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Lietuva įvertins sovietų ir nacių 
okupacijos žalą 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Tarptautinė komisi
ja nacių ir sovietinių okupaci
nių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti žada me
duoti ramybės" Lietuvos ir kai 
kurių Vakarų valstybių val
džios institucijoms, kad būtų 
nenutrūkstamai finansuoja
mas galutinis Lietuvos patir
tos žalos įvertinimas. 

Komisijos pirmininkas, Sei
mo narys Emanuelis Zingeris 
žurnalistams pirmadienį sakė, 
kad per kelerius artimiausius 
metus bus pateiktas galutinis 
Lietuvos „ūkinio, dvasinio ir 
kultūrinio nudėvėjimo" dėl 
nacių ir sovietų okupacijų 
įvertinimas. „Kitaip sakant, 
atsakysime j klausimą, kas 
dabar yra Lietuva, ir kas ji 
būtų, jei būtų likusi normali 
valstybė su privačia nuosa
vybe", sakė E. Zingeris. 

Jo nuomone, net ir ekonomi
nių problemų kamuojama Lie
tuva privalo finansuoti tokį 
įvertinamąjį darbą, nes kitaip 
„naivu tikėtis Vakarų para
mos". „Tačiau ir kai kurios 
Vakarų valstybės — JAV, Vo
kietija — yra šiek tiek Lietu
vai skolingos už Jaltos susita
rimą, todėl neturėtų likti 
nuošalyje'', mano komisijos 
pirmininkas. 

Praėjusį savaitgalį Vilniuje 
posėdžiavusiai tarptautinei ko
misijai pranešimą apie Lietu
vos ūkio patirtus nuostolius 
sovietines okupacijos laikotar
piu perskaitė Ekonomikos ir 
privatizacijos instituto direk
torius Juozas Bivainis. E. Zin
geris pabrėžė, kad ši medžiaga 
kol kas yra neskelbtina", nors 

tai „labai rimtas, šimtų Lietu
vos ekonomistų, teisininkų ir 
mokslininkų parengtas doku
mentas". „Skaičiai yra įti
kinami, bet dar negalutiniai", 
sako Seimo narys. 

Anot jo, dar nepasirengta, 
kad galima būtų pateikti pre
tenzijas valstybių okupančių 
teisių perėmėjoms. 

Lietuvai per 50 sovietinės 
okupacijos metų padarytą žalą 
tiria dar 1996 m. pradžioje vy
riausybės sudaryta komisija. 
Vyriausybė yra įpareigojusi 
ministerijas, departamentus, 
kitas valstybės įstaigas teikti 
komisijai ir žinovams infor
maciją, kurios reikia padary
tai žalai skaičiuoti. 

Nustatyta 16 žalos rūšių. 
Tai žala, padaryta vykdant ge
nocidą, persekiojant rezisten
ciją, žala dėl okupuoto krašto 
piliečių prievartinio ėmimo į 
sovietinę kariuomenę, okupa
cinio režimo padaryta žala 
miesto ir kaimo gyventojams, 
žala dėl priverstinės emigraci
jos, kompensacijos už atimtas 
gyvybes, žala katalikų ir kitų 
tikėjimų bažnyčioms, juridi
niams asmenims, visuomeni
nėms organizacijoms, žala dėl 
valstybės gyvybinių funkcijų 
nutraukimo, žala, padaryta 
valstybės turtui, Lietuvos 
gamtai, ūkiui ir kultūrai, bei 
kita neatlyginta žala valsty
bei. 

Dėl nepakankamo veiklumo 
kritikuotos pernai sudarytos 
komisijos pirmininkas E. Zin
geris sakė, kad nuo šiol visų 
posėdžių medžiaga bus skel
biama viešai. 

Europos pareigūnai siekia 
išspręsti baltarusių problemą 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos (ESBO) pareigūnai Balta
rusijos opozicijos vadovui Se-
mion Šareckij pažadėjo ne
trukus sugrįžti į Vilnių su 
„geromis žiniomis" iš prezi
dento Aleksandr Lukašenka 
artimiausių atstovų. 

Pirmadienį dvi valandas Vil
niuje vykusios S. Šareckij bei 
ESBO misijos Baltarusijoje 
pareigūnų derybos pasibaigė 
be rezultatų, tačiau buvo su
tarta jas pratęsti galbūt dar 
šią savaitę. Susitikime buvo 
svarstoma, kaip pradėti tai
kias prezidento A. Lukašenka 
bei Baltarusijos opozicijos at
stovų derybas bei rasti išeitį iš 
Baltarusijoje susidariusios val
džios krizės. 

„1996 metais po A. Luka
šenka įvykdyto perversmo 
prasidėjusi konstitucinė krizė 
peraugo į vykdomosios val
džios krizę. Visa vykdomoji 
valdžia, šią vasarą pasibaigus 
Lukašenka įgaliojimams, taip 
pat tapo neteisėta", sako S. 
Šareckij. 

ESB atstovas Hans Georg 
Wieck su S. Šareckij kalbėjosi 
apie valandą ir skubiai išvyko 
į Helsinkį, o derybas tęsė jo 
pavaduotojas. S. Šareckij pri
pažino, kad visi trys ligšio
liniai susitikimai su ESBO at
stovais nedavė rezultatų, nes 
A. Lukašenka nuostata nesi
keičia. 

Baltarusijos opozicijos vadas 
mano, kad A. Lukašenka 
turėtų sudaryti derybų delega-
cįją ir dar kartą patvirtino, 
kad „rengiamasi suformuoti 
vyriausybę emigracijoje." 

ESBO suteikė A. Lukašenka 
1996 m. paleistai Baltarusijos 
Aukščiausiajai tarybai (AT) 
įgaliojimą derėtis su esama 
Baltarusijos valdžia dėl kon
stitucinės santvarkos atkū
rimo. 

Praėjusį penktadienį kelios 
Baltarusijos opozicijos ir išei
vijos organizacijos Vilniuje pa
sirašė deklaraciją, kuria Bal
tarusijos AT pirmininkui S. 
Šareckij suteikiami įgaliojimai 
eiti šias pareigas, kol bus 
išrinktas naujas prezidentas. 

Pabėgėlių, vaikų 
lavinimui stinga 

dėmesio 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus draugijos pabėgėlių 
reikalų koordinatorė Diana 
Bartkutė ir „Gelbėkit vaikus" 
programų koordinatorė Aure
lija Okunauskienė kreipėsi į 
švietimo ir mokslo ministrą 
Kornelijų Platelį, prašydamos 
iki šių mokslo metų pradžios 
išspręsti prieglobsčio prašan
čiųjų vaikų lavinimo proble
mą. 

Kreipimesi j ministrą rašo
ma, kad Ruklos pabėgėlių cen
tre dabar yra 68 vaikai iki 18 
metų. 36 yra mokyklinio am
žiaus. Šie vaikai nuo Šių metų 
vasario mėnesio Pabėgėlių 
priėmimo centro mokymo sky
riuje mokomi lietuvių kalbos, 
matematikos, tačiau nelanko 
bendrojo lavinimo mokyklos. 
Kai kurie vaikai Lietuvoje gy
vena jau nuo 1996 metų ir tre
jus metus neturi galimybės 
lankyti mokyklos. 

SSRS premjeras: Sausio 13-osios 
bylos nuosprendis — neteisėtas 

Nuotr.: (15 kairės) Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergiu o žmona Gražina, Kauno apskrities viršininko ad
ministracijos Žemės tvarkymo departamento direktore Romut;- Staselienė ir Kauno apskrities viršininkas Kazi
mieras Starkevičius Jonavos kultūros namuose apžiūri žemėtvarkos projektus. 'Eltai 

Valdžia raginama panaikinti 
„Andrikienės laiką" 

Vilnius, rugpjūčio 30 d 
(BNS) — Seimo socialdemo
kratas Vytenis Andriukaitis 
ragina vyriausybe ilgai ne
svarsčius sugrįžti prie to pa
ties laiko, kuris Lietuvoje 
buvo iki 1998 metų kovo. 

„Nežinau, ką galima dar 
kartą svarstyti, kai jau tiek 
nuomonių buvo išsakyta, su
darytos komisijos, atlikti tyri
mai", sako V. Andriukaitis. 

Vyriausybė paskelbė atlie
kanti tyrimus, kuriais bando 
išsiaiškinti, kaip laiko re
formą vertina ir kokius jos po
veikius numato įvairių mi
nisterijų, švietimo įstaigų dar
buotojai. Be to, ketinama at
likti sociologinius tyrimus. 
Visų apklausų duomenis vy
riausybė turėtų gauti iki 
rugsėjo 10 dienos. 

Jei visuomenės nuomonė bū
tų „už" „Andrikienės laiko" pa
naikinimą, gali būti, jog dar 

viena laiko reforma bus atlie
kama šį rudenį — spalio 31 
dieną laikrodžio rodyklės 
nebūtų pasukamos viena va
landa atgal. 

Ankstesnioji laiko reforma 
buvo siejama su Seimo nare 
Laima Andrikiene, tuometine 
vėliau panaikintosios ^Europos 
ministerijos vadove. Prie „An
drikienės laiko" buvo pereita 
1998 metų kovo pjhaigoje. Tų 
pačių metų rudenį, sulaukusi 
nepasitenkinimo, vyriausybė 
užsakė visuomenės nuomonės 
tyrimą, tačiau po jo sprendi
mas pakeisti laiką nebuvo 
atšauktas. 

Premjero patarėja Rūta Va
nagaitė sakė, jog per 1998 m. 
rudenį atliktą apklausą buvo 
užduoti „nepaprastai sudėtin
gi" klausimai, todėl dabar nus
pręsta dar kartą atlikti ap
klausą, o gavus jos rezultatus, 
apsispręsti dėl laiko keitimo. 

Valstybės biudžetas mažinamas 
nepakankamai 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos parlamenti
nė opozicija pirmadienį sukri
tikavo konservatorių vyriau
sybės siūlymą šių metų vals
tybės biudžetą sumažinti „tik" 
450 milijonų litų. 

LDDP pirmininkas Česlo
vas Juršėnas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog planuo
jamas biudžeto mažinimas 
„nėra realistinis". „Patys fi
nansininkai iš pradžių siūlė 
biudžetą mažinti 1 mlrd., 
vėliau — 600 mln., o dabar — 
jau tik 450 mln. litų", sakė Č. 
Juršėnas. Jis spėjo, kad metų 
pabaigoje vėl reikės taisyti 
biudžeto įstatymą, ir klausė, 
kodėl to negalima padaryti iš
kart. 

