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Šiame 
numeryje: 
LML prezidentė Pranė 
Šlutienė pasakoja apie 
nemokamos vėžio 
prevencijos programos 
akcija Lietuvoje. 

2psl. 

Šiemet vyko jau 90-asis 
Lietuvos Vyčių seimas. 

3 psl. 

Viešvilės mokykla 
dėkoja kun. Rimvydui 
Adomavičiui; 
brevijorius gimtąja 
kalba; Lietuvių 
katalikų religinės 
šalpos metinis vajus. 

4 psl. 

Tarp mūsų kalbant, ne 
vien Antanas norėjo 
skraidyti. 

o psl. 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 
rengiama riet inė 
dailininkų paroda; 
„Draugas" keičia paštą. 

6 psl. 

Sportas 
* Vokietijoje vykstančia

me atvirajame sportinių šo
kių čempionate II vietą klasi
kinių šokių turnyre iškovojo 
Arūnas Bižokas ir Edita Da-
niūtė. 

* I spani joje prasidėjo 
trijų komandų , besiruošian
čių Europos krepšinio čempio
natui , kur is rugsėjo 5-14 d. 
vyks Švedijoje, turnyras. Pir
majame susitikime sekmadienį 
Lietuvos krepšininkai 79:73 
įveikė Ukrainos komandą. 

* Š e š t a d i e n i Rusijoje 
vyks tanč iame Europos jau
n ių merginų (iki 18 metų am
žiaus) rankinio pirmenybės, 
kuriose dalyvauja 12 pajėgiau
sių komandų, sužaisti antrojo 
rato susitikimai. Pirmąją per
galę čempionate iškovojo Lie
tuvos jaunosios rankininkės A 
grupės turnyre 26:19 nugalėju
sios Čekijos komandą. 

* Be lg i joje vykus iose 
„Erpe-Mere'* dvirat in inkų 
l e n k t y n ė s e II vietą laimėjo 
Mindaugas Gončaras. Lietuvis 
165 km atstumo baigmėje 13 
sekundžių pralaimėjo nugalėto
ju tapusiam belgui Bert Roe-
sems. 

* L i e t u v o s disko metikas 
Virgilijus Alekna nesunkiai 
pateko į Prancūzijos sostinėje 
Paryžiuje vykstančio devintojo 
pasaulio lengvosios atletikos 
čempionato disko metimo var
žybų finalą. 31 metų olimpinis 
čempionas sekmadienį nusvie
dė diską 68 m 29 cm ir įvykdė 
kvalifikacinę normą, kuri buvo 
64 m 50 cm. Geriausiai iš visų 
27 sportininkų pasirodžiusiam 
V. Aleknai užteko vienintelio 
bandymo. 

* Europos valstybių sos
t ines apibėgti pasiryžęs bė
gikas iš Lietuvos Petras Silki
nas pasiekė Briuselį, iš kurio 
pa t rauks į Luxemburg'ą. 62 
metų P. Silkinas maratoną 
„Per Europos sostines už Lietu
vą" skiria būsimai Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje bei 
siekia nutiesti simbolinį kelią 
tarp Lietuvos ir ES valstybių 
narių bei kandidačių sostinių. 

Lietuva telkia ka imynų paramą prieš Rusijos planus 
išgauti naf tą Balt i joje 

Vi ln ius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas Palangoje 
susir inkusių savo kolegų iš 
Baltijos ir Šiaurės valstybių pa
prašė paraginti Rusiją pradėti 
bendradarbiavimą su Lietuva ir 
kitomis valstybėmis dėl naftos 
gavybos Baltijos jūroje netoli 
Kuršių nerijos. 

„Tikiu, kad mes drauge ga
lėtume paraginti Rusijos pusę, 
kad pradėtų realų bendradar
biavimą su visomis susijusiomis 
pusėmis — tiek su Lietuva, tiek 
su UNESCO, tiek su visu Bal
tijos regionu. Juk Baltijos jūra, 
kuri skalauja mūsų valstybių 
krantus — tai visų mūsų tur tas , 
taigi, ekologinės katastrofos at
veju žalą pajustume mes visi", 

sakė A. Paulauskas, kalbėda
mas pirmadienį Palangoje pra
sidėjusiame Baltijos ir Šiaurės 
valstybių parlamentų pirminin
kų susitikime. 

A. Paulauskas priminė, kad 
Lietuva siūlė sudaryti bendrą 
žinovų grupę su Rusija, kad 
įvertintų šio telkinio naudojimo 
įtaką aplinkai, tačiau iki šiol 
negavo nei atsakymo, nei Ru
sijos atliktos valstybinės ekolo
ginės naftos telkinio ,,D-6" eks
pertizės rezultatų. 

Susitikime dalyvavusių 
kitų Baltijos ir Šiaurės valsty
bių par lamentų pirmininkai 
pritarė Seimo pirmininko su
sirūpinimui ir būtinybei labiau 
įtraukti Rusiją į regiono aplin
kosaugą. Nuke l ta į 5 psl. 

Baltijos i r Šiaurės valstybių par lamentų pirmininkų susitikime (I eilėje iš kaires) 
Odre . J . Kosmo. II eilėje — B. von Sydov, P. Lipponen, K. Meidalis, H. Blondalis. 

A. Paulauskas. E. Ergma, I. 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Artė jant i s pol i t inis 
sezonas apsieis be 

skanda lų 
Viln ius , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Konservatyvios Tėvy
nės sąjungos vadovas Andrius 
Kubilius spėja, kad artėjantis 
politinis sezonas bus „niūrus" 
ir be skandalų. 

„Vyriausybės veikla opozi
cijai, o taip pat. matyt, ir šalies 
visuomenei šiame sezone nebus 
labai įdomi, nes akivaizdžiai 
matyti, kad ji nebeturi didesnių 
ambicijų pradėt didesnių dar
bų. Todėl, liaudiškai tariant, 
bus tik tempiama guma iki rin
kimų, todėl didelių skandalų 
nebesitikėčiau", svarstė A. Ku
bilius. 

Pasak jo, vienintelis įvykis, 
galėsiąs „praskaidrinti politinį 
gyvenimą — Nukelta į 5 psl . 

Siūloma įvertinti v i su vyriausybių sprendimus 
dėl „Mažeikiu naftos" 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
'BNS; — Seimo pirmininko pa
vaduotojas socialdemokratas 
Vytenis Andriukaitis ragina iš
analizuoti visų Lietuvos vyriau
sybių sprendimus, susijusius su 
bendrovės ..Mažeikių nafta" pri
vatizavimu ir atvėrusius kelią 
JAV bendrovės ,.Williams Inter
national" atėjimui į Lietuvą. 

..Kalbant apie premjerų at
sakomybe šioje istorijoje, ji gula 
ant visų ministrų pirmininkų, 
kurių vadovaujamos vyriausy
bės organizavo 'Mažeikių naf
tos' privatizavimą, pečių", pir
madienį sakė V. Andriukaitis. 

J i s minėjo 1999 metais , 
kuomet buvo pasirašytos sutar
tys su „Williams", premjero pa

reigas ėjusius tuometinius kon
servatorius Gediminą Vagnorių, 
Rolandą Paksą, Ireną Degutie
nę ir Andrių Kubilių. 

Pirmieji du vėliau paliko 
konservatorius — G. Vagnorius 
šiuo m e t u vadovauja nuosai
kiesiems konservatoriams, o R. 
Paksas , iš pradžių perėjęs pas 
liberalus ir vėliau įsteigęs savo 
Liberalų demokratų partiją, šių 
metų vasar į pradėjo eiti prezi
dento pareigas. 

Praėjusią savaitę po pokal
bio su prezidenTu Lietuvos ge
neral inis prokuroras Antanas 
Klimavičius paskelbė, kad ben
drovės „Mažeikiu nafta" turto 
iššvaistymo bylose atsakomy
bėn bus pat raukta iki 20 as

menų, iš jų įtarimai jau pa
reikšti dviem buvusiems minist
rams ir vienam buvusiam vice
ministrui. 

Žiniasklaidos teigimu, tai — 
buvęs valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras Sigi
tas Kaktys, susisiekimo minist
ras Rimantas Didžiokas ir ūkio 
viceministras Antanas Bartulis. 
Visi jie 1999 metais dirbo kon
servatorių vyriausybėje. 

Opozicinė Tėvynės sąjunga 
tai įvertino kaip politinį proce
są. 

Pasak generalinio prokuro
ro, tyrimo metu paaiškėjo, kad 
„Mažeikių naftai" padaryta 1.5 
milijardo litų žalos. 

Nukelta i 5 psl. 

Tarptautinį galiūnų turnyrą laimėjo lietuviai 
Marijampolė, rugpjūčio 

24 d. (Elta) — Tarptautinį ga
liūnų turnyrą Marijampolėje 
šeštadienį laimėjo varžybų šei
mininkų atstovas Saulius Bru-
sokas. 

II vietą užėmė nugalėtojo 
vardą gynęs birštonietis Vidas 
Blekaitis. trečiąją — panevėžie
tis Vilius Petrauskas. 

Turnyre, kurio prizų fondą 
sudarė 15,000 litų, dalyvavo aš
tuoni Lietuvos ir keturi užsie
nio sportininkai (iš Latvijos. 
Ukrainos, Rusijos ir Lenkijos). 

Varžybų dalyviai kovojo še
šiose rungtyse, iš kurių origina
liausia buvo senų „Žiguli" auto
mobiliu vartvmas. 

Ant nugalėtojų pakylos — 
Saulius Brusokas, kairėje 

turnyro nugalėtojų ir galiūno diržo laimėtojas 
— II vietos laimėtojas Vidas Blekaitis. dešinėje 

— III vietos laimėtojas Vilius Pet rauskas Ričardo PasiliauskoELTA) 

V i l n i a u s m e r a s 
k a n d i d a t u o s \ 
S e i m ą i r s i e k s 

p r e m j e r o p o s t o 
Vilnius , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Liberalų ir centro są
jungos (LiCS) vadovas, Vil
niaus meras Artūras Zuokas 
patvir t ino ketinąs dalyvauti 
kitų metų rudenį vyksiančiuose 
Seimo rinkimuose, o pergalės 
atveju liberalcentristai jį siūly
tų į premjerus. 

Pasak dienraščio „Respub
lika", apie ketinimus kandida
tuoti į Seimą A. Zuokas viešai 
prakalbo savaitgalį vykusiame 
LiCS sąskrydyje Plateliuose. 

Nukelta \ 5 psl. 

Rugsėj į bus m i n i m a s 
pop iež i aus J o n o 

P a u l i a u s II 
a p s i l a n k y m o 

Lie tuvoje 10-metis 
Viln ius , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Rugsėjį bus minimos 
dešimtosios popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymo Lie
tuvoje metinės. Iškilmės vyks 
ten, kur 1993 metais lankėsi 
popiežius — Vilniaus, Kauno ir 
Šiluvos bažnyčiose bei pr ie 
Kryžių kalno Šiauliuose. 

Kaip pranešė Lietuvos Vys
kupų konferencija, apaštal inės 
kelionės jubiliejui skirti rengi
niai prasidės rugsėjo 4-ąją Vil
niaus Arkikatedroje bazilikoje. 
Šv. Mišių metu tikintieji prisi
mins popiežiaus susitikimą su 
kunigais, klierikais, vienuoliais 
ir vienuolėmis. 

Nukelta i 5 ps l . 

Švietimo ir mokslo ministerija 
bando susigrąžinti mokyklos 

nelankančius vaikus 
Vilnius , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Švietimo ir mokslo mi
nisterija paskelbė renginį „Mo
kyklon? Pakeliui!", kuriuo sie
kiama, kad visuomenė nebūtų 
abejinga mokyklų nelankan
t iems vaikams bei padėtų juos 
grąžinti į mokyklas. 

Nuo rugpjūčio 30-osios iki 
spalio 31 dienos vyksiančio ren
ginio metu kiekvienas pilietis, 
paskambinęs nemokamu telefo
nu, galės pranešti apie mokyklą 
nelankančius ar pamokų metu 
ne mokykloje esančius vaikus. 
Gauta informacija bus perduota 
atsakingoms savivaldybių tar-
nvboms. 

Paskambinus nemokamu 
telefonu, taip pat bus gal ima 
plačiau sužinoti apie renginį a r 
pasiūlyti socialinę paramą vai
k a m s iš remtinų šeimų. Jei 
žmonės renginyje dalyvaus ak
tyviai, ji bus pratęsta iki gruo
džio mėnesio. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monkevičius 
teigė, jog vienas svarbiausių 
švietimo sistemos tikslų — kad 
kuo mažiau jaunų žmonių „bū
tų šalia švietimo". 

Ministras pasidžiaugė, jog 
šiuo metu Lietuvos bendrojo la
vinimo Nukelta į 5 ps l . 

Lietuvoje ruošiamasi įvesti 
nekilnojamojo tu r to mokestį 

bės. Turto rinkos vertę tu rė s 
nustatyt i valstybės įmonė Re
gistrų centras masiniu vertini
mo būdu — lygiai taip pat, ka ip 
buvo įvertinta žemė. 

Įstatyme numatyta ir ne
apmokestinama turto vertės su
ma. J i gali siekti 0.1-0.5 mln. 
litų. 

Tiesa, naujo mokesčio įvedi
mas gali būti ir atidėtas. 

Pasak gerai informuotų šal
tinių, gyventojų apmokestini
mas būtų politiškai labai nepo
puliarus žingsnis, todėl įstaty
mas greičiausiai bus svarsto
mas ne anksčiau kaip po 2004 
metų rudenį įvyksiančių Seimo 
rinkimu. 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Gerokai padidėjus že
mės sklypų mokesčiui, Lietuvos 
gyventojų laukia dar viena ne
maloni naujiena — kito nekilno
jamojo turto apmokestinimas. 

Šiuo metu jau baigiamas 
rengti Nekilnojamojo turto mo
kesčio įstatymas. 

Jame numatyta apmokes
t int i butus, gyvenamuosius na
m u s ir ki tus pastatus, pirma
dienį rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas". 

Įstatymo projekte numaty
ta , kad gyventojai turės mokėti 
1-2 proc. nekilnojamojo tur to 
vertės metinį mokestį, kurio ga
lutinį dydį nustatys savivaldy-

Pasaulio naujienos 
įflemonds AfP, Reuters, AP. totttffese, ITAR-TASS, BNS 

Ztršų agentorų pranešimas) 

EUROPA 
Berlynas. Artimiausiu me

tu užsieniečiams, norintiems 
įvažiuoti į Europos Sąjungos 
(ES> valstybes, reikės, be nuo
traukos, duoti pirštų atspau
dus, rašo Vokietijos savait
raštis „Der Spiegei". Pirštų at
spaudai ir nuotraukos bus sau
gomi specialioje duomenų bazė
je, taip pat bus išduodamoje 
įvažiavimo vizoje. Pagrindinis 
tokios vizos privalumas bus tai, 
kad jos bus patikimai apsau-
guotos nuo padirbinėjimo. 

Paryžius. Tibeto dvasinis 
vadovas Dalai Lama sakė tikįs, 
jog derybos su Kinija dėl dides
nės Tibeto autonomijos turi 
duoti rezultatų per artimiau
sius 2 ar 3 metus, nes kitaip ne
priklausomybės reikalaujan
čiam jaunimui jis nesugebėtų 
pateisinti savo nuosaikios pozi
cijos. Interviu Prancūzijos dien
raščiui „Le Figaro" ištremtasis 

vadovas teigė, jog jis džiaugiasi 
pagerėjusiais santykiais su 
Kinija, nors per derybas kol kas 
ir nepasiekta jokios pažangos. 

Atėnai . Žinomas Rusijos 
žiniasklaidos magnatas Vladi-
mir Gusinskij. kuris praėjusią 
savaitę buvo suimtas Atėnuose, 
pirmadienį stojo prieš Graikijos 
teismą, kuris nuspręs, ar iš
duoti jį Rusijai dėl įtarimų suk
čiavimu itin stambiu mastu. 
Vieną didžiausių Rusijos žinia-
sklaidos imperijų sukūręs 51 
metų V. Gusinskij priklausė 
nedidelei Rusijos verslininkų, 
vadinamųjų oligarchų, grupei. 
kuri . 10-ajame dešimtmetyje 
vykstant privatizacijai, per la
bai trumpą laiką susikrovė di
džiulius tur tus . 

JAV 
New York. JAV pareigū

nai planuoja į Rytų Europą pa
siųsti iki 28.000 irakiečių, ku
rie čia būtų aktyviai rengiami 

policijos darbui , pirmadienį 
pranešė dienraštis „The New 
York Times". Buvęs New York"o 
policijos komisaras Bernard 
Kerik, šiuo metu laikinai vado
vaujantis Irako vidaus reikalų 
ministerijai, teigė, jog JAV pa
reigūnai jau gavo Vengrijos vy
riausybės leidimą vienoje seno
je sovietų karinėje bazėje įkurti 
policijos akademiją, kurioje 
būtų ruošiami irakiečių polici
ninkai . Ruošti policininkus ne 
Irako teritorijoje būtina dėl to. 
jog šioje valstybėje veikiančių 
policijos mokyklų pajėgumai 
nėra pakankami, teigė B. Ke
nk . 

