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Šiame 
numeryje: 

Galvos skaudėjimo 
tvarkymas. Naujas 
skyrelis „Mūsų daržai 
ir darželiai". Iš JAV LB 
Religinių reikalų 
tarybos veiklos. 

2psl. 
*; 

Ar gyvenimas Lietuvoje 
gerėja? „Williams 
International" istorijos 
antroji pusė. 

3psl. 

Popiežiaus apaštalinės 
kelionės \ Lietuvą 
dešimtmetį 
prisimenant. Marijos 
Vardo parapijos 
bažnyčiai Sasnavoje 
dar reikia daug darbo 
ir lėšų. 

4 psl. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
skulptūra Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero. 
Žiūrovus užburiantis 
spektaklis; Maironio 
lit. mokykla pradeda 
naujus mokslo metus. 

6 psl. 

Sportas 
* M a s k v o j e v y k s t a n č i o 

E u r o p o s j a u n i m o (iki 23 me
tu ) dv i rač ių t r e k o čempiona
to merginų sprinto varžybose 
lietuvė Simona Krupeckaitė iš
kovojo sidabrą. 

* Miami (JAV) vykus ia 
m e T a r p t a u t i n ė s spo r t i n ių 
š o k i ų f e d e r a c i j o s ,.Grand 
Slam r varžybų serijos trečia
jame rate klasikinių šokių 
programoje daugkartiniai Lie
tuvos čempionai Arūnas Bižo-
kas ir Edita Daniūtė iš Kauno 
„Sūkurio7' klubo užėmė 4-tąją 
vietą. 

* Pasau l i o o r i en t av imos i 
k a l n ų d v i r a č i a i s t a u r ė s r a t o 
va ržybose Šklarska Porenboje 
(Lenkija) ilgoje distancijoje pui
kiai pasirodė Ramune Arlaus
kienė, užėmusi aukštą 6-tąją 
vietą. 

* S e k m a d i e n i o p o p i e t ę 
sos t inės D a u k a n t o a ikš tė je , 
šalia Prezidentūros, pasibaigu
sio tarptautinio automobilių ra
lio „Aplink Lietuvą-2003" nu
galėtojais antrus metus iš eilės 
tapo pajėgiausi Lietuvos lenk
tynininkai Rokas Lipeikis su 
šturmanu Renatu Vaitkevičiu
mi. Jie nugalėjo ne tik ralyje, 
bet ir anksčiau laiko užsitikri
no čempionų vardus. Ralio nu
galėtojams prezidentas Rolan
das Paksas įteikė pagrindinį 
šių lenktynių trofėjų — įspū
dingą Prezidento taurę , kuri 
visiems laikams lieka ją iškovo
jusio ekipažo nuosavybe. 

Šiluvos atlaidai — popiežiaus vizito 
Lietuvoje dešimtmečiui 

Lietuvos Prezidentūros Baltojoje 
salėje rodoma Katalikų Bažnyčios 
vadovo dovana Lietuvai — Švč. 
Mergelės Marijos su kūdikėliu 
Jėzumi mozaika. Šventojo Tėvo do
vana — pašaukta nuo negandų ap
saugoti Vilnių ir visą Lietuvą. Va
tikano meno dirbtuvėse sukurta 
mozaika yra unikaliosios Madonos 
„Salus Populi Romani" kopija. 
Anot legendos, „Madona Salus Po
puli Romani" sukūrė evangelistas 
Lukas. Ji šimtmečius saugoja am
žinąjį miestą nuo įvairiausių ne
gandų. Tai viena labiausiai stebuk
lais ir malonėmis pagarsėjusių Ro
mos Madonų, dažniausiai lankomų 
Italijos sostinės gyventojų ir tūks
tantinių piligrimų minių. Mozaika 
puošia Švč. Mergelės Marijos Di
džiąją baziliką. 

Algirdo Sabaliausko ELTA' nuotr. 

Apie Lie tuvos p a r k u s 
— pasau l in i ame 

k o n g r e s e Afrikoje 
V i l n i u s - D u r b a n (P i e tų 

Afrika) , rugsėjo 8 d. (Elta) — 
Pietų Afrikos Durban mieste 
pirmadienį prasidėjusiame 5-
tajame Pasaul iniame parkų 
kongrese buvo pristatytos ir 
Lietuvoje saugomos teritorijos. 

Nuke l t a į 5 ps l . 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) 
— Sekmadienį prasidėję didieji 
Šiluvos atlaidai šiais metais ski
r iami popiežiaus Jono Pauliaus 
II apsilankymo Lietuvoje de
šimtmečiui paminėti. 

Kaip pranešė Kauno arki
vyskupija, šiais metais Švč. 
Mergelės Marijos gimimo at
laidai, dar vadinami Šiline, su
tampa su popiežiaus apsilanky
mo Lietuvoje 10-mečiu. Šiluvos 
šventovė buvo paskutinė popie
žiaus aplankyta vieta Lietuvoje 

Padidės 
biudžetinių įstaigų 

darbuotojų 
atlyginimai 

Vilnius, rugsėjo 8 d. (Elta) 
— Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkas socialde
mokratas Algirdas Butkevičius 
teigia, kad kitu metų valstybės 
biudžetas turėtų būti socialiai 
orientuotas. 

Jis sakė, kad didesnių atly
ginimų gali tikėtis mokslo ins
titutų, aukštųjų mokyklų, so
cialinės globos ir rūpybos dar
buotojai, bibliotekininkai, vi
daus reikalų sistemos statuti
niai pareigūnai, pedagogai. 

A. Butkevičiaus nuomone, 
valdančioji dauguma turės su
sitarti, kiek bus padidinti atly
ginimai biudžetinių įstaigų 
darbuotojams. 

J is pažymėjo, kad kitais 
metais didžiąją biudžeto išlaidų 
augimo dalį sudarys žemės ūkis 
ir Nuke l t a į 5 ps l . 

Lietuvos krepšininkai triuškina 
savo varžovus Europos čempionate 

Norrkop ing , rugsėjo 6-7 d. 
•;Elta) — 33-iojo Europos vyrų 
krepšinio čempionato Švedijoje 
B grupės pirmosiose rungtynė
se vieno taško persvara įvei
kusi Latvijos krepšinio rinkti
nę, antrosiose rungtynėse šeš
tadienį Lietuvos rinktinė triuš
kinamai nugalėjo Izraelio ko
mandą 94:62 ir iškovojo antrąją 
pergale 

Sekmadienį paaiškėjo, jog 
Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nė yra Europos čempionato 
Švedijoje ketvirtfinalyje arba 
per žingsnį nuo trokštamo tiks
lo — kelialapio į Atėnų olimpi
nes žaidynes. 

Nuke l t a į 5 psl. 

per 1993 metais vykusią kelio
nę. 

Sekmadienį, pirmąją atlai
dų dieną, buvo at idarytas ir pa
šventintas baigtas statyti dvasi
nis centras, kur is pavadintas 
Jono Pauliaus II vardu. Šiame 
centre nuo ankstyvo rudens iki 
vėlyvo pavasario gyvens Kauno 
kunigų seminarijos parengia
mojo kurso studentai, o pasau
liečiai, kunigai ir vienuoliai ga
lės organizuoti seminarus, kon-
ferencijas. Vasarą centre galės 

apsistoti piligrimai. 
Paskut inę atlaidų dieną, 

rugsėjo 14-ąją, vyks ir pagrindi
nis popiežiaus vizito Lietuvoje 
minėjimas — vidurdienį šv. Mi
šiose dalyvaus visi Lietuvos vys
kupai bei Apaštalinis nuncijus, 
pamaldas tiesiogiai rodys Lietu
vos televizija. 

Lietuvos kariuomenė rugsė
jo 12-ąją organizuoja 70 kilo
metrų žygį iš Kryžių kalno į 
Šiluvą. 

Nuke l t a į 5 psl. 

Rungtynių su vokiečiais momen
tas. EPA-Elta 

Lietuvos diplomatu; tyko 
užsienio žvalgybos 

Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo departa
mento pareigūnai šiemet nusta
tė bent 20 užsienio specialiųjų 
tarnybų mėginimų verbuoti Lie
tuvos diplomatus, rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

Apie tai praėjusios savaitės 
pabaigoje uždarame posėdyje 
buvo informuoti Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
miteto nariai, svarstę diploma
tinės tarnybos saugumo reika
lus. 

Padidėjęs užsienio žvalgybų 
susidomėjimas diplomatais sie
jamas su Lietuvos įsiliejimu į 

Europos Sąjungą ir NATO. Ne
oficialiomis žiniomis, komiteto 
nar ia i informuoti, jog yra ban
doma užverbuoti net ir aukš
čiausio diplomatinio rango pa
reigūnus. 

Ypač pažeidžiami t ampa tie 
diplomatai, kur ie piktnaudžiau
ja t a rnyba — juos lengviausia 
šantažuot i . Apie tai prabilta po 
to, kai paaiškėjo, kad keli Lie
tuvos konsulai užsiiminėjo še
šėliniu verslu. 

Nemaža i diplomatų verba
vimo atvejų pastebėta ne tik 
Rytų, bet ir NATO valstybėse. 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Seimūnai nesutinka pratęsti 
gynybos politikos susitarimo 
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) 

— Dauguma Seimo frakcijų nu
sprendė, jog nėra reikalo sku
bėti pratęsti 2001 metų pava
sarį pasirašytą partijų susita
rimą dėl gynybos politikos, nu
matantį, jog krašto apsaugai tu
ri būti skirta ne mažiau kaip 2 
proc. bendrojo vidaus produkto. 

„Visos frakcijos, išskyrus 
Tėvynės sąjungos-konservato-
rių frakciją, pasakė, jog šis susi
tar imas galioja iki 2004 metų, 
todėl nereikėtų to klausimo 
eskaluoti", pirmadienį po susi

t ikimo su frakcijų atstovais sa
kė Seimo pirmininkas Artūras 
Pau lauskas . Pasak jo, sprendi
mą dėl gynybos susitarimo pra
tęsimo a r jo atnaujinimo tu rės 
priimti į naujos kadencijos Sei
mą išr inktos partijos. 

Kiti Seimo rinkimai numa
tomi 2004 m. rudenį. 

Seimo pirmininkas patiki
no, jog pr i imant šių metų biu
džetą bus laikomasi susitarimo 
sk i r t i gynybos išlaidoms ne 
mažiau ka ip 2 proc. Bendrojo 
vidaus produkto. 

Lietuvos kariai tęs tarnybą 
tarptautinėse užduotyse 

Paminklas miesto įkūrėjui Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos 
karaliui Aleksandrui . Gintaro Lukoševičiaus I ..Panevėžio balsas") - Eltos nuotr. 

Panevėžio miestui — 500 metų 
P a n e v ė ž y s , rugsėjo 6 d. 

(Elta) — Rugsėjo 4-7 dienomis 
Panevėžys šventė miesto 500 
metų jubiliejų. Visame mieste 
vyko gausybė renginių, skirtų 
garbingai sukakčiai paminėti. 

Šventė prasidėjo ketvirta
dienį iškilmingu miesto vėlia
vos pakėlimo ceremonialu Lais
vės aikštėje. Savo apsilankymu 
miestą pagerbė prezidentas Ro
landas Paksas , Seimo pirmi
ninkas Ar tū ras Paulauskas, 
kiti garbūs svečiai. 

Daugiau kaip 200 atlikėjų 

Panevėžio Laisvės aikštėje atli
ko specialiai miesto 500 metų 
jubiliejui sukurtą „Odę Pane
vėžiui". 

Šeštadienį miesto Senvagės 
prieigose, priešais Laisvės aikš
tę, buvo atidengtas paminklas 
miesto įkūrėjui Lietuvos didžia
jam kunigaikščiui ir Lenkijos 
karaliui Aleksandrui. 

Seniausios mieste Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios mažytę kopi
ją delne laikančio karūnuoto ir 
šarvuoto kunigaikščio Aleksan
dro paminklą Nuke l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, t«erf3x. ITAR-TASS. BNS 

žirtų agentoru pranešimais) 

Rokas I.ipeik:- •<.,• 
vicius 

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

EUROPA 
L o n d o n a s . Didžioji Brita

nija papildomai pasiųs dar 
maždaug 1.000 karių į Iraką, 
kurį krečia kasdieniniai išpuo
liai prieš koalicijos pajėgas, pir
madienį pranešė gynybos sek
retorius Geoff Hoon. J is pa
reiškė, kad į Iraką reikia „ne
delsiant" siųsti dar du batalio
nus karių, papildomos techni
kos ir specialistų, kurie bus dis
lokuoti pietinio Basros miesto 
apylinkėse 

P a r y ž i u s . Prancūzija pir
madienį pareiškė, kad JAV 
prezidento George W. Bush kal
ba, kurioje jis paragino tarp
tautinę bendriją pamiršti nesu
tarimus dėl Irako ir paremti 
Vašingtono parengtą Jungtinių 
Tautų (JT) rezoliuciją, atveria 
kelią susitarimui ..Tai neabejo
tinai gera žinia mums... ir Ira
kui bei jo žmonėms", radijui 
RTL sake Europos reikalų mi

nistrė Noelle Lenoir. Veto teisę 
J T Saugumo Taryboje turinti 
Prancūzija vadovavo karo Irake 
priešininkių stovyklai ir dėl to 
užsitraukė Vašingtono nemalo
nę bei buvo pavadinta „Seno
sios Europos" atstove. 

Ber lynas . Vokietijos užsie
nio reikalų ministras Joschka 
Fischer pirmadienį pareiškė, 
kad Vokietijos kariai neprisidės 
prie jokių tarptautinių pajėgų 
Irake ir pareiškė, kad šios vals
tybės atstatymui turi vadovau
ti Jungtinės Tautos (JT). Vo
kietija kategoriškai priešinosi 
JAV vadovaujamam karui Ira
ke, kuris buvo pradėtas be J T 
rezoliucijos, o dabar deda visas 
pastangas, kad JT būtų skirtas 
pagrindinis vaidmuo ats ta tant 
karo suniokotą valstybę. 

norėtų šeštadienį Ženevoje su
sitikti su penkių nuolatinių JT 
Saugumo Tarybos narių užsie
nio reikalų ministrais ir paban
dyti pasiekti su jais kompromi
są JAV paruoštos naujos rezo
liucijos dėl Irako klausimu. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JUNGTINES TAUTOS 
J u n g t i n i ų T a u t ų (JT) ge

neralinis sekretorius Kofi An-
nan pirmadienį pareiškė, kad 

Ramai ; ; . V a l a r u Kran ta s . 
Palestinos savivaldos vadovas 
Yasser Arafat sekmadienį užsi
tikrinęs aukščiausio rango pa
lestiniečių pareigūnų paramą, 
paprašė parlamento pirminin
ką Ahmad Qorei ministro pir
mininko poste pakeisti Mah-
mud Abbas. A. Qorei kandida
tūrai vienbalsiai pritarė Pales
tinos išsivadavimo organizaci
jos vykdomasis komitetas ir Y. 
Arafat judėjimo „Fatah" centri
nis komitetas, kurių susitiki
mai buvo surengti sekmadienį 
vėlai vakare Ramaloįe. Naujai 
išrinktas premjeras A. Qorei 
pirmadienį pareiškė, kad nėra 
prasmės formuoti naują vyriau
sybę, jei Izraelis nėra pasi
rengęs pakeisti savo politikos 
palestiniečių ir jų vadovo Y. 
Arafat atžvilgiu. 

Vi ln ius , rugsėjo 8 d. (BNS 
— Prezidentūroje pirmadienį 
posėdžiavusi Valstybės gynimo 
taryba (VGT) nusprendė, kad 
Lietuvos kariai tęs dalyvavimą 
tarptautinėse misijose Balka
nuose. Afganistane ir Irake, ta
čiau prisiimti naujų įsipareigo
jimų Lietuva kol kas neketina. 

„Norime, kad tas lygis būtų 
išlaikytas. Papildomų įsiparei
gojimų mes neplanuojame prisi
imti", sakė krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius. 

Jo teigimu, kitąmet Lietu

vos kar ia i toliau dalyvaus ope
racijose Balkanų regione, Irake 
ir Afganistane. 

Šiuo metu į 13 tarptaut inių 
operacijų yra išvykęs 271 Lie
tuvos karys . 

Šiais meta is visų Lietuvos 
t a rp tau t in ių misijų finansavi
mas nesiekia 20 milijonų litų. 

Nors kitais metais gali tekti 
atnaujinti kai kurią karių tu
rimą techniką, tačiau, ministro 
L. Linkevičiaus teigimu, finan
savimas išliks toks pat kaip ir 
pernai . 

Prezidento patarėjas siunčiamas 
,į žvalgybą" Irake 

Vilnius , rugsėjo 8 d. (BNS) 
—Lietuvai tebesvarstant savo 
nuolatinio atstovo siuntimą į 
Iraką, į šią pokonfliktinių sun
kumų kamuojamą Vidurio Rytų 
valstybę apsižvalgyti siunčia
mas prezidento Rolando Pakso 
patarėjas užsienio politikos 

klausimais Alvydas Medalins-
kas . 