Vytenis Andriukaitis, vado
vaujantis kitai opozicinei so
cialdemokratų partijai, žurna
listams sakė matąs tik „sun
kią valdančiosios daugumos 
padėtį", o ne ekonomiškai pa
grįstus sprendimus. „Finansų 
ministras Jonas Lionginas, 
tiesiog prievartaujamas politi
nių interpretacijų, keičia biu
džeto mažinimo skaičius", sa-

Kreipimesi taip pat pažymi
ma, jog pabėgėlių vaikai kal
ba, skaito ir rašo lietuviškai, 
noriai lanko užsiėmimus Pa
bėgėlių priėmimo centre. Jų 
tėvai pageidauja, 

kė V. Andriukaitis. 
Oficialus vyriausybės siūly

mas Seimui sumažinti biudže
tą 6.2 proc. yra kur kas švel
nesnis už ankstesniuosius pla
nus jį mažinti 8 proc. Tokį 
biudžeto apkarpymą kritikavo 
ne tik opozicija, bet ir Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas Albertas Šimėnas, pri
klausantis krikščionių demok
ratų frakcijai. 

Biudžetas mažinamas, ne
surinkus planuotų jo pajamų. 

* Įvairios visuomeninės 
politinės organizacijos pa
sipiktino dėl ...šmeižikiškos 
kampanijos" prieš Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį. 
„Šį politikierių sukeltą triukš
melį dėl signataru žemės skly
pų įsigijimo vertiname kaip 
praeities jėgų inspiruotų vei
kėjų pastangas nukreipti vi
suomenės dėmesį nuo LDDP 
vyriausybės laikotarpiu įvyk
dytų ekonominių nusikaltimų 
tyrimo bei šiurkščių žmogaus 
teisių pažaidimo", rašoma pa
reiškime, kurį pasirašė 11 vi
suomeninių politinių organiz
acijų atstovų. Tarp pareiškimo 
autorių yra Lietuvos politkali
nių ir tremtinių sąjungos. Lie
tuvos žmogaus teisių gynimo 
asociacijos, Ūkininkų sąjun
gos, Namų ir žemės sklypų 

Jonavos rajone 
visiems norintiems 
bus grąžinta žemė 

Jonava, rugpjūčio 29 d. 
(Elta) — Jonavos kultūros na
muose sekmadienį buvo pris
tatyta 17 rajono aprašytų ir 
įkainuotų vietovių žemės re
formos žemėtvarkos projektų. 

Šiame renginyje 25 savinin
kai gavo nuosavybės teisių į 
žemę atkūrimo dokumentus. 
Juos įteikęs Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis pa
linkėjo tvirtybės dirbant savą
ją žemę, kuriant šviesesnę 
Lietuvos kaimo rytdieną. 

Kaip pasakė Kauno apskri
ties viršininko administracijos 
Žemės tvarkymo departamen
to direktorė Romutė Staselie
nė, Kauno apskrityje žemės 
reforma vyksta gerokai spar
čiau negu vidutiniškai Lietu
voje. Čia parengti ir patvirtin
ti visi žemėtvarkos projektai. 
O tiems, kurie turėjo žemės 
šiame rajone, pageidauja atsi
kelti iš kitur ar naudoja su
teiktą asmeniniam ūkiui že
mę, sklypai jau suprojektuoti. 

Baigus rengti žemėtvarkos 
projektus, dar liko per 14,000 
hektarų laisvo fondo žemės ir 
miško. 

Šiame renginyje dalyvavo 
vyskupas Rimantas Norvilą, 
žemės ūkio ministras Edvar
das Makelis, Seimo Kaimo rei
kalų komiteto pirmininkas 
Vaclovas Lapė. 

Maskva, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Buvęs Sovietų Są
jungos ministras pirmininkas, 
Rusijos Valstybes Dūmos kai
riųjų deputatas Nikolaj Ryž-
kov Vilniaus teismo nuos
prendį 1991 metų sausio įvy
kių dalyviams pavadino teises 
pažeidimu ir savivale. Jis keti
na pasiūlyti šį atvejį apsvar
styti Europos organizacijose. 

„Paties kaltinimo pagrindą 
sudaro šiurkščiausias teisės 
normų pažeidimas — vadova
vimasis Lietuvos Respublikos 
Baudžiamuoju kodeksu, nors 
neramumų metu de facto ir de 
jure galiojo SSRS ir Lietuvos 
SSR teisė", teigiama N. 
Ryžkov pareiškime, kurio pro
jektą gavo BNS koresponden
tas. 

Oficialiai pareiškimas bus 
išplatintas kitą savaitę. 

Vilniaus apygardos teismas 
ketvirtadienį laisvės atėmimo 

bausmėmis nuteisė šešis par
tinius funkcionierius, kurie 
kaltinami bandymu 1991-ųjų 
sausį organizuoti sovietinj 
perversmą, kurio metu žuvo 
14 žmonių . 

„Susidorojimas su Lietuvos 
SSR išsaugojimo Sovietų Są
jungos sudėtyje šalininkais 
turi būti vertinamas kaip ne
draugiškas aktas Rusijos Fe
deracijos atžvilgiu, o Rusijos 
vyriausybe privalo imtis bū
tinų veiksmų, panaikinant ne
teisėtą nuosprendį ir atsta
tant teisingumą", tvirtina N. 
Ryžkov. 

Jis taip pat žada siekti, kad 
Rusijos Valstybės Dūma 
kreiptųsi į tarptautines žmo
gaus teisių gynimo organizaci
jas, įskaitant Europos Tarybos 
Parlamentinę asamblėją, pra
šydama ištirti buvusių parti
nių darbuotojų darbo aplin
kybes. 

Ieškomas dingęs nuteistasis 
sausio „pučo" byloje 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnai ketvirta para ne
sėkmingai ieško 1991 m. sau
sio 13-sios byloje nuteisto bu
vusio prosovietinės radijo sto
ties redaktoriaus Stanislavo 
Mickevičiaus. 

keisti kardomosios priemonės, 
pradėjus skaityti nuosprendį 
ar jį įpusėjus. 

Teisėjo nuomone, S. Micke
vičių privalėjo sekti Valstybės 
saugumo departamentas. 
„Juk čia sunkūs valstybiniai 
nusikaltimai, ir.niekas nežiū-

Įtarimas, kad vengdamas ri. kuo jie dabar užsiima ir ką 
bausmės, jis pabėgo iš Lietu- jie daro Teismas negalėjo pa-
vos, dar labiau sustiprėjo. raginti saugumo tarnybų, nes 

Vilniaus viešosios policijos teismas nesikiša į operatyvinę 
ir areštinės komisaras inspek- veiklą", sakė teisėjas S. Leme-
torius Remigijus Gintautas žis. 
sakė. kad pareigūnai praktiš- Pasak jo, dar anksčiau, nag-
kai patikrino visas vietas, kur rinėjant bylą, S. Mickevičių 
galėtų slėptis nuteistasis Ru- suimti nebuvo pagrindo. Jis 
sijos pilietis. Pasak R. Gintau- visada atvykdavo į teismo po-
to, jo artimieji atsisako teikti sėdžius arba pranešdavo, jei-
informaciją pareigūnams. S. 
Mickevičiaus žmona tepasakė, 
kad vyras praėjusį pirmadienį 
iš priemiesčio vasarvietės sode 
išvyko į Vilniaus miestą. 

Visos sostinės valstybinės ir 
privačios medicinos įstaigos 
policiją informavo, kad S. Mic
kevičius pas juos nesigydo. 

Bylą nagrinėję teisėjai sako. 
kad negalėjo anksčiau suimti 
S. Mickevičiaus ir užbėgti įvy
kiams už akių, nes to nelei
džia įstatymai. S. Mickevičius 
buvo pasirašęs pažadėjimą ne-
išvyktį. Vienas bylą nagrinė
jusių Vilniaus apygardos teis
mo teisėjų Stasys Lemežis tei
gė, kad teismas negalėjo pa-

Teismas atidėjo Rainių žudynių 
bylos nagrinėjimą 

rajone, Rainių miš 

kad vaikai 
mokytųsi lietuvių bendrojo la- savininkų sąjungos vadovai 
vinimo mokykloje. IBNS> 

Šiauliai , rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Šiaulių apygardos 
teismas pirmadienį savaitei 
atidėjo vieno pagrindinių Rai
nių žudynių įtariamųjų Petro 
Raslano baudžiamąją bylą. 

Į teismo posėdį Rusijoje, 
Balašicho miestelyje, Maskvos 
srityje gyvenantis kaltinama
sis 84-metis P. Raslanas neat
vyko. Teismui neaišku, ar jam 
buvo įteiktas šaukimas į 
teismą, todėl bus kreiptasi į 
Rusijos teisėsaugos organus, 
kad jie informuotų, ar šau
kimas į teismą buvo įteiktas. 

Įtariama, jog jis 1941 metų 
birželio 24 dieną, dirbdamas 
okupacinės sovietų valdžios 
Valstybės saugumo liaudies 
komisariato (NKVD) Telšių 
apskrities skyriaus viršinin
ku, organizavo ir vadovavo 76 
beginklių civilių Lietuvos gy
ventojų žudynėms. Šis nusi
kaltimas buvo įvykdytas 1941 
metų birželio 25-sios naktį 

Telšių 
kelyje. 

Kadangi A. Raslanas vengia 
bendrauti su Lietuvos teisė
sauga, jis gali būti teisiamas 
už akių, kaip numoto Bau
džiamasis kodeksas. Tereikia. 
kad jam butų (teikta kaltina
moji išvada ir kad teismas 
žinotų, jog šaukimas Į posėdį 
jam įteiktas. Baudžiamasis 
kodeksas numato, kad pirmos 
instancijos teisme bylą galima 
nagrinėti be teisiamojo, kai jis 
gyvena užsienio valstybėje ir 
vengia atvykti į teismą. 

Pernai pavasarį prokura
tūra kvietė P. Raslaną atvykti 
į Lietuvą, tačiau jis pranešė, 
jog nesutinka su kaltinimais 
ir atsisakė vykti j Lietuvą. 
Nutarimas patraukti bau
džiamojon atsakomybėn įteiK-
tas P. Raslano advokatui. Kal
tinamoji išvada P. Raslanui 
buvo išsiųsta paštu. 

gu susirgdavo. Pasak teisėjo, 
S. Mickevičius visada labai 
aktyviai bendravo su Rusijos 
ambasada, ir valstybės saugu
mo departamentas turėjo tai 
žinoti. 

Rugpjūčio 26 d. Vilniaus 
apygardos teismas paskelbė 
nuosprendį, kuriuo Rusijos pi
lietį S. Mickevičių už antivals
tybinių organizacijų kūrimą ir 
aktyvų dalyvavimą jose nutei
sė kalėti 4 metus griežtojo re
žimo pataisos darbų kolonijo
je. 

* Neįtakinga Lietuvos 
socialistu partija i'LSP1 vie
šu laišku kreipėsi į prezidentą 
Valdą Adamkų, prašydama 
amnestijos nuteistiems 1991 
metų sausio sąmokslinin
kams. ,.Mes nesame tikri, kad 
šioje byloje būta teisingumo 
viršenybės prieš kai kurių po
litinių jėgų ir asmenų kerštą", 
sakoma socialistų laiške, kurį 
pasirašė partijos tarybom pir
mininkas Mindaugas Stakvi
levičius. Sausio 13-sios perver
smininkų teismą stebėję Lie
tuvos žmogaus teisių asociaci
jos atstovai nepastebėjo jokiu 
pažeidimų. Susirūpinimo ne
reiškė ir tarptautines žmo
gaus teisių gynimo organizaci
jos. Prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaite sakė, 
kad socialistai „kreipiasi ne 
tuo adresu". nes amnestija yra 
Seimo neikiąs, o prezidentas 
skelbia malones. BNS 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 31 d.: Izabele, Rai

munda. Raimundas, Vilmantas. 
Vilmantė. 