Vašingtonas . Okupacinės 
pajėgos Irako pradėjo slapta 
verbuoti ir rengti savo veiklai 
buvusius Irako žvalgybos tar
nybų darbuotojus, rašo JAV 
la ik raš t i s „The Washington 
Post". Tai daroma siekiant iš
a išk in t i pasipriešinimo JAV 
kariuomenei , kuris nesiliauja 
praė jus keliems mėnesiams 
nuo gegužės 1 dieną oficialiai 
paskelb tos didžiųjų kovos 
veiksmai Irako pabaigos, židi
nius. 

Vašingtonas . JAV elekt
ros energijos ūkio atstovai keti
na pr i t raukt i vyriausybės ir 
privačių investicijų už 100 
mlrd. dolerių valstybės elektros 
energijos sistemai moderni
zuoti. JAV elektros energijos 
sistemos rekonstrukcijos plane, 
kuris buvo parengtas dar iki 
rugpjūčio 14 dienos avarijos. 
buvo numatytos Kanados ir 
JAV elektros energijos sistemų 
derinimo priemonės, kurios 
leistų užkirsti kelią elektros 
energijos atjungimui ateityje, 
rašo „The Wall Street Journal" 
Elektros atjungimai JAV gali 
atsieiti apie 100 mlrd. dolerių 
per metus. Tuo tarpu naujau
sioje JAV elektros energijos ty
rimų instituto ataskaitoje pa
žymima, jog investicijos į elekt
ros energijos sistemą pasta
rais iais metais sumažėjo 20 
mlrd. dolerių per metus. 

IRAKAS 
Tikritas. Buvęs Irako dik

tatorius Saddam Hussein tik
riausiai vis dar kas kelios va
landos važinėja rš vienos slap
tavietes į kitą, tačiau jam lieka 

vis mažiau vietų, kųr galima 
slėptis, tv i r t ina jo paieškai 
vadovaujantys JAV ginkluotųjų 
pajėgų vadai. „Šiuo metu ma
noma, kad jis persikelia (vis į 
kitą vietą) kas dvi valandos", 
sakė pulkininkas James Hic-
key, kurio brigada kontroliuoja 
Saddam Hussein gimtąjį Tikri-
to miestą. Kai kas mano, kad 
j a u penktą mėnesį besislaps
tant is diktatorius gali būti Tik-
ri te. 

Falujah. Šiaurės Vakarų 
I rake sekmadienio rytą JAV 
kariai sulaikė buvusį nuversto 
Saddam Hussein režimo gene
rolą Subhi Kamai Erzeyek. 

Bagdadas Islamistų kovo
tojų tinklalapyje internete pir
madienį buvo paskelbtas su te
roristų tinklų „ai Qaeda" susi
jusios grupuotės pareiškimas, 
kuriame ši prisiėmė atsakomy
bę už kruviną teroro išpuolį 
prieš Jungtinių Tautų (JT) būs
t inę Bagdade. 

Pranešime taip pat teigia
ma, kad „išpuolis Irake buvo 
pamoka Jungt inėms Valsti
joms". Praėjusį antradienį savi
žudžio vairuojamas sunkveži

mis sprogo prie Bagdado vieš
bučio „Canal", kuriame buvo 
įsikūrusi JT būstinė. 

| RUSIJA Į 
Karal iauč ius . Bendrovė 

„LUKoil-Kaliningradmorneft" 
Baltijos jūroje pradėjo montuoti 
ledams atsparią platformą „D-
6". Kaip pranešė bendrovės 
spaudos tarnyba, platformą at
gabens Danijos firmos „Mam-
moet" ir ..SHL", kurios speciali
zuojasi t ransportuoti tok ias 
naftos platformas visame pa
saulyje. Į Karaliaučių ta ip pat 
atvyks Vokietijos bendrovės 
„Siemens AG", tiekiančios elek
tronikos įrangą platformai, ir 
JAV bendrovės HRI. kuri įdiegs 
gręžimo įrangą, atstovai. 

INDIJA 
Bombay. Mažiausiai 40 

žmonių žuvo ir daugiau kaip 
100 buvo sužeista per dviejų 
bombų sprogimus, pirmadienį 
nugriaudėjusius Indijos finan
sinėje sostinėje Bombay. Kol 
kas neaišku, kas atsakingas už 
šiuos išpuolius. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATCS KLAUSIMAIS 
VIDURIAVIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Visokio amžiaus žmonės, 
kai kada suviduriuoja — lais
vai, vandeningai išsituština. 
Pagal šio krašto sveikatos 
įstaigą — The National Ins
t i tute of Health — vidutinis 
suaugusysis suviduriuoja apie 
ketur is kartus per metus. 
Dažniausiai tokia negerovė 
tęsiasi dieną ar dvi ir liaunasi 
be jokio ypatingo gydymo. Tik 
kartais viduriuojama sunkiau 
ir reikia gydytis. Taip suvi
duriuoja labai jauni, gana 
seni ir kitaip negaluoją. 

Kas sukelia viduriavimą? 
Liuosus vidurius dažnai 

sukelia bakterijos ar virusai. 
Dažniausiai tikra priežastis 
nesusekama, nes ta negerovė 
liaunasi greitai. Kartais suvi
duriuojama nepakenčiant 
maisto, turint parazitų, imant 
vaistus ar sergant žarnynu. 

Po tolimus kraštus keliau
ją kartais suviduriuoja (ke
liautojo viduriavimas), ten 
valgant ar geriant užterštus 
kąsnius ir gurkšnius bakteri
jomis, virusais ir parazitais. 
Dabar keliautojai retai suvi
duriuoja, išskyrus buvojan-
čius besivystančiuose kraš
tuose. 

Ypatingas rūpestis su 
viduriuojančiais kūdikiais 

Naujagimių ir kitų kūdi
kių viduriavimas gali būti pa
vojingas, nes tokie greitai ne
tenka kūno skysčių. Todėl 
tuojau nunešk tokį vaiką pas 
gydytoją, kai jis ketveriopai 
sunegaluoja: 

1. tamsios —juodos išma
tos ar jose kraujas bei pūliai; 

2. kai kūno temperatūra 
101 F (38.3 C); 

3. negerėja po paros; 
4. kai netenka daug skysčių. 

Išsekusio kūno ženklai 
Šie šešiariopi ženklai rodo 

išsekusį kūną (dehydration): 
troškulys, sumažėjęs kiekis 
šlapimo, sausa oda, nuovar
gis, svirdulys ir tamsus šlapi
mas. 

Mažiems vaikams pavojus 
atsiranda, kai jie septynerio
pai sunegaluoja viduriuoda
mi: sausa burna ir liežuvis; be 
ašarų verksmas; sausi vystyk
lai po 3 valandų ar ilgiau; 
karščiavimas; įdubusios akys, 
žandai ir pilvas; sugnybta ir 
atleista oda neišsilygina; ne
ramumas ir susijaudinamu-
mas. 

Kokius reiškinius sukelia 
viduriavimas? 

Suaugusiems ir dides
niems vaikams viduriavimas 
dažniausiai sukelia staigų 
reikalą skubėti išvietėn; 
kartu gali būti vidurių skaus
mas, spazmai, išpūtimas ir 
pykinimas. Paprastas vidu
riavimas, kartais vadinamas 
staigiu, greitai liaunasi ir esti 
sukeliamas uždegimo. Ilgiau 

tęsiasi chroniškas viduriavi
mas — tris savaites ar ilgiau 
ir atsiranda su žarnų netvar
ka, kaip įsijautrinusios žar
nos (irritable bowel syndro-
me) ar celiac liga bei uždegi
mas žarnų (inflammatory 
bowel disease). 

Koks yra geriausias 
viduriavimo gydymas? 
Svarbiausias žingsnis gy

dant viduriavimą yra atstaty
mas kūno skysčių ir elek
trolitų (kalio ir natrio). Nors 
vanduo yra svarbus išven
gimui išsekimo (dehydration), 
bet jame nėra elektrolitų. Už 
tai vietoje vandens geriausias 
gydymas nuo viduriavimo yra 
be riebalų vištienos sriuba, 
kurioje yra druska, kartu su 
apelsinų sunka ar „sport 
drinks" bei minkšti vaisiai ar 
mažai stambmenų turinčios 
daržovės — ten yra kalis (po-
tassium). 

Vaikams kartais reikia 
ypatingo skysčio atstatymui 
jų išsekimo; gydytojo patarto 
skysčio galima gauti maisto 
krautuvėse. 

O kaip su vaistais 
viduriavimui? 

Vidurius sulaiką vaistai 
gali padėti, bet jie nepataria
mi. Mat sulaikymas vidurių 
gali užlaikyti bakterijas ir 
užtęsti negerovę. Nėra vaistų 
virusiniam viduriavimui —jis 
pasibaigia savu laiku. Tik 
bakteriniam viduriavimui 
teikiami antibiotikai, kai toks 
jis ilgiau užsitęsia. 

Ko vengti viduriuojant? 
Kol pasibaigs viduriavi

mas, gerai elgsies neger
damas pieno ir nevalgydamas 
jo gaminių, o taip pat vengda
mas riebaus, stambmenomis 
gausaus ir labai saldaus mais
to. Geriau pasijautęs pradėk 
valgyti minkštą, skystą mais
tą — bananus, ryžius, virtas 
bulves, sausainius, džiovintą 
pyragą, virtas morkas ir kep
tą vištieną be odos ir be rie
balų. Galima vaikams duoti 
bananus, ryžius, obuolių košę 
ir sausainius. 

Kada kreiptis į gydytoją? 
Nors viduriavimas daž

niausiai nesukelia rimtų ne
gerumų sveikiems vaikams ir 
suaugusiems, bet neapsileisk 
— kreipkis į gydytoją, kai 
penkeriopai sunegaluosi: 

1. kai viduriuoji daugiau 
kaip tris dienas, 

2. kai labai skauda vidu
rius ir išeinamąją; 

3. kai karščiuoji 102F 
(38,9C); 

4. kai išmatos yra juodos 
ar kraujuotos; 

5. kai išsenki. 
Visada būk saugus, jei kas 

neaišku, kreipkis į gydytoją. 
Šaltinis: „Postgraduate 

Medicine" Januarv 2002. 

Krūties vėžio prevencijos projektas — „Nedelsk — del savęs ir tų, kurie tave myli". Antras is iš kairės — Mercedes 
Bentz firmos atstovas, kuris paskolino autobusiuką apvažinėti 35 miestus, miestelius, raginant ir šviečiant 
moteris, kad pasitikrintų dėl krūt ies vėžio. Išleistuvių metu kalbamasi su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku, 
Agne Zuokiene, projekto sumanytoja ir vykdytoja, bei sveikatos apsaugos mininstru dr. Juozu Oleka. 

NEMOKAMOS VĖŽIO PROFILAKTIKOS AKCIJA 
Moterų krūtų patikrinimas 

Šių metų gegužės mėne
sio šeštadieniais buvo vykdo
mi Lithuanian Mercy Lift ap
mokami moterų krūties vėžio 
profilaktikos patikrinimai vi
suose Lietuvos onkologiniuose 
centruose: Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose ir 
Klaipėdoje. 

Susitarimai, sutarčių pa
sirašymai ir sutarimai pa
lengvino LML ir OC darbus. 
Mamogramos buvo atliktos 
šeštadieniais, kadangi centrai 
yra uždaryti ir buvo be kitų 
trukdymų sklandžiai aptar
nautos moterys, ypač dir
bančios arba iš toliau atva
žiuojančios. Labai vertinu 
visų OC gydytojus, onkolo-
gus, terapeutus, registratūros 
darbuotojus, kurie pasiaukojo 
gegužės mėnesio gražiomis 
šeštadienio dienomis ir kartu 
su LML parode dėmesį mėne
siui, skirtam Motinai. 

Po spaudos konferencijų, 
pasikalbėjimų vietinių TV 
laidose ir radijuje per 24 va
landas užsiregistravo daug 
moterų, pasinaudojusių tam 
skirtais telefonų numeriais. 
Atsiliepimai buvo stulbinan
tys, net onkologijos darbuoto
jai nemanė, kad bus tokia 
reakcija. Labai daug padėjo 
atviras pasikalbėjimas, ragi
nantis moterims neapsileisti 
ir atvykti, nes nereikalavome 
gydytojų siuntimų. Ypač kvie
čiau tas, kurios sulaukusios 
40 m., dar nė karto nebuvo 
pasidariusios mamogramos. 
Raginau rajonų savivaldybes 
išrūpinti moterims t rans
portą, jei būtų reikalinga. 

Po Agnės Zuokienės kvie
timo prisijungti prie jos „Ne
delsk dėl savęs ir dėl kitų, 
kurie Tave myli" akcijos, kiek
vienos savaitės žinias perduo-
davau, o jos darbuotojai 
aprašydavo interneto žiniara-
tyje visame pasaulyje apie 
LML darbo progresą ir su
teikdavo telefonų numerius, 
kur kreiptis. Agnė Zuokiene 
yra Vilniaus miesto mero 
Artūro Zuoko žmona. Jiems 
esu dėkinga. 

Vilnius 
Vilniaus universiteto On

kologijos institute Santariš-

Bim-hs moterų, kurios buvo autobusu atvežtos iš Biržų ..Mažeikių naftos" Biržų poskyrio dėka į Vilniaus 
Onkologijos institutą atlikti LML nemokama vėžio profilaktikos krūtų patikrinimą LML pirm. Pranei Slutienei 
(trečioji iš kaires) jos Įteikė namie keptos rugines duonos 

kių klinikų miestelyje vyko 
nemažai susitikimų, pasitari
mų su instituto direktorium 
prof. habil. dr. Konstantinu 
Povilu Valucku, radiologais 
gydytojais Viktoru Mamatovu, 
Jonu Tutkumi, Ramonu Am-
brozaičiu, Chirurginės klini
kos vadovu dr. Valerijum Os-
tapenko ir daugeliu kitų. 
Svarbų vaidmenį atliko di
rektoriaus pavaduotoja meto
diniams reikalams dr. Birutė 
Aleknavičienė, su kuria daž
nai susitikdavome arba pa
sikalbėdavome. Daug patari
mais prisidėjo Laimutė Bart-
kevičienė. mano bendro likimo 
draugė, buvusi moterų, ser
gančių krūties ligomis, organi
zacijos prezidentė. 38 m. jai 
nupjovė krūtį ir dėl to ją atlei
do iš darbo. 

Moterims atlikta 255 ma
mogramos (po keturias kiek
vienai, panaudota 1,020 fil
mų). Buvo nustatytas vienas I 
stadijos vėžys, duoti siunti
mai tolesniam tyrimui 57-
ioms moterims (daugiau kaip 
40 metų), kurioms anksčiau 
mamogramos nedarytos. Iš jų 
4 operuotos. Skaičiai rodo, kad 
daugiau kaip 60 m. moterys 
nebuvo gydytojų siunčiamos 
daryti mamogramų, kaip mes 
esame pripratę mūsų visuo
menėje. Irgi aišku, kad tikri
nantis buvo slapstomasi, nes 
šeimai gėda, jei būtų rastas 
piktybinis navikas. 

Statistika rodo, kad viena 
iš dviejų diagnozuotų Lietu
voje miršta nuo krūties vėžio 
ligos. 

Atvyko moterys ne tik iš 
Vilniaus miesto, bet ir iš rajo
nų: Lentvario, Mostiškės, Uk
mergės, Trakų, Utenos, Molė
tų, Nemenčinės, Skaidiškių, 
Grigiškių, Solininkų, Galgių, 
Biržų. Ignalinos, Juodšilių, 
Pušaloto, Varėnos, Mažosios 
Riešės, Šalčininkų, Aukšta
dvario ir Gūdžių kaimo. 

Dalyvaujant Agnės Zuo
kienės „Nedelsk" akcijoje bu
vo proga pasikalbėti su lau
kiančiomis moterimis. Jų nu
siskundimas buvo labai aiš
kus ir yra šiuo laiku spren
džiamas. Anais laikais ugdyti 
specialistai, ginekologai rūpi
nosi tik moters ginekologijos 
reikalais, ligomis ir niekada 
netikrino krūtų. O klausimas, 
kas yra reprodukcinė sveika
ta? Radiologai krūtims vadi
nami mamologais. Su Vakarų 
pasauliu bendradarbiaujant, 
reikalai keičiasi į gerąją pusę. 
Moterys po pasikalbėjimo pri
sipažįsta, kaip man sakė viena 
iš Kaišiadorių, nebėra gėdos 
kalbėti, pasikalbam viena su 
kita prie arbatos ir net su 
šeimomis. 