J i s negalėjo pasakyti , nei 
kada j is vyks į Iraką, nei kiek 
laiko t r u k s jo vizitas. Patarėjas 
ta ip pa t negalėjo pasakyti , kiek 
kainuos jo apsi lankymas šioje 
valstybėje. N u k e l t a į 5 psl. 

JAV prezidentas s iekia v i s u o t i n ė s p a r a m o s 
pastangoms atstatyt i Iraką 

Vaš ing tonas , rugsėjo 8 d. 
(Reuters-BNS) — JAV prezi
dentas George W. Bush, jau
čiantis vis didesnį visuomenės 
spaudimą dėl Irako, sekmadienį 
vakare paprašė Kongreso skirti 
87 mlrd. dolerių JAV kariuo
menei Irake išlaikyti ir Irako 
atstatymui bei paragino Jungti
nes Tautas pamiršti praeities 
nesutarimus ir ištiesti pagalbos 
ranką. 

„Šis įsipareigojimas sunkus 
ir brangiai atsieinantis, tačiau 
priderantis mūsų valstybei, ir 
labai svarbus mūsų saugumui", 
sakė G. W. Bush per 18 minučių 
kreipimąsi, kuris buvo rodomas 
per pagrindinius TV žinių kana
lus. Šia kalba prezidentas siekė 
nuramint i amerikiečių būgš
tavimus dėl pokario Irake tvy
rančio chaoso ir kasdienių iš
puolių prieš JAV karius. 

Valstybei rengiantis minėti 
antrąsias 2001 metų rugsėjo l i 
esins teroro išpuolių metines, G. 
W. Bush paprašė amerikiečių 

turėt i daugiau kant rybės ir 
įspėjo, kad dėl partizanų, kurie 
„nori priversti mus pasitraukti 
iš Irako dar neatlikus darbo", 
greičiausiai nepavyks išvengti 
naujų aukų. 

„Laisvės priešai ten įnirtin
gai priešinasi, ir jie turi būti 
nugalėti. Šiam tikslui įgyven
dinti reikės laiko ir tai 
pareikalaus aukų. Tačiau mes 
padarysime viską, kas būtina, 
ir skirsime tam tiek pinigų, 
kiek reikės, kad pasiektume šią 
būtiną pergalę kare su teroriz
mu", sakė prezidentas. 

G. W. Bush neužsiminė apie 
jokį galimą amerikiečių pajėgų 
išvedimo iš Irako tvarkaraštį ir 
nenurodė, ar JAV vadovau
jamos okupacines pajėgos gali 
greitu laiku aptikti šioje valsty
bėje masinio naikinimo ginklus 

Prezidentas sake, kad šiuo 
metu Irake esančių 130.000 
amerikiečių karių turė tų 
pakakti. 

Pasak G. W. Bush. arti-

Georgo W Bush 

miausiu metu jis pateiks Kong
resui prašymą skirti 87 mlrd. 
dolerių, iš kurių tam t ikra dalis 
bus numa ty t a Afganistanui. 

Iš šios sumos 66 mlrd. dol. 
bus kirti JAV kariuomenės dis
lokavimo ir žvalgybos operaci
joms, sakė G. W. Bush. 

Dei šių papildomų išlaidų 
šalies biudžeto deficitas pirmą 
kartą gerokai viršys pusę trili
jono. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DABARTINIS GALVASOPES 

TVARKYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kartais sunku vien vais
tais numalšinti luošinančią 
migreną ar kitokią pirminę 
galvasope. Dažnam tokiam li
goniui reikia dvejopos pagal
bos: staigaus ar apsaugančio 
gydymo, idant galvos skaus
mas liautųsi. 

Su pirminio galvos skaus
mo ligoniu dažnai susiduria 
gydytojas. Tai savo priimama
jame, tai ligoninėje ir kai kuriuos 
pasiunčia pas neurologą. 
Kadangi tokia negerovė yra 
labai dažna, gydytojai sten
giasi įsigilinti į dažniausiai 
pasitaikančių pirminių galva-
sopių dabartinį tvarkymą. 
Ligoniui tokios žinios padeda 
lengvinti jo gydytojui teikti 
jam pagalbą. 

Diagnozavimas 
Galvasope yra tik daugelio 

negerovių simptomas. Antrinę 
galvasope sukelia esamos ant
rinės negerovės, kaip auglys 

smegenyse ar Limo liga. Pir
minė galvasope neturi tokios 
priežasties. Tarptautinė Gal-
vasopės draugija sukūrė pir
minei galvasopei diagnostines 
gaires. Čia susipažinsime su 
migrenos (su aura ar be jos), 
su įtampos sukeltąja ir su va
dinamąja „cluster" galvasope. 

Migrena 
Migreną galima gydyti 

dvejopai: be vaistų ir su vais
tais. Bevaistinį migrenos gy
dymą apima ligonio apšvieti
mas: reguliarių įpročių užlai
kymas ir migrenos sužadinto-
jų išvengimas; taip pat elgesio 
mediciniškam atsipalaidavi
mui (meditacija — malda); 
galvosenos tvarkymui ir „bio-
feedback". 

Gydymas elgesiu esti ge
riausias nėščioms, vaikams ir 
jaunuoliams. Toks be vaistų 
migrenos gydymas gali būti 
pavienis ar kartu su vaistais. 

Migrenos gydymas su 
vaistais yra dvejopas: staigus 
— didinant staigią ataką, ir 
apsaugantis — profilaktinis, 
suretinant atakų dažnumą, il
gumą ir sunkumą. Nepaisant, 
kad retų atakų atveju gali 
pakakti vien staigaus gydy
mo, dažniausiai esti pritaiko
mi abu migrenos gydymo būdai. 

Staigus gydymas 
Idealu būtų, jei migrenos 

ataką galėtų numalšinti pats 
ligonis. Vaistai tur i veikti 
greitai ir patikimai, mažiau
siai kenkia ir atstatą ligonio 
gyvenimą ir normą. Labai 
svarbu ir vaisto pigumas. Kai 
kurie tyrinėtojai pataria gy
dyti laipsniškai — su mažiau
siai veikliais ir pigiausiais, 
vienok geresnis gydymas yra 
pritaikomasis — pagal atakos 
sunkumą ir vaisto stiprumą. 
Už tai t inkamas aštrios mig
renos gydymo pasirinkimas 
didina sėkmingumą. 

Nuryjami vaistai 
Iš per burną imamų 

vaistų yra minėtini: be recep
to gaunami (Excedrin Migrai-
ne), ne kortisoniniąi prieš
uždegiminiai vaistai (NSAJDS), 
migreninė kombinacija (Mid-
rin), nenarkotiniai, skausmą 
raminą (Esgic, Fioricet, 

REMIGIJA PRAŠO PAGALBOS 

Remigija Auškalnytė. 

„Draugo" moderatorius 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC, gavo laišką iš Klaipėdos 
universiteto pirmojo kurso 
Meno fakulteto studentės 
Remigijos Auškalnytės su 
prašymu paskelbti „Drauge" 
jos ir visos jos šeimos nepa
prastai sunkią būklę. „Gal 
atsiras kokie geradariai ir 
padės man nors ligos gydy
mui. Sergu reaktyviniu art
ritu, kenčiu žiaurius sąnarių 
skausmus. Esu 18 metų, esa
me 12 vaikų šeima. Būname 

kartais ir be duonos. Baigiau 
muzikos mokyklą, bet kas iš 
to, kad dabar esu ligonis. Gal 
Dievas padės, nes mūsų 
šeimoje J is visuomet buvo ir 
yra garbinamas, ypač Jo 
Mamutė Marija". 

Remigijos Auškalnytės 
adresas: Jaun iaus 5-A-16, 
Kvėdarna LT - 5934, Šilalės 
rajonas, Lithuania. Galima 
aukas siųsti tiesiai jai pačiai 
arba per kun. Viktorą Rimšelį 
„Draugo" adresu. 

Kun. V.R. 

STIPRIAI UŽVERŽTAS KAKLARAIŠTIS — RIZIKA APAKTI 
Vyrai neturėtų per stipriai 

užveržti savo kaklaraiščių, nes 
tai, pasak specialistų, didina 
riziką susirgti pavojinga 
akių liga glaukoma. Oftalmo
logijos specialistų leidinyje 
..British Journal of Ophthal-
mology" išspausdinti tyrimo 
duomenys parodė, kad dėl 
kaklą stipriai veržiančių kak
laraiščių pakyla kraujospūdis 
akyse, o tai gali sukelti glau
komą, dėl kurios galima net 
apakti. 

„Veržiantys kaklaraiščiai 
didina vidinį akies spaudimą", 
— teigė New Yorko akių ir no
sies ligoninės specialistas gydyto
jas Robert Ritch. Jis su kole
gomis ištyrė 20 sveikų vyrų ir 
20 glaukomos ligonių. 

Marškinius atviru kaklu dė
vėjusiems vyrams per tyrimą 
buvo uždėti kaklą veržiantys 
kaklaraiščiai. Tyrimo rezul
tatai parodė, kad 60 proc. 
glaukoma sirgusiųjų ir 70 proc. 
sveikų respondentų akių spau

dimas ryšint kaklaraiščius 
buvo padidėjęs. Be to, nustaty
ta, kad pacientui akių tyrimo 
metu ryšint kaklaraištį, akių 
tyrimo rezultatai nėra tikslūs. 
Mokslininkai mano, kad stip
riai užrištas kaklaraištis spau
džia vadinamąją jungo veną ir 
tai padidina kraujospūdį. 

Rizika susirgti glaukoma, 
liga, kuria vien JAV serga 
apie 3 milijonai žmonių, didėja 
senstant. 

(Elta) 

JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS 
PRANEŠIMAS 

LB XVII Tarybos sesijai Omaha, NE 

Mes tęsiame pereitų metų 
pradėtų darbą toliau, palai
kant glaudžius ryšius su Švie
timo taryba ir aplinkraščiais 
su šeštadieninėmis lietuvių 
mokyklomis. Pasitaikius pro
gai, aplankome kai kurias mo
kyklas Čikagoje, Lemonte, 
Atlanta, GA, Boston, MA. 

Su: isiekėm su vietiniais 
vyskupais, parapijų komitetu, 
prieš uždarant lietuviškas 
ištuštėjusias parapijas, kaip 
antai: Lawrence, MA. New 
Haven, CT„ Nashua. NH. ir 
kitas. Vietos klebonai koope
ravo ir daug ką atidavė Lie
tuvos Bažnyčiai, visą tai, kas 
brangu lietuviškai širdžiai, 
pavyzdžiui, šv. Kazimiero sta
tulas, įvairius audinius, baž
nytinius indus, rūbus. Sutvar
kiusios tuos dalykus išsiun
tėm Lietuvos vyskupams 
Lietuvoje. Daug pastangų yra 
įdėta išspręsti Brooklyno 
„Kultūros židinio" klausimus 
krikščioniška dvasia. 

Mėginame surinkti archy
vinę medžiagą iš buvusių ir 
esančių parapijų Naujosios 
Anglijos vietovėse ir perduoti 
ALKOS archyvui, kuris ran
dasi F'utnam. CT. 

Asmeniškai teko nuvykti į 
Atlantą, GA, kur yra įsikūrę 

Fiorinal), narkotiniai, ergota-
mininiai ir Triptans. 

Vaistai Midrin susideda iš 
acetaminophen, dichloralphe-
nazol (lengvas ramintojas) ir 
izometheptene mucate (su
siaurinąs kraujagysles). J is 
vartotinas lengvais — vidu
tiniais migrenos atvejais, ypač 
jaunuoliams. 

Kai kurie migrenininkai 
vis dar ima ergotamino tab
letes, bet jų vartojimą apriboja 
siauras to vaisto tinkamumas 
— jo perdozavimas gali greitai 
sukelti labai nemalonų pyki
nimą. Nepaisant to, pigumas 
skat ina juos naudoti tuos, 
kuriems jie padeda. To vaisto 
tabletės " yra Cafergot ir 
Wigraine pavidalu. 

Greitai vaisto kiekį krau
jyje padidinančios, greitai 
veikiančios tabletės pageidau
jamos, tik kartais geresnės 
yra palengviau veikiančios. 
Tokie vaistai kaip 550 mg 
naproxen sodium (Aleve, 
Anaprox) veikia greičiau (po 
1-2 valandų), negu tas pats 
kiekis naproxen (Naprosyn po 
2 - t vai). 

Taip pat žinotina, kad ne 
visi cheminiai (generic) vaistai 
lygiai greit susigeria į kraują, 
kaip ir tie patys prekybiniai 
(brand). Kai ligonį veikia vais
tas, geriau jo nekeisti kitu. Tik 
kartais prekybiniai (brand) vais
tai esti patikimesni ir veik
lesni už cheminius (generic). 

Per burną vaistų ėmimą 

Ses. Margarita Bareikaitė. 

ntrečiabangiai" lietuviai. Ap
lankiau jų „Saulės" mokyklą 
ir apdovanojome įvairia religi
ne medžiaga ne tik mokyto
jus, bet ir mokinius, be jokio 
atlyginimo. Teko kalbėtis ir 
su vietos Atlantos, GA, arki
vyskupu dėl lietuviškų pa
maldų. Vyskupas paskyrė 
amerikiečių parapiją, kurioje 
vyksta lietuviškos pamaldos, 
įvairiomis progomis, kurias 
aptarnauja lietuviai kunigai, 
kurie studijuoja Vvashingto-
ne, DC. 

Esame įsijungusios į Šiau
rės Amerikos ateitininkų pas

tangas surast i Adelės Dir
sytės palaikus ir sugrąžinti į 
Lietuvą, Tuo pačiu pastūmėti 
bylą, iškeliant ją į Katalikų 
Bažnyčios palaimintąsias. 
Lietuvoje yra išspausdinta Ade
lės Dirsytės monografija ir 
mes rūpinamės jos platinimu. 

Mūsų rūpestis ir užduotis 
išlaikyti lietuvių kilmės jau
nimo širdyse krikščionišką 
dvasią ir kviesti jaunąją kartą 
įsijungti į esančias lietuviškas 
parapijas. Mūsų tikslas: išug
dyti sąmoningą žmogų, kurio 
gyvenimui bei veiklai vado
vauja ne prabėgančios mados, 
o pastovios vertybės. 

JAV LB Religinių reikalų 
tarybos vardu dėkoju JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkui 
Algimantui Gečiui už patikė
tas šias pareigas. 

Dėkoju Lietuvių fondui 
įvert inus religinio švietimo 
darbą ir jo rėmimą. Dėkoju 
visoms šeštadienio lietuviškų 
mokyklų mokytojoms, kurios į 
švietimo darbą įjungia ir re
ligiją. 

Tikiu, kad mums visiems 
rūpi religinis, dvasinis, do
rovinis auklėjimas. 

Ses. Margarita Bareikaite 
JAV LR Religinių reikalų 

tarybos vardu 

riboja migrenos sukeltas pyki
nimas bei vėmimas (vidurių 
netikslūs judesiai). Todėl pa
kankamas vaisto kiekis priva
lo būti imamas kuo anksčiau 
nuo atakos pradžios ir vaisto 
Metoclopramide (10 mg) nuri
jimas gali nuraminti vidurius, 
pagreitinti prieš migreną vais
to susigėrimą į kraują. 

Dar ir kitokie vaistai, 
Atarax, Vistaril 10, 25 ar 50 
mg) nors ir raminantieji, gali 
prašalinti pykinimą. 

Svarbu šito nepamiršti 
Migrenininkai yra linkę 

atgauti galvasope po vaistais 
nuraminto galvos skausmo, 
kai jie ima prieš migreną vais
tus reguliariai, daugiau negu 
du kartus per savaitę. Mat, 
daug aštrią migreną rami
nančių vaistų „perdirba" mig
reną, padažnindami migreni
nius skausmus. 

Apsaugomasis — profilak
tinis gydymas ir be vaistų 
migrenos tvarkymas prakti
kuojamas, kad sumažintų rei
kalą gydyti migrenos priepuolį. 

Išimtis daroma migreni-
ninkėms, kai joms per regulas 
ima ištisai gelti galvą. To
kioms aštriai migrenai vaistai 
teikiami per keletą dienų iš 
eilės. Bus daugiau. 

Pasiskaityti: „Postgra-
duate Medicine", September 1, 
2000. Vol. 108, No. 3. 

Pradedame naują skyrelį 

Nepaisant, kur lietuvis be
gyventų, savo aplinką mėgsta 
papuošti augalais. Tai turbūt 
mūsų protėvių-žemdirbių ge
nai, raginantys sėti, sodinti, 
laistyti, basomis kojomis atsi
stoti ant žemės, panardinti 
rankas į drėgną dirvožemį... 

Jeigu šio polinkio ne
įmanoma įgyvendinti lauke, 
bent savo kambariuose (ar 
balkone) stengiamės auginti 
gėles, žalumynus, daržoves, 
prieskoninius augalus. Vie
niems tai geriau, kitiems 
prasčiau pavyksta. 

Iš tiesų bet kas gali augin
ti dekoratyvinius, priesko
ninius augalus ar daržoves. 
Nereikia nei didelio išmany
mo, nei pastangų, o tik sveikos 
nuovokos. Be to, nereikia išsi
gąsti, jeigu kažkas nepavyks
ta. Ne visiems augalams tinka 
visi butai, visi kiemai, visos 
klimato sąlygos. 

