys Baras ir Algirdas Bra
zis su žmonomis bei Danutė 
Stankaitytė. 

Tomis šventiškomis dieno
mis šeimininkų valia nebuvo 
galima kalbėti nei apie poli
tiką, nei apie Jono Vazneiio 
dainininko karjerą. Visas 
dėmesys turėjo būti sutelktas 
į svečius. Tarp jų buvo Mid
land Bank prezidentas Pol Zo-
gas su šeima. Dalia Puško-
rienė. JAV LB veikėja iš Cle-
velando. visi artimiausi drau
gai iš Beverly Shores lietuvių 
telkinio, beje. susibūrusio į lie
tuvišką klubą ir vadovu 
išsirinkusio Joną Vaznelį 
'kaip matyti iš skelbimų 
..Drauge", gražiai judančio). 

Jonas Vaznelis su didžiausia 
pagarba žurnalistei pristatė 
..daugiau negu giminę" dr. 
Petrą Kisielių, kuris yra vy
riausio sūnaus. Jono Vazneiio. 
krikšto tėvas ir buvęs šeimos 
gydytojas, kuriam atlikti pro
fesinę pareigą nebuvo laiko 
ribų. Jonas Kavaliūnas - bu

vęs Jono Vazneiio, vyresniojo, 
mokytojas Marijampolės mari
jonų gimnazijoje. Angele Kate-
liene su dukra, kurios šeima 
padėjo Jonui Vazneliui at
vykstant į Ameriką... Na. ir. 
žinoma, plati ir vieninga 
Rauchų giminė - Natalijos 
Rauchaites-Vaznelienės pusė: 
jau čia gimusio Frank Rauch 
šeimyna, su gražiausiais įspū
džiais ką tik grįžusi iš Lietu
vos: išeivijoje jau pasižymėjusi 
gabi pianistė Gintė Čepins-
kaite su vyru Remiu Bistru iš 
Clevelando bei tėvais - prof. 
Romu Čepinsku ir Marija 
Rauchaite-Čepinskiene iš 
Kauno ir kt. 

Jonas Vaznelis su pasi
didžiavimu kalbėjo apie savo 
jauniausio brolio dukrą, nors 
jos nebuvo svečių tarpe. Jūra
tę Vaznelytę. kuri. laimėjusi 
konkursą, išvyksta dirbti į 
Briuselį. ..Aš noriu pasakyti, 
kad jaunimas, kuris siekia, 
gali daug ko pasiekti ir Lietu
voje". O su Lietuva jis yra 
tampriai susijęs, nes keletą 
metų buvo Lietuvos krikš
čionių demokratų rėmėjų 
būrelio vadovas ir jautriai 
išgyvena visas sėkmes, o la
biausiai nesėkmes Lietuvoje. 

Laiminga ir kaip visada 
švytinti Natalija Vaznelienė 
sakė. kad jos tikslas buvo pa
rodyti savo vaikus. Tai iš tiesų 
didelis tėvų turtas. Stotingi 
kaip tėvas trys vyrai - Jonas. 
Algis ir Sigitas, lietuviškas 
šeimas sukūrę ir lietuviškų 
tradicijų besilaikantys. Jau
niausias sūnus Sigitas yra 
geodezinės inžinerijos firmos 
savininkas ir jo broliai jį 
šventes metu pristatė kaip vy
riausią, mat dirba jo firmoje. 
Sigitas pradėjo ir politiko kar
jerą - yra Lemonto savival
dybės tarybos narys. Beje. 
sūnūs ir surengė šią nuotai
kingą šventę, kuri visiškai ati
tiko vyresniųjų Vaznelių nuo
taiką. Šventėje dalyvavo 
būrys gražaus jaunimo - tai 
aštuonios Vaznelių atžalos. 

Anot prof. R. Čepinsko, Vaz
nelių šeimoje šalia trijų sūnų 
buvo viena duktė - Mūza. 
Taip kalbėtojas norėjo įvar

dinti Jono Vazneiio šeimos 
tarnavimą muzikai. Muzika 
Vaznelių šeimoje užėmė daug 
vietos. Beje. ir Natalijos Vaz-
nelienės tėvelio Mykolo Rau-
cho brolis taip pat buvo muzi
kas. Nors šventėje buvo 
draudimas kalbėti apie rei
kalus, bet vieną kitą mintį vis 
dėlto teko pagauti, Įdomiai 
Natalija Vaznelienė prisimena 
vyro dainavimo laikus. Kaip ir 
viskas išeivių kultūroje. Jonui 
Vazneliui dainavimas buvo at
liekamu laiku ir iš idėjos. Na
talija sako: ..Jonas gyveno dvi
gubą gyvenimą. Prisimenu 
tuos metus, kai jis dirbo fa
brike. Savaitgaliais jis iš
važiuodavo koncertuoti kur 
nors į Montrealį. ten jam plo
davo, lenkdavosi, nes jis tikrai 
viską gražiai atlikdavo, grįž
davo pakylėtas, plaukiojantis 
idealiame pasaulyje, o pirma
dienį jis turėdavo grįžti į pilką 
kasdienybę fabrike, kur visai 
kiti interesai... Tas nusileidi
mas į buitį jam būdavo labai 
skaudus. Man taip pat. nes aš 
buvau kažkur per vidurį. Kai 
vaikai paaugo ir tapo savaran
kiški, nusprendžiau: 'Žinai ką. 
ir aš pakilsiu su tavimi kartu". 
Kai jis dainuodavo, aš ėmiau 
lankyti visas repeticijas ir 
kartu su juo tarsi dalyvauti, 
tada mums pasidarė leng
viau". - papasakojo Natalija 
Vaznelienė. 