Klaipėda 

Susitikome su Klaipėdos 
miesto nuostabiausiu ligo
nines direktorium, prof. dr. 
Vinsu Janušoniu, senu LML 
bendradarbiu. Jis buvo suža
vėtas „naudingiausia akcija, 
kokia gali būti". Pasiūliau su-
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mokėti už 250 priėmimų pas 
gydytoją, o jis atsakė, kad ap
skritis didelė, pati padarys. 
Taip ir buvo padaryta 303 ma
mogramos! Nebuvo taip leng
va iš pradžių, su manim buvo 
dr. Angelė Dirkienė, kai prie
šinosi Onkologijos vadovas. 
Peršokau šitą tvorą, ir viskas 
išėjo labai gerai. Buvau nuvy
kusi du šeštadienius ir visi 
geranoriškai dirbo, taip pat ir 
vadovas. 

Kai pradėjome šią akciją, 
ne visuose OC veikė vėžių 
ligų informacijos centrai. Jau 
paskirtas kambarys Klaipė
dos ligoninės Onkologijos de
partamente, vadovė —nepails
tama Kretingos bibliotekos 
direktorė Aldona Kerpytė, pa
ti ' atlaikiusi sunkias ligos 
dienas. Jos pastangoms pri
tarė prof dr. Vinsas Janušo
nis. Manėme, kad Atviros 
Lietuvos fondas padės įrengti 
kabinetą, bet sužinojome, kad 
mūsų prašymo nepatvirtino. 

Moterys atvyko ne tik iš 
Klaipėdos, bet ir iš Palangos, 
Neringos, taip pat iš Skuodo, 
Klaipėdos, Šilutės, Kretingos, 
Plungės, Telšių, Šilalės, Tau
ragės ir Trakų rajonų. Deja. 
rasta I stadijos dvi moterys. 
Pakitimų rasta pas 113, pa
siųsta tolimesniems tyrimams 
— 50. Atvyko moterų nuo 40 
iki 74 m. Nuo 65 iki 74 m. 
pirmą sykį mamogramas darė 
16 moterų. 

Šiauliai 

Šiauliuose OC buvome su
sitarę ištirti 200 moterų. Nie
kas nemanė, kad bus toks di
delis atsiliepimas. Iš viso pa
tikrinta 264 moterys, atvyku
sios iš Šiaulių miesto (76); 
Šiaulių rajono (78), Kelmės 
rajono (34) (atvežė savivaldy
bės išrūpintas transportas, 
pati laukiau jų atvažiuojant), 
Radviliškio (27), Pakruojo 
(21). Joniškio (11), Akmenės 
(13), o smulkiau — iš Kur
šėnų, Gruzdžių, N. Akmenės, 
Tytuvėnų, Kairių, Meškuičių, 
Ginkūnų, Akmenės, Šakynos, 
Mažeikių ir kt. 

Deja, išduota 17 siuntimų 
gydytojo onkologo konsultaci
jai ir gydymui. Akcijos metu 
išaiškinta: krūties vėžio — 4; 
iš jų I stadija — 1, II stadija 
2; III stadija — 0; rV stadija — 
1. Buvo rasta ir nepiktybinės 
krūties patologijos. Moterys 
jau gydomos Šiaulių OC. 
Tikimės, kad išgelbėjome gy
vybę 4. Jeigu nebūtų buvę ak
cijos, nebūtų pasitikrinę krū
tų. O visos 265 pasitikrino pir
mą kartą. 

Panevėžys 

Panevėžio ligoninės Kon
sultacijos klinikos vadovė vyr. 
gyd. R. Paliokaitė stengėsi 
surengti akciją kuo geriau
siai. Taip ir įvyko. Nuva
žiavau į sukviestą spaudos 
konferenciją, kur dalyvavo 4 
laikraščių žurnalistai, 3 vie
tinių televizijos programų ir 
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dviejų vietinių radijo pro
gramų atstovai. Apie LML 
nemokamą akciją buvo gali
ma pasiskaityti internete, Pa
nevėžio laikraščiuose. Infor
macija pasiekė visą Panevėžio 
apskritį. Panevėžys su rajo
nais turi netoli 125,000 gy
ventojų. Per 24 valandas už
siregistravo daugiau kaip 300 
moterų. Nebegalėjom daugiau 
registruoti. Net biržietės 
skambino, bet nebebuvo vie
tų, norinčių buvo 33. Joms pa-
skyrėm vieną šeštadienio die
ną Vilniuje. Jas į Vilnių su
tiko atvežti Mažeikių naftos, 
Biržų filialo autobusas. Atve
žė 39. 

Iš kur tos moterys? Iš Pa
nevėžio atvyko 244; iš Pas
valio 22; Kupiškio — 8; Biržų 
— 25; iš Vabalininko — 1, iš 
Rokiškio — 2. Neatsiliko 
dalyvės iš miestelių, seniūni
jų, rajonų ir kaimų: atvyko iš 
Šimonių, Berčiūnų, Nauja
miesčio, Velžio, Šilagalės, 
Dembavos, Anykščių, Upy
tės, Velželio, Krekenavos, Ra
mygalos, Staniūnų, Kukina-
vos, Veliūnų, Vaivadų, Pi-
niavos, Molainių, Žibartonių, 
Paliūniškio, Smilgių, Liūdy-
nės, Bliūdrių, Pažagienių, Pa
laukių, Bernatonių, Kikinų, 
Žilpanuišio, Karsakiškio, Pa
žagienių ir Maskertiškių. 

Buvo diagnozuoti 2 III 
stadijos krūties vėžio atvejai 
ir išsiųstos gydytis į Vilniaus 
universiteto Onkologijos insti
tutą. Dvi buvo įtariamos I sta
dijos ir išsiųstos į VUOI. 106 
buvo pasiųstos papildomam 
ištyrimui. 

Kaunas 

Kauno Onkologijos ligo
ninė sunkiai randama, įsikū
rusi miškuose, neprivažiavus 
Kauno. Joje gydosi nemažai 
onkologijos ligomis sergančių. 
Moterų krūtų patikrinimas 
vyko tomis dienomis visoje 
Lietuvoje. 

Per pirmą susitikimą teko 
kalbėti per Kauno miesto 
vietinės televizijos laidą, o per 
antrą — su „Kauno dienos" 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, OaJc Lawn, IL 

Tel. 708^22-8260. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
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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. NEMrCKAS, M.D. 
KARDOJOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

korespondentais. Pasikalbėji
mas buvo perduotas interneti-
nėje laikraščio laidoje. Žur
nalistė Gustaitytė nepagailėjo 
gražių žodžių apie LML veik
lą. Raginome moteris pasi
naudoti nemokamomis akci
jomis, kur nereikėjo gydytojų 
siuntimo. Deja, moterys ne
skubėjo, nes atliktos 245 ma
mogramos, o sumokėjome už 
250. Pertekliaus nebuvo, kaip 
kituose miestuose. 

Ataskaitoje parašyta, kad 
Onkologijos patologijos neras
ta arba onkologijos patologijos 
krūtyse nekonstatuota. Mote
rys atvyko iš: Kauno, Kaišia
dorių, Vilkaviškio, Marijam
polės, Dievogados k., Kėdai
nių (8), Garliavos (7), Raudon
dvario. Ramalių, Jonavos, 
Ramaičių, Giruonių, Alytaus, 
Babtų, Jurbarko, Kamajų, 
Kelmės, Rokiškio raj., Rasei
nių ir Tauragės. Paskutinę 
dieną buvo atlikta 62 mamo
gramos nuo 61 iki 80 m. m-
oterims. Moterų amžius buvo 
nuo 39-erių iki 80 m. 

Pastaba 

Jei ne akcija, moterys gal 
nebūtų pasitikrinusios, nes 
visos atėjusios buvo pirmą 
kartą. Tikėkime, kad moterys 
daugiau atkreips dėmesį į sa
vo sveikatą. Raginame pasi
tikrinti kiekvienais metais. O 
jeigu padidės metinių mamo
gramų skaičius, sukels Svei
katos apsaugos ministerijai 
problemų, ji turės papildomai 
išrūpinti lėšų. Prevencija ir 
profilaktika yra pigesnė ne 
kaip gydymas operacijomis ir 
brangiais chemoterapijos vais
tais. 

Informaciją pateikė akci
jos vykdytoja 

Pranė Slutienė 
LML prezidentė 
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90-SIS LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS )RAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 26 d., antradienis 

Prieš seimo išvyką 

Lietuvos Vyčių 90-sis 
metinis suvažiavimas/seimas 
š. m. rugpjūčio 14-17 d. vyko 
Hilton Dedham, Brockton, 
Massachussetts. Anksčiau at
vykstantiems seimo daly
viams trečiadienį, rugpjūčio 
13 d., buvo suruoštos trys 
įdomios išvykos: laivo kelionė 
stebėti banginius (whale 
watching), Bostono miesto 
ekskursija ir išvyka į žymų 
Bostono akvariumą. Iš viso 
dalyvavo daugiau kaip 40 
vyčių. Populiariausia išvyka 
buvo banginių stebėjimas. 
Rytas buvo drėgnas, saulė 
šildė šiltesniais spinduliais, 
bet tai nepakenkė dalyvių 
nuotaikai. J viešbutį grįžome 
pavargę, bet laimingi ir 
patenkinti įdomiomis iš
vykomis ir smagia diena. 

Vakare vykome į Nukry
žiuotojo Jėzaus ir Our Lady of 
Sorrovvs seselių vienuolyną. 
Aplankėme seseles Helen ir 
Eugenia, kurios atsilankiusios 
supažindino su vienuolyno įkū
rimu 1924 m. Scranton, Pen-
nsylvania. 1945 m. vienuolės 
persikėlė į dabartinį pastatą 
Brocktone. 

90-sis seimas — „Pakelkime 
balsus — lift our voices" 

90-sis Lietuvos Vyčių sei
mas/suvažiavimas, š.m. rug
pjūčio 14-17 d. vykęs Hilton 
Dedham viešbutyje, Brockton, 
MA, prasidėjo šūkiu: „Pakel
kime balsus — lift our voices". 
Seimą globojo I kuopa, vei
kianti Brockton, MA. Ši kuo
pa taip pat švenčia savo 90 
gyvavimo metus. 

Suvažiavimas buvo pradė
tas ketvirtadienį šv. Mišiomis 
Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje. Mišias koncelebravo 
kleb. kun. Juozas Prūsaitis, 
Lietuvos Vyčių garbės narys 
kun. Petras Shakalis, kun. Al-
bin Janiūnas, kun. Steve Žukas. 

Iškilmingai įnešus vėlia

vas, Mišios buvo aukojamos 
už Lietuvos Vyčius. Savo pa
moksle kun. Prūsaitis išreiš
kė padėką už pakvietimą daly
vauti šv. Mišiose kartu su vy
čiais, švenčiančiais savo 90-ąjį 
suvažiavimą ir garbingąjį I 
kuopos 90-metį. Visiems dele
gatams ir svečiams jis pa
linkėjo sėkmingo ir vaisingo 
suvažiavimo. Mišių metu gie
dojo solistė Marytė Bizin-
kauskaitė, I kuopos narė ir su
važiavimo koordinatorė. Mišiose 
taip pat dalyvavo Bostono bur
mistras Jack Yunits. Po Mišių 
delegatai susirinko parapijos 
salėje seimo atidarymo pie
tums. Bostono meras J. 
Yunits pasveikino Vyčių orga
nizaciją ir linkėjo gero ir 
vaisingo suvažiavimo. Sveiki
no I kuopą, švenčiančią 90 
metų jubiliejų. 

Pirmas seimo posėdis 

Po Mišių oficialus seimo 
atidarymas vyko viešbučio sa
lėje. Nešamas vėliavas sekė 
Centro valdyba ir komitetų 
pirmininkai. Centro valdybos 
pirmininkas Robert A. Martin 
atidarė seimą ir pakvietė 
seselę vienuolę („Vyties" žur
nalo redaktorę) Janine Go-
lubickis sukalbėti maldą. Su
giedoti JAV, Lietuvos ir Vyčių 
himnai. Dalyvius sveikino 
Centro valdybos rengimo ko
miteto narė Veronica Bizin-
kauskas. 

Prezidiumą sudarė John 
Mankus, 72 kuopa, Bingham-
ton, NY, Vivian Rodgers. 26 
kuopa Vv'orcester, MA ir 
Michael Petkus, 96 kuopa, 
Dayton, OH. Sekretoriavo se
selė vienuolė Johanna Shai-
nauskas, 112 kuopa, Čikaga, 
ir Irene Svekla, 3 kuopa, Phi-
ladelphia. 

Tvarkdariai (Sargeant at 
arms) išrinkti atstovauti vi
soms penkioms apygardoms: 
Nellie Bayoras Romanas, Fe-
lix Zorkis, Diann Martin, Paul 
Moore ir Laurvnas Micevičius. 

• 1 JI 

J 
LR a m b a s a d o n u s JAV Vygaudas Ušackas ir „Pagalba Lietuvai" 
pirmininke Regina Juškaitė-Švobiene iškilmingo pokylio metu. 

Rezoliucijų komisiją su
darė: Teresė Strolia, 157 kuo
pa, Lemont, garbės narė Eli-
nor Sluzas, 96 kuopa, Dayton, 
Bernice Aviža, 26 kuopa, 
Hudson—Mohawk ir Tomas 
Grein, I kuopa, Brockton. 

Aukų (buvusį sveikinimų) 
komitetą sudarė: Robert A. 
Martin, 16 kuopa, Čikaga, 
Sofija Šakalys, 103 kuopa, 
Irene Macke, 157 kuopa, Le
mont, Robert Damasauskas, 
36 kuopa, Čikaga ir Lillian 
Greymas, 3 kuopa, Philadelphia. 

Seimo parlamentarinės 
eigos patarėjas — Peter Paul 
Zanstis, 16 kuopa, Bridgeport, IL 

Mandatų komitetą sudarė: 
June Grenier, 6 kuopa, Hart
ford, CT; ir Cathy Nakrosis, 
90 kuopa, Kearny, NJ, Antoi-
nette Sakai, 152 kuopa, Eas-
tern Long Island, NY ir Geor-
giana Macke, 157 kuopa, Lemont. 

Centro valdybos pirminin
kas Robert A. Martin, Jr., at
liko išsamų praėjusių metų 
organizacijos veiklos pranešimą. 

Iždininkė Elena Nakrosis 
apibūdino organizacijos iždą, 
pasiūlė biudžetą 2003-2004 m. 
veiklos metams, kuris dele
gatų buvo priimtas. 

Seimą žodžiu sveikino dr. 
Thornsteinn Gislason, Lietu
vos garbės konsulas JAV-se, 
Nellie Bayoras Romanas, Ro
mos katalikų susivienijimo 
lietuvių Amerikoje organizaci
ja; Loretta Stukas, Tautos 
fondo vardu; seselė vienuolė 
Eugenia Nukryžiuotojo Jė
zaus vienuolių vardu ir sese
lė vienuolė Johanna Shai-
nauskas, kazimieriečių vardu. 
Buvo gautas popiežiaus Jono 
Pauliaus II palaiminimas. Raš
tiški sveikinimai gauti iš JAV 
prezidento George W. Bush, 
ambasadoriaus V. Ušacko, dr. 
Gedimino Šerkšnio, LR misi
jos Jungtinėse Tautose, kar
dinolo Juozo A. Bačkio, Vil
niaus arkivyskupo ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninko. Leonardo Sandri, Subs
titute iš Vatikano, Šv. Kazi
miero popiežinės kolegijos 
rektoriaus prelato Algimanto 
Bartkaus, vysk. Pauliaus Bal
takio, kun. Donald S. Petrai
tis, MIC, Tėvų marijonų kon
gregacijos provincijolo, prelato 
A. Contons, pirmininko Lietu
vos Romos katalikų, Kunigų 
sąjungos Amerikoje (Lith. 
R.C. Priest League in Ameri
ca), tėvo Placido Bariaus Šv. 
Kazimiero provincijos provin
cijolo, seselės vienuolės Imma-
cula Wendt, vyr. generalės 
kazimierietės, LR garbės kon
sulo Čikagoje Vaclovo Kleizos, 
garbės konsulo New Yorke 
Mindaugo Butkaus, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko 
S. Algimanto Gečio, Vidos 

Jankauskienės, Lietuvos ka
talikų religinės šalpos admi
nistratorės, Lithuanian Ame
rican Roman Catholic Wo-
men's Alliance, Dale Vaikutis 
Murray, Juozo Rygelio, Ame
rikos lietuvių kultūros ar
chyvų pirmininko ir dr. 
Katherine Dunlap, APPLE. 

Mandatų komisijos prane
šimu, pirmajame posėdyje da
lyvavo 105 asmenys. Jų tarpe 
3 garbės nariai, 4 svečiai ir 3 
Centro valdybos nariai, atsto
vavę 5 rajonams ir 33 kuopoms. 

Posėdis baigtas malda, kurią 
sukalbėjo seselė Johanna Shai-
nauskas. 

Viešbučio salėje vyko susi
pažinimo vakaras. Po užkan
džių „Sodauto" ansamblis 
(neseniai grįžęs iš Lietuvos po 
sėkmingo pasirodymo Dainų 
ir šokių šventėje) palinksmino 
delegatus ir svečius nuotai
kingomis dainomis ir šokiais, 
įtraukę dalyvius kartu patry-
pinėti, padainuoti su jais. Nuo
taika buvo pakili. Vakaras ir 
atmosfera — nuostabi. 