Bet man niekas neauga 

Dažnai girdime nusiskun
dimą. Tai, kaip sakoma, „tin
ginio išeitis" — pasiteisinimas 
nieko neauginti, net nepa
mėginti. 

Jeigu, eidami gatve, pasi
žiūrėsime į darželius prie 
namų ar pro tvorą mesime akį 
į kieno kiemą, pastebėsime, 
kad vieni augalai puikiai 
klesti saulėje, kitiems būtinai 
reikia pavėsio, dar kitiems — 
pakanka saules bent dalį 
dienos. Iš tiesų augalams te
reikia šviesos ir drėgmės; te
reikia juos apginti nuo ken
kėjų ir retkarčiais pamaitinti 
trąšomis. Kai kas pataria „su 
augalu kalbėti". Tačiau tokia
me posakyje yra ir dalis tiesos: 
jeigu daugiau į savo augalus 

kreipsime dėmesio („su jais 
kalbėsime"), greičiau pamaty
sime problemas — ar tai būtų 
kenkėjai, ar drėgmės nenuo
seklumas (per daug, per ma
žai); pamatysime, kad kažkas 
su augalu negerai ir steng
simės padėtį pataisyti. 

Kartais pasitaiko, kad net 
uoliausias augintojas negali 
paliegusio, arba kenkėjais ap
nikto augalo išgelbėti. Tuomet 
nebelieka kitos išeities, kaip 
tik jį pašalinti. 

Nesidrovėkime klausti 

Jeigu mūsų draugų bu
tuose klesti žalumynai, jų kie
meliai skęsta žieduose, ne
sidrovėkime paklausti, kaip tą 
ar kitą augalą reikia pri
žiūrėti, kas geriausiai auga. 
Arba „užveskime kalbą" su 
sėkmingai savo kiemą pavyz
diniu darželiu pavertusiu kai
mynu. Žmonės mielai šia in
formacija dalinasi ir net džiau
giasi, kad kažkas jų pastangas 
įvertina, patarimo klausia. 

Daug apie augalus galima 
sužinoti ir iš daržininkų. 
Pavaikščiokite takais tarp 
įvairių, pardavimui siūlomų 
augalų. Paskaitykite prie au
galo prikabintus (arba į va
zoną įsmeigtus) raštelius. Ra
site ten ir augalo pavadinimą, 
ir kokios priežiūros jam reikia. 

Neblogas informacijos šal
tinis yra ir įvairūs katalogai, 
kuriuos (dažniausiai nemoka
mai) kiekvieną pavasarį at
siunčia sėklas ir augalus par
duodančios firmos. Kataloguo
se yra ne tik augalo apibūdi
nimas, bet ir piešinėlis, ir kli
mato zona, kurioje augalas 
gali saugiai žiemoti. 

Juo daugiau su įvairiais 
augalais susipažinsime, tuo 
didesnis ūpas kils kažką ir 
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patiems auginti. 

O kur aš tų augalų gausiu? 

Pagaliau apsisprendėte 
įsijungti i augintojų gretas ir 
norite savo bute įsitaisyti šiek 
tiek augalų, ypač vasarai besi
baigiant, kad niūriomis ru
dens ir žvarbiomis žiemos die
nomis galėtumėte turėti „va
saros atsiminimą" (be to, 
augalai švarina buto orą). 

Nemažą augalų vazonuose 
pasiūlą turi ir įvairios parduo
tuvės (maisto, namų reik
menų), kartais daug pigiau 
negu pas daržininkus. Čia jau 
reikia trupučio atsargumo. 

Augalai parduotuvėje gra
žūs, bet kas atsitiks, kai par
sivešime namo? Gal jie augin
ti specialiuose šiltadaržiuose 
ir jokiu būdu neprisitaikys 
prie eilinio buto sąlygų? O gal 
augalas (ypač patys didžiausi) 
tik prieš pat atvežant į par
duotuvę, iškastas iš žemės ir 
įkištas į vazoną? 

Pažiūrėkime į vazono apa
čią: jeigu bent kiek matyti iš
lindusių šaknų, augalas au
gintas vazone, yra stipresnis 
ir daugiau galimybių, kad 
augs. Taip pat nepirkite dide
lio (nors ir pagunda didelė) au
galo. Mažesnis greičiau akli-
matizuosis jūsų bute ir augs, 
sudarydamas pasitenkinimą, 
kad „sekasi auginti". Jeigu 
kartais ir neaugtų, būsite pra
radę mažiau pinigų. 

Parduotuvėje atkreipkite 
dėmesį į augalo lapus (net jų 
apačią). Ar nematyti mažų 
musyčių, skraidančių, kai 
lapus pajudiname? Ar lapai 
nelimpa, lyg klijais apipilti? 
Ar augalo viršuje matyti švie
žios, žalios atžalėlės? 

Niekuomet nepirkite au
galo, jeigu jis atrodo „suny
kęs" ar kažkaip kitaip nesvei
kas. Vargiai pavyks jį atgai
vinti. Tą pat galima pasakyti 
ir su lauke auginamais auga
lais, ypač daugiamečiais. 

Rudenį daržininkai nupi
gina daugiamečius augalus, 
kad nereikėtų jų sandėliuoti 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
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ar išmesti. Čia verta prisimin
ti lietuvišką patarlę, kad „pigi 
mėsa — šuniui tetinka". 
Atkreipkite dėmesį: ar auga
las neatrodo per daug suny
kęs, tik su vos keliais lape
liais? Ar jis spės atsigauti (su 
gera priežiūra jūsų darželyje) 
iki šalčių? Ar bus pakankamai 
stiprus, kad išliktų iki pa
vasario ir vėl sužaliuotų? 

Jeigu nesate tikri, geriau 
pro tokius „gundymus" pra
eikite kiek galima greičiau, 
nes jie tik pratęs mitą: „man 
niekas neauga..." 

Ko galima tikėtis iš šių 
skilčių? 

Stengsimės supažindinti 
su kambarinių gėlių augini
mu, darželių ir daržų prie
žiūra, su skirtingais augalais, 
kurie mums prieinami šiame 
krašte. Jei ne visuomet pa
vyks augalui rasti lietuvišką 
pavadinimą, pateiksime ang
lišką ir lotynišką vardą, o gal
būt mūsų skaitytojai (ypač 
neseniai iš Lietuvos atvykę) 
galės pagelbėti. 

Taip pat stengsimės at
sakyti į klausimus, susietus 
su kambarinių bei darželių 
gėlių priežiūra, auginimo 
problemomis. Ir ne vien gėlių, 
bet ir krūmų, medžių, uogų... 
Rašykite savo klausimus ar 
patarimus „Draugo" adresu, 
nukreipdami laišką „Mūsų 
daržai ir darželiai" skyriui. 

Nors šis skyrelis pra
dedamas, jau vasarai beslen
kant į pabaigą, bet ir rudenį, 
ir žiemą yra pakankamai dar
bų ir įdomybių, susietų su au
galais. Skyrelis bus spausdi
namas kiekvienos savaitės 
antradienį. 4-ame puslapyje. 
Susidomėkite, skaitykite ir 
bendradarbiaukite. 

Žalianykštia 

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


„WILLIAMS" ISTORIJOS 
ANTROJI PUSĖ 

ANDRIUS KUBILIUS 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 

Rugpjūčio 19 d., po susiti
kimo su prezidentu R. Paksu, 
generalinis prokuroras Anta
nas Klimavičius žurnalistams 
pareiškė, kad tyrimo metu nu
statyta, jog „Mažeikių naftai" 
padaryta 800 mln. litų nuosto
lio dėl tyčia vykdytų nusikals
tamų veiksmų. Iš viso bendro
vei padaryta 1.5 mlrd. litų ža
los. A. Klimavičius sake, kad 
turtas buvo iššvaistytas, pasi
savintas bei prarastas dėl ydingų 
Lietuvos įstatymams priešta
raujančių sutarčių, kuriose 
užprogramuota žala, pasirašy
mo. Pasak. A. Klimavičiaus, iš 
viso šioje byloje atsakomybėn 
ketinama patraukti apie 20 
asmenų, tarp jų du ministrus 
ir vieną viceministrą. 

Jau ir pats generalinis pro
kuroras Prezidentūroje kalbė
jo miglotai, bet po to sekę ko
mentarai žiniasklaidoje jau 
galutinai viską supainiojo. 

Sakykim, A. Klimavičius ne
paaiškino nei kas yra ta 1.5 
mlrd. litų žala, nei kaip ar ka
da ji susidarė. Iš jo kalbos nė
ra aišku ir kas ją galėjo pasi
savinti. Tuo tarpu apžvalgi
ninkai jau rėžė, kad tuos pu
santro milijardo išsivežę ameri
kiečiai („VVilliams"; ar pasisa
vinę buvę konservatorių minist
rai. Bet kuriuo atveju tie mili
jardai esą paimti iš biudžeto ir 
tokiu būdu užgulę Lietuvos 
mokesčių mokėtojų pečius. 

Tikrovė yra gerokai kitokia 
Nors tai ir atrodo labai 

paprastai ir todėl nelabai įdo
miai, bet 1999 m. pasirašius 
sutartis su „Williams", iš biu
džeto nebuvo paimtas nei vie
nas litas. Buvusi konservato
rių vyriausybė tik paskolino ir 
garantavo paskolų (niekam 
nieko neatidavė) „Mažeikių 
naftai" (ne „Williams"! už maž
daug 1.5 mlrd. litų. Sutartyje 
numatyta, kad paskolintos 
lėšos bus pradėtos grąžinti 
2C04 m. Šiuo metu Vyriausy
bei „Jukos" valdoma „Mažei
kių nafta" tebemoka nemen
kas palūkanas. 

Skolinti pinigus ir garan
tuoti paskolas „Mažeikių naf
tai" Vyriausybė buvo priversta 
dėl to, kad įmonė dirbo nuos
tolingai (vien per 1998-1999 
m. daugiau kaip 220 mln. litų 
nuostolių), jos turtas buvo 
grobstomas ir pasisavinamas. 
Be to, 1998 m. sujungus i vie
ną „Mažeikių naftos" koncer
ną, „Mažeikių naftos" perdir
bimo gamyklą. Būtingės ter
minalą bei Biržų naftotiekį, jį 
prislėgė ir Būtingės terminalo 
statybos skolos (apie 1.1 mlrd. 
litų), dėl to koncernui katastro
fiškai trūko apyvartinių lėšų. 

Amerikiečiams valdant nuo 
1999 m. pabaigos iki 2002 m. 
vidurio koncernas patyrė dar 
apie 750 mln. litų nuostolių 
dėl trūkinėjančio naftos tieki
mo, gamybinių pajėgumų ne
išnaudojimo bei nepalankios 
padėties pasaulinėje naftos 
produktų rinkoje, o ne dėl ko
kių nors sutarties blogybių. 
Šie koncerno patirti nuostoliai 
nedaro jokios įtakos „Mažei
kių naftos" įsipareigojimui 
grąžinti paskolas Vyriausybei, 
jie niekada nebuvo dengiami 
Vyriausybės lėšomis. 

Iš „Williams" koncerną 
perpirkus rusų naftos gavybos 
bendrovei „Jukos", gerokai 
išaugo per Būtingės terminalą 
perkraunamos naftos kiekis, 
be pertrūkių ėmė dirbti pati 
naftos perdirbimo gamykla. 
Didele dalimi tai lėmė, kad kon
cernas šiuo metu dirba pel
ningai. 

Taigi grįžtant prie to, ką 
vasaros pabaigoje sakė gener
alinis prokuroras A. Klimavi
čius, plika akimi matome ne 
tiek norą nustatyti tiesą su
painiotoje „Mažeikių naftos" 
byloje, kiek Prezidentūros po
litinius žaidimus, į kuriuos 
pavyko įtraukti ir Generalinę 
prokuratūrą. 

Tai parodo neapibrėžtas A. 
Klimavičiaus kalbėjimas dėl 
neva patirtos žalos. Būtų gali
ma spėti, kad tai, ką generali
nis prokuroras vadina biudže
to ir „Mažeikių naftos" patirta 
žala. yra būtent tie 1.5 milijar
do litų, kuriuos Vyriausybė 
1999 metų sutartimi paskoli
no arba suteikė valstybės 
garantijų „Mažeikių naftos" 
koncertui. Bet šias paskolas va
dinti patirta žala būtų tikras 
prokuratūros politikavimas, 
nes jos per kelis ateinančius 
metus turi būti grąžintos. 

Kitas A. Klimavičiaus pa
minėtas skaičius, kuris irgi 
įvardijamas kaip žala. yra 800 
mln. litų. Kas tai yra, taip pat 
neaišku, bet galima daryti 
prielaidą, kad tai Ūkio minis
terijos suskaičiuoti „Mažeikių 
naftos" patirti nuostoliai (apie 
755 mln. litų) per „Williams" 
valdymo laikotarpį. Bet vadin
ti nuostolius žala taip pat būtų 
labai politikavimu atsiduodantis 
dalykas. Nė viena rinkos sąly
gomis veikianti įmonė neap
saugota nuo nuostolių, daug 
įmonių apskritai bankrutuoja 
ir niekas dėl to nekelia poli
tinių bylų. Kita kalba būtų. jei 
Generalinė prokuratūra ban
dytų įrodyti, kad amerikiečiai 
sąmoningai veikė, kad „Mažei
kių nafta" patirtų kuo dides
nius nuostolius. Bet kodėl tuo
met prokurorams neužkliūna 
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Stasė E. Ser 

Ar gyvenimas Lietuvoje 
gerėja? 

Vaikutis Vilniaus gatvėje pardavinėja mamos darželio gėles, kad visai .šeimai gyvenimas butų sotesnis. 
Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotrauka. 

tai, kad per didįjį privatizavi
mą Lietuvoje dirbtinai prie 
bankroto privesta išties ne
mažai klestinčių įmonių. 

Niekas nesako, kad „Ma
žeikių naftos" bylos tirti ne
reikia. Iki jos suprivatinimo 
būta išties nemenkų grobsty
mų. Vien Kiesų šeimos trage
dija tai rodo. Bet Generalinės 
prokuratūros dalyvavimas pre
zidentinės partijos viešųjų 
ryšių bendrovės vaidmenyje 
išties yra sunkiai suvokiamas 
reiškinys. Ketverių metų se
numo praeities atgaivinimas 
— tai politinis žingsnis, kuri
uo siekiama priešrinkiminį 
šalies politinį žemėlapį išva
lyti nuo stipresnių priešininkų 
savo ypač silpnai atrodančiai 
partijai. 

Vėl atgyja ir kai kurie dar 
nuo „Lukoil" ir „Williams" 
kovos laikais įdiegti stereoti
pai. Tvirtinama, kad visa „Ma
žeikių naftos" istorija — ištisa 
nesėkmė be nė vieno švieses
nio potėpio. Kartais tai net pa
vadinama arba „ciniškiausių 
politikų poelgio po nepriklau
somybės padovanojimo Sovie
tų Sąjungai prieš II pasaulinį 
karą", arba tiesiog menkos 
konservatorių įžvalgos padari
niu i „Veidas". 2003.08.28). 

Darant tokius plačius api
bendrinimus, reikėtų aptarti 
bent du. mano galva, ypač 
svarbius dalykus. Pirmiausia, 
neturėtume pamiršti, kad 
„Mažeikių naftos" krizė sutapo 
su 1999-ųjų finansine krize 
Lietuvoje. Abi krizės buvo tar
pusavyje susijusios — labai 
abejotina, ar buvo galima jas 
įveikti atskirai. Turint galvoje 
ypač sunkią tuometinę krašto 
finansinę padėtį, nelabai įtiki

namai skamba kalbos, kad. esant 
tokiai neapibrėžtai šalies fi
nansų būklei, buvo galima 
rimtai svarstyti apie naują 
„Mažeikių naftos" privatinimo 
konkurso skelbimą, kai ne vie
nas konkursas anksčiau, ir 
esant stabilesnei padėčiai, jau 
buvo žlugęs. 

Šiandien tie sunkumai jau 
užmiršti. „Mažeikių nafta" ne
jaučia jokio ūaftos stygiaus, 
todėl atrodo, kad ir tuomet 
koncerno reikalai galėjo būti 
sutvarkyti labai paprastai ir 
pagal vadovėlinę teoriją. O tuo
met nieko nedarymas reiškė 
valstybės bankrotą ir provaka-
rietiškos krypties praradimo 
riziką. Geresnių sprendimų 
niekas nesiūlė. Padėtį galėjo 
stabilizuoti IBk sunkūs ir 
ryžtingi sprendimai. Juos teko 
daryti jau po R. Pakso pasi
traukimo dirbusioms Vyriau
sybėms. Jų dėka jau šiandien 
esame ant euroatlantinių ben
drijų slenksčio. Galima tik spė
lioti, kaip būtų pakrypę reika
lai Lietuvoje ir ne vien tik joje. 
jei tie sprendimai nebūtų pa
daryti. 

Kitas dalykas, kad į „Ma
žeikių naftą" negalima žiūrėti 
vien tik kaip į eilinę privati
zuojamą įmonę ir konserva
torių sėkmes ar nesėkmes, jų 
„naivumą" ar ..ciniškumą" ver
tinti vien pagal tai. kas valdo 
įmonę ir kaip jai sekėsi. 