Rugsėjo 1 d.: Burvilė, Egidijus. 
Eigintas. Oytautas (Gytis), Gunda, 
Varunė 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SĖDIMOJO NERVO SKAUSMAS (2) 

"JONAS ADOMAVIČIUS, MD 

Tokio nervo skausmas vadi
namas išijas, angliškai sciati-
ca. Jo priežastį suradus, ji ša
linama ir tuomi skausmas nu
raminamas. Čia minimas to
kio skausmo tvarkymas, kai 
nesti rimtos negerovės, kaip 
vėžys. 

Iš šimto strėnų skausmais 
negaluojančių žmonių, tik vie
nas ar du pajunta dar ir šau
nantį — deginantį sėdynėje ir 
kojos užpakalyje skausmą — 
jis vadinasi išijas (sciatica). 

Sėdimas nervas (nervus is-
chiadicus) eina nuo šlaunikau-
lio pradžios iki kulnies. Jo už
degimas ar jo šaknelių strė
nose, ar jo paties bet kurioje 
vietoje suspaudimas sužadina 
skausmą, kuris vadinasi išijas 
— sciatica. Tada žmogus gali 
jausti skausmą, einantį nuo 
strėnų per sėdynę iki žemiau 
kelio. Toks skausmas dažnai 
tik per vienos kūno pusės sė
dynę (rečiau abipusiai) eina 
žemyn per užpakalį šlaunies, 
blauzdos ir dažnai pasiekia 
pėdą. Jis gali būti bukas ar 
aštrus, šaunąs ar deginantis, 
su pertraukomis ar nuolatinis. 

To sėdimo nervo suspaudi
mas gali sukelti ne tik minėtą 
skausmą — išiją (sciatica), bet 
ir kojos aptirpimą, diegimą, 
raumenų susilpimą. Išiją — 
sciatica gali padidinti spaudi
mas į stuburą kosint, čiau-
dant, lenkiantis ar ką nors ke
liant. Paprastai, kai nėra rim
tos priežasties, tas skausmas 
praeina savaime, todėl bet 
koks gydymas padeda. Vis tik 
stiprus to nervo suspaudimas 
gali susilpninti raumenis ir 
sukelti aptirpimą. 

Kada kre ip t i s pas 
gydytoją? 

Kreipkis pas jį dviem atve
jais: 1. kai skausmas yra stip
rus ir nepraeina, gydantis be 
recepto gautais nuo skausmo 
vaistais. Gydytojas gali prira
šyti stipresnių vaistų ar dar 
kitokį gydymą, patarti mankš
tintis; 2. kai skausmas tęsiasi 
daugiau negu 3-4 dienas ir 

kai apsilpsta koja ir pėda — 
tas gali nurodyti į didesnę 
nervinę negerovę. Gydytojas 
nuodugniai ištirs, ar tai nėra 
kokia rimta negerovė ir, ją ra
dęs, tvarkys. 

Trejopa apsauga nuo 
ūujo — sciatica 

1. Miegok ant kieto čiužinio 
ant nugaros ar sulenktais ke
liais ant šono. Negulėk ant pil
vo. Tik aštriais atvejais mie
gok, padėjęs pagalvę po keliais 
ar tarp jų. 

2. Sėdėk tik ant tokios kė
dės, kad galėtum abi pėdas 
laikyti ant grindų ir kad keliai 
būtų truputį aukščiau klubų 
sąnarių. Jprask sėdėti, laiky
damas abi pėdas ant grindų — 
niekada nesukryžiuok kojų. 

3. Būtinai reikia, kad kėdės 
atrama būtų tvirta ir kad 
sėdėtum atrėmęs nugarą į ją. 

Trejopos naminės 
priemonės išijo — 

sciatica sumažinimui 

1. Skausmui atsiradus, tuč
tuojau dėk ledus ant skauda
mos vietos pusvalandžiui ar 
valandai. Po to pradėk tą vie
tą šildyti šilto vandens bute
liais, lygiai taip kaip šaldai. 

2. Mėgink masažuoti pats 
šitaip elgiantis: sulenktais ke
liais gulkis ant nugaros. At
sipalaiduok kelioms minu
tėms. Tada padėk maišą su 
dviem minkštais sviediniais 
ant abiejų strėnos pusių. Ta
da, gulint ant sviedinio, leisk 
kūno svoriui leistis žemyn — 
grindų link. Po to, pašalinęs 
sviedinius, atsipalaiduok ke
lioms minutėms ir tą patį pa
kartok su sviediniais ant sė
dynės. Tik gydytojas turi pa
sakyti, jog neturi pagalvėlės 
išvaržos (slipped disc). 

3. Laike aštraus skausmo 
nekelk nieko sunkesnio negu 
10 svarų ir kelk svorį, naudo
damas kojas bei rankas, o ne 
strėnas. Visada ką nors 
stumk, o netrauk. Sėkmės! 

LATVIJOJE — PAVOJINGAI MAŽAS 
GIMSTAMUMAS 

Latvijoje, Ispanijoje bei Bul
garijoje užregistruotas ma
žiausias gimstamumas pasau
lyje. Pasaulio banko duomeni
mis, vienai moteriai trijose 
minėtose šalyse tenka tik po 
1.1 vaiko. Be to, Latvija yra 
viena iš posovietinių valsty
bių, kuriose vyrai gyvena 
trumpiau nei moterys ir yra 
prastesnės sveikatos. 

Po nepriklausomybės atga
vimo Latvijoje, kaip ir Lietu
voje, pradėjo sparčiai daugėti 
savižudybių. Nuo 1989 m. jų 
skaičius Latvijoje išaugo 95%, 
Lietuvoje — 80%, o Rusijoje 
— 60%. 

Vyrų skaičius, palyginti su 
moterų, sparčiai mažėja buvu
siose Sovietų Sąjungos bei 
Rytų Europos valstybėse. 
Svarbiausios to priežastys — 
didesnis vyrų mirtingumas 
dėl blogėjančios jų sveikatos 
būklės, augančio polinkio į 
savižudybes, alkoholį bei nar
kotikus. Nemažai vyrų gyvy
bių nusineša ir augantis nusi
kalstamumas šiose apylin
kėse. Pasaulio banko duome
nimis, buvusios SSRS respu
blikose bei Rytų Europoje 
moterų skaičius prašoksta 
vyrų skaičių net 9.6 mln. Nor
mali proporcija yra 96 vyrai, 
100 motorų. 

Be Latvijos, kaip šalis, kur 
gimstamu m, t.-- yra pavojingai 
mažas. Pa.sauho bankas mini 

Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Armėniją, Lietuvą bei Rumu
niją. Šiose valstybėse taip pat 
pavojingai sparčiai mažėja 
vyrų skaičius. 
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* Svarbu neužmiršti vi
tamino C. Nauji tyrimai 
rodo, kad vitaminas C ne tik 
palaiko sveikatą ir padeda or
ganizmui kovoti prieš užkrė
timus, bet ir stiprina imuni
tetą bei sumažina per įtampą 
sukurtus žalingus chemika
lus. Svarbu neužmiršti ir 
saldžiai nusijuokti. Dešimt 
juoko minučių — tas pat kaip 
1,000 mg. vitamino C. 

* Mokslininkai nustatė 
tapatybe baltymų, kurie na
tūraliai padeda organizmui 
kovoti prieš saulės nudegimo 
sukeltą odos vėžį. „Fas li-
gand" baltymai pažymi ląs
teles, kurios ultravioletinių 
spindulių genetiniai sužalo
tos, prie jų prisijungia bei 
pradeda jų naikinimo procesą. 
Tačiau šis apsaugos būdas 
nėra tobulas, nes kartais ge
netiniai sužalotos ląsteles 
išlieka ir sukelia vėžį. Jta-
riama, kad nauja informacija 
padės išrasti naujų gydymo 
metodų nuo odos vėžio 

Valgymas maisto, tu
rinčio daug cholesterolio 
nebūtinai pakelia kraujo 
cholesterolio lygi 

„Draugo" vasaros šventėje, tikrindamas lankytoju sveikatą kruopščiai darbavosi dr. Jonas Adomavičius 
(dešinėje), kurio naudingi sveikatos patarimai nuolat padeda mūsų skaitytojams išvengti įvairių negalių. Jam 
talkino daug kitų medicinos darbuotojų iš Alvudo ir kitur. Nuotraukos viduryje viena talkininkių — Vita Ba-
leisytė. 

SENAI LIGAI NAUJAS GYDYMAS 
Yale Psychiatric Institute 

klinikoje vyksta tyrinėjamas 
išbandyti naują būdą gydyti 
„schizophrenia", kuria suser
ga jaunuoliai tarp brendimo 
metų ir 30 m. amžiaus. Ka
dangi šią ligą nelengva susek
ti, ji dažniausiai jau būna 
įsigalėjusi, kai nustatyta galu
tinė diagnozė. 

Tyrimai rodo, kad norma
liai brendimo metu smegenys 
biologiniai „valosi" — 
išjungia ir atmeta retai nau
dojamus neurologinius tink
lus, pasiruošti brendimo lai
kotarpio masinei informacijai. 
Mokslininkai dabar įtaria, 
kad minėtos ligos atveju, 
„valymo" metu smegenys at
meta ir būtiniausius neurolo
ginius sujungimus. 

Yale klinikoje dabartinio ty
rinėjimo metu bandoma vais
tais sustabdyti šį smegenų bi
ologinį „valymą", tokiu būdu 
užblokuojant ligos išsivys
tymą. Tačiau tai reikalauja 
gydyti asmenis prieš ligai 
įsigalint — t.y. asmenis, ge
netiniai palinkusius į „schi

zophrenia" arba su įtariamais 
simptomais, tačiau kuriems 
galutinė diagnozė dar nenu
statyta. Toks gydymas yra 
gan rizikingas, nes dar ne
aišku kokios gali būti šių 
vaistų vartojimo neigiamos 
pasekmės, o tik nedidelis pro
centas (8%-10%) į „schizo
phrenia" genetiniai palinku
sių asmenų iš vis ta liga su
serga. Sutikimas dalyvauti to
kiame tyrinėjime parodo, kiek 
žmonės bijo „schizophrenia" 
susirgti. 

„Schizophrenia" sergantys 
asmenys sumaišo realybę su 
fantazija, kitais nepasitiki, 
nesugeba funkcionuoti na
muose bei darbe ir pa r 

Įtariama, kad JAV-ose ta 
trečdalio ir pusės benami 
serga „schizophrenia". (WSJ) 

SVEIKA JUOKTIS 
Iš įvairių teisme spren

džiamų bylų Massachusetts 
valstijos advokatų sąjunga 
surinko įdomų advokatų ir 
liudytojų klausimų bei atsa
kymų sąrašą. Čia ištrauka: 

T. marijonų provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC. pasinaudojo Cook 
County ligoninės darbuotojų,,Draugo" vasaros šventėje teikiamais sveika
tos patikrinimais. 