Antroji suvažiavimo diena 

Penktadienį, rugpjūčio 15 
d., šv. Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje už mirusius Lietu
vos vyčius ir organizacijos rė
mėjus koncelebravo kun. Wil-
liam VVolkovich — Valka-
vičius, prelatas A. Contons, 
kun. A. Janiūnas ir vietinis 
kun. Claffey iš Norvvood, MA. 

Po Mišių antrą posėdžio 
sesiją malda pradėjo prelatas 
A. Contons. 

Becky Nakrosis, Centro 
valdybos pirmininko antroji 
pavaduotoja, perskaitė ir įtei
kė narystės žymenis. Dau
giausia naujų narių į šias 
kuopas: 90 kuopą, Kearny, 
NJ; 6 kuopą Hartford, CT: 17 
kuopą, S. Boston, MA. Buvo 
atgaivina 82 kuopa. Iš viso į 
Vyčių organizaciją per praėju
sius metus įstojo 101 narys. 
Dabartiniu metu organizacijai 
priklauso arti 3,000 vyčių. 

Apie sporto atgaivinimą 
vyčių organizacijoje kalbėjo 
Laurynas Micevičius, centro 
valdybos lietuvių kalbos ir 
kultūros pirmininkas ir 141 
kuopos narys. Naujosios Ang
lijos rajone aktyviai reiškiasi 
sporto žaidynės, ypač krepši
nis. Lietuvių sporto klube 
Connecticut yra apie 100 nau
jų narių. Daug naujų ateivių 
domisi sportu ir jei nedalyvau
ja, atvyksta stebėti rungtynes. 
Su sporto komiteto atgaivini
mu, bus galima pritraukti ir 
daugiau jaunėsiu narių, nese
niai atvykusių iš Lietuvos. Li
nas Babys, 7 kuopos pir
mininkas iš VVaterbury, pri
tarė atgaivinti sporto komi-

Dalis buvusiųjų Lietuvos Vyčių CV pirmininkų (iš kairės): Pranciška Petkuvienė, naujai išr inkta p i rmininkė 
Agnės Mickunas. Anna Klizas Wargo, Loretta Stukiene; (stovi) Frank Pe t r auskas , John Mankus ir Rober t A. 
Martin. R. Juškaitės-švobienės nuotr. 

tetą centro valdyboje. Jis pats 
stebėjo, kaip vyksta žaidynės, 
kad dalyvauja daug jaunimo, 
galima sakyti apie 300. Vyks
ta rungtynės Washington. DC. 
Philadelphia. PA. Bridgeport, 
CT, ir Cleveland. OH. Suva
žiavimo delegatai pritarė ir 
vienbalsiai nutarė atgaivinti 
sporto komitetą centro valdy
boje. 

Garbės narė Loretta Stu
kiene pristatė fondo apyskaitą 
ir apibūdino šio padalinio 
praėjusių metų veiklą. Fondas 
išspausdino brošiūrėlę apie 
fondą ir šio padalinio veiklą. 
Šiam fondui priklauso 18 
kuopų. Fondas 1.000 JAV dol. 
paaukojo Nekaltojo Prasidė
jimo vienuolių prieglaudos 
namams Alytuje ir šešioms 
mokykloms buvo paskirta po 
100 dol. paramos. Mokykloms 
Lietuvoje buvo prenumeruotas 
„Bitutės" vaikų žurnalas. To
liau L. Stukiene paskelbė ra
šinio laimėtojus: I-a vieta (300 
dol.) — Michael Shea. 102 
kuopa, Detroit, MI; 2-ra vieta 
(200 dol.) — Lynn Hayer, 36 
kuopa, Albany, NY': 3-čia vieta 
(100 dol.) — Vvalter Svekla, 3 
kuopa, Philadelphia, PA. Esa
me dėkingi prelatui a.a. Juo
zui Prunskiui už jo dosnumą, 
aukojant specialią stipendiją 
LV fondui. Palūkanos iš šios 
stipendijos kasmet naudoja
mos laimėtojams apdovanoti. 
Baigdama savo pranešimą, 
garbės narė L. Stukiene prašė 
delegatus ir toliau tęsti pa
ramą Lietuvos vyčių fondui. 

Buvo skaitomos įvairios 
rezoliucijos. 

Mandatų komisija prane
šė, kad šiame posėdyje dalyva
vo 94 delegatai, 3 dvasininkai. 
3 garbės nariai. 1 centro val
dybos narys, 5 svečiai, atsto

vaujant 5 rajonams ir 29 
kuopoms. 

Posėdis baigtas malda. 
Po pietų kun. W. Wolko-

vich-Valkavičius sukalbėjo 
maldą ir trečias posėdis buvo 
pradėtas. Garbės pirmininkas 
Frank Petrauskas pristatė 
naujus garbės narius — kun. 
W. Wolkovich-Valkavičių, 27 
kuopa, Norvv'ood, MA; Nellie 
Bayoras Romanas, 143 kuopa, 
Pittston, PA; kun. Anthony 
Zakarauskas, 112 kuopa, Či
kaga, IL. Buvo pranešta apie 
2004 m. garbes narystės kan
didates. Tai Bernice Aviža, 
136 kuopa, Hudson — Mo-
hawk; Ann Marie Kassel, 157 
kuopa. Lemont, IL; Veronica 
Bizinkauskas, I kuopa, 
Brockton, MA. 

Istorikas kun. W. Vvblko-
vich-Vaikavičius perskaitė iš
samią ir gerai paruoštą pas
kaitą apie gausesnę lietuvių 
emigraciją į Ameriką ir steigia
mas ateistines draugijas, susi
vienijimus ir federacijas, 
kurių tikslas buvo kovoti su 
bažnyčia ir tikėjimu. Kun. 
Vvolkovich pasakojo apie Lie
tuvos Vyčių organizacijos įkū
rimą 1913 m. ir organizacijos 
steigėją Mykolą Norkūną. 
Dalyviai atidžiai klausėsi. 
(Lietuvos Vyčių organizacijos 
75 metų jubiliejaus proga kun. 
Vvolkovich-Valkavičius parašė 
knygą: „Lithuanian Frater-
nalism: 75 years of U.S. 
Knights of Lithuania"). 

Po to Centro valdybos ri
tualų komiteto pirmininkė 
Lee Moore paskelbė 4—to laip
snio kandidatus: Julie Kow-
rak, 3 kuopa; Regina Alexan-
der, Mildred Daniels, Albert ir 
Elaine Kniupis, 17 kuopa; 
kun. John Petrauskas, Lillian 
Kondrotas ir Vivian Rodgers, 

26 kuopa; Tvvila Allen ir Aida 
Waylonis, 86 kuopa: Elena ir 
John Nakrosis ir Nellie Sto-
doiski, 90 kuopa; Irena Gečas 
— McCarthy. 96 kuopa; Sop-
hie Šakalys, 103 kuopa: Ann 
Morrissey ir Kazimieras Vai
nius, 110 kuopa: Aldona ir Pe
ter Peters, Gintarė Ivaška, 
Helen Janiūnas. 141 kuopa; 
Irena Diktanas. 147 kuopa; 
Felix Zorskis. 152 kuopa. 

Toliau — „Pagalba Lietu
vai" valdybos pirmininkės 
Reginos Juškaitės-Švobienės 
pranešimas apie šio padalinio 
praėjusių metų veiklą. Buvo 
išsiųsti 3 40 pėdų ilgio talpin-
tuvai, kurių vertė siekė arti 4 
milijonų dolerių. Per pasta
ruosius 13 padalinio gyvavimo 
metų išsiųsta 92 talpintuvai, 
kurių vertė daugiau kaip 71 
milijonas JAV dol. 17 klierikų 
buvo sumokėta metinė stipen
dija po 2.000 dol. Šiuo laiku 
seminarijoje mokosi 56 klie
rikai. Per 2002-2003 metus 
buvo įšventinti kunigais 
keturi diakonai ir du klierikai 
įšventinti diakonais. Buvo 
paskelbta, kad kun. Robertas 
Salasevičius paskirtas nau
juoju Šv. Juozapo seminarijos 
rektorium. Kadangi vaistų siun
tos mažėja, „Pagalba Lietu
vai" remia „Carito" programas 
— Motinos Teresės gailes
tingumo seselių globos ir nakvy
nės namus. Motinos ir vaikų cent
rą, Vaikų dienos centrą. Visų 
Šventų dienos centrą ir paaug
lių namus. Kitas projektas yra 
Vilniaus amatų mokyklos įran
gos finansavimas. Iš viso ..Pa
galba Lietuvai" rems keturis 
projektus. Visiems dėkota už 
nuolatinį nuoširdumą ir fi
nansinę paramą. 

Bus daugiau 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.14 

„Tai tuos lagaminus padė
ti koridoriuje, prie kajutės, 
prieš man einant į lovą ar po 
to?", — norėjo sužinoti viena 
garbi ponia. 

Mėgstu mano kelis kartus 
lankytą Vancouver miestą, jo 
Stanley parką ir China Tovvn, 
bet apie miestą nieko nepa
sakosiu, kadangi lyg ir netiktų 
pasakoti apie tai, ko pats šį 
kartą neišgyvenai. Pripratus 
per visą kelionę prie 80-90 F 
temperatūros, mus netikėtai 
sutiko vėsus 55"F Vancouver 
uosto oras. Iš laivo išsi

kraustėme po gana sudėtingos 
ir ilgai trukusios „disembar-
kation", bet ne ilgesnės negu 
laikinas sustojimas Los Ange
les, kur ta procedūra kažkodėl 
dar ilgiau užtruko. Skubiai 
traukėme į Vancouver oro uos
tą, kad nepavėluotume į lėktu
vą, kuriuo turėjome baigti šią 
kelionę. Jei kam įdomu — 
laivas mus nešė. kaip kapi
tonas Peter Visser man sakė. 
net 6.198 jūrmyles. Tai būtų 
apie 7.100 paprastų mylių, 
kurias mes visi pažįstame. 

Pabaiga 

KARŪNA LIETUVAI 
Mindaugo karūnavimo 750-tajam jubiliejui 

VINCAS ŠALČIŪNAS Nr.l 

Visą savaitę Lietuvoje bu- sukaktis, kurią liepos 6 ap-
vo minima karaliaus Min- vainikavo Pasaulio lietuvių 
daugo karūnavimo 750-ji dainų šventė. Apie Mindaugą 

nedaug žinojau, tai šis jo 
jubiliejus paskatino tuo 
reikalu labiau susidomėti. 
Pasiklausęs Lietuvos radijo 
pranešimų ir pavartęs kito
kius informacijos šaltinius, 
suradau gana daug žinių ne 
tik apie jį patį, bet ir apie to 
meto žmonių gyvenimą, val-
dymosi būdą, krikščionybės 
ekspansiją, valstybės suvieni
jimą ir karūnos reikšmę 
Lietuvai tarp kitų tautų. Tos 
mano -įsigytos žinios — kai 
kurios gal ir neautentiškos — 
daugeliui gali būti įdomios. 

I. Lietuvių ir baltų gentys XII 
— xma. 

Baltų gyventos vietos 

XII — XIII a. lietuvių gen
tys gyveno tarp Baltijos jūros, 
Dauguvos ir Vyslos upių. 
Arčiausia prie jūros buvo 
žemaičiai, į rytus nuo jų — 

' aukštaičiai ir pietinę teritoriją 
iki pat Lenkijos užėmė jotvin
giai. Šios trys gana skirtingos 
gentys ilgainiui susiliejo į 
vienalytę lietuvių tautą. Kiti 

jų kaimynai baltai buvo: prū
sai — prie Kuršių marių, 
kuršiai — prie Baltijos jūros ir 
kelios latvių gentys — šiaurė
je. Visi baltai mokėjo gražiai 
sugyventi ir laikytis visiems 
vienodos, gamtos ir jos 
reiškinių garbinimo, religijos. 

Gyvenimo būdas, sodybos ir 
ūkis 

Pagrindinis baltų sociali
nis vienetas buvo šeima. Dėl 
to savo sodybas jie kurdavo 
šeimomis plačia prasme: kartu 
gyvendavo ne tik tėvai ir 
vaikai, bet ir tolimesni gi
minės (seneliai, vaikaičiai, 
pusbroliai, pusseserės, dėdės, 
tetos ir t.t.). Visa tokia gyven
vietė dažnai vadindavosi viena 
šeimos pavarde, pvz. Kairiai. 

Šeima paprastai gyvenda
vo vienoje rastų troboje su 
šiaudiniu stogu. Trobos vidu
ryje stovėjęs ugniakuras, iš 
kurio dūmai išeidavo pro stoge 
paliktą skylę. Žiemą įsivesda-
vo ir kai kuriuos gyvulius, kad 
nesušaltų. Šeimos, kurios bu
vo per didelės tilpti po vienu 

stogu, dažnai užimdavo kelias 
trobas, bet toje pačioje šeimos 
sodyboje. Šalia gyvenamų tro
bų, būdavo statomos daržinės, 
klėtys, pirtys. Sodybos dažnai 
būdavo aptveriamos aukš
tomis tvoromis. 

Visa lietuviškų genčių ap
gyventa žemė buvo pelkėta, 
apaugusi miškais, išvagota 
vandeningomis upėmis ir nu
sėta ežerais. Kelių nebuvo, tai 
su kaimyninėmis sodybomis 
karts nuo karto buvo susiekia
ma valtimis, o žiemą — ledu. 

Žemdirbyste verstis buvo 
sunku, nes nebuvo įrankių, 
kuo medžius iškirsti ar dir
vožemį paruošti. Jei kam pa
vykdavo iš užsienio pirklių įsi
gyti kirvį ar pjūklą, toks nki-
ninkas jau galėdavo savo ukį 
išplėsti. Yra žinoma, kad žmo
nės laikydavo naminių gy
vulių, augindavo javų ir vais
medžių. Upėse ir ežeruose 
nardė gausybė žuvų. miškai 
buvo pilni žvėrių, medžių 
drevėse bites nešė medų. iš 
kurio pagamintas midus sal
dino šeimų nykų gyvenimą. 

Iki X — XI a. baltai Vaka

rų pasauliui buvo mažai žino
mi, nes retai užklysdavo va
karų pirkliai prekiauti baltų 
gintaru ar puikiai išdirbtais 
kailiais. Nuo to laiko Europa 
priėmė krikščionybę, ir baltai 
liko vieninteliai pagonys viso
je Europoje. Iki XVIII a. 
gyvenimas baltų sodybose ir 
kaimuose ėjo ramia vaga. 
išskyrus tik, kai tekdavo jėga 
išspręsti ginčą su kaimynu dėl 
nuklydusios karvės ar dingu
sio arklio. Tačiau nuo XIII a. 
pradžios Romos popiežius ir 
krikščioniškos Europos šalys 
pradėjo ieškoti būdų, kaip 
apkrikštyti pagonis baltus, 
jeigu reikėtų, net ginklu. Nuo 
tada baltų gyvenimas tapo 
nuolatiniu pasipriešinimo ka
ru su krikščionybę nešančiais 
kaimynais. 

Lietuvių kaimynai ir 
karai su jais 

XI a. gale šiaurinės Euro
pos prekybą j savo rankas 
susiglemžė vokiečių miestų 
sąjunga Hanza ir 1200 m. 
įsteigė savo prekyvietę Dau

guvos upės žiotyse. Su pirk
liais čia atvykdavo ir misio
nieriai, kuriems pavykdavo 
apkrikštyti šiek tiek vietos 
gyventojų. Tačiau dažnai 
pagonys nužudydavo ne tik 
misionierius, bet ir naujus 
krikščionis, o jų šventoves 
sudegindavo. Tada Livonijos 
vyskupas Adalbertas 1201 m. 
pastatė Rygos pilį. tikinčiųjų 
apsaugai pasikvietė karių iš 
Vokietijos ir 1202 m. įkūrė 
vokiečių vienuolių ordiną, 
mums žinomą kalavijuočių 
vardu. 

J is turėjo apsaugoti krikš
čionis ir padėti vysk. Adalber
tui atversti čia gyvenančius 
pagonis. Tuo metu visa valdo
moji galia vyskupijoje pri
klausė jos vyskupui. Tačiau 
ordinas greitai pajuto savo 
galią ir privertė vyskupą jo 
valdomos teritorijos dalį 
pavesti ordinui. Kai 1229 m. 
mirė Adalbertas, ordinas tapo 
visų užkariautų genčių i latvių, 
latgalių, sėlių, lybių ir dalies 
estų) faktišku valdovu ir net 
užsimojo užimti žemaičius bei 
aukštaičius. Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 26 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

DIEVO IEŠKOJIMAS 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Kartą Jėzaus jo ieškan
tiems žmonėms prikišo, jog 
jiems rūpi tik „žūvantis mais
tas", o nėjo darbai. O ką Jėzus 
pasakytų kiekvienam iš mū
sų? Tad pasvarstykime, ko 
mes gyvenime labiausiai 
trokštame ir ieškome ir ko 
norėtume siekti labiau už 
viską? 