Jau aptarėme „Mažeikių 
naftos" finansines būklės są
sajas su 1999 m. Lietuvos 
finansų krize. Ne mažiau svar
bios ir politinės sąsajos. Vargu 
ar kas nors ryžtųsi neigti, kad 
„Lukoil", Rusijos energetikos 
ministerija bei kai kurios kitos 
Maskvos įstaigos darė viską. 

kad „Mažeikių naftą" galuti
nai perimtų Rusija. Savo ruož
tu „Williams" turėjo akivaizdų 
savo Vyriausybės palaikymą, 
amerikiečių įsitvirtinimas artino 
Lietuvą prie euroatlantinės 
erdvės. 

..Mažeikių naftą" perėmus 
,.Williams", „Lukoil", o tuo pa
čiu ir Rusijos, „energetinė poli
tika" Lietuvoje pralaimėjo. Tuo 
metu A. Kubiliaus vadovauja
ma Vyriausybė galutinai susi
tvarkė su finansinės krizės 
padariniais, buvo žengti ryžtingi 
žingsniai link ES ir NATO. 
Lietuvai tik paskutinę akimir
ka pavyko išvengti Rumunijos 
bei Bulgarijos likimo ir įsi
tvirtinti vadinamojoje antrojo
je kandidačių į ES grupėje. 
Manyčiau, kad būtų pernelyg 
neišmintinga atmesti mintį, 
jog 1999-ųjų sprendimas dėl 
„Mažeikių naftos" šiam galin
gam Lietuvos šuoliui jokios 
įtakos neturėjo. 

Šiandien ..Mažeikių naf
tos" priklausomybės klausi
mas savo politinę svarbą yra 
gerokai praradęs. Turime ir al
ternatyvių apsirūpinimo ener
getikos žaliavomis galimybių, 
o kas svarbiausia, nebesame 
geopolitinėje kryžkelėje. 

Kita vertus, kiek ankstoka 
būtų tvirtinti, kad „Mažeikių 
naftos" priklausomybės byla 
yra visiškai baigta. .Jukos" va
dovai yra patekę į didelę Krem
liaus nemalonę. Jeigu tarpu
savio karas nesiliaus, tarp ko
vos taikinių neabejotinai pa
teks ir .Mažeikių nafta", o ypač 
jos sudėtyje esantis Būtingės 
terminalas. Geostrateginė šios 
įmonės vertė Rusijoje gerai 
suvokiama. 

Jeigu šio klausimo nekar
toja kiekvieno užsienio lietu
vio lūpos, tai jis visada yra 
mintyse. O atsakymai į jį — 
įvairiausi. (Atrodo, tartum du 
asmenys turi tris nuomones...) 

Nuvykę Lietuvon kaip turis
tai, susidaro vienokį vaizdą, o 
paviešėję pas savo gimines 
kaime, įgauna visiškai prie
šingą požiūrį. Tuo tarpu asme
nų, lankančių Lietuvoje globo
jamus našlaičius, apleistus 
vaikus, mokyklas, nuomonė, 
nors svari ir patikima, papras
tai nebūna labai saulėta. 

Turistui keliaujant po Lie
tuvą (ypač nuvykus po ilges
nio nesilankymo), akys raibs
ta nuo visur aiškiai matomos 
didelės pažangos: Vilnius gra
žėja ne žingsniais, o šuoliais; 
Kaunas keliasi iš pilkų, niūrių 
pastatų snaudulio; Trakai ste
bina savo vakarietiškai įreng
tų vasarviečių patogumu; Pa 
langą ir Nida auga, plečiasi, 
visur dygsta gražios, moder
niškos architektūros, Euro
pos vilų stiliaus vasarvietės. 

Miestuose parduotuvės 
tiek pripildytos įvairiausiomis 
prekėmis, kad, jeigu jose 
kažko nerandi, tai to daikto 
tiek ir tereikia... Šitoks spal
vingas, turtingas reginys lydi 
ir džiugina kiekvieną užsie
nietį, atvykusį į Lietuvą. Prieš 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejų Lietuva dar 
labiau pasitempė, dar labiau 
pasiruošė priimti užsienio 
svečius. 

Tačiau kai kurie žymūs ir 
paprastai labai objektyvūs lie
tuviai, grįžę apsigyventi Lie
tuvoje (daugiausia iš Jung
tinių Valstijų), tvirtina, jog 
„Vilnius, tai dar nėra visa Lie
tuva!" Pagal sostinę gyvenimo 
Lietuvoje, ypač jos provincijo
je, spręsti nedera. 

Ir kaip surasti tą aukso 
vidurį, kokiu būdu nutverti tą 
stebuklingą giją, vedančią į 
„tikros tiesos kamuolį"? 

Gal verta pažvelgti, kokia 
nuomonė yra Lietuvoje gyve
nančių mūsų tautiečių? 

Vargiai ir ten ieškotume 
vieningo atsakymo, nes vaiz
das — daug margesnis už ge
nį! Vieni džiaugsmingai tvirti
na, kad padėtis visgi gerėja: 
kiti tebeašaroja — „viskas 
labai blogai, nėra darbų!" 

O štai ir keli pasisakymai 
sėkmingai dirbančių bei savo 
namelį turinčių. Jų nuomone, 
imant visos šalies mastu, pa
dėtis tikriausiai gerėja. Pernai 
ekonomika paaugo 9 procen
tus; šiemet pranašaujama, 
kad pakils bent 6.5 proc. Yra 
labai daug parduotuvių su 

brangiomis prekėmis. Jeigu 
jos nebankrutuoja, vadinasi, 
yra ir daug pasiturinčių pir
kėjų, kuriems tokios kainos 
nėra neprieinamos. 

Per pastaruosius penke
rius ar šešerius metus benzi
nas pabrango dvigubai, tačiau 
mašinų gatvėse ir keliuose ne 
tik nesumažėjo, bet žymiai pa
daugėjo — Vilnius jau gerokai 
vargsta nuo dažnų judėjimo 
„kamščių". 

Statoma daug naujų par
duotuvių, pramogų centrų, 
privačių gyvenamų namų, bet 
ne visur tokiu mastu, kaip 
Vilniuje. Visi žino, kad Vilniui 
valdžia skiria daugiau pinigų, 
nuskriaudžiant kitus miestus 
bei rajonus. Pavyzdžiui, 2009 
m. Lietuvos tūkstantmečiui 
paminėti 11009 metais Lietu
vos vardas pirmą kartą pami
nėta rašytiniuose šaltiniuose), 
Vilniui vėl paskirta nemaža 
suma litų. Tačiau tokia proga 
turėtų būti atsižvelgta į visus 
Lietuvos miestus bei vietoves 
— visame krašte turėtų būti 
atlikti pagerinimai, pagražini
mai. Juk tai visos valstybės 
mokesčių mokėtojų pinigai, 
tad visi vienodai turėtų jais ir 
pasinaudoti! 

Deja, tokio išmintingo lėšų 
paskirstymo dar negreit, atro
do, bus sulaukta, nes šiuo me
tu beveik visos lėšos skiriamos 
tik vienam Vilniui — numa
toma statyti naują tiltą per 
Nerį. atnaujinti Gedimino 
prospektą (iš dalies tas jau at
likta), užbaigti Valdovų rūmų 
statybą... Tiesa, Kaune žada
ma suremontuoti Konstantino 
Mikalojaus Čiurlionio muzie
jų, o kituose miestuose — turbūt 
visai nieko arba labai nedaug. 

Daug žmonių Lietuvoje 
taupo JAV dolerius, bet do
leris neseniai buvo nuo 4 litų 
nukritęs iki 2.9 Lt. Nepai
sant, kad šiuo metu jau vėl pa
kilo iki 3.15 Lt. bet visgi 
žmonėms — aiškus nuostolis. 
Vis dėlto daug kas tiki, kad 
doleris atsigaus iki savo buvu
sio lygio ir vilties dėl su
mažėjusių santaupų nepra
randa. 

Per pastaruosius metus 
daugelis Lietuvoje užsitikrino 
pragyvenimo lygį, tik dėl jo 
dirbti tenka daug ilgiau ir 
sunkiau. Kainos po truputį vis 
kyla. o atlyginimas už darbą 
palaipsniui mažėja. Be abejo
nės, gyvenimas gerėja, bet ne 
visiems vienodai, tad nereikia 
stebėtis, kad daug žmonių to 
geresnio gyvenimo ieško už
sienyje, išvykdami iš savo tė
vynės ir legaliais, ir nelega
liais keliais. 

LIETUVIŠKUMO ŽENKLŲ 
BEIEŠKANT 

DOVILĖ PETKŪNAITĖ, 
RITA KUCHARČIKAITĖ 
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Gaila, bet daug. brangių 
vokiečių ir kitomis kalbomis 
parašytų, knygų karo metu 
žuvo. Dabar, šiomis dienomis. 
jos turėtų neįkainojamą lite
ratūrinę vertę. „Ten buvusius 
paveikslus žmonės išsidalijo, o 
mes 1944 m. iš kaimo, palikę 
ir baldus, ir paveikslus, ir 
knygas, išvažiavome į Kauną 
ir ten gyvenom". — tęsia sūnė
nas. 

Rašytojas Jurgis Savickis, 
palikęs savo gimtinę ir išva
žiavęs į Monte Karlo, nenuri
mo, o įkūrė lietuvišką sodybą 
„Ariogalą", kad bent mažas 
tautiškai įrengtas kampelis 
jam primintų tėvynę. 

Įdomu, ar mūsų bendra
keleivis žada grįžti į Lietuvą? 
„Labai daug kas iš Lietuvos 

važiuoja dirbti į Karaliaučių. 
Aš Kaune turiu butą, ten gy
vena sūnus". 

Visų svarbiausia, kad su 
sūnumi nuo pat mažens buvo 
kalbama tik lietuviškai. Nors 
vaikas Karaliaučiuje lankė ru
sišką vidurinę mokyklą, bet 
Kaune baigė Žemės ūkio aka
demiją, įsidarbino ir tvirtai 
pasirinko vienajam svarbesnę 
kalbą: bendrauja ir rašo tik 
lietuviškai. Kadangi A. Savic
kio žmona iš dalies ukrainietė, 
iš dalies estė, iš dalies rusė, 
tai suprantama, jog vaikas 
nebuvo verčiamas rinktis to, 
ko nenori, — jis puikiausiai 
išmoko ir gerbia abiejų tėvų 
gimtąsias kalbas. 

Iš tikrųjų, ar tėvas turi 
šeimoje įtakos dėl kalbos ir 

tikėjimo? Anot Donelaičio že
mėje gyvenančio A. Savickio, 
tėvas labai daug gali. jeigu yra 
patriotas, užsispyręs. Ir staiga 
prisimena nemalonų įvykį: 
„Neseniai mes būrėme vaikus į 
lietuviškas mokyklas. Užėję į 
kiemą, rasdavome tėvą lietuvį, 
gražią motiną rusę ir vaikus, 
nemokančius lietuviškai šne
kėti... Aplankėm tris šeimas, 
kuriose padėtis panaši: arba 
vaikai siauromis akimis, arba 
visai nekalba lietuviškai, o 
baisiausia — nenori kalbėti. 
Taigi tėvai pametė savo pat
riotiškumą. Atsitiko pats bai
siausias dalykas..." 

Paskutinis kalbintasis Ma
žojoje Lietuvoje gyvenantis lie
tuvis tarsi užbaigia mūsų pa
tirtus įspūdžius: yra daug čia 
gyvenančių lietuvių, kuriems 
brangi gimtoji kalba, svarbios 
tėvų šaknys bei saugomos 
tradicijos, tačiau dar daugiau 
yra tokių, kurie užmiršo, pa
niekino tai, kas juos lydėjo nuo 
pat gimimo, kas suteikė pro
gos išreikšti savo mintis bei 

bendrauti su aplinkiniais. 

Tai ką pasakyti apie 
Tolminkiemio lietuvius? 
Juk mūsų kelionės tikslas 

— pavaikščioti K. Donelaičio 
pėdomis, praturtinti dvasinį 
pasaulį, o svarbiausia — su
rasti tuos vietinius gyventojus, 
kurie dar išdrįsta save laikyti 
lietuviais. 

Ir suradome: iš Lietuvos 
mes buvome pirmosios atvy
kėlės, kurios peržengėme jų 
namų slenkstį ir pamatėme 
tai. ko nesitikėjome. Štai ko
dėl, grįždamos namo. norė
jome išgirsti kitų žmonių, pro
tingų, išsilavinusių, neabe
jingų talkininkų, nuomone 
apie Tolminkiemio likimą. 

Štai Vilniaus „Alko" klu
bas, kuris kasmet mus kviečia 
į talkas, jau trisdešimta kartą 
važiuoja tvarkyti Tolmin
kiemio ir Lazdynėliu aplinkos. 
Klubo nariai niekuo nesistebi. 
nes aiškiai suvokia, kad da
bartiniai Mažosios Lietuvos. 
ypač Tolminkiemio, lietuviai 

tapo susidariusių istorinių 
aplinkybių aukomis. Juk čia 
nebėra ne vieno K. Donelaičio 
laiku palikuonio, o užplūdę 
persikėlėliai — pabėgėliai, ku
rie apsigyveno laikinai, paskui 
apsiprato ir pasiliko. Iš pra
džių jie buvo atsargūs ir ne
patiklus, apimti baimės, bet 
vėliau aprimo, tačiau liko šiam 
kraštui svetimi, abejingi be
veik viskam, o baisiausia — 
istoriniam paveldui. Taip pa
lengva mire lietuviškos tradi
cijos, gimtasis žodis ir netvir
tai išmokti poteriai. O aplin
kui ne vienos lietuviškos mo
kyklos, ne mažiausios bažny
tėles. Ta mes pamatėme savo
mis akimis. 

Tai kas jie. tos lietuviškos 
kilmes lietuviai? Daugelis jų 
nežino, mes taip pat. Nesu
randa tinkamo žodžio ir profe
sorius.!. Girdzijauskas, ir teis
mo eksperte, tyrinėjusi poeto 
rankraščius. O. Dambraus
kaite, ir daug metų Karaliau
čiuje gyvenantis• A. Savickas, 
ir pagaliau Napoleonas Kit

kauskas, K. Donelaičio bažny
čios atstatymo autorius, mus 
lydėjęs kelionėse. 

Iš tikrųjų, kaip juos pava
dinti? Ar galime aikčioti, nu
stebti ar net piktintis? Leng
viausia — pasmerkti, bet ar 
turime teisę? 

Taigi, mūsų galvose su
maištis, minčių blaškymasis, 
daugybė klaustukų širdyje: ar 
ir mes. gimusios ir užaugusios 
Tolminkiemyje, didžio Poeto 
žemėje, būtume taip pat pa
niekinusios protėvių kalbą, 
tradicijas, moralę. Ar ir mes 
lengva širdimi praeitume pro 
K. Donelaičio šventorių, nė 
karto ten neužsukdamos?! 

Pamąstymai sugrįžus 
VTisi gamtos kampeliai gra

žūs. Bet vasaros pradžioje jų 
grožis savitas. Tolminkiemio 
medžiai džiaugsmingai ošė, 
nuprausti šilto vasaros lie
taus, o lapai, mirgėdami įvai
riausiais žaliais atspalviais, 
blizgėjo, tarsi medum patepti. 

Tačiau šią harmoniją ir 

gamtos darną trikdė medis 
sausuolis, toks vienišas ir ats
tumtas, įsispraudęs tarp dul
kėto vieškelio ir daržo tvoros. 
Senasis ąžuolas stovėjo lyg 
nebylus priekaištas: kodėl dar 
nenukirstas, jeigu vis tiek ne
reikalingas, nejau žmonės ne
supranta, kad nuleistos šakos, 
lyg amžiaus nukamuotos ran
kos, trokšta poilsio gimtojoje 
žemėje. O laikai jau nebe tie... 

Mums. liūdnai nužvelgu
siems varganą, širdį spau
džiantį ir graudinantį medį, 
belieka tik spėlioti, ką galėtų 
pasakyti senolis, jeigu pra
biltų. 

Medis — tai žmogus, gims
tantis ir gyvenantis savitą gy
venimą, mirštantis ir kartu su 
savimi nusinešantis matytus 
vaizdus ir patikėtas paslaptis. 
Audros — tai gyvenimo išban
dymai, žiemos — tai ramus 
poilsis po nugyventų metų, 
pavasariai — tai atgimimas, 
noras keltis ir stiebtis į saulės 
spindulius. 