Klausimas: Ji turėjo tris 
vaikus, ar tiesa? 
Atsakymas: Tiesa. 
Kl.: Kiek buvo berniukų? 
At.: Nei vieno. • 
KL: Ar buvo mergaičių? 

Koks buvo atstumas tarp 
automobilių, kai jie susidūrė? 

Kuris iš jūsų žuvo kare — 
tu ar tavo jaunesnis brolis ? 

Klausimas: Kokiu būdu 
baigėsi jūsų pirmos vedybos? 
Atsakymas: Mirtimi. 
KL : Kieno mirtimi? 

Klausimas: Apibūdink as
menį. 
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Atsakymas: Vidutinio ūgio su 
barzda. 
Kl.: Ar tai buvo vyras ar mote
ris? 

Klausimas: Ar tie laiptai 
vedė žemyn į rūsį? 
Atsakymas: Taip. 
Kl.: Ar jie vedė ir atgal į 
viršų? 

Klausimas: Jauniausias sū
nus, tas, kuris 20 m. amžiaus, 
kiek jam metų? 

PRASMINGA PARAMA „LOPŠELIUI" 

„Draugo" vasaros Svpnt«>s svečiai ne tik maloniai praleido laika gamtoje, 
tx>t turėjo proga ir sveikatos siovj pasitikrinti Nuotraukos Jono Kuprio 

LB Michianos skyriaus 
„Lopšelio" globos valdyba gavo 
210 dol. aukų, iš kurių 180 
dol. skirta a.a. Juozo Rudzins-
ko atminimui. Pinigai yra 
įnešti į Kauno neįgalių ir be
globių vaikučių klinikai „Lop
šelis" remti iždą. 

Šių metų pradžioje „Lopše
lio" valdyba paskyrė ir apmo
kėjo 2,307 litų sąskaita Kaune 
už „Lopšeliui" nupirktus du 
naujus šaldytuvus ir kitus 
reikmenis virtuvei. Taip pat 
šiais metais buvo išsiųsta vai
kams rūbelių siunta. Daugu
mą šių rūbelių pasiuvo New 
BufTalo, Michigan, gyvenanti 
dr. Marija Holocheck. Aukoda
ma savo laiką ir lėšas, nuo 
1994 metų iki dabar „Lopše
lio" vaikučiams yra pasiuvusi 
ir numezgusi daugiau kaip 
tūkstantį rūbelių, kurie buvo 
persiųsti „Lopšeliui" Kaune. 
Už jos pastangas ir meilę vai
kučiams „Lopšelio" globos val
dybos vardu esame labai dė
kingi. 

Kūdikių globojimo idėjos ir 
„Lopšelio" pradžia buvo apie 
1920 metus Kaune, tuo reika
lu ypatingai rūpinantis kun. 
Tumui Vaižgantui. 1922 me
tais susikūrusi Kūdikių gelbė
jimo draugija perėmė „Lopše
lį" ir 1931 metais Kaune (Vili
jampolėje) buvo pastatyti 
„Lopšeliui" namai, kuriuose 
tebėra ir dabar. Tais laikais 
statyba su įranga kainavo 
apie 630,000 litų. „Lopšelis" 
nesustojo veikti karo ir poka
rio metais, tačiau dabar yra 
reikalingas lėšų pagrindiniam 
remontui ir pastato pagerini
mui. Šiandien „Lopšelyje" yra 
per šimtą įvairaus amžiaus 
neįgalių vaikučių. 

LB Michianos skyriaus 
„Lopšelio" globos valdyba nuo 
1993 metų yra sutelkus 
„Lopšeliui" finansinės bei ma
terialines pagalbos. Per meti
nius vajus buvo surinkta ir 
išsiųsta daug rūbelių, vys
tyklų, žaislų, antklodžių, vita
minų, indų, mediciniškų reik
menų, taip pat ir pinigų. Au
komis, darbu ir talka yra pri
sidėję daugumas Michiana, 
Union Pier, New BufTalo, Be-

verly Shores, Harbert ir kitų 
apylinkės vietovių gyventojai. 

IsoMa Šimkienė 

LIETUVOS 
RAUDONASIS KRYŽIUS 
— NUKENTĖJUSIEMS 

TURKIJOJE 

Prie pasaulio valstybių akci
jos Turkijai humanitarinę pa
galbą prisijungė ir Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. . 

Turkiją ištiko didžiulė ne
laimė — nuo žemės drebėjimo 
nukentėjo Šimtai tūkstančių 
žmonių. Teikti pagalbą nu
kentėjusiems nuo stichinių ne
laimių — viena svarbiausių 
Raudonojo Kryžiaus (RK) prie
dermių. Įvairių šalių RK orga
nizacijos derina savo planus, 
ieško geriausių pagalbos bū
dų. Štai, pavyzdžiui, Vokieti
jos RK išsiuntė į Turkiją gel
bėjimo būrius, lauko ligoninę. 
Latviai siūlė lietuviams kartu 
užsisakyti lėktuvą ir nugaben
ti į Turkiją antklodžių, kitokių 
labai reikalingų daiktų labda
ros siuntą, tačiau galutinai 
apsispręsta nuo gamtos stichi
jos nukentėjusią šalį paremti 
lėšomis. Tai daryti panašiais 
atvejais rekomenduoja ir 
Tarptautinė Raudono Kry
žiaus ir Raudonojo Pusmėnu
lio draugijų federacija. 

Tad Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ir skelbia lėšų rinki
mo akciją. Platinamas krei
pimasis į Lietuvos žmones, or
ganizacijas, firmas, kurių pra
šoma pagal galimybes paremti 
į nelaimę patekusius Turkijos 
gyventojus. Lėšas galima per
vesti į RK sąskaitą Vilniaus 
banke su nuoroda „Nukentėju
siems nuo žemės drebėjimo 
Turkijoje", atnešti į RK drau
gijos būstinę (Vilnius, Gedimi
no pr. 4 a) arba į RK miestų 
bei rajonų komitetų būstines. 
Atnešusiems pinigų išduoda
mi pajamų orderiai. 

Sukaupusi didesnį kiekį lė
šų, Lietuvos RK vadovybė to
lesnius veiksmus derins su 
Turkijos ambasada, savo ruož
tu renkančia aukas nukentėju
siems nuo žemės drebėjimo. 

BJMUNDASVaNAS.kLD.,&C. 
Specialybė - Vidaus Rgų gydytojas 

Kafcsros svtutriiksJ 
8918 W. Archar A»ą. 8» , 5 k 8 

Piicacc, IL 60jĮ38_ 

ARAŠ2UOBA, M.D. 
•RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Suite 310 
Napervilte, IL 60563 
Tat. (630) 527-0000 
3825 HigMand Ave., 
Tower1,Suite3C 
Downers Grove, IL 60515 
TeL (630)435-0120 ' 

DR. ŽIBUTĖZAPARACKAS 
DR.PAULKHEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. SupMtor, Suto 402 

Valandos pagal susitarimą 
T«l. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D 
AWųBgc*/Chrrarįija 

9630 S.RkJgaland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

T * 706-636-6622 
4149W.63rd.St 

Tst 773-736-7700 

EUOBCC DECKmDDS, P.C. 
4647 W. 103 8t .OaaVUwn.tL 
PHIIIBS spyi. su Nofthwasasro utvto 
dptomu, latuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pabertai 
oria narni afasotufiasi punktualiai. 
Susitarimui (kafcati artgMkai) 

T* . 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9825 8.79V1 Ava., Hfctory HMs, M. 
Tat (708) 588-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBMCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzis Ava. 
Chfcago. IL 60652 

Kab. tol. 773-471-3300 
• 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hčkory H8s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ava. 

Tat (708) 508-4056 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvos RK jau turi nema
žą pagalbos akcijų patyrimą. 
Dalyvaudamas bendroje Tarp
tautinės Raudonojo Kryžiaus 
ir Raudono Pusmėnulio drau
gijų federacijos programoje 
Lietuvos RK 20,000 litų yra 
parėmęs Kosovo gyventojus. 
Buvo renkamos lėšos Čečėni
jai, siunčiama humanitarines 
pagalbos siunta Karaliaučiaus 
sričiai. (Elta) 

* Priekaištų esą žurna
listams patekti pas aukštus 
pareigūnus yra labai sunku, 
visiškai negalima taikyti Vil
niaus merui Juozui Imbrasui. 
Priešingai: nelaukdamas, kol 
žurnalistai ims belstis į jo ka
bineto duris, meras iš anksto 
jas plačiai atvėrė. Kiekvieną 
trečiadienį, nuo 9 iki 11 valan
dos, Vilniaus mero darbotvar
kėje numatytas laikas susiti
kimams su žiniasklaidos ats
tovais. .Cha i 
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DARNELAIKAS 
PREZ. A. SMETONAI GRĮŽTI 

ĮTĖVYNĘ 
JONAS DAINAUSKAS 

Spaudoje pasirodė žinia, kad 
manoma Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos palaikus iš 
JAV perkelti į Lietuvą. Anta
no Smetonos palaikų perlai
dojimas Lietuvoje yra jo šei
mos, jo artimųjų reikalas. Tuo 
tarpu Lietuvos prezidento An
tano Smetonos palaikų perkė
limas į Lietuvą yra Lietuvos 
valstybes reikalas, neatskiria
mai surištas su jo pasitrauki
mo iš Lietuvos 1940 m. prie
žastimi ir jo, Lietuvos prezi
dento, sprendimu, valia! Jis 
pasitraukė iš Lietuvos teritori
jos, protestuodamas prieš 
SSSR pradėtą Lietuvos užgro
bimą. Sovietai 1940 m. Lie
tuvą užgrobė, pasiremiant 
Ribbentropo-Molotovo paktu, 
kurio SSSR niekad nepasmer
kė, o juo labiau jo pasekmių, 
užtat apie Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos palaikų grą
žinimą, perkėlimą į Lietuvą 
tik tada galima bus pradėti 
kalbėti, kai: 

1. Iš pasaulio politikos laktų 
išnyks Ribbentropo-Molotovo 
paktas, kai SSSR tą paktą vie
šai pasmerks, nuo jo atsisa
kys, nes, tuo paktu pasire
miant, Baltijos valstybės, o jų 
tarpe ir Lietuva, buvo 1940 m. 
SSSR užgrobtos. SSSR, nei jos 
„paveldas" Rusija, niekad to 
pakto nepaneigė, nepasmerkė, 
b gal net ji laiko galiojančiu? 
Baskutinio Lietuvos Ministrų 
tarybos posėdžio pabaigoje, 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Antanas Smetona pa
reiškė, kad: „... Savo naujos 
vyriausybes mes patys nega
lėjome sudaryti, bet ją sudarė 
sovietai. Aš krašte pasilikti 
jaėgafcu, nes*,1 kaip Respublikos 
prezidentas, būsiu jų prievar
taujamas pasirašyti tokius ak
tus, kurie būtų Lietuvai ža
lingi". Smetona tada pasitrau-
ko i&Lietuvos, gindamas Lie
tuvą prieš F3SR, kuri vadova
vosi Ribbentropo-Molotovo 
paktu. 