Šiandieniniame pasaulyje 
daugumai žmonių tikrai rūpi 
„žūvantis valgis", — visa tai, 
kas Dievo akivaizdoje neturi 
išliekamosios vertės. Visų pir
ma, šioms nykstančioms ver
tybėms turėtume priskirti 
neteisėtai įsigytą turtą, k.a. 
nesąžiningai privatizuotas 
įmones, neteisėtai įsigytus 
žemės sklypus, pinigus gautus 
už alkoholį, narkotikus ar 
kontrabandą. Už tą „žūvantį 
valgį" žmonės dažnai sumoka 
skaudžią kainą — praranda 
garbę, netenka laisvės, o ne 
retai ir gyvybės. Kiek šian
dieninėje Lietuvoje matome 
tragedijų ir visiškai nereika
lingų mirčių! Net ir sąžinin
gai uždirbtų pinigų ar teisiai 
įsigyto turto taip pat nenu-
sinešime anapus karsto, ta
čiau mūsų pareigingumas, 
sąžiningumas ir darbštumas, 
kuriuos parodome dirbdami, 
jau turi nenykstančią vertę. 

Jėzus aiškiai pasakė, jog 
neprotinga ieškoti to, kas 
nepasotina žmogaus ir patarė 
plušėti dėl valgio, ieškančio 
amžinajam gyvenimui. Tai* 
vaizdingas posakis, kuriuo no
rima pasakyti, jog žmogui la
biausiai reikia rūpintis amži
nomis vertybėmis. Mes nuolat 
turime prisiminti, jog nesame 
neprotingi gyviai, kurie gali 
būti patenkinti sočiai paėdę, 
nes žmogus — tai Dievo kū
rinys, kurio troškimai turi pa
kilti virš akių ir kūno geismo, 
nes jis sukurtas amžinybei. 

Jėzus paskatino žmones 
ieškoti Jo ne dėl kasdienės 
duonos ir ne dėl stebuklų, bet 
dėl to, kad jis pats yra „gyve
nimo duona" ir gali pasotinti 
kiekvieną pas jį ateinantį 
žmogų (plg. Jn 6.35). Tik Žmo
gaus Sūnus, sakė Jėzus 
Kristus, gali pasotinti giliau
sius žmogaus troškimus. Mū
sų gyvenime esminiai pokyčiai 
gali įvykti tik tuomet, kai pil
nai atsigręžiame į Kristų. 
Todėl neužtenka būti tik 
pakrikštytam, neužtenka net 
kasdienės rytą vakarą sukal
bamos maldos, bet reikia 
nuolatinio budėjimo, kad gy
ventume taip. kaip nori Jėzus 
Kristus. Rimtai tiki į Kristų 
tik tas, kuris savo gyvenimą 
derina su Jo Evangelija. Dėl 

šios priežasties kiekvienas 
krikščionis turėtų kasdien 
vakare padaryti nors trumpą 
peržvalgą, kaip jis praleido 
dieną. Ar Kristus buvo pa
tenkintas visais jo žodžiais, 
darbais ir siekimais? 

Minios Jėzaus ieškančių 
žmonių yra tarsi simbolis nuo
latinio Dievo ieškojimo, kuris 
yra gyvas kiekvieno žmogaus 
gyvenime, gyvas per visą žmo
nijos istoriją. Tiesa, istorijoje 
matome ne tik Dievo ieškoji
mo, bet ir kovos prieš Dievą 
pavyzdžių, tačiau toji kova tik 
paliudija, kad žmogus turi dvi 
galimybes: pulti į Dievo glėbį 
ar priešintis dieviškai traukai. 
Kiekvieną kartą, kai einame 
tiesos keliu ir trokštame gė
rio, kai suvokiame tarnaujan
čios meilės grožį, mes savo 
dvasia kylame prie Dievo. 

Ne visi žmonės anuomet 
ieškojo Jėzaus tik dėl duonos 
ar stebuklų: juos traukė prie 
Galilėjos Mokytojo amžinojo 
gėrio ilgesys, kuris yra gyvas 
kiekviename žmoguje. Suvar
gę ir kenčiantys žmonės Jėzu
je matė Gelbėtoją, galintį pa
keisti jų gyvenimą. Tiesa, šitų 
žmonių troškimai kartais bu
vo vaikiškai naivūs, nerealūs 
ir labai žemiški, todėl Jėzui 
reikėjo nuolatos priminti kad, 
visų pirma, reikia ieškoti ne 
duonos, bet Dievo karalystės 
ir jos teisybės. 

,, ^ūdienos sekuliarizuota
me pasaulyje Dievo ieškojimas 
taip pat yra gyvas. Kaip anuo
met, taip ir šiandien žmonės 
ne visada pajėgia eiti prie 
Dievo pačiu tiesiausiu keliu, 
tačiau, kad ir per sektas, ezo-
teriką, horoskopus ir kitus 
modernius gyvenimo klystke
lius, žmonės vis vien ieško 
antgamtinės tikrovės. Tie 85 
procentai Lietuvos žmonių, 
tvirtinančių, jog jie priklauso 
kuriai nors konfesijai, liudija, 
kad Dievo idėja žmogaus są
monėje yra nesunaikinama. 

Labai reikėtų, kad mūsų 
dienų žmonės, trokšdami ge
resnio žemiško gyvenimo, ne
mažiau siektų amžinųjų ver
tybių. Jeigu mumyse yra pusi
ausvyra tarp laikinųjų ir 
amžinųjų vertybių, tuomet ji 
padeda nurimti, kai nepasise
ka greitai praturtėti ir 
negraužia pavydas, kai ki
tiems sekasi geriau. Norėčiau 
visiems palinkėti vis daugiau 
mąstyti, kuo galėtume pa
maitinti savo dvasią. Jėzus 
Kristus save pavadino gyve
nimo Duona, todėl belieka tik 
„atsiriekti" tos dangiškos 
Duonos. 

Daug girdime ir skaitome 
apie išeivijos lietuvių teikia
mą pagalbą Lietuvai. Noriu 
pagarsinti visai plačiai Ame
rikos visuomenei apie dar vie
ną pagalbos būdą Lietuvai. 
Tai Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų vienybės pa
galba Lietuvos dvasininkijai. 
Apie šią kilnią misiją man pa
pasakojo kunigas Jonas Rik
teraitis. 

Dar pernai. 2002 metų 
spalio mėnesį. Kunigų vieny
bės seime, kuris vyko Putnam, 
CT, Šiaulių vyskupijos ordi
naras vyskupas Eugenijus 
Bartulis perdavė Lietuvos 
vyskupų pageidavimą, kad 
Amerikos lietuviai kunigai pa
dėtų išleisti lietuvių kalba 
liturginių valandų oficialią 
Bažnyčios maldaknygę „Brevi
jorių". Visų tautų katalikai 

BREVIJORIUS 
tur i šią maldaknygę savo 
gimtąja kalba. Popiežius 
patarė ir lietuvių vyskupams 
išleisti maldaknygę gimtąja 
lietuvių kalba. 

Kaip žinoma, Lietuvoje 
yra keturios kunigų seminari
jos: Kaune. Telšiuose, Vilniu
je, Vilkaviškyje, kuriose ruo
šiami būsimi kunigai. Kretin
goje veikia stiprus pranciš
konų centras; su jaunimu 
daug dirba vienuolių, kurių 
skaičius Lietuvoje kasmet 
didėja. Seminaristams, jau
nesniems Lietuvos kunigams 
ir vienuoliams sunku melstis 
iš „Brevijoriaus" lotynų kalba. 
Vieni skaito psalmes, kiti 
rožančių. 

Per Kunigų vienybės sei
mą buvo vienbalsiai nutarta 
pravesti „Brevijoriaus vajų" ir 
sutelkti 100.000 dol. jo išlei-

Kunigu vienybes pirmininkas prelatas Albertas Kontautas ir kunigas 
-Jonas Rikteraitis — ..Brevijoriaus vajaus" pirmininkas. 

dimui. Kunigas Jonas Rikte
raitis sutiko vadovauti tam 
vajui. Kunigų vienybės pir
mininkas, prelatas Albertas 
Kontautas ir kunigas Jonas 
Rikteraitis išplatino krei
pimąsi, kur Amerikos kunigai 
kviečiami ištiesti pagalbos 
ranką Lietuvos kunigams. 
Kviečiama aukoti, kiek galint, 
„Brevijoriuje" bus puslapis „In 
Memorium" prašantis, kad 
visi, kurie meldžiasi iš šios 
maldaknygės, prisimintų 
maldose visus aukotojus. Var
dai tų, kurie aukos 5,000 dol. 
ar daugiau, bus minimi mal
daknygėje. Taip jau įprasta, 
kad kapinėse statomi akmens 
paminklai. Kaip gražu prie to 
parūpinti ,,Maldos paminklą" 
širdyse ir lūpose tų, kurie per 
tolimą ateitį prisimins auko
tojus „Brevijoriaus" maldose. 

Kunigas Jonas Rikteraitis 
paminėjo, kad jau suaukota 
50,000 dol. Aukotojų sąraše 
yra vyskupas Paulius A. Bal
takis ir devyni kunigai. Kvie
čiame ir visuomenę prisidėti 
savo auka pagal išgales. Kas 
gali, kviečiamas paaukoti 
5,000 dol.. kad būtų užtikrin
ta pasiekti vajaus tikslą. 
Vajaus pradžia — š.m. spalio 
4 d. 

„Brevijoriaus" išleidimas 
gimtąja lietuvių kalba bus 
labai kilni pagalba Lietuvos 
dvasininkijai ir visiems Lie
tuvos žmonėms. 

Aukas siųsti žemiau nu
rodytu adresu. Jos bus nu
rašomos nuo mokesčių. 

Adresas: Rev. John Rikte
raitis, 1039 Maple Ave„ P.O. 
Box 341361. Hartford, CT 
06134-1361. 

Sigita Šimkuvienė 

Malonus susitikimas Vilniuje Mindaugo karūnavimo 750 m. jubiliejaus 
proga. Iš kairės: ses. N'ijolė Sadūnaite. ses. Margarita Bareikaitė ir JAV 
LB tarybos pirmininke Regina Narušiene. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINES ŠALPOS 
METINIS VAJUS 

Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos metinio vajaus lo
terijos traukimas vyko rugsėjo 
17 d. Brooklyno, NY, Apreiš
kimo parapijos apatinėje salė
je po lietuviškų šv. Mišių. Tą 
dieną kavinę paruošė LKR 
šalpos tarnautojos Josephina 
Senken ir Vida Jankauskienė, 
talkinant Algiui Jankauskui, 
Malvinai Klivečkienei, Jadvy
gai Laucevičienei ir Patricijai 
Sidienei. Skaniai pavalgę ir 
atsigaivinę šaltais gėrimais, 
svečiai nekantriai laukė lote
rijos. Ir štai laimingieji: I lai
mikį - 750 dol. (Aldonos 
Shumvvay, Worcester, MA. 
dovaną) laimėjo Eve Kaza-
kauskas iš Philadelphia. PA: 
II laimikį - 500 dol. (anonimi
nio aukotojo dovanai laimėjo 
Rimas Klivečka iš Deerfield 
Beach, FL; III laimikį - 250 

dol. (Jono ir Giedrės Stankūnų 
iš Cos Cob, CT, dovaną) laimė
jo Lionginas Svelnis iš Need-
ham, MA; IV laimikį - 100 dol. 
(James ir Irene Baird, Oak 
Ridge, NJ, dovaną) laimėjo 
Lilė Milukienė iš Plainview, 
NY. Sveikiname laimėtojus ir 
nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie šios loteri
jos. Jeigu nespėjote arba neap
sižiūrėjote, kad loterija jau čia 
pat, būtume labai dėkingi, 
jeigu atsiųstumėte savo dos
nią auką. Taip padėsite LKRŠ 
ir toliau tęsti jau prieš 42 
metus pradėtą darbą Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios labui, o 
per ją - visai Lietuvai. 
Sąskaitą siųskite šalpai: 64-25 
Perry Ave. Maspeth, NY, 
11378-2441. 

Vida Tankauskienė 
LKR šalpos reikalų vedėja 

VIEŠVILĖS MOKYKLA TARIA 
PADĖKOS ŽODĮ 

KUN. RIMVYDUI ADOMAVIČIUI 
Iš Viešvilės mokyklos 

istorijos 

Viešvilės liaudies mokyk
la žinoma nuo 1903 m. Iki tol 
veikė parapijinė mokykla, 
kuri buvo įsikūrusi klebonijo
je prie evangelikų bažnyčios. 

1905 m. pastačius raudo
nų plytų pastatą, mokykla iš 
klebonijos persikėlė į tam 
skirtas patalpas. Šiuo metu 
tame pastate įsikūrusios mo
kyklos ir miestelio bibliote
kos, berniukų darbų kabine
tai ir muziejus. 

Apie 1930 m. pradėjo veik
ti lietuviška pradinė mokykla. 
Nuo tų metų veikė ir vokiška 
trimetė vidurinė mokykla. įsi
kūrusi dabartiniame vaisti
nes pastate. Prasidėjus Ant
ram pasauliniam karui, vo
kiečiai išvyko į Vokietiją, 
lietuviai - į Didžiąją Lietuvą. 
1945 m. pavasarį kraštas bu
vo pradėtas apgyvendinti. 
Dauguma žmonių atvyko iš 
Lietuvos. Nuo rugsėjo pirmos 
dienos pradėjo veikti pradinės 

Seniausias Viešvilės mokyklos pastatas, statytas 1905 m 

mokvklos keturi skvriai. 
Mokykla tuo metu vadinosi 
gimnazija. 

1949 m. mokykla perorga
nizuota į septynmetę, o 1954 
m. peraugo į vidurinę, kuri 
taip vadinosi iki 1960 m. 
Vėliau ji tapo aštuonmete. 

Mokykla šiandien 

Šiais metais Viešvilės pa
grindinė mokykla švenčia 100 
metų jubiliejų. Šiuo metu 
mokykloje mokosi 218 moks
leivių, dirba 25 mokytojai. 
Yra 10 klasių. Nuo 2002-2003 
m. prie mokyklos prijungtas 
vaikų darželis. Mokykloje 
dirba daug puikių pedagogų, 
parengusių tolimesniam gy
venimui didžiulį būrį viešvi-
liečių. Mokykloje veikia daug 
saviraiškos ugdymo būrelių. 
Vaikai savo pomėgius gali 
atskleisti dailės, keramikos, 
medžio darbų būreliuose, 
mokosi dainuoti, šokti, vai
dinti. Mokykla aktyviai daly
vauja sportinėje veikloje. 

Puiki Viešvilės mokykla. 
Kaip tik ten, Viešvilės parapi-
jon. buvo paskirtas j aunas 
kunigas Rimvydas Adomavi
čius. Ilgai netruko, kol kun. 
Rimvydas įsitraukė į visuo
meninę veiklą, pradėjo dirbti 
mokykloje. Pamilo Viešvilę. 

Dabar, besidarbuodamas 
Marquette Parko Šv. Merge
lės Marijos parapijoje, gražiu 
žodžiu atmena Viešvilės para
pijiečius. Ir ne tik žodžiu. Ži
nodamas, kad mokykla nori 
atsinaujinti, restauruoti mo
kyklos pastatą, susitvarkyti 
aplinką, kun. Rimvydas Ado
mavičius mokyklai padovano
jo dabartinių savo parapi
jiečių suaukotas lėšas. Kilnios 
sielos žmogus, nepamirštantis 
buvusios parapijos, jos lai
mingų krykštaujančių vaikų. 
..Jų labui, dėl vaikų ateities", 
sako kunigas. 

Viešviliočiai atsidėkoda
mi, atsiuntė padėką kunigui 

Mokyklos pedagogai prie jubiliejui skirto akmens. 

Rimvydui ir visiems jo parapi
jiečiams. 

Mieli mūsų geradariai, 

Kaip mes visi mokykloje 
džiaugėmės, kai mūsų myli
mas kunigas Rimvydas pa
sakė, kad Jūs, dabartiniai jo 
parapijiečiai, nuoširdžiai au
kojate, Gavėnios metu „pas
ninko krepšeliui". Aukojote 
tam. kad savo pinigais parem-
tumėte mūsų mokyklą, šven
čiančią 100 metų jubiliejų. 
Kadangi turėjome didžiulį 
norą tokia proga suruošti gra
žią ir įsimintiną šventę vi
siems buvusiems mokyklos 
mokiniams, mokytojams, ki
tiems darbuotojams, tačiau 
tam nebuvo skirta lėšų. Tad 
žinia apie Jūsų paramą buvo 
labai džiugi ir jaudinanti. Už 
Jūsų suaukotus pinigus mes 
pagražinom mokyklą, papuo-
šėm jos aplinką, nupirkom 
salei užuolaidas, galėjom 
gražiai papuošti šventiniam 
renginiui visą mokyklą. Taip 
pat nupirkom jubiliejinius 
varpelius, pasisiuvom mokyk
los vėliavą ir 1.1. Kadangi 
aplink mokyklą turime didelę 
teritoriją želdinių, mes įsigi
jome gerą vejapjovę. 