Nukelta į 5 psl. 
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POPIEŽIAUS APAŠTALINEI 
KELIONEI Į LIETUVĄ 

PAMINĖTI 

Lietuva, Lietuva, gir
džiu tavo balsą...", 
— kalbėjo šventasis 

Tėvas Jonas Pau l ius II, 1991 
m. birželį l ankydamasis Lom
žoje. Praėjus dvejiems metams, jis 
iš art i išvydo ir mūsų šalies 
veidą leisdamas čia gyvenan
t iems krikščionims tiesiogiai 
patir t i jo asmenybės ir per jį 
veikiančios Dievo Malonės ženk
lus. Vyriausias Katal ikų Baž
nyčios ganytojas, 1993 m. rug
sėjo 4 d. pirmą ka r t ą istorijo
je atvykęs į Lietuvą, Vilniaus 
oro uoste kalbėjo: „Nepapras
ta i j a u d i n d a m a s i s ką tik 
pabučiavau Lietuvos žemę, — 
dėkoju Dievui už man duotą 
malonę atvykti pas jus . Trokš
te troškau aplankyt i ypač man 
brangią jūsų žemę!". Lietu
viai sutiko šventąjį Tėvą su 
būdingu sve t ingumu ir 

nuoširdumu. 
Iš deš imt ies metų per

spektyvos žvelgdami į tas 
nepapras tas d ienas , kai šven
tas i s Tėvas vaikščiojo tarp 
mūsų . p a s i s t e n k i m e giliau 
suvokti jo žodžių ir jo įkvėptų 
pokyčių katal ikų ir visos 
visuomenės gyvenimo pras
mę. Ne visi tuomet įstengė jo 
žodžius įsidėti į širdį, ne visų 
protus pasiekė ir sąžines pa
žadino su didele meile tarti 
Jono Paul iaus II paraginimai. 
Todėl pr is iminkime juos, atsi
verkime j i ems , i dan t nepa
prastai šiuolaikiškos popie
žiaus min tys m u s augintų 
kaip krikščionis, kaip dvasiš
kai prisikeliančius stiprėjan
čios tautos žmones. 

Visų p i rma šv. Tėvo 
atvykimas m u m s aiškiai paro
dė, kad Lietuvai , kurią buvo 
bandyta pr ievar ta atskirt i nuo 
Romos, nuo krikščionijos, pla
čiai atsivėrė Visuotinės Ka
talikų Bažnyčios durys. Baž
nyčios visuotinumo dvelksmas 
džiaugsmu už tv indė mūsų 
žmonių š i rd is . Išgyvenome 
nuotaiką, kokia apima vaikus, 
su t inkanč ius gr įž tant į juos 
mylintį tėvą. kur is visą laiką 
rūpinosi, dėl jų sielojosi, jiems 
visokiais b ū d a i s stengėsi 
padėt i . Lie tuvos jaunimui 
popiežius kalbėjo: ,.Kaip Pet
ras , ateinu skelbti Kristaus, 
jūsų padrąsint i , kad sektu
mėte pėdomis To. kuris duoda 
vienintelę tikrąją viltį. 

Po kiekvieno reikšmingo 
visuomeninio pasikeitimo 
žmogaus elgesys ir siela būna 
žaizdota". — su Gerojo sama
riečio j a u t r u m u šv. Tėvas 
įvertino mūsų visuomenės 
dvasinę būklę. Tačiau jis ne
verkšleno ir negraudino prisi-

ap ie skaudžią 

praeities patirt į . Kryžių kalne 
giliai sujaudintas šio lietuvių 
tikėjimo liudijimo, popiežius 
kalbėjo: „Kryžiaus pamokos 
yra 'Dievo galybė ir Dievo 
išmintis ' (1 Kor. 1,24). Čia ir 
yra Gerosios Naujienos esmė, 
leidžianti supras t i , kas yra 
Dievas ir kas yra žmogus". 

Šven tas i s Tėvas atvyko 
mums priminti , kad Bažnyčios 
moksle yra „teisingų principų 
ir t inkamų kriterijų", kuriais 
tu rė tų būti grindžiamas tau
tos laisvės ir kūrybos kelias. 
Visų jo kalbų, anuomet pa
sakytų Lietuvoje ir šiandien 
dažnai kartojamų, svarbiau
sia mintis — raginimas kurti 
„naują žmogų". Tai Šventojo 
Rašto šerdis: „apsivilkite nau
ju žmogumi, sukurtu pagal 
Dievą teisume ir tiesos šven
tume" (Ef 4,24). Ką reiškia 
būt i „nauju žmogumi"? Šv. 
Tėvas aiškiai ir nedvejodamas 
nurodė nesenstantį ir nenyks
tantį šaltinį: „Evangelija, ši 
t ikro atsinaujinimo ir vilties 
naujiena, t ebėra svarbi kiek
vienai epochai ir kiekvienam 
asmeniui . Paverskite ją kas
dienio gyvenimo norma". 

Tai itin aukšti , net radi
ka lūs reikalavimai, tačiau jie 
— vienintelis kelias į tikrąją 
žmogaus la imę ir laisvę. Mūsų 
t a u t o s nepriklausomybės 
kelionė jau parodė, kad ant 
piktžolių bei usnių neauga 
vaisiai , kur ie maitintų ir au
gintų žmogų. Šventojo Tėvo 
žodžiai, pasaky t i j aun imui 
pr ieš dešimt metų, labai aktu
a lūs ir šiandien: „Veltui ieško 
la imės tie, kur ie paiso vien tik 
savęs ir klausosi klaidingų 
pranašų balso, eina vartojiš-
k u m o ir pašlijusios dorovės 
keliu, egoizmą laiko gyvenimo 
būdu, abejingi religijai. Veltui 
kai kurie ieško laimės ir 
skaudžia i nusivilia, t ikėda
miesi ją ras t i sektose, kurios 
žaidžia su žmogumi, siūlo 
egzotikos ir magijos pokštus... 
Nuo šių klystkeliuose augan
čių medžių nuraškyti vaisiai 
tuč tuojau baisiai apkars ta . 
Kai kurie šiuolaikinio jaunimo 
bruožai, — sakykim, narkoti
kų plat inimas ir vartojimas, 
dirbtinio rojaus paieškos, sek
so ir pornografijos tu rgus , 
nep i lnamečių savivalė ir 
nusikal t imai , savižudybės, — 
slepia gilią ir siaubingą tuš
tumą , ver tybių krizę, kuri 
neišvengiamai veda į moralinę 
suirutę". 

„Naujas žmogus" negali 
bū t i k u r i a m a s be a i škaus 
supra t imo ir apsisprendimo. 
Kiekvieno sąžinėje įrašyti 
pr ig imt in ia i dėsniai padeda 

TRUMPAI APIE SASNAVOS PARAPIJĄ 

Popiežius Jonas Paulius" II meldžiasi prie Aušros Vartų Švč. Mergelės 
Marijos paveikslo Vilniuje. Eltos nuotr. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

\Noodrids;t' išnuomojami 
2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Major taxicab co. looking for 
qualified cab drivers 

to serviee south suburbs. 
To apply please 

call 847-414-5623. 

PASLAUGOS 
TAISOME 

SKALBIMO M AŠIS \S 
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 

SISTI MAS VIRYKLAS.ORO 
VĖSINTUVUS 

H. DECKYS 
ILL. 773-585-6624. 

STATE K VRM INSURANCE 
\l It K K *« M X \VMU SVHKA iXh 

IR (lYVYHRSIIRU TUMAS. 
1 rank Zapolis ii Ott Vk>r 

Aukso S K.int' k.tlh.i lietuviškai 
KRANK / U'OI IS 

3208 1/2 WeM 95th Street 
I ei. 708-424-8654 773-581-8654 

Reikalinga vairuojanti. 
vyresnio amžiaus moteris 

prižiūrėti vaikus ir 
gyventi kartu. 

Tel. 630-655-4965. 

Housekeeper/cleaning person 
needed to maintain l,ake%iew 

home. Will be necded Xhrs a week 
Enghsh speaking a mušt Wehicle 
preterred PI „S prnvide references 

Call Judi at 312-640-4552. 

išlaikyti ir kur t i žmoguje 
harmonija, kur ios dėka 
pasiekiama darnos visuome
nėje. Neįmanoma šių dėsnių 
pakeisti „modernesnia is" — 
pa t rauk lesn ia i s a r pa toges
niais . Visi paka i t a l a i t ė r a 
trumpalaikiai , palieka suža
lotą dvasią ir sulaužytą gyve
nimą. Tikrosios žmogaus lai
mės pamatas, pasak šv. Tėvo: 
. .Bendražmogiškųjų dorybių 
ugdymas ir s t ipr inimas, sąži
ningumas, garbingumas, darbš
tumas, tvarkingumas, pasiti
kėjimas, tarnavimo dvasiai 
nuoširdumas, pagarba, san
tūra, ki lniadvasiškumas, tei
singumo ir atsakomybės jaus
mas , dvasinė pus iausvyra , 
romumas, a tv i rumas — štai 
kai kurie 'naujojo žmogaus ' 
būdingieji bruožai . B ū t e n t 
tokio žmogaus jūsų tėvynėje 
labiausia re ikia , kad būtų 
užtikrinta gerovė ir taika". 

Žmogus yra Žemės veido 
puošmena ir pasididžiavimas. 
Deja, kar ta is jis tą veidą su
darko. Mūsų visuomenė atsi
naujina žmogaus dėka. Tačiau 
atsinaujina t ik t iek, kiek 
atsinaujina pats žmogus, pak
lusdamas Dievo Dvasiai . To
dėl šventasis Tėvas ta ip ug
ningai kreipiasi į viso pa
saulio j a u n u s žmones . J i s 
šaukte šaukė ir Lietuvos jau
nimui: „At idaryk i te dur i s 
Kristui! Būkite pirmieji šauk
liai naujosios evangelizacijos, 
kurios dabar taip s t inga jūsų 
tėvynei, Europai ir pasauliui!" 
Kviesdamas jaunimą ..dar
buotis, kurt i t ikrai laisvą, 
vieningą žmoniją", popiežius 
ypatingą dėmesį kreipia šei
mai, vadindamas ją ,,pirmąja 
namų Bažnyčia, kur praside
da naujosios kartos evangeli
zacija". Šeimos da rna ir pa
vyzdys padeda nesugr iauna
mus pamatus žmogui ugdyti 
ir suteikia jėgų a ts i la ikyt i 
prieš visas pasaulio negeroves. 

Naujas žmogus kur ia mū
sų laisvės pilnatve, žengda
mas Evangelijos t iesa grįstu 
keliu, p a k l u s d a m a s sąžinės 
balsui ir sąmoningai prisiė
męs atsakomybę. Naują žmo
gų ugdo t ikėj imas. . .Linkiu 
jums. — sakė šv. Tėvas, — 
kad šis tikėjimas visada būtų 
jūsų galia, kuria ga lė tumėte 
dvasiškai ir išoriškai a tkur t i 
savo tėvynę, savo gyvenimą, 
savo lietuviškąjį ir krikščio
niškąjį identitetą Bažnyčios, 
mūsų motinos, Europos ir 
žmonijos labui". Šiandien pil
dosi popiežiaus linkėjimai — 
Lietuvai a ts iver ia Europos 
erdvė. Europos mums reikia, 
idant kur tume saugesnį, so-
tesnj rytojų. Tačiau ir mes 
reikalingi Europai . į ją at

s inešame savąjį religinį, t au
tinį bei ku l t ū r i n į lobį. Pr i 
s imink ime popiež iaus žo
džius, p a s a k y t u s senojo Že
myno Rytų ir Vakarų, pa
sitikint savo ilga krikščioniš
ka tradicija, Lietuva galės iš 
naujo eiti vienybės a tkūr imo 
keliu, da rn ia i bendradarb iaut i 
su kitomis Europos tautomis . 
Ženkite šiuo keliu, brangieji, 
broliai, seserys!" 

.Šventojo Tėvo žodžiai bu
vo pranaš i šk i . Europos susi
vienijimas te ikia džiaugsmą, o 
k a r t u įpareigoja . Įpareigoja 
išlaikyti savo religinę tapaty
bę ir pr is idėt i „• prie Europos 
kr ikščioniškosios tradicijos 
palaikymo. Kaip liudija Eu
ropos istorija, krikščionybė du 
t ūks t an tmeč iu s buvo ir lieka 
svarbiausias jos veiksnys. Šį 
birželį paske lb t ame apaštali
niame pa rag in ime Ecclesia in 
Europa (Bažnyčia Europoje) 
popiežius r a šo : „Krikščio
niškasis t ikėj imas suformavo 
kont inento ku l tū rą ir yra ne
a t sk i r iamai sus ie tas su jo is
torija (...). nepaisant skausmingo 
pasidalijimo t a r p Rytų ir Va
karų, krikščionybė tapo pačių 
europiečių religija. Netgi mo
derniais dabar t in ia i s laikais, 
kai religinė vienovė vis labiau 
skaidosi (...), tikėjimo vaidmuo 
išlieka re ikšmingas" . 

Šventasis Tėvas ir šiandien 
n e u ž m i r š t a Lie tuvos , ma to 
mūsų tėvynę t a rp Europos 
šalių. Beveik kiekvienos au
diencijos me tu ka ip pagarbos 
ir meilės ženklas mums, kaip 
vienybės ir tėviškos globos 
išraiškai iš jo lūpų nuskamba 
lietuviškas „Garbė Jėzui Kristui". 

Pr i imkime šią brangią do
vaną — šventojo tėvo pagar
bą, meilę ir globą. Tepadrą-
sina ji m u s tapt i naujais 
žmonėmis naujojoje Europoje. 
1993 meta i s a ts isveikinant su 
Lietuva, jo pasakyt i žodžiai 
kviečia: „ B r a n g u s broliai ir 
sesės, reikia a tver t i duris ki
tiems ak i rač iams . Šiam tiks
lui Bažnyč ia siūlo r emt i s 
Evangelija, kur i yra šviesa, 
apšv ieč ian t i žmogaus ver tą 
visuomeninės pažangos kelią. 
Šiame kelyje kiekvienas as
muo p r ipaž į s t amas kaip gyvo
jo Dievo paveikslas . Šios švie
sos dėka lietuviai sugebės kur
ti gėrį, vieningai ir taikiai gy
venti . Šiuos nuoširdžius linkė
j imus telydi mano palaimini
mas". 

P r i s i d ė d a m i prie labai 
b rangaus popiežiaus kvietimo 
ir pa la iminimo, mes raginame 
kiekvieną tikintįjį apmąstyti 
k i ln ias , s v a r i a s , gydančias 
šventojo Tėvo mintis — mūsų 
dvasinio augimo gaires 

S a s n a v o s parapi ja t u r i 
g raž i aus i ą neogotikinio s t i 
liaus bažnyčią visoje Vilka
viškio vyskupijoje. Bažnyčios 
bokštas y ra 60 metrų aukščio, 
m a t o m a s iš visos apylinkes. 
Parapi ja tur i apie 2,000 para
pijiečių, kur ių dauguma y ra 
žemdirbiai , todėl šiuo me tu 
gyvena gana skurdžiai . Ka
dangi bažnyčia buvo ne re 
montuota daugiau nei 30 me
tų, t eko neatidėliojant pradėt i 
bažnyčios remontus . Per tuos 
5 m e t u s pakei tėme bažnyčios 
stogą, su tvarkėme bažnyčios 
p a m a t u s , nuvalėme bažnyčios 
fasadus, nudažėme bažnyčios 
bokštą, dekoro elementus . Kai 
k u r i e m s d a r b a m s teko dėl 
bažnyčios aukščio samdyti ne t 
a lp in is tus . 

Praėjus ia is metais pakei
t ėme senas medines bažny
čios gr indis , kurios buvo visiš
kai supuvusios ir dažnai įlūž-
davo tiesiog po žmonių kojo
mis. Sudėjome akmens masės 
p ly te l ių gr indis , p a d a r ė m e 
naują marmuro altorių, pada
rėme naują bažnyčios elektros 
instaliaciją ir įgarsinimą, iš 
dal ies išdažėme bažnyčią. 

Š iuo metu d idž iaus ia 
problema yra bažnyčios lan
gai, kur ie dėl konstrukcijos 
s i lpnumo ir laiko yra visiškai 
susidėvėję, stiklai tiesiog krenta į 
bažnyčią, tuo sukeldami pavo
jų į pamaldas sus i r inkusiems 
žmonėms. Nors parapija y ra 
labai sunkioje f inansinėje 
situacijoje, dėl praėjusių metų 
didelių remonto darbų, y ra 
pr ivers ta ieškoti aukotojų ir 
pakeis t i bent t r is bažnyčios 
l angus , kurie yra avarinėje 
būklė je , nes Darbų saugos 
inspekci ja g ras ina uždary t i 
bažnyčią, jei iki lapkričio pir
mos nebus sutvarkyt i langai, 
k u r i e kelia pavojų žmonių 
s augumui . 

Nuo 2001 metų parapija 
y r a a t s i ė m u s i ja i p r ik lau
sančią senąją kleboniją, kur i 
dėl savo istorinio ir architek
tū r in io ypatumo yra į t raukta į 
Lietuvos Respublikos Kultū
ros vertybių apsaugos depar
t a m e n t o registrą, kaip valsty
bės saugojamas objektas. Tai 
u n i k a l u s medines a rchi tek
t ū r o s pavyzdys, v ien in te l i s 

Marijos Vardo baznyck 
jinti. 