Aišku, to pakto pasmerki
mas nėra vien Lietuvos reika
las, bet tas paktas buvo II pa
saulinio karo kibirkštis, kurią 
SSSR ilgus metus bandė pa
neigti. Juk Nuernbergo bylos 
metu, kai Hitlerio pavaduotojo 
Hess advokatas bandė toje by
loje iškelti to pakto egzista
vimą, SSSR atstovai isteriškai 
paneigė pakto egzistavimą, 
nors JAV archyve jau buvo to 
pakto nuotraukos, tekstas. 
Nuernbergo teismo teisėjų 
prezidiumas vaizdavo, kad, 
esą, tokio pakto nebota, nors 
SSSR, tuo paktu pasiremiant, 

įsigytus grobius laikė. II pa
sauliniam karui pasibaigus, 
sovietiška to pakto realizacija 
milijonams žmonių atnešė 
pražūtį mirtį, kalinimus, trė
mimus. 

2. Tą paktą, vien Maskvos 
interesais vadovaujantis, vyk
dydama, SSSR 1940 m. bir
želio mėn. Lietuvos respubli
kos VRM brig. generolą Kazį 
Skučą ir VSD direktorių Au
gustiną Povilaitį, kad savo 
grobuoniškas užmačias nors 
kiek užmaskuotų, šmeižikiš
kai apkaltino, išgabeno į 
SSSR, sovietiško teismo pa
rodijoje pasmerkė ir nužudė. 
Tai buvo Stalino valstybinio 
banditizmo apraiška. Sovietų 
Sąjunga, dabar egzistuojanti 
Rusijos respublikos vardu, tu
ri Lietuvos valstybei grąžinti 
tų dviejų Lietuvos kankinių 
palaikus, turi tą žmogžudystę 
viešai pasmerkti ir už ją Lie
tuvai atsiteisti, nors tiek pa
našiai, kaip žudikas, Lietuvos 
Statuto nuostatais, turėdavo 
atsiteisti už kiekvieną žmog
žudyste. O kur dar tūkstančiai 
nužudytų, SSSR budelių nu
kankintų Lietuvos žmonių? 
Kur jų palaikai? 

3. Lietuvoje iki 1940 m. bir
želio mėn. Komunistų partija 
buvo nelegali. SSSR Lietuvą 
užgrobus, J.- Paleckis LKP 
„legalizavo", nors čia „legaliza
vimo" terminas negali būti tai
komas, nes sovietų valdymo 
sistemoje Komunistų partija 
buvo pagrindinis jos elemen
tas. Sovietų valdymo metai 
geriausiai parodė lietuviams, 
kokie yra LKP tikslai: sunai
kinti Lietuvos nepriklausomy
be ir kiekvieną lietuviškai gal
vojantį žmogų, patekusį į LKP 
pinkles. Byrant SSSR, 1989 
m. LKP neva atsiskyrė nuo 
KP(b). 

Čia verta priminti, kad 1940 
m. pradžioje, prieš pat SSSR 
užgrobiant Lietuvą, Lietuvos 
komunistų eilėse, įskaitant 
„komjaunuolius" ir MOPRO 
(tarptaut. pagalb. revoliucijai) 
narius, iš viso buvo 1,362 as
menys. Iš jų LKP priklausė 
933 (474 lietuvių kilmės), 
komjaunimo sąj. 211 (26 liet.) 
ir MOPR 218 (30 liet.). LKP 
(įsteigta 1918 m.) turėjo tik 
vieną tikslą: susovietinti Lie
tuvą. 1996 m. Yale university 
Press išleistoje knygoje „The 
unknown Lenin — from the 
secret archive", paskelbta 113 
dokumentai, neįtraukti į Leni
no raštų leidinius, 1920 metų 
dokumentų įrašuose, Lenino 
ranka padarytuose, parodo, 

Siame pastate veikia buvusio Lietuvos prezidento Antano Smetonos vardo pradžios mokykla, pastatyta 1936 m. 
Užulėnio kaime, netoli Ukmergės. Nuotr. Eltos 

kiek jam tada rūpėjo visiška 
Lietuvos sovietizacija, bet 
SSSR tai „pavyko" tik 1940 
metais. Net ir užmaskuoti Lie
tuvos sovietizacijos pūliai ne
siderina su Lietuvos preziden
to Smetonos palaikų perkėli
mu į Lietuvą. Lietuva turi ap
sivalyti nuo tų sovietiškų pū-
lių. 

4.1990 m. kovo 11 d. yra da
bartinės Lietuvos valstybes 
nepriklausomybės atstatymo 
diena. Tos dienos „Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos" aktu skelbiama: 
„...Lietuvos Tarybos 1918 m. 
vasario 16 d. Nepriklausomy
bės aktas ir 1920 m. gegužės 
15 d. Steigiamojo Seimo rezo
liucija dėl atstatymo Lietuvos 
demokratinės valstybės nieka
da nebuvo nustoję teisinės ga
lios ir yra Lietuvos Valstybės 
konstitucinis pamatas (Nut. 
Nr. 1-12). O, maždaug už pus
valandžio buvo priimtas kitas, 
Nr. 1-13 nutarimas, kuriame 
paskelbta: „... Konstatuoda
ma, kad 1938 m. gegužės 12 d. 
Lietuvos Konstitucijos veiki
mas buvo neteisėtai sustabdy
tas, TSR Sąjungai 1940' m. 
birželio 15 d. įvykdžius agre-
syą prieš nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ir ją aneksa
vus... nutaria: ... 3. Atnaujinti 
1938 metų gegužės 12 dienos 
Lietuvos Konstitucijos veiki
mą visoje Lietuvos Respubli
kos teritorijoje, sustabdant tų 
skyrių ir straipsnių, kurie reg
lamentuoja Respublikos prezi
dento, Seimo, Valstybės Tary
bos ir Valstybės kontrolės sta
tusą, galiojimą...". Ir tolimes
niu įstatymu (Nr. 1-14) nu
tarė" „1. Sustabdyti 1938 m. 
gegužės 12 d. Lietuvos Kon
stitucijos galiojimą. 2. Patvir
tinti Lietuvos Respublikos 
Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą. 
Nustatyti, kad Lietuvos Res
publikoje ir toliau galioja tie 
iki šiol veikę Lietuvos įsta
tymai bei kiti teises aktai, ku
rie neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Laikinajam Pa
grindiniam Įstatymui..." Ki
taip tariant, Kovo 11 d. minė

tų aktų konstitucine prasme, 
jie nėra 1938.V.12 d. Konstitu
cijos prasme jos aktai, o 
„priedui", pal.kti galioti so
vietmečiu SSSR Lietuvos te
ritorijai primesti svetimi 
įstatymai. 

5. „Lietuvos aide", 1994 m. 
Nr. 17 (perspausd. tų pat me
tų. „Darbininke") straipsnyje 
„Prezidento mirtis" Vytautas 
Landsbergis rašė, kad, esą 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona 1944 m. sausio 9 d. 
buvo nužudytas Sovietų 
Sąjungos specialiųjų tarnybų. 
Esą, Rotomskis (Povilas 1906. 
m.24-1962.V.12 d., 1942-1944 
m. SSSR konsulato New Yor-
ke darbuotojas, o 1944-1948 
m. LTSR „Užsienio Reikalų 
komisaras, ministras" pasako
jęs LTSR Rašytojų sąjungos 
pirmininkui Šimkui, kad „... 
jis buvo komandiruotas į JAV 
organizuoti Lietuvos preziden
to likvidavimo. Su pasididžia
vimu aiškino, kad užduotį 
įvykdė labai sėkmingai, taip 
kad net šuo nesulojęs, o, svar
biausia, neliko jokių pėdsakų". 

P. Rotomskis buvo senas 
LKP narys, baustas Lietuvoje 
9 metų kalėjimo bausme už 
komunistinę veiklą buvo 
LTSR Komisarų tarybos atsto
vas prie SSSR Komisarų/mi
nistrų tarybos. Buvo sovietiš
kų delegacijų į užsienį (Len
kiją, Prancūziją) narys. Į gyve
nimo pabaigą buvo pasidaręs 
Lietuvos gėlininkų organizato
rium ir vadovu. 

Prezidento A. Smetonos mir
ties aplinkybės vis dar laukia 
išaiškinimo. 

FILATELISTAI 
PAMINĖJO SĄJUNGOS 

SUKAKTI 

Lietuvos filatelistų sąjunga 
mini 75 metų sukaktį. Šiai 
progai skirta mokslinė konfe
rencija „Lietuvos filatelistų 
sąjungai — 75" vyko liepos 31 
d. Kauno pašto, telekomunika
cijų ir informatikos muziejuje. 

Lietuvoje filatelija išaugo 
gerokai vėliau negu kituose 

kraštuose. Pirmosios žinomos 
organizacijos — Lietuvos fila
telistų draugijos steigiamasis 
susirinkimas įvyko 1924 m. 
liepos 31 d. Kaune. Tuomet 
buvo įsteigta pašto ženklų pre
kybos bendrovė „Filatelija", 
išleisti trys žurnalo „Lietuvos 
filatelistas" numeriai. Draugi
jos veikla nutrūko 1928 me
tais. 1926-ųjų pabaigoje Kau
ne įsteigtas ir Lietuvos filate
listų ratelis, veikęs dvejus me
tus. Rateliui priklausė 175 na
riai, bendravę laiškais, vokie
čių kalba leidę „Pranešimus". 
1933 m. įsteigtos dvi Lietuvos 
filatelistų sąjungos „Lietfilas" 
ir „Filel". Bemaž penkerius 
metus gyvavusi „Lietfil" są
junga išleido keturis „Naujo 
Lietuvos filatelisto" numerius, 
rengė filatelistų sueigas, žen
klų loterijas. 

1940 m. Kaune įvyko Lietu
vos filatelistų draugijos stei
giamasis suvažiavimas. Drau
gija išleido tris numerius „Lie
tuvos filatelistų draugijos ži
nių", skirtų beveik šimtui 
draugijos narių, taip pat pir
mąjį žurnalo „Merkurijus" 
numerį. Tais pačiais metais 
Telšiuose atidaryta pirmoji fi
latelijos paroda, Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose pradėjo 
veikti filatelistų būreliai. 

Draugijos veiklą nutraukė 
sovietų okupacija, daugelis fi
latelistų buvo represuoti arba 
pasitraukė į užsienį, daug 
vertingų pašto ženklų kolek
cijų dingo arba išblaškytos. 