Labai norėtumėme Jūs 
visus pakviesti į savo mokyk
lą, viską aprodyti, apkabinti 
už Jūsų gerą širdį. 

Jubiliejinė mokyklos šven
tė pavyko. Visiems labai 
patiko. Nors turėjome daug 
rūpesčių jai rengdamiesi, ta
čiau labai džiaugiamės, kad 
viskas gerai pasisekė. Nuo
širdžiai dėkojame Jums vi
siems ir kiekvienam atskirai 

IŠNUOMOJA 

už Jūsų nuoširdžią paramą. 
Mes Jūsų gerumo niekada 
nepamiršime. 

Bukit sveiki, laimingi ir 
lai Jus visus lydi Dievo 
palaima. 

Su begaliniu dėkingumu ir 
pagarba - Viešvilės pagrin
dinės mokyklos pedagogai ir 
mokiniai. 2003 m. birželis. 

Parengė Vitalija 
Pulokienė 

PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. hutas su 
šiluma Oak Lawn rajone. 

Kama $775/men. 
First Rate Real F.state. Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

Palikti žinutę 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingas pagalbininkas Įdo

miam darbui Ohio valstijoje. 

Pageidautina anglų kalba ir SS. 

Tel. 614-206-7291. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DEUKYS 

TOL 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
AITOMORB XX NYMU. SVEKATOS 

IR (,AWRĖS I)R\l OMAS. 
A centas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Auksė S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

OtMlSJO' DevUSIO 
Nesentai atvykote, ieškote darbo ar buto 

taiiau tketrtri takraštyk? brangiai kainuoja? 
Ne beita. DRAUGAS io«i tkefcima Hspauv 
dku nemokamai Terefcia paskambinti teJ. 

773-$85-9500 ar uhuktl I DRAUCO 
adminJstradJa aoVrai 454S w 63 St 

Chteaon. R. M639 



Lietuva telkia 

Atkelta iš 1 psl. 
Tačiau šis pritarimas buvo 

pareikštas tik žodžiu, jokio ben
dro pareiškimo parlamentų pir
mininkai šiuo klausimu neketi
na priimti. 

Dėl „D-6" telkinio Seimo 
pirmininką ypač parėmė buvęs 
Suomijos premjeras, dabartinis 
parlamento pirmininkas Paavo 
Lipponen. „Mūsų bendras tiks
las yra įtraukti Rusiją labiau į 
aplinkosaugos problemų spren
dimą ir padaryti aplinkosaugą 
pirminiu tikslu Baltijos regione. 
Reikalingas didesnis (Rusijos -
BNS) įsitraukimais ir bendra
darbiavimas", sakė jis ir pažy
mėjo, jog Lietuvos susirūpini
mas dėl naftos gavybos Baltijos 
jūroje ir prašymas Rusijai pa
teikti ekologinės ekspertizės re
zultatus yra „teisėtas". 

Bendradarbiavimo patirties 
sprendžiant ekologines proble
mas turintis buvęs Suomijos 

kaimynų paramą prieš Rusijos planus 
išgauti naftą Baltijoje 

premjeras sakė neturįs konkre
taus patarimo Lietuvai, kaip 
spręsti tokius klausimus su 
Rusija, bet vėliau pažymėjo, jog 
teigiamos reakcijos Suomija su
laukė po jo susitikimų su Rusi
jos premjeru. 

Suomija yra susirūpinusi 
Baltijos jūroje, Suomių įlankoje 
Rusijos statomo naftos termina
lo ekologiniu saugumu. 

Tuo tarpu Lietuvai susirū
pinimą keliantis 1983 metais 
atrastas telkinys „D-6" („Krav-
covskoje") yra Baltijos jūroje už 
22 kilometrų nuo Kuršių nerijos 
pakrantės ir tik už 7 kilometrų 
nuo Lietuvos ir Rusijos jūros 
sienos. 

Lietuvos ir Rusijos žaliųjų 
organizacijos tvirtina, kad pra
dėjus įgyvendinti projektą „D-
6", gali būti užteršta aplinka, iš
kilti atsitiktinio naftos išsilieji
mo pavojus ir daromais bendras 
neigiamas poveikis Kuršių neri-

TARP MŪSŲ KALBANT DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 26 d., antradienis 

jai, kuri 2001 m. buvo įtraukta į 
UNESCO Pasaulio paveldo są
rašą. 

Į dvi dienas Palangoje vyk
siantį susitikimą atvyko Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Danijos, 
Islandijos, Norvegijos, Suomijos 
ir Švedijos parlamentų vadovai. 

Susitikime A. Paulauskas 
apžvelgė šių valstybių bendra
darbiavimą, kuris, jo teigimu, 
buvo ir yra geras sėkmingo re
gioninių klausimų derinimo pa
vyzdys. Jo nuomone, Baltijos jū
ros regione susiliejo tikslų visu
ma — Šiaurės valstybių ištek
liai ir didelis Baltijos valstybių 
augimo ir vystymosi potencia
las. 

„Dabar Baltijos regionas 
laikomas vienu iš sparčiausiai 
besivystančių Europoje. Šia pa
tirtimi galime ir turime dalintis 
su kitais kraštais, ypač kaimy
niniais regionais Rytuose", kal
bėjo A. Paulauskas. 

NE VIEN ANTANAS NORĖJO 
SKRAIDYTI 

Rugsėjį bus minimas popiežiaus Jono Pau l i aus II 
apsilankymo Lietuvoje 10-metis 

Atkelta iš 1 psl. 
Rugsėjo 5 dieną Vilniaus 

Šventosios Dvasios bažnyčioje 
bus laikomos šv. Mišios lenkų 
kalba. Jų metu bus pašventinta 
popiežiaus apsilankymą įamži
nanti atminimo lenta. Po mišių 
susirinkusieji prisimins popie
žiaus susitikimą su Lietuvos 
lenkų bendruomene. 

Vilniaus Šv. Juozapo kuni
gų seminarijoje vyks minėjimas, 
kurio metu Lietuvos akademinė 
visuomenė prisimins Šventojo 
tėvo susitikimą su mokslo, kul

tūros bei visuomenės atstovais. 
Taip pat bus paminėtas popie
žiaus paraginimu atkurtos Šv. 
Juozapo kunigų seminarijos de
šimtmetis. 

Rugsėjo 6-ąją Vilniaus Šv. 
Teresės bažnyčioje, Kauno Ar
kikatedroje, Vilniaus Aušros 
Vartų koplyčioje bus laikomos 
šv. Mišios, po jų bus meldžiama
si rožinio malda. Šią maldą tie
siogiai perduos Lietuvos valsty
binis radijas. 

Rugsėjo 12-ąją nuo Kryžių 
kalno prasidės piligrimų eitynės 

į Šiluvą. Iki Šiluvos maldinin
kai keliaus dvi dienas ir į pag
rindinį popiežiaus apsilankymo 
Lietuvoje dešimtmečio minėji
mą Šiluvoje atvyks rugsėjo 14 
dieną. 

Rugsėjo 14-ąją — paskutinę 
Šiluvos atlaidų dieną — Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilikoje įvyks pagrindinis po
piežiaus Jono Pauliaus apsilan
kymo Lietuvoje dešimtmečio 
minėjimas, šv. Mišias laikys 
Lietuvos vyskupai, jas tiesiogiai 
rodys Lietuvos televizija. 

Švietimo ir mokslo ministerija bando sus igrąž int i 
mokyklos nelankančius va ikus 

Atkelta iš 1 psl. 
sistemoje mokosi labai daug — 
apie 630,000 žmonių. 

A. Monkevičius teigė, jog 
grąžinti vaikus į mokymo įs
taigas nemažai padeda įvairios 
„valdiškos priemonės" — moks
leivio krepšelis, mokyklose 
dirbantys socialiniai pedagogai, 
nemokamas maitinimas bei į 
mokyklas nuvežantys geltonieji 
autobusiukai, kurių šiuo metu 
yra 163. 

Kartu ministras pabrėžė, 
jog labai svarbu ir visuomenei 
suvokti, ką reiškia nesimokan

tys vaikai, ir ieškoti naujų būdų 
grąžinti juos į mokyklas. 

Lietuvos savivaldybių aso
ciacijos prezidentas, Druskinin
kų meras Ričardas Malinauskas 
teigė, jog šis renginys svarbes
nis didmiesčiams, nes mažes
niuose miesteliuose bendruo
menės nariai glaudžiau bend
rauja ir ten ši problema mažes
nė. 

Tuo, jog kaimuose ši proble
ma nėra labai didelė, džiaugėsi 
ir prie renginio prisidėjusio Al
mos Adamkienės labdaros ir pa
ramos fondo pirmininkė Alma 

Adamkienė. 
„Fondo globojamose 35 kai

mo mokyklose yra labai mažai 
mokyklos nelankančių vaikų. 
Tačiau šiemet žadame į tuos 
vaikus kreiptis, žiūrėti kokios 
problemos juos verčia nelankyti 
mokyklų. Stengsimės padėti 
tiems jaunuoliams ištisus me
tus", sakė A. Adamkienė. 

Renginio metu A. Adam
kienės labdaros ir paramos fon
das lankys socialiai remtinas 
šeimas ir dovanos vaikams mo
kymosi priemonių, kuprinių, 
drabužių. 

Siūloma įvertinti visų vyriausybių sprendimus dė l „Mažeikių naftos* 
Atkelta iš 1 psl. 

Prokurorų vertinimu, maž
daug 800 milijonų litų nuostolio 
įmonė patyrė dėl tyčinių 
nusikalstamų veiksmų. 

Prezidento sprendimą pa
kviesti pokalbiui generalinį pro
kurorą, kad šis informuotų apie 
„Mažeikių naftos" turto grobs
tymo bylos tyrimą, V. Andriu
kaitis pavadino „nekvalifikuotu 
poelgiu", prasilenkiančiu tiek su 
jo, kaip prezidento įgaliojimais, 
tiek kaip buvusio premjero atsa
komybe valstybei už spren
dimus, kuriuos darė jo vadovau

jamas ministrų kabinetas de
rantis su „VV'illiams". 

„R. Pakso elgesys jo vado
vaujamam ministrų kabinetui 
priimtiems sprendimams būtų 
įvertinamas adekvačiai. Viena 
yra nusiplauti rankas ir nema
tyti savo atsakomybės, o kita — 
raginti bylą kuo greičiau per
duoti teismui ir taip susikrauti 
politinių taškų", pabrėžė V. 
Andriukaitis. 

R. Pakso vadovaujamas mi
nistrų kabinetas vedė derybas 
su „Williams" dėl „Mažeikių 
naftos" privatizavimo, tačiau 

pardavimo sutarčių pasirašymo 
išvakarėse R. Paksas pareiškė 
joms nepritariąs ir atsistatydi
no iš premjero posto. Nuo to lai
ko jis yra nuoseklus sandorio 
kritikas. 

1999 metais tuometinės val
dančiosios konservatorių ir 
krikščionių demokratų daugu
mos sprendimu trečdalis „Ma
žeikių naftos" akcijų buvo par
duota bendrovei „Williams". 
Pastaroji savo turimas akcijas 
ir „Mažeikių naftos" valdymo 
teises pernai pardavė Rusijos 
bendrovei „Jukos". 

Artėjantis politinis sezonas apsieis be skandalų 
Atkelta iš 1 psl. 
vieno kito pavargusio ministro 
pakeitimas". 

A. Kubiliaus nuomone, gali 
būti keičiamas žemės ūkio mi
nistras Jeronimas Kraujelis, 
nes, pasak opozicinės Tėvynės 
sąjungos vadovo, valdančiajai 
koalicijai artėjančių rinkimų 
fone būtų naudinga keisti nepo
puliarų ministrą. 

A. Kubilius nerimavo, kad 

žemdirbiams skirtos ir kitos ES 
struktūriniuose fonduose nu
matytos lėšos gali būti nepa
naudotos Lietuvos strategi
niams tikslams siekti bei reiškė 
apgailestavimą, kad „yra dide
lis pasirengimo šias lėšas pa
naudoti trūkumas". 

„Iki šiol Seime nevyko jo
kios diskusijos, kaip iš ES atei
nančius pinigus būtų galima 
efektyviausiai panaudoti, todėl 

turiu abejonių, ar tos lėšos bus 
naudojamas strategiškai tiks
lingai, ir bijau, kad jie bus iš
barstyti ten, kur juos bus leng
viausia, o ne labiausia reikėtų 
panaudoti", teigė A. Kubilius. 

Jis spėja, kad Lietuvos gali 
nepasiekti „didelė dalis" ES 
struktūrinių fondų lėšų, o vals
tybė nesugebės pasekti Airijos 
pavyzdžiu, kuri ES pinigus nau
dojo konkretiems tikslams. 

Vilniaus meras kandidatuos į Seimą ir sieks premjero posto 
Atkelta iš 1 psl. 

A. Zuoko teigimu, sprendi
mą dalyvauti rinkimuose lėmė 
užimamas partijos vadovo pos
tas. „Kaip partijos lyderiui man 
privalu vesti partijos sąrašą į 
Seimo rinkimus", sakė A. Zuo-
kas. Jis patvirtino, kad kol kas 
nesudarytame liberalcentristų 
kandidatų į Seimą sąraše jo 
pavardė greičiausiai bus įrašyta 
pirmoji. 

Tiesa, A. Zuokas neatmetė 
galimybės po rinkimų atsisakyti 

parlamentaro įgaliojimo ir to
liau dirbti Vilniaus savivaldybė
je. 

Kartu A. Zuokas nepaneigė 
galimybės ateityje užimti ir 
premjero posto. Tačiau, pasak 
jo, tolesni planai priklausys nuo 
to, kaip rinkimuose pasirodys 
LiCS. 

Liberalcentristų frakcijos 
Seime seniūno Eligijaus Ma
siulio teigimu, gali būti, jog 10 
ar 15 vienmandačių apygardų 
LiCS pasidalins su konservato-

Kadaise Lietuvoje buvo 
leidžiami juokų laikraščiai. 
Juokdavomės juos skaityda
mi. Juokėmės ir skaitydami 
juoką keliančius leidinius, gy
vendami DP raidėmis paženk
lintose stovyklose, o taip pat 
atvykę į užjūrio kraštus. 

Kažin kas kažkada pasa
kė, kad juokas yra dieviška 
šypsena žmogaus veide. 
Mėgstama sakyti, kad juoktis 
yra sveika. 

Nepamirštami mūsų juo-
kų-humoro laikraščiai „Spak-
tyva", „Kuntaplis", „Kultuvė", 
„Pelėda" ir kiti. Nepamirš
tamas ir „Draugo" dienraščio 
mėnesinis priedas „Spygliai ir 
dygliai". Tačiau tikriausiai ne
daug kam iš mūsų teko girdėti 
„Pipiru" pavadintą laikraštėlį. 
Bemaž prieš šimtą metų, tik
riau pasakius 1910 metų 
birželio mėnesį, So. Boston, MA, 
buvo išleista pirmoji mėne
sinio laikraščio „Pipiras" lai
da. Regis, kad tuometinė lietu
vių skaitančioji visuomenė — 
nelabai buvo linkusi juokauti. 
Todėl „Pipirui" nebuvo lemta 
ilgiau išsilaikyti. Beje, jo me
tinė prenumerata tebuvo tik 
vienas doleris. 

Neseniai „Draugo" pusla
piuose buvo aprašytas Lietu
vos aviacijos gen. Antanas 
Gustaitis. Teigiama, kad jo 
sukonstruotų lėktuvų pava
dinimu ANDO buvo siekiama 
išsakyti Antano (Gustaičio) 
norą būti ore. Tenka pasakyti, 
kad Antanas Gustaitis nebuvo 
ir nėra vienintelis lietuvis, 
norėjęs būti ore. 

Va, prisimena Aleksan
dras Griškevičius, kuris pa
grįstai laikomas aviacijos pra
dininku Lietuvoje. Jisai 1843-
1850 m. buvo paruošęs keletą 
skraidymo aparatų projektų. 
Jis ir pats statė skraidymo 
aparatus ir juos išbandė 
Viekšniuose. Verta prisiminti 
ir kitus mūsų tautiečius, vė
lesniais metais pasireiškusius 
oreivybėje. Negalima neprisi
minti Lietuvos nepriklauso
mybės kovose gyvai pasireiš
kusių sparnuotų lietuvių. 
Negalima pamiršti Dariaus ir 
Girėno ir jų įkandin skridusio 
Felikso Vaitkaus. Būtina pri
siminti ir kitus šių dienų erd
vės didvyrius. 

Įdomu ir reikšminga, kad 
1910 metais, kuomet pasirodė 
„Pipiro" pirmoji laida, Ameri
kos lietuviai, kad ir humoris
tinėje formoje, panūdo pasisa
kyti oreivybės klausimais. 