Sasnavoje interjero detalė, jau baigiama atnau-

toks visame Suvalkijos regio
ne. Kadangi sovietiniais me
ta is buvo pas ta ty ta ki ta kle
bonija, senąją kleboniją sten
giamės suremontuot i ir įreng
ti joje parapijos namus, kuriuose 
būtų įrengta parapijos salė. 
patalpos vaikų katekizacijai . 
j aun imo ir vaikų veiklai , ta ip 
pat „Caritas" ir ki tų organi
zacijų pa ta lpos . A n t r a j a m e 
pas t a to a u k š t e p l a n u o j a m e 
įrengti gyvenamas pa ta lpas , 
kuriose galėtų laikiną prie
globstį rast i vieniši seneliai , 
kur iems j au yra per sunku gy
vent i s a v a r a n k i š k a i , t ač i au 
išvežami į kitų miestų globos 
n a m u s j ie pa t i r i a d idž iu lę 
įtampą, jaučiasi a t sk i r t i nuo 
savo aplinkos ir j i ems brangių 
vietų bei žmonių. Todėl j a u 
daba r daugel is senyvo a m 
žiaus žmonių laukia kada bus 
res tauruot i parapijos nama i 
ir teiraujas, a r j ie galės juose 
apsigyventi. Tačiau dėl lėšų sto
kos darbai vyksta gana lėtai . 

Šiuo metu j a u e same su-

Savanoriai talkininkai padeda remontuoti Sasnavos bažnyčią. 

t v a r k ę pas t a to p a m a t u s , s ie
n a s , uždėję naują s k a r d o s 
stogą ir šiais meta i s p lanuo
j a m e sudėt i pas t a tu i l angus , 
a p k a l t i s i enas d a i l y l e n t ė m . 
Tač iau lieka d a r visi v idaus 
į rengimo darba i . 

Ate inančia is meta is Sas 
navos parapi ja švęs 100 metų 
jubiliejų, todėl labai norė tųs i , 
kad š iam graž iam jubiliejui 
p a b a i g t u m e bažnyčios ir pa ra 
pijos n a m ų r e m o n t u s . P e r 
tuos penke r ius me tus parap i 
j a s u l a u k ė d a u g ge rada r ių , 
k u r i e padėjo t va rky t i baž
nyčią ir parapijos n a m u s . Su 
didžiuliu dėk ingumu kasd ien 
šv. Miš ių bendroje maldoje 
meldž iamės už visus gyvus ir 
mi rus ius mūsų parapijos ge
r a d a r i u s . Keletą ka r tų metuo
se auko jame specialias šv. Mi
š ias už ge radar ius . Tik imės , 
kad ir ateityje Dievas padės 
mūsų parapi ja i rast i aukoto
jų , kad g a l ė t u m e užba ig t i 
p r a d ė t u s da rbus ir garbin t i 
Viešpatį su tvarky tuose Dievo 
n a m u o s e , bei vykdyt i p a s 
toraciją parapijos namuose . 

J e i kas galėtų a u k a (nors 
ir nedidele) prisidėti prie Die
vo Mot inos Mari jos Vardo 
Sasnavoje bažnyčios remonto , 
ga l ima tai a t l ikt i Šiluvos at
laidų Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje metu , nes Sasnavos 
k lebonas kun. A. Liepa vado
vauja a t l a idams . Vėliau a r iš 
toliau nor in tys paaukot i , gali 
s iųst i auką Švč. M. Marijos 
G i m i m o parapi jos v i k a r u i 
kun . Rimvydui Adomavičiui, 
pažymin t , kad tai Sasnavos 
bažnyčiai . Aukos bus pers iųs
tos į Lietuvą. 

Kun. A. Liepa 
Sasnavos Marijos Vardo 

parapijos klebonas 

Lietuvos vyskupai Marijos Vardo bažnyčia Sasnavoje 



Šiluvos atlaidai — popiežiaus vizito Lietuvoje dešimtmečiui 
Atkelta iš 1 psl. 

Sekmadienį Šilinės atlaidai 
prasidėjo eitynėmis į Šiluvą iš 
Tytuvėnų ir nuo Dubysos slėnio. 
Pagrindinė atlaidų diena — pir
madienis, kuomet buvo mel
džiamasi už motinas, šiais me
tais gimusius kūdikius. 

Atkelta iš 1 psl. 
sukūrė skulptorius Stanislovas 
Kuzma. 

Ant 10 tonų sveriančios 3.7 
metro aukščio skulptūros posta
mento lotynų kalba iškalta, kad 
Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Aleksandras 
yra Panevėžio miesto įkūrėjas. 
Lietuviškai cituojamas istori
niuose raštuose užregistruotas 
miesto pradžios faktas. 

Daugelis istorikų seniausia 

Savaitę truksiančiuose Šilu
vos atlaiduose po vieną dieną 
bus skiriama maldai už ligo
nius, kunigus ir vienuolius, poli
cijos ir teisėtvarkos darbuoto
jus, Lietuvos kariuomenę, vai
kus ir jaunimą, šeimas. 

Vaikų ir jaunimo dieną vyks 

Panevėžio miestui — 500 metų 
žinia apie Panevėžį laiko kuni- bažnyčiai 
gaikščio Aleksandro 1503 metų 
rugsėjo 7 dienos raštą Ramyga
los klebonui. 

Jame rašoma, jog Alek
sandras, sužinojęs iš Vilniaus 
vyskupo, kad dalis tos parapijos 
gyventojų dėl bažnyčios tolumo 
melstis renkasi krūmokšniais 
apaugusioje vietoje tarp Nevė
žio ir Lėvens upių ir kad tai gre
sia žmonėms grįžti į pagonybę, 
dovanojo šią žemę Ramygalos 

vaikų giesmių švč. M. Marijai 
festivalis, o Kauno arkivyskupi
jos jaunimas Vilniaus jaunuo
liams perduos po Lietuvą neša
mą Pasaul io jaunimo dienų 
kryžių, kurį popiežius Jonas 
Paul ius II dovanojo pasaulio 
jaunimui. 

Dovanotose žemėse prie Ne
vėžio buvo pastatyta pirmoji Pa
nevėžio bažnyčia ir smuklė. 

Čia, dabartinėje senamies
čio vietoje, XVI amžiuje pradėjo 
kurtis ir Panevėžio miestas. 

Įspūdingą miesto šventę 
rugsėjo 7-ąją užbaigė legendinio 
miuziklo „Velnio nuotaka" pris
ta tymas Stetiškių aeroklube ir 
spalvingos ugnies salvės. 

Lietuvos diplomatų tyko užsienio žvalgybos 
Atkelta iš 1 ps l . 

Užsienio žvalgybų dėmesio 
objektu tampa ir politikai. 

Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto pirmininkas Al
vydas Sadeckas sakė, kad gauta 
informacija kelia susirūpinimą. 
„Nėra jokių abejonių, kad Lie
tuva domisi užsienio žvalgybos 
tarnybos. Užfiksuota įvairių 
mėginimų bendrauti su mūsų 
politikais, diplomatais. Užsienio 
specialiosios tarnybos norėtų 
gauti vienos ar kitos informaci
jos, todėl einama į artimesnius, 
draugiškesnius, patikimesnius 
kontaktus", teigė jis. 

Komiteto nariai pripažino, 
kad Lietuvos diplomatinės tar

nybos dar nėra pakankamai pa
sirengusios apsisaugoti nuo ga
limų specialiųjų tarnybų provo
kacijų ar teroristų išpuolių. 

Lietuvos ambasadorius Ru
sijoje Rimantas Šidlauskas ne
neigė, kad diplomatais Mask
voje yra domimasi. „Bet negalė
čiau patvirtinti, kad aš arba kiti 
ambasados darbuotojai jaučia 
kokį nors didesnį dėmesį, kad 
vyktų kokie nors nenatūralūs 
dalykai", teigė ambasadorius. 

Lietuvos ambasadorius Bal
tarusijoje Jonas Paslauskas ne
sutiko, kad dabar padidėjo susi
domėjimas Lietuva. „Tas susi
domėjimas buvo visada. Jis yra 
natūralus ir visiškai supranta

mas. J u k mums irgi įdomu, kas 
vyksta pas kaimynus", sakė J . 
Paslauskas. 

Komiteto posėdyje buvo 
kalbėta ir apie būtinybę su
stiprinti kai kurių diplomatinių 
misijų apsaugą. 

Šis k laus imas tapo i t in 
svarbus po to, kai JAV Centrinė 
žvalgybos valdyba pranešė apie 
musulmonų ekstremistų ren
giamus teroristų išpuolius prieš 
kai kurių valstybių ambasadas, 
tarp jų ir Lietuvos ambasadą 
Turkijoje. 

Todėl praėjusią savaitę bu
vo sustiprinta ir Lietuvos am
basados apsauga Turkijos sos
tinėje Ankaroje. 

Prezidento patarėjas siunčiamas „į žvalgybą" Irake 
Atkelta iš 1 psl. 

„Tai yra normali misija, 
kurią, aš manau, daro įvairios 
valstybės. Prezidentas tur i teisę 
siųsti savo patarėją išsiaiškinti 
situaciją, prieš darydamas 
sprendimą", sakė A. Medalins-
ka j . Jis teigė abejojąs, ar kitam 
komandiruotam pareigūnui, pa
vyzdžiui, diplomatui iš Egipte 
esančios Lietuvos ambasados, 
pavyktų gauti tiek informacijos 

Irake, kiek jos surinktų prezi
dento patarėjas. 

„Vykstama tam, kad turė
tumėm informaciją, suvokimą, 
susit ikimus su aukšto rango 
Irako pareigūnais", sakė A. 
Medalinskas. J is pabrėžė, kad 
šiuo metu Lietuva neturi jokio 
diplomatinio atstovo šiame re
gione, žinios apie situaciją Irake 
gaunamos t ik iš ten misiją 
atliekančių kariškių. 

Tuo tarpu Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas sakė, 
kad „kol kas klausimas ne
svarstomas" dėl atstovo Irake, 
nes būtina apsvarstyti praktinę 
tokio žmogaus būtinybę. Jo tei
gimu, prie šio klausimo bus su
grįžta, jei paaiškės, kad yra 
įmonių, kurios nori dalyvauti 
a t s ta tan t Irako ekonomiką, ar
ba, pavyzdžiui, bus gautas JAV 
atstovų Irake prašymas. 

Apie Lietuvos parkus pasauliniame kongrese Afrikoje 
Atkelta iš 1 ps l . 

Valstybinės saugomų teri
torijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktorė Rūta 
Baškyte forumo dalyvius supa
žindino, kas nuveikta Lietuvoje 
po IV Pasaulinio parkų kongre
so, vykusio Caracas (Venezuela) 
1992 m. Šiuo tikslu yra pareng
tas ir specialus leidinys anglų 
kalba. 

Į Pasaulinį parkų kongresą 
įvairių valstybių aplinkosaugi
n inkus sukvietė Pasaulio iš
saugojimo sąjunga (IUCN). To
kie kongresai organizuojami 

kas 10 metų ir skiriami pasau
linės svarbos problemoms sau
gomose teritorijose aptarti ir 
bendriems veiksmams numaty
ti bei įgyvendinti. 

Į Durbaną pakviesta apie 
2,500 žmonių — ne tik saugomų 
teritorijų specialistų, bet ir 
miškų ūkio, žemės ūkio. turiz
mo ir kitų ūkio sričių atstovų iš 
viso pasaulio. Šis kongresas 
daugiausia dėmesio skirs 
saugomų teritorijų teikiamai 
naudai. 

XX a. pabaigoje saugomos 
teritorijos sudarė 10 proc. pla

netos paviršiaus ploto. Jų pag
rindinė paskirtis — išsaugoti 
gamtos ir kultūros paveldo ver
tybes. Šiuo metu vertingiau
sioms žmonijai teritorijoms kaip 
n iekada yra iškilusi didžiulė 
grėsmė dėl nuolat didėjančių 
aplinkos, ekonomikos ir visuo
menės pokyčių. 

Lietuvos valstybinių parkų 
direkcijos ta proga organizuos 
specialius renginius, sk i r tus 
pristatyti V Pasaulinio parkų 
kongreso tikslus, atskleisti sau
gomų teritorijų teikiamą naudą. 

L i e t u v o s k r e p š i n i n k a i t r i u š k i n a s a v o v a r ž o v u s E u r o p o s č e m p i o n a t e 

Atkelta iš 1 psl. 
B grupės trečiojo turo rung

tynėse lietuviai užtikrintai 
nugalėjo Vokietijos komandą 
93:71 ir grupėje užėmė pirmąją 
vietą. 

Šios pergalės dėka Lietuvos 
krepšininkai pateko į ketvirtfi
nalį, kuriame trečiadienį Stok
holme susitiks su D grupės ant
rosios ir C grupės trečiosios ko
mandos rungtynių laimėtojais. 

D grupėje antrąją vietą už
ims Turkijos ir Kroatijos ko
mandų rungtynes laimėjusi ko
manda, o C grupėje trečia lieka 
Serbijos ir Juodkalnijos rinkti

nė, kuri po dramatiškos kovos 
sekmadienį pralaimėjo ispa
nams 67:75. 

Lietuvos rinktinės vyriau
siasis treneris Antanas Sireika 
prisipažino, kad džiaugėsi geru 
komandos žaidimu ir tikisi 
puikaus žaidimo tolesnėse 
rungtynėse. 

„Esu laimingas, nes žai
džiame vis geriau ir geriau, — 
spaudos konferencijoje kalbėjo 
A. Sireika. — Manau, kad kita
me etape viskas bus taip pat 
gerai". 

„Pirmiausia noriu pasvei
kinti lietuvius, kurie krepšinio 

pasauliui parodė, ką sugeba", — 
kalbėjo Vokietijos komandos vy
riausiasis treneris Henrik 
Dettmaan. — Pralaimėjus gali
ma surast i daug neigiamo ko
mandos žaidime, tačiau dabar 
tur ime rengtis kitam etapui ir 
man visai nesvarbu su kuo rei
kės žaisti". 

Kad lietuviai žaidė puikiai, 
pripažino ir Vokietijos koman
dos vidurio puolėjas Patr ick 
Femerling. 

Jo teigimu, vokiečiai nesu
gebėjo apsiginti nuo tolimų lie
tuvių metimų. 

P a d i d ė s b i u d ž e t i n i ų į s t a i g ų d a r b u o t o j ų a t l y g i n i m a i 

Atkelta iš 1 psl. 
krašto apsauga, kuriai įsiparei
gota skirti 2 proc. nuo bendrojo 
vidaus produkto. 

A. Butkevičiaus duomeni
mis, žemės ūkio finansinė para

ma padidės apie 570 mln. litų, 
įskaičiuojant tiesiogines išmo
kas. Pasak jo, dėl jų išmokėjimo 
tvarkos dar vyksta diskusijos. 

Pasak A. Butkevičiaus, 
2004 metai bus pirmieji metai, 

kai dalį lėšų reikės numatyti 
narystės ES ir NATO mokes
čiams. Ši suma, pirminiais duo
menimis, turėtų būti apie 520 
mln. litų, o iš ES biudžeto bus 
gauta 1 milijardas 300 mln. litų. 

* Vyr iausybė de l s i a pri
im t i sp rend imą dėl policijos 
gene ra l in io k o m i s a r o Vytau
to Grigaravičiaus laipsnio. Tvir
tinama, kad tai susiję su teisi
niu neaiškumu, kaip įgyvendin
ti naująjį Vidaus tarnybos sta
tutą. Neatnaujintas policijos ge

neralinio komisaro V. Griga
ravičiaus laipsnis vėl sukėlė 
spėliones, kad pareigūnas gali 
būti atleistas iš pareigų. 

(KD-Elta) 
* Žemės įsigijimo skan

d a l a i j g a v o nau jų a tspalvių . 
Suskaičiavus apskričių ir savi

valdybių valdininkų bei tarnau
tojų persikeltas, nusipirktas ar 
sus igrąž in tas žemės valdas , 
„grėsmės kalavijas" pakibo virš 
Seimo narių galvų. Specialiųjų 
tyrimų tarnyba ketina patikrin
ti bene dvylikos metų „nuodė
mes" dėl žemės. (LŽ-Elta) 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po t rumpos , bet la
bai sunkios ligos, mus paliko mūsų mylimas vyras, 
tėvas ir senelis. 

Af A 
SIGURDAS A. GIRDAUSKAS 

Mirė 2003 m. rugsėjo 6 d., šeštadienį, tos pačios sa
vaitės antradienį, sulaukęs 64 metų. 

Gimė Vilkaviškio apskrityje, Žaliosios valsčiuje. 
Čikagoje gyveno nuo 1949 m., mokėsi Šv. Ritos gimna
zijoj ir De Paul universitete. Buvo Army National 
Guard narys. Nuo 1974 m. gyveno Naperville, IL. Ilgus 
metus dirbo Finishing Plūs Co. Customer Service parei
gose. 

Sigurdas buvo sūnus a.a. Marijos ir a.a. Albino Gir-
dauskų. 