Prieš dešimtmetį atkurta 
Lietuvos filatelistų sąjunga tę
sia prieškarinių filatelistų or
ganizacijų veiklą. 1992 m. Lie
tuvos filatelistų sąjunga tapo 
nuolatine Tarptautinės filate
listų sąjungos nare. (Elta) 

* Lietuvos užsienio rei
kalų viceministras Jonas 
Rudalevičius ir JAV ambasa
dorius Keith C. Smith ketvir
tadienį Vilniuje apsikeitė tei
sinės pagalbos baudžiamosio
se bylose patvirtinimo raštais. 
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Danutė Bindokienė 

Dėl to, kad rūpi 
Artėjant rugsėjo pradžiai, vis 

daugiau kalbama ir rašoma 
mokyklų temomis. Deja, daž
niausiai tos temos siejamos su 
mokslo lygio smukimu, ką 
reikėtų daryti, kad mokslei
viai mokyklą lankytų bent iki 
nustatyto 16 metų amžiaus ri
bos, kaip apsaugoti ir vaikus, 
ir mokyklos personalą nuo 
smurto veiksmų, buvusių pra
ėjusiais mokslo metais. 

Mūsų tautiečiai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos, pasakoja 
apie pirmąją mokslo metų die
ną, kai miestų gatvėse pasipi
la moksleiviai, kai pirmokė
liai, nešini gėlių puokštele, su 
džiaugsmu — ir baimės virpu
liu širdelėje — žingsniuoja j 
mokyklą. Dovanoti gėles mo
kytojui — graži tradicija. Juk 
verta specialų dėmesį skirti 
asmeniui, kuris tiek daug 
įtakos turės vaiko gyvenimui, 
auklėjimui, ateičiai. Nuo pir
mosios pažinties su mokytoju, 
o per jį ir su mokykla, daug 
priklausys tolimesnės vaiko 
pažiūros į mokslą. 

Lietuviams, gyvenantiems 
ir auginantiems šeimą toli nuo 
Lietuvos, mokslo metų pra
džia kelia dvigubą rūpestį, nes 
šalia kasdieninės mokyklos, 
kurią vaikas lankys, svarbus 
ir lietuviškasis švietimas. Lie
tuviškos mokyklos tebegyvuo
ja ir kasmet jose mokosi netoli 
tūkstančio mokinių. Šis skai
čius pastaraisiais metais ne
daug keitėsi, bet dabar turi 
polinkį didėti, kai į lietuviškas 
mokyklas jungiasi ir naujųjų 
lietuvių emigrantų atžalynas. 
Šis reiškinys džiugina, bet 
taip pat atsiranda ir proble
mų, kai mokyklose, kuriose 
laiko būvyje mokslo lygis pa
mažu slinko pakalnėn, prisi
taikant prie mokinių (iš dalies 
ir jų tėvų) lietuvių kalbos 
pajėgumo. Klasėse pagausėjus 
moksleivių iš Lietuvos, atsira
do būtinybė kažkokiu būdu 
vėl sustiprinti mokomuosius 
dalykus. Šeštadienių rytai vai
kui šiame krašte siūlo daug 
užsiėmimų ir pramogų, todėl 
tą laiką praleisti lietuviškoje 
pamokoje, iš kurios nieko ne-
išsinešama, yra tikra žala. 

Be reikalo kai kas sielojasi, 
kad šiuo metu ne visi paten
kinti lietuviškųjų mokyklų 
darbu, be reikalo krūpčioja dėl 
vieno kito kritiškesnio žodžio. 
Apie lietuvišką švietimą kal
bama dėl to, kad mums rūpi: 
ir tiems, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, ir tiems, kurių 
atžalynas jau seniai iš mokyk
los suolo išaugo. Pagaliau tu
rime suprasti, kad kaip tik iš 
kalbų (ir net kritikos) išsivys
to darbai. Užuot rodę nepasi
tenkinimą, atidžiau įsiklau

sykime į priekaištus: gal juose 
yra bent krislelis tiesos? 

Lietuviškosios mokyklos per 
pastarąjį pusšimt} metų išgy
veno ne vieną pasikeitimą. 
Vieni atėjo tyliais žingsneliais, 
kiti siūbtelėjo lyg viesulas, 
tačiau niekuomet nebuvo pa
miršta svarbiausia lietuviškų 
mokyklų paskirtis: įdiegti vai
kui lietuvių kalbos pagrindus 
(iškaitant gramatiką ir sintak
sę.)- supažindinti su Lietuvos 
istorija, geografija, literatūra, 
užsienio lietuvių gyvenimo as
pektais ir sutvirtinti lietuviš
kosios tapatybes pagrindus, 
kad ant jų būtų statoma lietu
vių visuomeninės veiklos atei
tis. Ne kiekvienas šios paskir
ties punktas buvo įvykdytas, 
ne visi mokiniai jį vienodai 
įsisavino, galbūt ir dėl kai 
kurių mokytojų nesugebėjimo. 
Kas šalikelėje ilgainiui nubiro, 
to nesugrąžinsime, bet vis tik 
be lietuviškosios mokyklos ne
turėtume nei tų jaunųjų vei
kėjų, kuriuos šiandien turime. 

Atvykę į šį kraštą po II pa
saulinio karo, radome vei
kiančias lit. mokyklas, dau
giausia prie lietuviškų para
pijų. Ilgainiui buvo pasilikta 
prie šeštadieninių, kurias lan
kė naujųjų emigrantų vaikai. 
Pradžioje jose mokytojavo 
Lietuvoje šiam darbui pasi
ruošę arba jį dirbę pedagogai, 
vėliau daugiausia jau čia mok
slus ėję, nors ir ne profesiona
lai, atitikę pagrindiniam lietu
viškos mokyklos mokytojo po
reikiui: gerai mokėję lietuvių 
kalbą. Tie naujieji mokytojai 
buvo kritikuojami: argi gali 
kas dėstyti lietuvių kalbą, jei
gu nėra lankęs universiteto ar 
aukštosios mokyklos Lietuvoje 
(juo labiau, jeigu užaugęs sve
timame krašte)! j . 

Po kiek laiko Apsižiūrėta, 
kad Lietuvos mokyklos pro
gramos buvo netinkamos 
Amerikoje ar kuriame kitame 
krašte veikiančioms lituanis
tinėms, nes kelios valandos 
šeštadienio ryte buvo per 
trumpos jas bent apytikriai 
įgyvendinti. Kai kurios mo
kyklos ryžosi programas keis
ti, pritaikyti esamoms sąly
goms. Jos taip pat susilaukė 
aštrios kritikos, kaltinimų. 
Tačiau mokyklos išliko ir il
gainiui net tos „kritikės" pa
sisavino pertaisytąsias progra
mas. 

Šiandien neverta bėgti nuo 
iškylančių problemų, susietų 
su lietuvišku švietimu. Priva
lome ieškoti būdu skirtumus 
išlyginti, programas sutvirtin
ti, įvesti būtiniausius pakeiti
mus, nes nuo to priklausys 
mūsų lietuviškas išlikimas. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Nr.8 Tęsinys 

„Ketveri LDDP valdymo metai, skirti ne valstybės, 
bet partiniams interesams, išpaikino Lietuvos valsty
bingumo nedraugus. Jiems už paramą LDDP politikai 
buvo palikta antilietuviškos" veiklos Vilnijoje laisvė... 
Ar yra pasaulyje valstybė, kurioje mokyklų vadovai ne 
tik kad nemokėtų valstybinės kalbos, bet ir demonst
ratyviai ją ignoruotų?... Stebina mūsų nedraugų įžū
lumas" (Algimantas Keina, Liudvikas Simutis ir kt., 
Kaunas). 

„Kodėl Lietuva turi išskirtinai iš valstybes biudžeto 
šelpti ir lietuvius Lenkyoje, ir lenkus Lietuvoje?" (aka
demikas Antanas Buračas, Vilnius). 

„Linkiu Jums ypač geros sveikatos, ryžto. Mūru sto
kit prieš provokatorius ir šmeižikus! Su Jumis visa 

. Lietuva!" (gydytoja Nijolė Michelkevičienė, Kaunas). 
„Nuoširdžiai dėkojame Jums už tikslų atsakymą 

mažumų reikalavimams. Dažnai nubraukiame skriau
dos ašarą" (mokyt. Gražina Židelienė, Paluknys, Tra
kų raj.). 

„Jums teks titaniška dalia: užstoti lietuvių mažu
mas Pietryčių Lietuvoje nuo pilsudskininkų palikuo
nių. Žinokite, jog tai bus pragariškas ir nelengvas dar
bas! Juk Seime nebeliko nei Petrausko, nei Genzelio! 
Jie atkakliai grūmėsi" (Gintaras Raulinaitis, Vilnius). 

„Pakankamai žinoma apie priešvalstybinę R. Maciej-
kiąnieco veiklą, tačiau jo veiklos Lietuvos valstybės 

prokuratūra kol kas netyrė. Jei lietuviškos mokyklos 
Lietuvoje vertinamos kaip tautinių mažumų diskrimi
navimas, tai ko siekia tautinė mažuma — lenkai? Ne
pripažinti mūsų įstatymų, nekalbėti valstybine kalba, 
nemokyti savo vaikų lietuviškose mokyklose?" (I. Če
ponis ir kt., Panevėžys). 

„Mes, Apso ir Švenčionių krašto draugijos žmonės, 
savo susirinkime priėmėme rezoliuciją, palaikančią 
Lietuvos švietimo ir mokslo ministro Z. Zinkevičiaus 
nuostatą išspausdintą 'Valstiečių laikraštyje' dėl Ry
tų Lietuvos reikalų. Si nuostata grindžiama pagrindi
niu Lietuvos įstatymu — Konstitucija... Pono Saudar
go 'diplomatiniai' paaiškinimai pakelia ne tik nusis
tebėjimą ir nuoskaudą, bet primena jau įgrisusį be
verčiu mūsų politinių veikėjų atsiprašinėjimą... Auto
nomininkų pozicija ir kėslai mums visiems seniai žino
mi ir diplomatine impotencija jų neįveiksi... Ne tam 
Lietuva išsikovojo suverenitetą ir laisvę, kad taiks-
tytųsi su antikonstituciškai nusiteikusiais ekstremis
tais" (Nikodemas Juršėnas, Vilnius). 

„Užsienio reikalų ministras atsiprašė nesantaikos 
mūsų respublikoje puoselėtojų užtarėjus... Autonomi
ninkų separatistinius siekius tai tikrai paskatino... At
siprašyti įžeistąjį — normalu, o nusikaltėlį — neracio
nalu" (mokyt. J. Andriūnas, Zarasai). 

„Mes nepritariame diplomatiniam nuolankavimui 
nutylint tiesą, nes tatai tik augina dar ilgesnius ir 
smarkesnius mūsų kaimynų ragus" (mokyt. Bronius 
Šukys). 