Štai pora ištraukėlių: 
„Mūsų gadynėje tiesiog 

sarmata liko žmogui vaikščioti 
ant žemės. Žmogus — visų 
gyvūnų karalius, protingiau
sias Dievo sutvėrimas ir klam-
puok, meldžiamasis, po balas, 
per sniegus. Nestebėtina, jei 

nais. 

Dabartinėje Seimo kadenci
joje socialdemokratai ir socialli
beralai yra sudarę valdančiąją 
koaliciją, po to, kai 2001 birželį 
žlugo Naujosios politikos koali
cija, kurią buvo sudarę socialli
beralai kartu su liberalais, cent
ristais ir moderniaisiais krikš
čionimis demokratais. 

Pastarosios trys partijos šių 
metų pavasarį susijungė į vieną 
Liberalų ir centro sąjungą. 

kokis nors indijonas, kuris 
dūšios neturi, yra priverstas 
rėplioti su keturkojais, o čia 
eina kalba augštesnio laipsnio 
žmones. 

Juk reikia pripažinti, kad 
žmogus ir skiriasi nuo dauge
lio sutvėrimu; jis turi dvi koji 
— ir todėl labai panašus į 
vištą arba kitokį paukštį. Be 
mažiausio susilaikymo reikė
tų žmogų priskaityti prie 
paukščių klesos. Tuo labiau, 
kad noras lakioti po orą pas 
žmones yra nemažesnis, kaip 
pas paukščius. Teko man 
matyti valstiečius, kuriuos tik 
mužikais vadina, bandant lėk
ti. Apsiraišiojo vienas iš abiejų 
šonų ilgom šluotom, užlipo ant 
stogo ir leidosi lėkti. Žinoma, 
nusirito žemyn ir susimušė 
nosį. Kitas pasidarė sparnus 
iš lentų ir leidosi iš beržo 
viršūnės. Pasekmės taipgi 
buvo negeros. Vienok jiedu ir 
šiandien dar daro bandymus, 
atsmindami, kad ir garsus 
orlaivininkai kartais susimu
ša nosis..." 

„Ir taip, orlaivis yra svar
bus dalykas, svarbesnis negu 
kon grės manas, steikas, advo
katas, kerosinas, milijonie
rius, plienas ir cukrus. Be 
abejonės, greitoje ateityj visi 
turtingesnieji, o su laiku ir 
beturčiai ims lakioti orlai
viais, nes automobiliai ir ark
liai išeis iš mados..." 

„Žmonės eina prie demo
kratiškumo, — todėl gal vi
siems bus leista lekioti orlai
viais. O jeigu dar jaučiasi 
stoka demokratiškumo, ta i 
orlaiviai įvykdys jį. Kokis — 
nors japonas arba kinietis 
užsilips ant orlaivio ir su visu 
pasididžiavimu nutūps Ameri
koje, į kur jiems taip sunku 
buvo įsiveržti. Jau ir trachomą 
ir pilvo katorą turintieji 
nepaisys ant komisionierių 
malonės. Jokis komisionierius 
nepajiegs sulaikyti nenuolan
kaus immigranto, kuris skrys-
ta ties Eiles Island cigarą rū
kydamas ir juokiasi iš im-
migracijos aprubežiavimo". 

„Galite suprasti, kad su 
isipletojimu orlaivininkystės 
ateivystės klausimas liks iš
rištas ir kongresas jo daugiau 
nesvarstys, todėl daugiau ga
lės pasiilsėti pavargę žmones. 

„Pipirinių" minčių kalba 
yra netaisyta. Senais laikais 
buvo mūsiškių rašoma ir tebū
na pagarba anuomet lietu
viškai rašiusiems. Beje, raši
nėlio pabaigoje yra dar ir taip 
parašyta: „Kitų ydas mes 
pastebime į dešimtį minutų, o 
savo ydų negalime pastėbti 
per visą amžių". 

(Naudotasi LTŠC archyve 
saugojama „Pipiro" pirmąja 
laida). 

Petras Petrutis 

TAI ĮDOMU 
BARBEQUE TERŠIA ORĄ 

TOKSINAIS IR GALI 
SUKELTI VĖŽĮ 

Prancūzijos aplinkos ap
saugos atstovų atlikta studija 
parodė, kad per dvi valandas 
barbeque išskiria į orą tiek 
dioksidų, kiek 220,000 cigare
čių. Dioksinai yra chemikalų, 
kurie padidina tikimybę su
sirgti vėžiu, grupė. (Elta) 

POLIOMTELITAS GALI 
BŪTI LIKVIDUOTAS IKI 

2005 METŲ 

Jungtinių Tautų sveikatos 
apsaugos vadovai pasakė, kad 
jie galėtų likviduoti poliomie-
litą iki 2005 metų, jei keturių 
svarbiausių šalių vyriausybės 
visiškai paremtų intensyvią 
imunizacijos kampaniją. PSO 
atstovai teigia, kad polio-
mielitas galėtų taip ir likti ne
įveiktas, jei nebūtų pasinau

dota dabar tam skiriamomis 
didelėmis lėšomis. Poliomieli-
tas — liga, dėl kurios kasmet 
buvo ištikti paralyžiaus ir mi
rė tūkstančiai vaikų tuzinuose 
šalių, šįmet pareikalavo 235 
aukų. (Elta) 

BUS SUKURTAS 
SPECIALUS MAISTAS 
VYRESNIO AMŽIAUS 

ŽMONĖMS 

Vyresnio amžiaus žmonės 
galėtų valgyti įvairesnį mais
tą dėl mokslininkų sukurtos 
„degustacijos priemonės". Jų 
dieta taptų daug įvairesnė, 
kurioje būtų specialiai jiems 
sukurtos lengvai sukramto-
mos mėsos ir biskvitų. Japonų 
tyrinėtojai sukūrė beveik vi
siškai tikrus „degustatorius", 
kad galėtų imituoti valgymą. 
Jie sako, kad tai padėtų moks
lininkams suprasti, ką reiškia 
vyresniems žmonėms valgyti tam 

A t A 
JUOZAS PROŠKUS 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 19 d., sulaukęs 94 metų. 
Gimė Lietuvoje, Dzūkijoje. 

A. a. Juozas mirė apsuptas savo žmonos, dukros ir 
artimų draugų tarpe lygiai 1 v. p.p. „Hospise" Arizonos 
ligoninėje. Iš profesijos velionis buvo gimnazijos moky
tojas. Dėstė Lietuvoje ir 4 metus Uchtes pabėgėlių sto
vykloje. 

Skausme paliko: žmona Marija (Klimkaitytė), duk
ra Kristina, sūnus Ramūnas, 5 anūkės ir daug artimų 
giminių Lietuvoje. 

Laidotuvės privačios. 
Kas jį pažinojote — prašome pasimelsti už a.a. Juo

zo sielą. . 

Liūdinti visa Proškų šeima 

At A 
agr. STASĖ MARTINKIENĖ 

REKAŠIŪTĖ 
Mirė 2003 m. rugpjūčio 23 d., 12:15 v.r., sulaukusi 

89 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL Marouette 

Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Kristina, seserys: Lietuvoje Ju

lija Meiduvienė, Adelė Pocienė, Kazė Požerskienė su 
šeimomis ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Klemenso, motina a.a. Ka
zio, sesuo a.a. Juozo. 

Priklausė Lietuvių Agronomų sąjungai Čikagoje. 
A.a. Stasė pašarvota antradienį, rugpjūčio 26 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady Gili laidojimo namų kop
lyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 27 d. 10 vai. 
r. Brady Gili laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė 
bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kurioje 10:30 vai. r. bus aukojamos gedulingos Mišios. 
Po šv. Mišių a.a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti — "Dr. Kazys Martin-
kus pomirtinis stipendijos fondas". 

Nuliūdusi šeima. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
BRONEI KIZLAUSKIENEI 

išėjus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
dukrai GIEDREI KONČIENEI, ilgametei Ope
ros choro damininkei, jos vyrui JUOZUI ir ki
tiems artimiesiems. 

Lietuvių Opera 

A t A 
VIDAI BRAŽĖNAITEI 

VAITIEKŪNIENEI 

Australijoje mirus, jos seseriai, Tautos fondo ta
rybos sekretorei, dr. NIJOLEI BRAŽĖNAITEI-
PARONETTO, vaikams MARIJAI RAULINAI-
TIENEI, JUOZUI, ANDRIUI ir ALGIUI, jų šei
moms bei visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Tautos fondas 

tikrą maistą, taigi jie galėtų pa
keisti jos struktūrą. (Elta) 

P AGALBA SERGANTIEMS 
INKSTŲ NEPAKANKAMUMU 

Naujesnė vitamino D for
ma, vadinama parikalcitoliu, 
gali padėti žmonėms, sergan
tiems inkstų nepakankamu
mu, ilgiau išgyventi. Vitami
nas D vaidina svarbų vaid
menį, kontroliuodamas kalcio 
ir fosforo kiekį kraujyje. Ta
čiau tam jis turi bū U aktyvi

namas (chemiškai pakerdamas) 
inkstuose. Žmonėms, kenčian
tiems nuo inkstų nepakanka
mumo, šis procesas sutrinka, 
todėl kalcio ir fosforo kiekis jų 
kraujyje nėra normalus. Todėl 
šiems pacientams duodama 
aktyvi vitamino D forma — 
kalcitriolis. Deja, šis vaistas 
gali per daug padidinti kalcio 
ir fosforo kiekį kraujyje, kai 
gali pagreitinti mirtį. Parikal-
citolis irgi didina jų kiekį, bet 
ne intensyviai ir taip padidina 
išgyvenimo galimybe. (Elta) 

http://www.petkusfuneralhomes.com


6 DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 26 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

„Draugo" vyriausioji re
daktorė Danutė Bindokie-
nė šią savaitę atostogauja. 

Norintys į Violetos Urma-
nos-Urmanavičiūtės kon
certą važiuoti autobusu 
nuo .,Seklyčios" ir iš Brighton 
Parko (nuo lietuviškos bažny
čios), bilietus gali įsigyti 
„Seklyčioje" (2711 West 71st 
Street. Chicago, IL 60629) tel. 
773-476-2655; fax. 773-436-
6909. 

„Margutis", pati seniausia 
lietuviška radijo laida Ameri
koje, su Čikagos lietuviais -
jau 71-eri metai! Pirmadie
niais „Margutis II" kviečia 
klausytis sporto naujienų, ku
rias rengia sporto apžval
gininkas Edvardas Šulaitis; 
antradienį - Broniaus Siliūno 
pasaulio spaudos apžvalga; 
trečiadieniais kalba dr. Jonas 
Adomavičius, dr. Petras Ra-
sutis ir dr. Pranas Mockus, 
taip pat skamba religinė va
landėlė; ketvirtadieniais pa
tarimus duoda dermatologo 
dr. Kastyčio Jučo suburti gy
dytojai, o penktadieniais vyks
ta literatūrinė valandėlė, ku
rią rengia rašytojos Nijolė 
Jankutė-Užubalienė ir Eglė 
Juodvalkė. Per ..Margutį II", 
kuris transliuojamas 1450 AM 
banga, išgirsite ne tik naujau
sių žinių iš Lietuvos ir viso pa
saulio, bet ir lietuviškos muzi
kos, pasikalbėjimų su įdo
miais žmonėmis. lietuviškų 
organizacijų skelbimų apie 
renginius, vykstančius Čika
goje ir apylinkėse, mirties 
pranešimų. ..Margučio II" 
adresas: 2711 W. 71st Str., 
Chicago, IL, 60629; tel. 773-
476-2242; fax 773-476-4988. 

Rugsėjo 7 d.. LPC. krepši
nio klubas ..Lituanica" organi
zuoja 3x3 gatvės krepšinio 
turnyrą vaikams. Varžybos 
vyks penkiose amžiaus grupė
se: iki 10 m., 11-12 m., 13-14 
m.. 15-16 m., 17-18 m. Regis
truokitės visi, mergaitės ir 
berniukai. Informacija tel.: 
630-750-8441, treneris Auri
mas Matulevičius. Tel.: 630-
257-5975. treneris Stepas Ži
lys. 

Lietuvių opera žengia į 48-
ąjį sezoną su G. Verdi „Tru
badūras". Artėjama prie auk
sinės operos sukakties. Operos 
vadovybė operos gerbėjams ir 
rėmėjams išsiuntinėjo laimė
jimo knygutes su 5 bilietais ir 
maloniai prašo jų neišmesti, o 
padėti toliau tęsti šią gražią 
lietuviškos kultūros veiklą 
išeivijoje. 

Į Violetos Urmanos kon
certo programą sveikinimus 
solistei galite siusti iki rugpjū
čio 27 d. tel. 708-562-1448. 

„Seklyčioje" rugpjūčio 27 
d.. 2 v. p.p.. trečiadienio po
pietės programoje, kalbės dr. 
Kastytis Jučas tema „Oda -
sveikatos veidrodis". Daktaras 
žadėjo atvykti vieną valandą 
anksčiau, kad norintys pasi
tarti turėtų daugiau laiko. Po 
to, 3 v. p.p., su „Seklyčios" 
trečiadienio popietės lankyto
jais susitiks viešintis Čikagoje 
kun. Arvydas Žygas. Atvykite. 

Tūkstantmetę Švč. M. 
Mariją lietuviškai pagerbti 
maloniai visus Čikagos ir prie
miesčių lietuvius kviečia 
Šventos Širdies parapijos kle
bonas kun. Ričardas M. Homa 
ir vadovybė. Čia vystosi įdomi 
tradicija, kai 7:30 v. vakare 
kalbamas šv. Rožinis vis kita 
kalba, o rugpjūčio 27 d. - lie
tuviškai. Šventos Širdies para
pijos adresas 8245 West 111 
gatvė. Palos Hills, IL, 60465; 
tel 708-974-3336. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti, 
nes šv. Rožinis bus kalbamas 
lauke. Giedos Lietuvos Vyčių 
choras. Vyrai prašomi užsi
rišti austus kaklaraiščius, o 
moterys - dėvėti tautinius rū
bus arba užsirišti tautines 
juostas. 

Šiluvos Marijos šventė 
vyks rugsėjo 14 d., sekma
dienį. Nekaltai Pradėtosios 
Marijos šventovėje. Putnam, 
Connecticut. Šventę ves vie
nuolyno kapelionas kun. Vy
tautas Gedvainis. Dienos pro
grama: 10 v. r. - registracija, 
klausomos išpažintys. 11 v. r. 
- šv. Mišios ir homilija. 12 v. -
pietūs. 1:30 v.p.p. - konferen
cija, procesija ir rožinio malda 
vienuolyno sodyboje, palai
minimas Švč. Sakramentu. 
Norintys dalyvauti praneša 
iki rugsėjo 8 d. tel. 860-928-
7955. Visi kviečiami. 

A.S.K. „Lituanicos" krep
šinio klube norintys dalyvau
ti rudens krepšinio sezone bus 
registruojami rugsėjo 6 d. 
PLC. Lemonte. 9-11 v. r. 
Šiemet ŠALFASS jauniu spor
to šventė Čikagoje vyks lap
kričio 1-2 d. Registravimas 
žiemos sezonui vyks gruodžio 
mėn. Jeigu turite klausimų, 
galite skambinti Donatui 
Siliūnui 630-852-3204. 

Santaros-Šviesos 50-ojo 
suvažiavimo vakarinėje da
lyje Arvydas Reneckis prista
tys lietuviškus filmus. 

Lietuvių fondo golfo die-
na-žaidynės vyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį. Old Oak Coun-
try Club, Lock Port. IL. Norin
tys dalyvauti kviečiami regist
ruotis iš anksto, kreiptis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

I Lietuvą Įx> vasaros atostogų Čikagoje išvyksta ..Draugo" bičiules ir tal
kininkes, vasaros šventėje labai gražiai organizavusios vaikų žaidimus (ii 
k.urc- panevėžietes Ieva Buteikaite ir Kristina Petkevičiūte IJI 
..Draugo" gegužinėje <hr!>o jau antri metai) ir vilniete Simą Paliulytė. 
Mergaitėms nuoširdžiai dėkojame ir linkime joms sėkmingu ateinančiu 
mokslo metu 

„DRAUGO" PASTANGOS 
VEIKSMINGAI PASIEKTI 

SAVO SKAITYTOJUS 
Nuo rugsėjo 8 d. Čikagos 

skaitytojų su „zip code" pašto 
numeriu „Draugas" bus pri
statomas { kitą pašto skyrių. 
Dėl to kelias dienas gali būti 
sutrikimų su pristatymu į 
skaitytojų namus. Prašome 
turėti truputį kantrybės, kol 
galimi nesklandumai išsily
gins. Jeigu kurią dieną ne
gausite „Draugo", malonėkite 
pranešti administracijai. Mes 
tikrai dedame nuoširdžias 
pastangas, kad visi skaitytojai 
būtų patenkinti, bet kartais 
pasitaiko nenumatytų kliūčių. 