Nuliūdę liko: žmona Regina Zigaitytė, sūnūs Tomas 
ir Vincas, anūkė Kaela Girdauskas, sesuo Alma su vyru 
Mel Krzeminski, jų duktė Lisa ir anūkė Lauren, sesuo 
J ū r a Gagner, jos dukterys Andrea ir Aleksandra, te ta 
dr. Česlovą Bačinskienė, pusbroliai: Donatas su žmona 
Linda ir Kazimieras, jo sūnus Kazys Bačinskai; dėdės 
— Vytautas ir Lietuvoje Juozas Aukštinaičiai. Velionio 
tėvo sesuo Monika Stanaitienė; pusseserės Dailos su 
vyru Juozu Liubinskų šeima; velionio žmonos m a m a 
Maria Zigaitienė Gelažienė, sesuo Nijolė Rivas, jos 
sūnūs Edgar ir George, duktė Ina, brolis Kęstut is su 
žmona Karia Zigaičiai bei jų sūnūs Mathew ir Nicolas, 
mirusio brolio Edmundo dukterys Rasa ir Rima ir kiti 
giminės. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 10 d., 
Firedrich-Jones laidojimo namuose 44 Mill St., Naper
ville, IL, tel. 630-355-0213. 

Lankymas nuo 11 v. ryto iki 2 v. po pietų. 
Pamaldos už mirusįjį vyks 2 vai. po pietų. 
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Si-
gurdą. 

N u l i ū d u s i š e i m a 
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LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
AUKOJO: 

$300 Lietuvių Piliečių klubas, Shrewsbury, MA (viso 
1100). 

$200 Ona Adomaitienė, Sunny Hills, FL (viso 900); Dr. 
Algimantas Balčiūnas, Placerville, CA (viso 400); 
Paul R. Gudonis, Manchester, MA; Maks imas 
Karaška, Fredericksburg, VA (viso 700). 

$100 Juozas Ardys, Fairview, PA; Edward Juškai t i s , 
Oak Lawn, IL. 

$60 kpt. Albert Mikutis, Philadelphia, PA (viso 245). 
$50 Apolonia Andrašiūnas, Orland Park , IL (viso 553); 

John ir Anelė Gumbelevičius, Vancouver, WA (viso 
100); J ū r a Gvidas, Naperville, IL; Kazys ir Regina 
Kreivėnai, Lemont, IL (viso 555); Vytenis Miškinis, 
Cleveland, OH (viso 200); Peter Molis, Shrewsbu-
ry, MA (viso 450); Antanas ir Dalilė Polikaitis, 
Westlake Viilage, CA (viso 100); Regina D. Seti-
kas, Fair Haven, NY (viso 120). 

$30 Genė Čyvienė, ST. Pete Beach, FL (viso 240); Da
nutė Garbonkus, Chicago Ridge, IL (viso 90); M. 
Kapačinskas, Chicago, IL; Gediminas Rygertas , 
Putnarn, IL (viso 95). 

$25 Danguolė Griganavičius, Darien, IL (viso 765); Le
onardas Kilikonis, Jupiter , FL; Antanas Lingis, 
Burbank, IL (viso 180); Antanas ir Žibutė Masai-
čiai, Delran, NJ (viso 75); Pe t ras ir Aleksandra 
Matekūnai, Richmond Hill, NY (viso 100); Jadvy
ga Matulaitis, Hillcrest, NY (viso 45); Dalė Meč-
kauskienė, Fishers, IN (viso 50); Bruno Mikėnas , 
Woodridge, IL (viso 240); Lily M. Pocius, North 
Babylon, NY; John Svera, Bloomfield Hills, MI; 
Victor ir Ona Šilėnai, Euclid, OH (viso 100); Agota 
Tiškus, Lemont, IL (viso 200). 

$20 Petras Beinarauskas, Chicago, IL; Peter Bingelis, 
Jus t in , CA; Joseph J. Blažys, Holliston, MA (viso 
40); Anthony Dėdinas, Woodhaven, NY; Bronė 
Kožicienė, Daytona Beach, FL; Ferdinand ir Bea
triče Lucką, Mattituck, NY (viso 40); Judy Pellet t , 
East Hartford, CT (viso 45); Boleslovas Rymantas , 
St. Petersburg, FL; Nijolė Užubalis, Chicago, IL 
(viso 70); Sofija Vashkys, St. Petersburg, FL (viso 
690); Birutė A. Vindašienė, Palos Hills, IL. 

$10 Julijona L. Fraser, EI Cerrito, CA; Vacys Kiukys, 
South Bound Brook, N J (viso 25); Aldona Rauli-
naitis, Twinsburg, OH; Jonas Viktazentis , Wor-
cester, MA; Vincas Žebertavičius, Sunny Hills, F L 
(viso 20). 

Pagerbdami mirusių atminimą, L i e t u v o s Part iza
n ų Globos fondui aukojo: 
a.a. Vladės Bakait ienės — Ercus a tminimui: $35 
Dalia ir Louis Stankaičiai; $25 Otilija ir Romas Kas
paraičiai; $20 Kleopatra Buinevičius; $15 Ritonė ir 

Tedis Rudaičiai. 
a.a V i n c o Mamaič io a tmin imui $200 aukoja 
žmona Ona Mamaitienė, Sunny Hills, FL (viso 900). 
Lie tuvos Part izanų Globos fondas širdingai dėkoja 
visiems aukotojams už gausias aukas. 
Mirusių šeimoms reiškiame širdingiausią užuojautą. 
L.P.G. Fund, 2711West 71 st. S tree t , Ch icago , IL 
60629 

A t A 
HUGO VICTOR BERCHAU 

Mirė 2003 m. rugsėjo 4 d. W a l n u t Creek, CA. 
G i m ė 1918 m. ba landž io 17 d. Antakalnyje , Lietu

voje, Augus tos ir Wi lhe lmo Berchau šeimoje. 
P r i e š 50 m. a.a. H u g o iš Vokietijos emigravo į Ame

r iką ir aps igyveno Čikagoje. 1979 m. Hugo su žmona 
E l i z a b e t h pers ikė lė gyvent i į Napa , CA, o po 19 metų — 
į W a l n u t Creek, C A 

N u l i ū d ę liko: ž m o n a El izabeth , su k u r i a Hugo iš
gyveno 42 m e t u s , d u k t ė Wal t r aud , brolis Wilhelm su 
ž m o n a U r s u l a , povaikiai Wal te r Endr iu la i t i s , George 
E n d r u l a t ir R e n a t a Muller , j ų su tuok t in ia i Anie En
d r iu l a i t i s , A n n e E n d r u l a t ir Ralp Muller ; anūka i 
George i r Zachary E n d r u l a t . 

Velionis dirbo P r u d e n t i a l I n su rance Company, o 
išėjęs į pensiją, mėgo žvejoti i r k lausy t i s k las ik inės mu
zikos. J i s labai t ikėjo mokslo r e ika l ingumu ir vadovavo
si p r inc ipu ką d a r a i , d a r y k gerai . Ligos m e t u buvo 
k l u s n u s ligomis ir vykdė visus žmonos, ku r i jį slaugė 
d a u g me tų , n u r o d y m u s . 

P a m a l d o s vyks an t rad ien į , rugsėjo 9 d., Treadvvay 
& Wigger laidojimo koplyčioje, 623 Coombs Rd., Napa, 
CA. Hugo b u s pa la ido tas Tulocay kapinėse , Napa , CA. 

N u l i ū d ę art imiej i 

A t A 
STEFANIJAI KAUNELIENEI 

m i r u s , j o s s e s u t e i , m ū s ų m i e l a i E L E N U T E I J A -
SINEVIČIENEI ir šeimai bei g i m m e m s , r e i š 
k i a m e g i l i ą u ž u o j a u t ą i r k a r t u l i ū d i m e . 

Rita Darienė 
Teresė ir Juozas Kasparai 

Ancė ir Bronius Pranskevičiai 
Sofija Ripskienė 

Aldona Stasiulienė 
Katrytė Valienė 

Birutė ir Bernardas Vindašiai 

D O V A N A M O K S L I N I N K A M S 
Neseniai lankydamasis Vil

niuje , ž inomas l ie tuvių veikė
j a s J o n a s S tundž i a iš Bostono 
apylinkių (City of Lawrence His-
tor ical Commiss ion Member ) , 
L ie tuvos Mokslų akademi jos 
mokslo leidinių „Lietuvos moks
l a s " i r „Lietuvių t a u t a " leidyk
lai padovanojo 38 tomus „Lietu
v ių enciklopedijos" ir ka i ku 
r ių k i t ų knygų, p a r e n g t ų ir iš
le i s tų išeivijoje, t a i p re ika l in

gų ty rė jams kasdienin iam jų 
darbui. Labai mokslininkus nu
džiugino ir t a i , jog svečias, ne
pa i san t , kad gimęs, augęs ir 
m o k s l u s ba igęs JAV, kalba 
puikiausia lietuvių kalba, gerai 
žino ne tik Lietuvos praeitį, bet 
ir daba r t i e s problemas, pilnas 
originalių minčių ir kaip jas rei
kė tų išspręst i , ka ip išsaugoti 
lietuvybę svetimuose kraštuose. 

Alg imantas Liekis 

LIETUVIŠKUMO ŽENKLU BEIEŠKANT 
Atkelta iš 3 psl . 
Visi Tolminkiemio medžia i 

ypa t i ng i , mes j i ems t u r ė t u m e 
p a v y d ė t i g a l i m y b ė s m a t y t i 
Kris t i jono Donelaičio gyveni
mą. J i e galėjo j u s t i šio žmo
g a u s m e i l ę g a m t a i , šve lnų , 
š i l u m o s k u p i n ą žvi lgsnį . O 
s e n a s i s ąžuolas? Gal j i s buvo 
a t r a m a , k a i p o e t a s p u r t ė 
smė l io pr ibyrėjusį ba tą , ga l 
užuovėja , padėjusi ne suš l ap t i 
s m a r k i a m lietui lyjant , o gal. . . 

M ū s ų p ro tėv ia i p a g o n y s 
t ikėjo, k a d miręs žmogus v i r s 
davo medž iu . Je i gyven imas 
buvo g r a ž u s , t e i s ingas , o žmo
g u s s t i p r u s , ta i med is augo 
t v i r t a s i t m ū r a s . O j e igu j i s 
buvo ba i lus a r p ik t a s , t a i ir 
g a m t a nepaga i l ėdavo s t ip res 
n ių vėjų pomi r t in i am nedorė
l io į s i k ū n i j i m u i . Kr i s t i j onas 
Done la i t i s ž inomas savo tv i r tu 
t ikė j imu į Dievą, n e p a p r a s t u 
k i t ų tau t ieč ių s k a t i n i m u ne
ap le i s t i Visagalio ir bažnyčios , 
t a č i a u m a n nesve t imos min
t y s , kur iose šis žmogus pa
virtęs ąžuolu — visų medžių tė
vu. Doras, rūpinimosi kitais Tol
minkiemio gyventojais kupinas 
g y v e n i m a s buvo v e r t a s pa t ies 
s t i p r i a u s i o ir p r a k i l n i a u s i o 
gamtos tvarinio — medžio vardo. 

Tač i au , a r ga rb inga lyginti 
didį poetą su nudž iūvus iu me
dž iu? Nepadoru , bet , deja, čia, 
T o l m i n k i e m y j e , r e a l i s t i š k a : 
g a m t a , anksč i au t a i p j a u d i n u 
si K. Donelaičio širdį, te ikus i 
r a m y b ę , poilsį ir minčių po
lėkį , žydėjusi ir bujojusi , 
p r i ž iū r ė t a visų gyventojų, da
b a r t y j e v i r to a p l e i s t a kem

syne, chaot iška gamtos savi
vale , kai visa auga be tvarkos, 
be meilės ir rūpesčio, o bet 
ka ip , gal ne t ir piktos žmogaus 
rankos paniek in ta ir subjauro
ta; Donelaičio žemės gyvento
ja i , „Metuose" nuolat skat in t i 
iš laikyt i t au t i škumą , papro
čius ir dorovę, j ausdami tvir tą 
kunigo kumšt į , gyveno drau
giškai ir santarvėje , pa remda
mi savo gyvenimą nuoširdžiu 
t ikėj imu (savaime aišku, buvo 
ir juodų avebų" bandoje, tačiau 
šios nebuvo pal iktos l ikimo 
valiai , jomis rūpinosi bažny
čia). O š iandieniniai gyvento
ja i mums. atvykėliams, rodė ne
žmonišką abejingumą ne tik savo 
kasd ien in i am gyvenimui, bet 
ir gars ia i g imtinės praeičiai. 
Be galo skaudino tikėjimo at
s i s akymas (šiuo metu Tolmin
kiemyje n ė r a nė vienos bažny
čios, k u r vyktų pamaldos!), o 
n u d ž i ū v u s i o s l i e tuv iškumo 
šaknys tiesiog pribloškė. 

Argi negalėjo K. Donelaitis 
virst i sausuol iu , išvydęs t a ip 
pas ike i tus ias savo gimtąs ias 
v ie tas , kur ioms at idavė savo 
j ėgas ir gyvenimą. Nejau visas 
t r i ū sas nuėjo perniek? Ar tik
ra i ne l iko poeto da rbų pa
sekėjų0 Tikiu, kad ir d a b a r 
poetas šauk ia : 

Ak tu švents Dieve, kokią 
gadynę sulaukėm! 

Ak kokios tamsybės jau 
apjekino svietą! 

Dievas žino, a r begirdi čia 
gyvenan tys lietuviai Donelai
čio šauksmą , a r jie iš tikrųjų 
nori girdėt i lietuvišką žodį... 

Pabaiga 

'. \ 



DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 9 d., antradienis ŠV. ANTANO BAŽNYČIA PASIPUOŠĖ 
PAL. J. MATULAIČIO SKULPTŪRA 

Violeta Urmana. Leo N'ucci ir Franco Bonisolli po Verdi „II Trovatore" 
Vienos valstybinėje operoje 2000 m. 

Pneš keletą metų išleistoje žinomo vokiečių muzikos kritiko Dieterio 
Davido Scholzo knygoje „Primadonos mitas" pateikiami interviu su 25-
iomis žymiausiomis mūsų laikų dainininkėmis. Violetos Urmanos pokal
bis pateikiamas šalia tokių legendinių asmenybių kaip Elizabeth Schwarz-
kopf. Birgit Nilsson, Renata Scotto, Montserrat Caballe, Astrid Varnay. 

Violetos Urmanos koncertas Morton gimnazijos auditorijoje vyks 
rugsėjo 21 d. (J. Steriing Morton H.S. Auditoria. 2423 So. Austin Blvd., 
Cicero, IL.). Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" (2711-15 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629); tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6909. Sekma
dieniais bilietai parduodami Lemonte, Pasaulio Lietuvių centro vestibiu
lyje, po 9 ir 11 vai. šv. Mišių. Dėl bilietų ir aukų galima kreiptis į organi
zacinio komiteto narę Ireną Kriaučeliūnienę tel. 630-734-9626 arba 
adresu, 806 Kenmare Dr., Burr Ridge IL 60527. 

Lietuvos Vyčių 82 kuopa. 
kartu su ALTu, East Chicago 
Lietuvių Bendruomenės apy
linke ir Šv. Kazimiero parapi
jos bičiuliais rugsėjo 14 d., 
sekmadienį. VFW 6880 Hen-
dncks. Merrillville, IN, vie
tovėje ruošia šventę, kurioje 
taip pat bus paminėtas, prieš 
37 metus įvykęs, prel. Igno 
Urbono paskyrimas vadovauti 
Šv. Kazimiero parapijai, Ga-
ry. Indiana. Šv. Mišios (lauke) 
prasidės 12 vai., po Mišių bus 
vaišės ir pasižmonėjimas. 
Svečius linksmins akordeonis
tas Bronius Mūras. Vietas 
užsisakyti reikia iki rugsėjo 
10 d., skambinant šiais telefo
nais: Joana Rudzevičius 219-
884-2220; Ursula Tavaras 
219-769-1791; Elizabeth Sta-
revviez 219-922-1522. 

Lietuvių operos choras 
pirmajai repeticijai renkasi 
rugsėjo 12 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Jaunimo centre. 
Operos vadovai atvykusius su
pažindins su ateinančiais me
tais statoma puikia J. Verdi 
opera „Trubadūras": bus rodo
mas 1989 m. šios operos 
pastatymas, kuomet pirmą 
kartą pas mus pasirodė iš at
bundančios Lietuvos atvykusi 
solistė Irena Milkevičiūtė. 
Valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus į pirmąją repeti
ciją kviečia visus anksčiau da
lyvavusius dainininkus ir 
dainininkes, o taip pat prašo į 
chorą įsijungti naujus. 

Čikagos ir Lemonto moks
leivių a te i t in inkų kuopa 
pradeda naujuosius veiklos 
metus rugsėjo 14 d., sekma
dienį. Renkamės Palaimintojo 
J. Matulaičio misijoje 11 vai. 
rytą šv. Mišioms. Po to tęsti 
veiklos važiuosime į Čyvų na
mus. Kviečiame visus gimna
zistus, kurie domisi ateiti
ninkų veikla, prisijungti. Dau
giau informacijos galite gauti 
kreipdamiesi į kuopos globėją 
Mariu Polikaiti 630-257-2022 
arba į kuopos pirmininką Algį 
Bielskų 708-788-6208. 