„JAV LB Švietimo taryba reiškia Jums pagarbą ir 
dėkingumą už drąsų tiesos pasakymą dėl valstybinės 

kalbos vartojimo Lietuvos mokyklose. Amerikoje gyve
nantiems lietuviams niekuomet nekyla klausimas, 
kurią kalbą reikia vartoti gyvenamame krašte, tačiau, 
norėdami išlikti artimi savo tėvų gimtajam kraštui, 
esame įsteigę ir be valstybinės paramos išlaikome litu
anistines mokyklas. Šiuo atveju nekyla konflikto tarp 
valstybės ir etninių telkinių siekių. Lietuvoje gyve
nančios mažumos gali pasirinkti panašų kelią... Mūsų 
širdys ir mintys yra visuomet su Jūsų siekiais įgy
vendinti, kas nebuvo padaryta netolimoje praeityje" 
(Regina Kučienė, Čikaga). 

„Ne tik mes, mūsų visi draugai bei pažįstami ir visa 
čionykštė spauda, kurią prenumeruojame („Draugas", 
„Tėviškės Žiburiai", „Darbininkas", „Dirva") be išim
ties ir labai stipriai pasisako už Profesoriaus padarytą 
pareiškimą, jį laiko nepaprastai reikalingu ir gėrisi p. 
Profesoriaus drąsa tai 'šviesiai tiesiai' pasakyti. Gali
ma tik apgailestauti, kad p. užsienio reikalų Minist
ras, norėdamas 'pasklandinti' savo kelionę į Lenkiją, 
padarė savo pareiškimu ne tik švietimo ministrui, bet 
ir visam Lietuvos reikalui 'meškos patarnavimą' "! 
(Vincas Šmulkštys, Čikaga). 

„Jūsų mintys — tai visų mūsų Lietuvą mylinčių lie
tuvių mintys... Aš siūlyčiau Jums balotiruotis ateinan
čiuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos prezidentus. 
Dėsiu visas pastangas ir jėgas už Jus rinkdamas 
parašus" (A. Jakubonis, Vilkyškiai, Šilutės raj.). 

Būdamas labai užimtas tada neturėjau atliekamos 
valandėlės padėkoti laiškų autoriams, kiekvienam as
meniškai atsakyti, pajėgiau tai padaryti tik pasirinkti
nai vienam kitam. Visų kitų labai atsiprašau. 

Daugybė mane ginančių straipsnių pasirodė spau
doje tiek Lietuvoje („Lietuvos aide", „Lietuvos ryte", 
„Respublikoje", „Kauno dienoje", „Vakarinėse naujie
nose", „Valstiečių laikraštyje", „XXI amžiuje", ^Ūki
ninko patarėjuje", „Dienovidyje", „Vorutoje", „Gimto
joje žemėje", „Gimtojoje kalboje", „Švietimo naujieno
se", „Tautininkų žiniose"...), tiek ir užsienyje („Auš
roje", „Drauge", „Dirvoje", „Tėviškės žiburiuose", „Bal-
tische Rundschau"...) Autoriai — įvairių profesijų žmo
nės, lietuviai ir kitataučiai, gyvenantys Lietuvoje ir už 
jos ribų. Štai nepilnas autorių sąrašas, bent tų. kurių 
straipsnius ar pastabas gavau perskaityti 'įtraukti ir 
pasirašę kolektyvinius pareiškimus, vardo nurodau 
pirmąją raidę, nes dalis taip pasirašė): Andriuškevi-
čiūtė D., Ardišauskienė L, Averka P., Bagdonas-Pleš-
kys D., Balčiūnas K, Baležentiene I., Banaitis V.. Ba
ranovą L, Barcys J., Baškys V.. Beresneva V., Bruz-
gienė D., Bublevičiūtė-Dymčenko L., Buchaveckas S., 
Butkevič O., Daunorienė B., Dudoitiene L., Dzedulio-
nis V., Gaidulevič Č.. Garšva K., Gasperavičiūte I.. Ge-
čiauskas E., Girdzijauskas P., Gurauskas V., Gurskis 
V., Gustaitis A., Ylevičius V., Intas A.A., Jackiewicz 
M., Jackus J., Jankus J. 'rašytojas), Janušauskas A. 
Jasaitis J., Jasiulionis G, Jokūbaitis S.. Juodelis B., 
Juodka V., Juodvalkis A.. Kalnius P., Karosiene S., 
Katkus J., Kaziškis J., Klimas R.. Kojelis A., Kojelis 
J., Korvel J., Krikcniškis J., Kriščiūnas E.. Kubilius 
A., Kučienė R., Laužadis Š., Levvonig J., Lopšaitienė 
V, Maceikėnas R., Maliarskaja T , Marcinkevičius A., 
Masaitis A., Mažeikienė M., Medžiukas I.. Mikalaus
kienė L., Naginionis S., Našhūnienė A. (B.d.) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ŽMOGAUS VEIKLOS POBŪDIS 
P a g a l „Tėve m ū s ų " m a l d ą 

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC 

Jeigu ką nors gali stebinti 
žmogaus a r t imumas Dievui, 
leidžiant j a m Dievą vadinti 
savo tėvu, tai pagal „Tėve mū
sų" maldos eigą, žmogaus 
vfeikla visų pirma pastatoma 
Dievo interesų plotmėje. Pir
masis šios maldos prašymas 
yra nukre ip tas ne į egzisten
cinius žmogaus reikalus, ne į 
jo kūrybinius užmojus, ne į 
žmogaus apsaugojimą, kad jis 
savo klaidų ar kitų jėgų ne
būtų iškreiptas, ir net ne \ tai, 
kad j is klaidingai savęs nesu
prastų, bet tiesiog, be jokio pa
grindimo ar pateisinimo, ko
dėl taip daroma, žmogus nuk
reipiamas veikti Dievo inte
resų krypt imi. 

Taip esame mokomi Dievo 
prašyti šių dalykų: kad Dievo 
vardas žmonijoje būtų laiko
mas šventu, kad visa žmonijos 
sąranga būtų valdoma paties 
Dievo ir. negana to, į savo iš
gyvenimus, ne tik palankius, 
bet ir nepalankius, žiūrėti ne 
savo požiūriu, bet kaip ; Dievo 
valios pasireiškimą žmonijos 
istorijoje. 

Dei to mes meldžiamės: „Te
esie šventas tavo vardas, tea-
teinie tavo karalystė, teesie 
tavo valia, kaip danguje taip 
ir žemėje". 

Taigi, jeigu žiūrime į „Tėve 
mūsų" maldą kaip į doku
mentą, kuris netiesioginiu bū

du aptar ia , kokia yra pagrin
dinė žmogaus veikla, aiškėja, 
kokiame veiklos santykyje 
mes stovime ryšium su Dievu. 
Mes prašome šitokiai žmogaus 
veiklai ne tik Dievo pripažini
mo, bet tiesiog siunčiame Die
vui pageidavimą, kad šioje 
žmogaus veikloje pats Dievas 
nepasiliktų nuošaly, bet akty
viai įsijungtų į šios veiklos 
pobūdį, į jos veiksmingumą 
savo išmintimi ir visagalybe. 

Taigi, jeigu norime sužinoti, 
kaip yra žmogus aptariamas 
„Tėve mūsų" maldoje, negali
me išvengti tiesos, kad tą 
maldą kalbantis yra ypatin
guose santykiuose su Dievu. 
Ši malda mus moko, kad nega
lime tenkintis vien biologiniu 
savęs aptarimu, bet visa savo 
veikla mes esame giliai artimi 
Dievui. Šios tiesos šviesoje 
žmogus turi teisę prašyti Die
vo pagalbos ne tik čia su
minėtų dieviškų tikslų įgyven
dinimui, bet ir visai savo veik
lai. Visa teisinga žmogaus 
veikla, artimumo su Dievu dė
ka, įgyja atitinkamo artimu
mo bruožą su Dievu. 

Jeigu svarstome apie žmogų, 
pasinaudodami tais duomeni
mis, kuriuos išskaitome iš 
„Tėve mūsų" maldos, kaip 
veiksnį, veikiantį kar tu su 
Dievu, tai apie žmogų galime 
sakyti, kad jis yra Dievo ben

dradarbis. Ir tai toks bendra
darbis, atliekantis pagrindi
nius darbus, kuriais galėtų 
pasireikšti pats Dievas, bet 
žmogui yra pavedama reikštis 
aukščiausiam lygyje, žiūrint 
paties Dievo požiūriu. Žmogui 
pavedama ne ruošti kelią Die
vo veikimui, bet tai, kas iš 
esmės priklauso tik pačiam 
Dievui. 

Ne kam kitam, o tik pačiam 
Dievui priklauso atstovauti 
savo šventumui. Ne kam ki
tam, o pačiam Dievui priklauso 
žemėje Dievo karalystės įstei
gimas, jau ir dėl to, kad tam 
reikia ne tik Dievo išminties, 
bet ir jo visagalybės. 

Ši malda įjungia ir žmogų į 
šį uždavinį. Taip pat šioje 
maldoje pavedama žmogui 
aukščiausias protingumo už
davinys: suprasti ir išteisinti 
Dievo Apvaizdos veiklą tokiais 
žmonijos išgyvenimo atvejais, 
kai Dievo ėjimai atrodo prie
šingi siaurai veikiančiam pa
ties žmogaus supratimui. 

Šioje maldoje žmogus yra 
įjungiamas į pačius aukščiau
sius Dievo uždavinius, bet tas 
įjungimas padaromas tokiu 
būdu. kad apsaugotų žmogų ir 
jis pats nepasirodytų visagalis 
ir nepasidarytų paties Dievo 
priešu, užimdamas jo vietą. 
Šios dieviškos privilegijos 
žmogui suteikiamos tik jo pra
šymo forma pačiam Dievui. 
Žmogus į šiuos dieviškus už
davinius įjungiamas savo pa
ties iniciatyva, kad ir jis būtų 
dalininkas šių didžiųjų die
viškų uždavinių įgyvendini
mo. 

Būtų pavojingas žmogaus 
supratimas, jei čia siūlomų 
dieviškų uždavinių vykdymas 
būtų pavedamas žmogui be jo 

„Tėve Masu"... 

priklausomybes nuo Dievo 
Tik maldos formoje šie užda
viniai žmogui yra galimi. Tik 
tokiu būdu ..Tėve mūsų'' mal
dos siūlomi dieviški uždavi
niai žmogui, apsaugoji nuo jo 
paties savęs sudievinimo. Ta
čiau tai žmogaus iniciatyvos 
šių uždavinių vykdymui nepa
naikina, ir žmogu^ L'ali laikyti 
save Dievo bendradarbiu, vyk
dydamas sius uždavinius. 

Nuotr Algimanto Žižiūno 

Tik šitaip dieviški uždavi
niai gali pasidaryti žmogiškos 
veiklos forma. Žmogus negali 
pasidaryti dieviškas be Dievo. 
Bet jeigu paties Dievo įkvėp
toje maldoje tai yra siūloma 
žmogaus veikimui, vadinasi, 
šitokia žmogaus intervencija 
nėra Dievo pažeminimas, bet, 
priešingai, tai žmogaus bend
radarbiavimo su Dievu ap
raiška. 