Jau nedaug liko laiko iki 
Kasselio lietuvių gimnazi
jos buvusių mokinių ir moky
tojų suvažiavimo-pobūvio. Jis 
vyks rugsėjo mėn 20 d. 
(šeštadienį) gražiajame čekų 
restorane Klass, 5734 W. Cer-
mak Rd. Cicero. IL. Registruo
tis rengėjai kviečia kuo 
anksčiau. Skambinti Olimpijai 
Baukienei (Jelmokaitei) 708-
863-9849, Ritonei Rudaitienei 
(Tonkūnaitei) 630-257-6451, 
arba Edvardui Šulaičiūi 708-
652-6825. Panašus suvažia
vimas Čikagoje yra vykęs 
1962 m. ir sutraukė didelį 
būrį žmonių. 

Lemonto LB valdyba 
rugpjūčio 31 d„ 12 v. p.p., 
Lemonto sodelyje rengia 
rudeninę gegužinę. Kviečia
mi visi kuo gausiau dalyvauti, 
pasigėrėti puikiu, gaivinančiu 
oru, atsikvėpti po įtemptos 
savaitės darbų, pabendrauti 
su draugais. Gegužinėje mūsų 
prityrę 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" muzikos 
ansamblis. Lemonto LB valdy
ba būtų dėkinga, jeigu kas 
galėtų paaukoti loterijai 
fantų. Juos galima palikti prie 
pulto vestibiulyje arba perduo
ti vienam iš valdybos narių, 
neužmirštant pažymėti savo 
pavardės. Būsime dėkingi. 

„Romuva Productions" 
rengia pjesę „Vvhen Lithuania 
Ruled the World, 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. (spektaklis neįvyks rug
sėjo 18 d., ketvirtadienį). Bi
lietai 15 dol.. studentams ir 
pensininkams - 10 dol. Rug
sėjo 21 d. ypatingas „benefit". 
Spektaklis prasidės 6 v.v„ po 
spektaklio - priėmimas su 
vaišėmis; į šį renginį bilietai 
25 dol. ir pelnas skiriamas 
Amerikos lietuvių meno drau
gijai. Šį spektaklį remia Ame
rikos lietuvių meno draugija ir 
Lietuvių fondas. Spektaklis 
yra dalis LR konsulato Čika
goje rengiamos karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 m. ju
biliejaus programos. Vaidina 
Kęstutis Nakas. Audrė Bud
rytė ir profesionalių jaunų Či
kagos aktorių grupė. Informa
ciją galite gauti ir bilietus 
užsisakyti tel. 312-576-0011. 

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. 



BALZEKO MUZIEJUJE — UNIKALI 
PARODA IŠ MUZIEJAUS FONDŲ 

M. Vilutis. „Burmng Vievv". 1991 

Rugpjūčiu 29 d., penkta
dienį, 7 valandą vakaro, Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
juje bus atidaryta unikali pa
roda, kurioje bus eksponuoja
mi trisdešimt penki darbai, 
atrinkti iš muziejaus fondų. 
Balzeko kultūros muziejus per 
visą savo gyvavimo istoriją tu
ri sukaupęs nemažą vertingų 
meno kūrinių kolekciją, ku
rioje yra žinomų išeivijos ir 
Lietuvos dailininkų tapybos, 
grafikos, akvarelės bei kitomis 
technikomis atliktų darbų. 
Dalis į šią kolekciją pateku
sių kūrinių yra dovanoti pačių 
autorių, eksponavusių savo 
darbus muziejaus galerijoje, 
kitus dovanojo meno darbų 
kolekcininkai, dar kitus mu
ziejus yra įsigijęs savo inicia
tyva. Paroda veiks iki šių me
tų spalio 6 d. Muziejus, siek
damas pagerbti lietuvius dai
lininkus šiapus ir anapus At
lanto bei supažindinti meno 
gerbėjus su savo turimų dai
lės darbų kolekcija nuo šiol 
planuoja organizuoti parodas 
iš savo fondų kasmet. 

Parodos rengėjai stengėsi, 
kad ši paroda atspindėtų skir
tingų kartų bei patirčių auto
rių kūrybą, todėl joje bus ga
lima susipažinti su JAV, Aus
tralijoje bei Lietuvoje sukur
tais bei jau dailės klasika ta
pusiais paveikslais, o taip pat 
ir su jauniausios kartos meni
ninkų darbais. Paroda apima 
lietuvių dailininkų kūrybą 
nuo 1930 iki 2003 metų. Eks
ponuojami darbai skiriasi ir 
žanro, technikos bei meniniu 
požiūriu: parodoje esama tra
dicinių peizažų bei akvarelių, 
tipiškai lietuviškos tematikos 
paveikslų, tačiau nemažai ir 
impresionistiniam, ekspresio
nistiniam, ar abstrakcionisti-
niam menui priskirtų kūrinių. 
Pavyzdžiui, tradiciško peizažo 

žanrui atstovauja Jono Mac
kevičiaus drobė „Be pavadini
mo", daugiau erdvės žiūrovo 
fantazijai paliekantis yra ži
nomo akvarelisto bei tapytojo 
Broniaus Murino paveikslas 
„Miške". Įdomu, kad maždaug 
tuo pačiu laikotarpiu (7—8 de
šimtmetis) sukurti kiti du pa
rodoje esantys paveikslai Egi
dijaus Budrio — „Be pavadi
nimo" ir Aldonos Valis — La-
bokienės „Heart transplant" 
— jau yra ekspresionizmui ar
timi kūriniai. 

Didžioji dalis dailininkų, 
kurių darbai eksponuojami 
parodoje, yra gimę Lietuvoje, 
tačiau vėliau pasitraukę į Va
karus. Kai kurie jų, pavyz
džiui, Bronius Murinas, Anta
nas Petrikonis, Vaclovas Ra
tas ir Elena Urbaitytė, įvai
rias meno mokyklas yra baigę 
ar lankę dar Lietuvoje, o vė
liau mokslus tęsė užsienyje: B. 
Murinas — Paryžiuje, A. Petri
konis — Londone, V. Ratas 
(beje, Lietuvoje studijavęs pas 
Adomą Galdiką) — Veneci
joje, Florencijoje ir Romoje, E. 
Urbaitytė — Muenchene, Frei-
burge, keliose JAV aukštosio
se bei meno mokyklose. Tuo 
tarpu tapytojas, portretistas, 
scenografistas bei visuomenės 
veikėjas Adomas Varnas Lie
tuvoje baigė kunigų semina
riją, tačiau tapybą bei kompo
ziciją studijavo Petrapilio, 
Krokuvos bei Ženevos meno 
mokyklose. 

Žymaus litografo, medžio 
raižinių kūrėjo ir knygų 
iliustruotojo V. Rato (tikroji 
pavardė — Rataiskis) kūrybai 
parodoje atstovauja medžio 
raižinys „Meadow Bird". Jame 
spalvingumas ir dekoratyvu
mas derinamas su juodai bal
ta perspektyva, o konkretus 
vaizdas — su polinkiu simbo-
linti bei metaforizuoti. V. Ra
tas, gyvenęs ir studijavęs įvai

riose šalyse ir galiausiai apsi
stojęs Australijoje, yra dalyva
vęs daugelyje parodų Lietu
voje bei užsienyje, jo kūrinių 
turi įsigijusi Pertho bei Sid
nėjaus valstybinės meno gale
rijos. Iš gausios A. Varno kū
rybos šioje parodoje eksponuo
jamas poeto bei rašytojo Balio 
Sruogos portretas atspindi 
šiam dailininkui būdingą sti
listiką, dėmesys kreipiamas 
ne į išorinį portretuojamojo 
panašumą ar impresionistišką 
nuotaikos užfiksavimą, bet su
sikoncentruojama ties svar
biausiais asmenybės bruožais, 
kuriuos siekiama atskleisti 
subtilios tapybos pagalba. 

Be minėto A. Varno sukur
to portreto, parodoje galima 
susipažinti ir su kitų dailinin
kų tapytais šio žanro kūri
niais. Portreto žanras įdomus 
tuo, kad atskleidžia ne tik 
lietuvių dailės, bet ir lietuvių 
kultūros istoriją — paprastai 
tapomi žymių ir tautos istori
jai svarbių asmenų portretai. 
Parodos lankytojai pamatys 
sesers Marie Mercedes tapy
tą poeto ir lietuvių tautinio at
gimimo veikėjo Jono Mačiulio 
— Maironio portretą, Antano 
Sterlingo sukurtą kapitono 
Jurgio Kiaunės portretą, An
tano Poškos pieštą nepriklau
somos Lietuvos ministro Sta
sio Šilingo bei Liudo Vilimo 
sukurtą aktoriaus ir režisie
riaus Stasio Pilkos portretus. 
Nesunku pastebėti, kad port
retai, skiriasi ne tik tuo, kad 
juose vaizduojamos skirtingos 
istorinės asmenybės, bet ir 
pačia vaizdavimo maniera. 
Muziejaus galerijoje greta pa
kabinti A. Poškaus ir L. Vili
mo kūriniai aiškiai atsklei
džia, kaip skirtingai galima 
išnaudoti to paties žanro ga
limybes: pirmojo autoriaus nu
tapytas Stasys Šilingas vaiz
duojamas detalizuotai ir rea
listiškai, tai dar labiau pabrė
žia paveikslo fone matoma 
Lietuvos trispalvė. Tuo tarpu 
L. Vilimo pieštas Stasio Pil
kos portretas — daug abstrak
tesnis, aktoriaus figūra tarsi 
susilieja su aplinka, žiūrovas 
turi sutelkti dėmesį į visą dro
bę, o ne tik portretuojamo at
vaizdą. 

Iš jau JAV gimusių, lietu
vių kilmės dailininkų, kurių 
darbus galima bus pamatyti 
parodoje, minėtinas Edwardas 
Walaitis. Vienerių metų bū
simąjį dailininką, tėvai parsi
vežė į Lietuvą, tačiau vėliau 
Walaitis grįžo į JAV, kur stu
dijavo Čikagos meno institute. 
Amerikoje dailininkas su sa
vo akvarelėmis bei aliejinės 
tapybos darbais dalyvavo 
įvairiose grupinėse bei indivi
dualiose parodose, daug metų 

dirbo dienraščio „Chicago Tri
būne" meno skyriaus redak
toriumi. Šioje parodoje eks
ponuojama dailininko akvare
lė, pavadinta „Michigan Ave-
nue" — savitai interpretuo
tas Čikagos senamiesčio moty
vas. Kitas Čikagos meno ins
tituto auklėtinis, kurio darbas 
„Hired Man's Quilt: Midsu-
mmer Dream" taip pat eks
ponuojamas parodoje, yra 
tapytojas, grafikas, scenogra
fas bei knygų iliustruotojas 
Vytautas O. Virkau. Šis daili
ninkas taip pat yra dalyvavęs 
įvairiose parodose, daugiau
siai užsienyje, laimėjęs ne vie
ną premiją Čikagoje ir už jos 
ribų. Jo kūrybai būdingas au
galinių motyvų ir geometri
nių formų derinimas, polin
kis į racionalų, matematišką 
piešinį. Toks yra ir šioje pa
rodoje eksponuojamas jo tapy
bos darbas. 

Parodoje taip pat bus gali
ma pamatyti ir Lietuvoje gy
venančių dailininkų kūrinius, 
kurie viena ar kita proga yra 
eksponavę savo darbus JAV. 
Tai Vilmos Repečkaitės, Sau
liaus Edmundo Paliuko, Ni
jolės Šaltenytės, Linos bei Si
mono Gutauskų paveikslai. 
V. Repečkaitė kuria scenogra
fiją, lėles ir teatrines insta
liacijas. Parodoje demonstruo
jamas jos darbas iš ciklo 
„Disposable Space". S. E. Pa
liukas — grafikas ir tapytojas 
iš Kauno, neseniai Balzeko 
kultūros muziejuje surengęs 
unikalių monotipijų, sukurtų 
spaudžiant tiesiai nuo žmo
gaus kūno, parodą. Šį kartą 
pristatomas autoriaus muzie
jui dovanotas darbas „Moon-
light". Jauniausios lietuvių 
dailininkų kartos atstovo S. 
Gutausko darbai pasižymi po
linkiu į poetišką metaforizavi-
mą, jie lakoniški ir dekoraty
vūs — toks yra ir šiai parodai 
atrinktas tapybos darbas 
„Šachmatininkai". Greta eks
ponuojamas L. Gutauskienės 
paveikslas — unikalios tapy
bos ant šilko pavyzdys. Ši au
torė Balzeko kultūros muzie
juje šiais metais buvo suren
gusi tapybos ant šilko pamo
ką, kuri susilaukė didelio či-
kagiečių susidomėjimo. 

š i apžvalginė lietuvių dai
lininkų paroda suteikia uni
kalią progą vienoje salėje pa
matyti 35 įdomių, bet įvai
riais atžvilgiais labai skir
tingų menininkų darbus, todėl 
visi nuoširdžiai kviečiami ja 
pasinaudoti ir atvykti į paro
dos atidarymą. Parodos atida
rymo metu aktoriai Apolonija 
ir Petras Steponavičiai skaitys 
ištraukas iš lietuvių rašytojų 
kūrybos. 

Vladas Krivickas 

„GRANDIS" KVIEČIA 
ŠOKTI 

Tautinis ansamblis ..Gran
dis" kviečia įsijungti į šokėjų 
ratelį! Registravimas vyks 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, nuo 
6 iki 7 v.v.. Pasaulio lietuvių 
centro Lietuvių fondo/sporto 
salėje Lemonte. Šokėjų, no
rinčių šokti su kitais gran-
diečiais XII Šokių šventėje 
2004 m. Ali State Arena-
Rosemont. IL. registravimas' 
vyks tuo pačiu metu. Pirmoji 
repeticija - rugsėjo 14 d., sek
madienį. Daugiau informaci
jos ansamblio tinklalapyje 
ht tp: / /voras.com/grandis/ 
Tinklalapyje galima registruo
tis <on-line) nuo rupgjūčio 26 
d. Turint klausimų prašome 
kreiptis į ansamblio meno 
vadovę Violetą Fabianovich 
tel. 708-422-3556: ei. paštu 
poniavioleta@yahoo.com 
Laukiame Jūsų! ŠOKAM! 

IEŠKO GIMINIŲ 

Prašome atsiliepti Rūtai 
Udnenei (1718 Maunta Lane, 
Jackson, MI. 49201). jei kas 
nors pažinojo Genę Rudnik 
(gal naudojo Žilevičiūtės pa
vardę). 

j „DRAUGO" REMEJAIl 
„Draugo" leidėjai ir dar

buotojai visuomet džiaugiasi, 
kai pareigingas skaitytojas 
laiku atnaujina prenumeratą, 
o dar džiugiau, kai prideda 
auką dienraščio leidybai pa
lengvinti. 

P r a n a s Budin inkas iš St. 
Pete Beach, FL, su prenume
rata atsiuntė 50 dol. auką. 
Ačiū! 

Kęstut is Pe t rauskas . La
gūna Beach. CA. su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 50 
dol. auką. Labai ačiū! 

Roma Murphy iš India-
napolis. IN, atsilygindama už 
..Draugo" prenumeratą, pridė
jo ir 50 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

Kazys Gudauskas . Balti-
more. MD. pratęsdamas 
..Draugo" prenumeratą, at
siuntė dar ir 50 dol. auką. 
Esame dėkingi. 

Laima Braune iš Oak 
Brook. IL. parėmė „Draugą" 
50 dol. auka. Dėkui. 

Austė Vygantienė, Win-
netka, IL. parėmė „Draugą" 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Maria Šeduikis , Chicago, 
IL. atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką. Tariame ačiū! 

Vytautas Musonis. Oak 
Lawn, IL. kartu su prenume
ratos mokesčiu pridėjo 50 dol. 
auką. Širdingai ačiū! 

Liucija Beržinskas , gyv. 
Juno Beach. FL. atnaujinda
ma „Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė papildomą 50 dol. 
auką. Dosnumą įvertiname ir 
dėkojame. 

Vainutis K. Vaitkevičius, 
M.D.. Pleasant Ridge. MI, ne 
tik grąžino „Draugo" laimė
jimo bilietėlių šakneles, kartu 
atsiųsdamas 110 dol. auką. 
Tai nebe pirmas kartas, kai 
..Draugas" pajunta ir įvertina 
jo dosnumą! Esame nuošir
džiai dėkingi. 

Daugeliui iš gausių darbų 
pažįstama visuomenininke 
Nijolė Nausėdienė , Lock-
port. IL. grąžino „Draugo" 
laimėjimų bilietų šakneles 
kartu su 50 dol. auka. Tikrai 
jai esame dėkingi. 

J o h n R. Da inauskas . VVoo-
dridge. IL. grąžindamas lai
mėjimo bilietėlių šakneles, 
pridėjo 60 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

Ona Mitrovic iš Palos 
Hills, IL. atsiuntė ..Draugo" 
laimėjimo bilietų šakneles 
kartu su 51 dol. auka. Nuo
širdžiai dėkui. 

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 žiruasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Gera i šeimai atiduodamas 
gražus juodas katinukas. Tel. 
773-436-3545. 

http://voras.com/grandis/
mailto:poniavioleta@yahoo.com