Kauno J. Jablonskio pra
dines mokyklos, „Aušros" 
berniukų ir mergaičių), 

..Saules" (VIII). Jėzuitų <TX), 
S. Dariaus ir S. Girėno (IV), V. 
Kudirkos (V) gimnazijų muzie
jai kaupia duomenis apie mo
kytojus ir moksleivius - pasi
priešinimo okupantams daly
vius. Prašome buvusius su
kilėlius, partizanus, „plecha-
viciukus". pogrindininkus, po

litinius kalimus. Sibiro trem
tinius, nacių kacetų kalinius 
atsakyti į klausimus ir pasiųs
ti 2 nuotraukas (9x13 cm). 
Tiksliname šių mokyklų auk
lėtinių - pasmerktųjų gete -
likimą (žuvo, išliko, slapstėsi). 
Klausimai: 1) rezistento 
(tremtinio) vardas, pavardė; 2) 
gimimo (mirties) metai ir vie
ta; 3) kur ir kada mokėsi? 4) 
kurioje veikloje dalyvavo (nu
kentėjo)? Siųsti Jonui Vencke-
vičiui. Aušros g. 40-18, LT-
3005. Kaunas, Lithuania (tel. 
837-732-594). 

Filatel istų d raug i ja „Lie
tuva" kviečia visuotinį narių 
susirinkimą rugsėjo 14 d., sek
madienį, 12:30 v. popiet, Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje. Po susi
rinkimo - vaišės ir pabendra
vimas. Bus daroma bendra da
lyvių fotografija draugijos 
spaudai. Kviečiami nariai bei 
visi, kurie domisi Lietuvos fi
latelija. 

Beverly Shores , IN. Šv. 
Onos bažnyčioje lietuviškos 
šv. Mišios vyks rugsėjo 14 d., 
1 v. p.p., - vieną sekmadienį 
anksčiau - dėl Violetos Urma-
navičiūtės koncerto rugsėjo 21 
d., į kurį daugelis vietos lietu
vių rengiasi važiuoti. Mišias 
aukos kun. Kazimieras Amb
rasas, SJ, kuris jau grįžta į 
Lietuvą. 

„Seklyčioje" rugsėjo 10 d.. 
2 vai. p.p., trečiadienio po
pietėje lankysis Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius. Trečiadienio popiečių 
lankytojai nekantriai laukė 
šios progos. Maloniai kvie
čiami prisijungti visi. 

Rugsėjo 14 d., po 10:30 v. 
šv. Mišių visus kviečiame į 
Šv ė. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salę. kur galėsite pa
pietauti. Šie pietūs yra 
ruošiami Šiluvos atlaidų pa
baigai. Norėdami sutaupyti 
jūsų brangų laiką, kad ne
reikėtų grįžti į namus ir vėl 
atvykti į Šiluvos atlaidų pro
cesiją, mes siūlome papietauti. 

LB Lemonto apy l inkės 
socialinių re ikalų sky r ius 
ruošia išvyką į Chicago 
Shakespeare Theater vaidi
nimą „The Taming of the 
Shrew". Iš PLC išvykstame 
spalio 8 d. 10:30 v. ryto. Regis
truotis tel. 708-346-0756 ir 
630-243-0791. 

Kuomet praėjusių metų spa
lio mėnesį, Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje Cicero neaiš
kiomis aplinkybėmis kilęs ne
didelis gaisras sunaikino Pa
laimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio paveikslą bei jo re
likviją, Cicero lietuviai ieškojo 
būdų, kaip pratęsti šio į 
šventųjų eiles keliamo dvasi
ninko įamžinimą šioje lietuvių 
pastatytoje šventovėje. 

Tuoj buvo sudarytas komite
tas iš veiklių parapijos moterų 
(Aldonos Zailskaitės, Marijos 
Remienės ir Onos Venclovie
nės). Po ilgesnių svarstymų 
buvo nutar ta kreiptis į pasi
žymėjusį menininką Ramojų 
Mozoliauską dėl Pal. J . Matu
laičio skulptūros sukūrimo. 

Ir štai rugpjūčio 31 d., po šv. 
Mišių, Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje įvykusiame sekma
dieniniame tautiečių susirin
kime buvo pristatytas anks
čiau minėto skulptoriaus dar
bas, kuris visų dalyvių buvo 
šiltai sutiktas ir gerai įver
tintas. 

Programą vedęs dr. Petras 
Kisielius pasidžiaugė šio už
simojimo gražiu realizavimu, 
dėkojo R. Mozoliauskui, komi
tetui bei kitiems, kurių bend
ros pastangos davė gražius 
vaisius. Vedėjas pažymėjo fak
tą, jog skulptorius už darbą pi
nigų neėmė, o norėjo, kad 
būtų atsilyginta vien tik už 
medžiagas (susidarė 1,200 dol. 
suma, kuri bus padengta iš 
draudimo kompanijos kom
pensacijos). 

Čia dalyvavęs parapijos kle
bonas kun. James Kastigar 
irgi buvo patenkintas skulp
tūra, kurią jau tą pačią dieną 
jis padėjo bažnyčioje, prie 
šoninio altoriaus. Jis sakė, 
kad yra kalbėjęs su Cicero gi
musiu bei augusiu arkivysku
pu Paul Marcinkumi (buvusiu 
Vatikano banko valdytoju, da
bar gyvenančiu Arizonoje), da
bar sveiksta po operacijos, ku
ris sutiko atvykti į skulptūros 

šventinimo iškilmes kiek vė
liau. Pats klebonas norėtų, jog 
tai įvyktų po to, kuomet į na
mus sugrįš Šv. Antano parapi
jos lietuvių sielovada besirū
pinantis kun. dr. Kęstutis Tri
makas, kuris rugsėjo mėn. 1 d. 
išvyko savo rudeniniams įsi
pareigojimams Lietuvon. 

Kalbant apie šią skulptūrą, 
reikia pažymėti, jog ji padary
ta iš stiklo pluošto (Jiber 
glass"). Jos autorius mums 
sakė, kad darbas užtruko apie 
pusantro mėnesio su pertrau
komis. Skulptūros išliejimo 
darbus atliko amerikietis, ku
ris specializuojasi tuose rei
kaluose. O su pasiūlymais, 
kokia ta skulptūra turėtų 
būti, atėjo sudaryto komiteto 
narės. 

Atsisveikinta su 
kun. dr. K. Trimaku 

Tame pačiame lietuvių su
buvime buvo laikinai atsisvei
kinta su Cicero lietuvių myli
mu dvasios vadu kun. dr. K. 
Trimaku, kuris, kaip ir kiek
vieną rudenį, pakelia sparnus 
kelionei į Lietuvą, kur jo lau
kia dėstymas aukštosiose mo
kyklose. 

Išvykstančiam gražių žodžių 
negailėjo dr. P. Kisielius. Taip 
vadinamo „Kavos klubo" va
dovės Jonė Bobinienė bei 
Mėta Gabalienė prie linkėjimų 
pridėjo ir 300 dol. dovaną. 
Kun. dr. K Trimakas savo 
žodyje padėkojo už pinigus, 
kuriuos žadėjo padalinti para
mos reikalingiems jaunuo
liams. 

Reikia pažymėti, jog kun. 
dr. K. Trimakui išvykus, lietu
viškas pamaldas bent kurį 
laiką, sutiko vesti kun. V. 
Memenąs. Gaila, kad, paanks
tinus pamaldų laiką Brighton 
Parko lietuvių parapijoje, iš 
ten jau nebus galima susi
laukti kunigo. 

Edvardas Šulaitis 

P i a n i s t a s R i m a n t a s Ving
ras koncertuos rugsėjo 14 d., 
sekmadienį, 12:30 v. p.p. (po 
11 vai. šv. Mišių), Lietuvių 
dailės muziejuje. Lemonte, IL, 
PLC žemutiniame aukšte. 
Šiaulietis pianistas siekia mu
zikos daktaro laipsnio Univer-
sity of Cincinnaty konserva
torijoje, yra koncertavęs ne tik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje. 
Šiuo metu yra universiteto 
operos fakulteto akompania-
torius. Su žmona Vijole, kuri 
yra specialioji pedagogė, dir
banti su sutrikusio intelekto 
vaikais, augina sūnelį Kris
tupą. Savo honorarą R. Ving
ras aukoja Lietuvos vaikų la
bui. Visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bus kavutė ir užkandėliai. Iš 
anksto bilietus galima įsigyti 
Pasaulio lietuvių centre 
rugsėjo 7 d. po šv. Mišių. 

Nau j iena - vyno ragavi-
mo v a k a r o n ė rugsėjo 13 d., 
šeštadienį, 7:30-10:30 v.v.! 
Sužinosite, kuo skiriasi įvairių 
rūšių vynai, paragavę patys 
patirsite jų savybes. Bend
rausime Ateitininkų namų 
prieglobstyje, skambant Ryto 
Vyganto džiazo grupės muzi
kai, vaišinantis užkandėliais. 
Savo atvykimu paremsite var
gingai gyvenančius vaikus bei 
studentus Lietuvoje. Labdaros 
vakarą, remiantį Lietuvos 
vaikų globos būrelį „Saulutę", 
rengia „Saulutės" draugės Vi
lija Garbonkienė, Laura Lap-
šytė, Diana Vaskelienė ir Nida 
Verachtert. Vietų skaičius ri
botas, tad siūlome užsisakyti 
iš anksto. Auka asmeniui 40 
dol. Čekį rašyti „Saulutė" 
arba „Sunlight Orphan Aid" ir 
siųsti Nidai Verachtert, 5125 
N. Kenmare. Unit 2S, Chica
go. IL, 60640. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

Audrė Budrytė (Ona) ir Kęstutis Nakas (Vytautas) spektaklyje. 

ŽIŪROVUS UŽVALDANTIS SPEKTAKLIS 
Šeštadienis, rugpjūčio 30-oji, sonažų užuominas, naudoda-

buvo puiki diena. Vasarai rie
dant į pabaigą, Čikagoje nebu
vo kaitros ir įprastos drėg
mės. Saulėtas dangus kvietė 
visus pasidžiaugti šventinio 
savaitgalio pirmąja diena. 
Mokslo metams prasidedant, 
šis savaitgalis yra lyg signa
las, kad vasaros malonumai 
eina prie pabaigos. 

Tai savaitgalis pabendrauti 
su draugais, atšvęsti kažkieno 
gimtadienį ar vedybinę su
kaktį, o lietuviams šeštadienis 
buvo proga pamatyti spektaklį 
„When Lithuania Ruled the 
World, Part IV". 

Žinodami, kad pastatymas 
modernaus žanro, šiek tiek 
abejingai važiavome į Chicago 
Cultural Center, tačiau nedi
delio teatrėlio patalpose vykęs 
spektaklis maloniai nustebi
no. Fone — gamtovaizdis su 
lietuviškais kryžiais (koplyt
stulpiais). Scenoje, lyg iš 
stambių medinių kaladžių, — 
Gedimino stulpai, kurių dalys 
naudojamos įvairiems porei
kiams. Artistai juodais 
marškiniais ir juodomis 
kelnėmis sukuria įvairių per

ini taupias priemones — tai 
karūną, tai apsiaustą, tai vai
niką, tai sijoną ir t.t. O kad tai 
bus ne klasikinė Lietuvos isto
rija, tuoj supranti iš pirmojo 
vaizdo, kai Vytautas ir Jogaila 
aptaria Lietuvos ir Lenkijos 
valdymą skrisdami lėktuvu! 

Nors karts nuo karto neap
sieinama be žodžių, kurie dir
gina ne tik ausį, bet ir jaus
mus, bet tokios, šiems laikams 
būdingos, terminologijos ne
daug. Gal tai reikalinga įtikti 
šiuolaikinei publikai, bet ne
kenkia sumaniai sukurtam 
spektakliui. 

Nepamokslaujant, per pu
santros valandos paliečiami 
Lietuvos istorijos svarbesnieji 
punktai — Kęstučio nužudy
mas, Lietuvos krikštas, kovos 
su kryžiuočiais, Jogaila ir Jad
vyga Lenkijoje, Vytautas, be
laukiantis karūnos, net komu
nistų okupacija ir nepriklau
somybės atstatymas. Veikale 
nemažai humoro ir ne kartą 
žiūrovą nustebina režisieriaus 
bei veikalo autorių išradin
gumas. 

Vaidina vienuolika aktorių 

ir kiekvienas aktorius atlieka 
kelis vaidmenis. Pvz. Audrė 
yra Birutė, Ona, tarnaitė ir 
t.t. Pabrėžiama, kad Lietuvos 
didieji kunigaikščiai galėtų 
turėti karaliaus titulą, išryš
kinama Vytauto ne tik tole
rancija, bet ir sumanumas 
kviečiant amatininkus dar
buotis Lietuvoje, karaimų kil
mė ir originali reikšmė. 

Nedidelę salę užpildę žiūro
vai buvo įvairaus amžiaus, 
nemažai jaunų profesionalų, o 
gal studentų, ir atrodė, kad 
lietuvių buvo nedaug. 

Kęstutis Nakas rašo, vaidi
na, režisuoja. Šiuo metu yra 
Roosevelt universitete „Asso-
ciate Professor of Tneater". 
Audrė Budrytė baigė North-
western universiteto teatro fa
kultetą, vaidino įvairiose teat
rų grupėse (Chicago Shakeas-
peare Theater, Theater of the 
Center, Mary Archie, Emerald 
City, Alphabet Soup ir Cham-
ber Productions of Boston, 
MA). Audrė gyveno Lietuvoje 
ir vaidino Šiaulių ir Kauno 
dramos teatruose. Be to, dirb
dama su Rūta Vanagaite, pa
dėjo įgyvendinti pirmųjų LIFE 
teatro festivalių Lietuvoje 
idėją. Audrė augo Čikagoje, 
baigė lituanistines mokyklas 
ir yra lietuvių visuomenės 
mėgstama artistė, vertinama 
ne tik dėl vaidybinių talentų, 
bet ir dėl jos santūrumo, 
išsilavinimo ir geros širdies — 
atsisakydama honoraro, Aud
rė ne kartą atliko programas 
labdaros organizacijoms. 

Linkime Kęstučiui ir Audrei 
Nakams sėkmės pasirinktame 
gyvenimo kelyje, o lietuvių vi
suomenei — nepraleisti pro
gos pamatyti įdomų spektaklį 
„When Lithuania Ruled the 
World, Part IV". 

Indrė Tijūnėlienė 

MAIRONIO LITUANISTINE MOKYKLA VEL ATVERE 
TAUTINĖS ŠVENTOVĖS VARTUS 

Šv. P ranc i škaus seserų 
v ienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį, Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave., 
Chicago, IL, prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. re-

Nor in ty s į Violetos Urmą-
nos-Urmanavičiūtės kon
ce r t ą važiuot i autobusu iš 
Marąuette Parko - nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
(kurios aikštelėje bus galima 
palikti automobilius) ir iš 
Brighton Parko - nuo Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčios - bilietus gali įsigyti 
„Seklyčioje" (2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629) tel. 
773-476-2655: fax. 773-436-
6909. 

Au tobusas į V. Urmanos 
konce r t ą rugsėjo 21 d. išvyks 
2 v.p.p iš PLC ir parveš atgal 
po koncerto. Registracija tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. Kreiptis į Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rių. 

SKELBIMAI 
i _ I 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel . 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

2003 m. rugsėjo 6 d. Lemonto Maironio lituanistinė mokykla pradėjo naujuosius mokslo metus. 
Nuotraukos Vitalijos Pulokienės 

Lemonto Maironio lituanis
tinėje mokykloje nuo pat anks
tyvo ryto šurmuliavo moks
leiviai, jų tėveliai ir pedago
gai. Šeštadienį, rugsėjo 6 d„ 
nušvito išeivijos padangė 
skambiu lietuvišku žodžiu. 
Prasidėjo naujieji mokslo me
tai! Mokyklos direktorė. Aud
ronė Elvikiene. pasveikino 

vaikučius, tėvelius, mokytojus 
ir visus, prisidedančius prie li
tuanistinio švietimo. Šią vasa
rą viešėjusi Lietuvoje, Dainų 
ir šokių šventėje, direktorė 
Lietuvą pavadino mažyčiu 
perlu, kurio dalelę mes turime 
čia, Amerikoje. Tad turėkime 
tą perlą kiekvienas savo šir
dyje, saugokime ir puoselėki-

Direktore Audrone Elvikiene pradėjo šventine programa, sveikindama vi 
sus su naujaisiais mokslo metais 

m e j j . 
Mokslo metų atidarymo pro

ga buvo įneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Kun. Palio
kas kvietė susikaupimui ir 
malda palaimino vaikučius. 
Lietuvos himno žodžiai skam
bėjo salėje, kuri vos galėjo su
talpinti 400 vaikų! Tiek, ir dar 
daugiau, norinčių mokytis li
tuanistinėje Maironio mokyk
loje užsiregistravo pirmą kar
tą. 44-erius metus gyvuojanti 
mokykla mena laikus, kuo
met keli mokytojai įkūrė lietu
višką klasę, norėdami išlai
kyti, išsaugoti lietuviško žo
džio gaivią versmę. Šiais me
tais, po keturių dešimtmečių, 
mokykla yra viena didžiausių 
Čikagoje ir apylinkėse. 

Po oficialios dalies pasipylė 
minia klegančių mokinukų į 
saulės nutviekstą mokyklos 
aikštelę bendrai nuotraukai, 
kuri yra ne tik prasmingas 
vienybės simbolis, bet ir graži 
lietuviško švietimo istorija! 

Vitalija Pulokienė 