Prof. R. Čepinskas į tai sure
agavo: ..Jonas sakė. kad tu 
pati turėjai gražų mecosop
raną0!" Natalija atsake, jeigu 
ji būtų galėjusi mokytis, būtų 
studijavusi dekoratyvinį me
ną. Ir iš tiesų, galima nesun
kiai pastebėti, kad jos namai. 
jos šeima ir jos aplinka kuria
ma su dideliu skoniu ir 
išradingumu. 

Gaila, kad neturiu leidimo 
plačiau papasakoti apie Jono 
Vazneiio kūrybinę karjerą, bet 
turiu viltį, kad kada nors jis 
tą draudimą nuims. O jo. 
dzūko iš prigimties. Čikagos 
lietuvių operos primo ir kata
likų veikėjo, pasaulis, jaučiu, 
yra išties turtingas. 

Audronė V. Škiudaitė 

Turtinga Natalijos ir -Jono Vaznelių šeimyna (iš kaires!: marti Stefa, sunūs Algis, visos gimines teikėja mama ir 
močiute Natalija. Kristina. Viktorija, sūnus Sigitas ir Jonas. Algiukas. Natalija II. Petras. Rimukas ir marti 
Kūtele, antrosios dienos šventes-gegužines šeimininkė. Nuotraukoje nėra dar vienos marteles - Kamilos. 

IEŠKO GIMINIU 

LIŪDNA VERONIKOS 
LIUBŠYTĖS ISTORIJA 

2001 m. spalio mėn. ne
tikėtai suradau savo artimus 
gimines iš mamos puses. Kai 
Lietuvoje buvo pradėta rengti 
laida ..Atleisk", aš žiūrėdavau 
ir prašydavau Viešpaties Die
vo, kad bent prieš mirtį 
sužinočiau apie savo mamos 
giminę. Mano mama buvo 
Liubšytė Emilija. Veronikos 
(panos) dukra. gim. 1909 m. 
Jos mamą (mano senelę) Vero
niką, gimus dukrai Emilijai, 
tėvai išvarė iš namų. o jos 
dukrą augino patys seneliai. 
Veronikos Liubšytes mama la
bai išgyveno, todėl parūpino 
dukrai pinigų ir apie 1910 m. 
išleido į Ameriką. Vienas Ve
ronikos brolis Juozas, gim. 
1874 m., buvo kunigas (atro

do, kad su juo palaikė ryšius). 
Ieškodama savo mamos gi

minių, išsiaiškinau, kad mano 
mama turėjo dar ir brolį Apo
linarą Liubšį. gim. 1906 m., 
kuris turėjo du vaikus: dukrą 
Lionę ir sūnų Antaną. Tačiau 
jiedu augo ne kartu. Vai
kystėje man mama yra 
užsiminusi, kad ji turi brolį. 
Turiu ir nuotrauką, kur jie 
nusifotografavę kartu 1931 
m., tačiau aš. iki kol 
neišaiškėjo tikroji giminyste, 
vis manydavau, kad tai jos 
pusbrolis. Mano mama Emili
ja Liubšyte-Gabalienė mirė 
būdama 45 metų. Ji turėjo 4 
vaikus: Aldoną. Vytautą. Biru
tę ir Romualdą. 

Pamenu, mano mama Emili
ja verkdavo ir vis sakydavo, 
kad ..keliais kažkur nueičiau, 
kad tik galėčiau pamatyti 
savo mama". Jos senelis buvo 

labai piktas ir savo anūkės 
Emilijos labai nemylėjo, ka
dangi ji buvo panos vaikas. 

Okupacijos metais labai 
mėgome klausytis „Amerikos 
balso" radijo. Kartą, apie 
1960-uosius metus, o gal ir 
vėliau, aš išgirdau, kad per 
..Raudonąjį kryžių" iš Ameri
kos ieško Liubšių giminės Lie
tuvoje, nes esąs palikimas. 
Kadangi dabar daugiau 
išsiaiškinau ir žinau apie ma
mos giminę, sužinojau, kad 
mano močiutė Veronika visą 
laiką gyveno Amerikoje. Aš 
tuomet prisiminiau ir užklau
simą per ..Amerikos balsą". 
Dabar vis neduoda ramybes 
mintis, o gal čia mano močiute 
Veronika Liubšytė ieškojo 
savo gimines0 

Kadangi mano močiute Ve
ronika į Ameriką išvažiavo 
gan jauna, gal liko daugiau jos 

palikuonių? Labai norėčiau 
sužinoti. Birutė Mikštienė 
(Veronikos Liubšytes anūkė). 
J. Janonio g. 25-20. LT-5800 
Klaipėda. Lithuania: tel. 846-
21-92-98. 

SKELBIMAI 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 
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