P o p i e ž i š k o j i p a s a u l i e č i ų r e i k a l ų t a r y b a 

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ORUMAS BEI 
MISIJA BAŽNYČIOJE IR PASAULYJE 

Mokslo laimėjimai ir juos 
lydėjusi medicinos pažanga 
pastarais iais dešimtmečiais 
lėmė ilgesnę vidutinę žmogaus 
gyvenimo trukmę. Terminu 
..trečiasis amžius" dabar api
mama didelė pasaulio gyven
tojų dalis: tai žmonės, pasi
t r aukę iš aktyvios gamybos, 
tačiau tebeturintys didelių 
vidinių išteklių ir pajėgūs 
pas i ta rnaut i bendrajam gė
riui. Šį didelį būrį ..young old" 
' . j a u n ų senių", taip naujomis 
senatvės kategorijomis demo
grafai dabar vadina 65-70 me
tų žmones) papildė ir ..oldest 
old" I .,seni seniai", vyresni nei 
75-erių metų;, tai vadinama
sis ketvir tasis amžius, kurio 
gretos ilgainiui gausės. 

Vidutinės gyvenimo truk
mes pailgėjimas ir kai kur 
d ramat i škas gimstamumo su
mažėjimas sukėlė demografi
nius pokyčius, kurie apvertė 
mažiau nei prieš penkiasde
šimt metų egzistavusią am
žiaus piramidę. Pagyvenusių 
žmonių nuolatos daugėja, tuo 
tarpu jaunimo mažėja. Ši sa
votiška ..tylioji revoliucija" 
neapsiribojo vien demografi
niais duomenimis, bet kelia 
didžiulių socialinių, ekonomi
nių, kultūrinių, psichologinių 
ir dvasiniu problemų, kurios 
labai rūpi tarptautinei ben
druomenei. 1982 m. Jungtinių 
Tautų sušaukta Pasaulinė 
aS'Vnbleja gyventojų senėjimo 
klausimais parengė Tarptau
tinį veiklos planą ir nuspren
dė kiekvienų metu spalio pir
mąją švęsti kaip Pasaulinę pa-fc reikalingumo jausmui ir pa

baisą girdimą ir apmąstymų, 
ir veiklos programų srityje. 

Tokiais bendrais bruožais 
yra šio Popiežiškosios pasau
liečių tarybos dokumento atsi
radimo kontekstas. Popiežiš
koji pasauliečių reikalų tary
ba, perduodama šį dokumen
tą Vyskupų konferencijoms, 
vyskupams, kunigams, vie
nuolėms ir vienuoliams ir t.t., 
tikisi, kad jis kiekvieną para
gins susimąstyti ir paskatins 
imtis įsipareigojimų. 

SENATVĖS PRASME IR 
VERTĖ 

Šiandien žmonės gali tikė
tis išgyventi ilgą amžių geres
nėmis sveikatos sąlygomis 
negu praeityje; jiems taip pat 
atsiveria galimybė plėtoti in
teresus, susijusius su didesniu 
asmens išsilavinimu; senatvė 
dabar nebūtinai reiškia prik
lausomybę nuo ko nors ar 
menkesnę gyvenimo kokybę: 
tačiau atrodo, jog viso to nepa
kanka, kad išnyktų neigiamas 
senatvės įvaizdis ir kad tap
tų priimtinas šis žmogaus gy
venimo tarpsnis, kuriame mū
sų amžininkai nemato nieko 
kito. kaip tik neišvengiamą ir 
kankinantį likimą. 

Dabartinį, praktiškai vien 
neigiamą požiūrį į senatvę tu
ri pataisyti į visas kartas 
orientuota kultūra ir švieti
mas. Mūsų pareiga yra padėti 
suprasti pagyvenusiems žmo
nėms jų amžiaus reikšmę, ver
tinti jo išteklius ir jį priimti 
nepasiduodant nevilčiai, ne

gyvenusių žmonių dieną. 
Tuo ta rpu 1999 m. buvo pa
skelbti pagyvenusių žmonių 
metais. 

Šventasis Sostas, kurio dė
mesys ir įsipareigojimai pa
gyvenusiems žmonėms nėra 
naujas dalykas irgi norėtų 
prisidėti prie Pasaulinių pagy
venusių žmonių metų minėji
mo bei padaryti Bažnyčios 

gundai atsiriboti bei visko at
sisakyti. Mes taip pat atsa
kingi už ateinančias kartas: 
tur ime paruošti tokią žmogiš
kąją, visuomeninę ir dvasinę 
aplinką, kurioje kiekvienas 
galėtų oriai ir pilnavertiškai 
nugyventi šį savo gyvenimo 
etapą. 

Savo kreipimesi į Pasaulinę 
asamblėją gyventojų senėji

mo klausimams popiežius Jo
nas Paulius II tvirtino: „Gy
venimas yra Dievo dovana 
žmogui, kurį Jis iš meilės su
kūrė pagal savo paveikslą ir 
panašumą. Toks švento žmo
gaus orumo supratimas nuro
do mums, kad reikia vertinti 
kiekvieną žmogaus gyvenimo 
etapą. Tai nuoseklumo ir tei
singumo klausimas. Neįma
noma vertinti pagyvenusio 
žmogaus gyvenimo, jei nėra 
vertinama vaiko gyvybė nuo 
jo pradėjimo momento. Niekas 
nežino, kur atsidursime, jei 
dings pagarba gyvenimui, jei
gu į jį nebebus žiūrima kaip į 
neatimamą ir šventą". 

Pagyvenusių žmonių patir
tis kuriant humaniškesnę vi
suomenę ir kultūrą yra ver
tingesnė negu bet kada; turi
me ją puoselėti, įvertindami 
tai, ką galėtume įvardyti kaip 
senatvei būdingas charizmas: 

Dav imas dovanai : Dabar 
vyraujanti kultūra matuoja 
mūsų veiksmų vertę pagal 

Nuotr Kęstučio Svrrio 

veiksmingumo bei materiali
nio sėkmingumo kriterijus, 
neatsižvelgdama į nesavanau
diškumo matmenį, kai duoda
ma dovanai. Pagyvenę žmo
nės, galintys disponuoti savo 
laiku, gali atkreipti labai už
siėmusios visuomenės dėmesį 
į būtinybę sugriauti abejingu
mo barjerus, kurie silpnina, 
slopina ir sukausto altruisti
nius impulsus. 

Atmint i s . Jaunesnės kartos 
ima nebejausti istorijos pras
mės, drauge ir savo pačių ta
patybės. Visuomenė, minima-
lizuojanti istorijos prasmės su
vokimą, nepaiso jaunų žmo
nių ugdymo atsakomybės. Vi
suomenė, nepažįstanti praei
ties, labiau rizikuoja kartoti 
senas klaidas. Istorijos pras
mės praradimas yra lygiai 
taip pat neišvengiamas tokioje 
gyvenimo sistemoje, kurioje 
pagyvenę žmones yra nuša
linti ir izoliuoti, o sykiu vis 
sunkiau susikalba atskiros 
kartos. 

P a t i r t i s . Šiandien mes gy
vename tokiame pasaulyje, 
kur mokslo ir technologijos pa
teikiami atsakymai, atrodo, 
užgožia pagyvenusių žmonių 
per visą gyvenimą sukauptos 
patirties naudingumą. Toks 
kultūrinis barjeras neturi 
nugąsdinti trečiojo ar ketvirto
jo amžiaus grupės žmonių, nes 
jie turi dar daug ką pasakyti 
jaunesnėms kartoms ir daug 
kuo su jomis pasidalyti. 

T a r p u s a v i o p r ik lausomu* 
mas . Joks žmogus negali 
būti vienas, tik šią tiesą tem
do augantis individualizmas ir 
noras visuomet pralenkti ki
tus bei pirmauti. Ieškodami 
draugijos, pagyvenę žmonės 
meta iššūki visuomenei, kuri 
dažnai nusigręžia nuo silpnų
jų, i r atkreipia dėmesį į socia
linę žmogaus prigimtį bei bū
tinumą atkurti tarpusavio ir 
socialinius ryšius. 

P i l n a t v i š k e s n ė gyvenimo 
vizija. Mūsų gyvenime vyrau
ja skubėjimas, perdėtas judru
mas ir dažnai netgi neurozė. 
Tai pamišęs gyvenimas, ku
riame pamirštami pagrindi
niai žmonių pašaukimo, oru
mo ir lemties klausimai. Tre
čiojo amžiaus grupės žmo
nėms būdingas paprastumas 
ir kontepliacija. Pagyvenusių 
žmonių emocinės, moralinės 
ir religinės vertybės yra nepa
mainomos puoselėjant harmo
niją visuomenėje, šeimoje ir 
kiekviename žmoguje. Šios 
vertybės apima tiek atsako
mybės jausmą, tikėjimą Die
vu, draugystę, nesivaikymą 
valdžios, tiek ir apdairumą 
priimant sprendimus, kantry
bę, išmintį bei gilų vidinį įsi
tikinimą, jog reikia gerbti 
kūriniją ir saugoti taiką. Pa
gyvenę žmonės supranta, kad 
svarbiau yra „būti", o ne „tu
rėti". Žmonių visuomenė būtų 

geresnė, jei išmoktų naudotis 
senatvės charizmomis. 
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ALrroM0OU0.NAMU.8VGKATOa 
IR GYVYBES ORAUDMAS. 

Agantas Frank Zapois Ir 0«. Mgr. Aite* 
S. Kana kate Muvttkat 

FRANK ZAPOU8 
3206 1/2 Waat90h 

Tai (706) 424-6664 
(773)661-6664 

Moteris ieško darbo: gali 
prižiurtu vaikus savo namuose 

Marųuette Parko apylinkėje. 
Tel. 773-476-9144, Vaide. 

moterį Ir naaaas Atskirai i 
moterki prUiOrM aaatas tr Irta 

mergaitei, šiek bek anght kabos būti) 
naudinga Alga. kambarys, mautas ii 

kelione apntokama. Darbas KaKfotmijoįe. 
TeL 510-42*4111 arba 5ia-*S4-»1#*. 

Geras, darbštus betėvis stabus, 
gimęs ir augęs Amerikoje, ieško 
buto Čikagos priemiesčiuose. 
Skambinti Vytui, tel. 708-222-
6874, arba palikite žinutę. *»» 

leisti aaajaf Marintai takrattfa, 
kuriam reikalingi: Žurnalistai, 

konyiuteristavsMketuotojsa, htuaaissf, 
reklamos ageatas, gerai mokantis aafhi 

kalba. Laukiame įvairių pasiūlymą. 
TeL 70B-594-2SM. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiSkai. *m 

52 m. vyras ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius, atlikti 

namų apyvokos darbus ir 
gyventi kartu. 

TeL 630-922-1381. 

DAR VIENA KUNIGV 
SEMINARIJA 

Pirmuosius mokslo metus 
pradeda Vilkaviškio vyskupi
jos Palaimintojo Jurgio Matu
laičio kunigų seminarija. Rug
sėjo 4 dieną bus šventinamos 
seminarijos patalpos, įrengtos 
Marijampolėje, Marijonų vie
nuolyne. 

Naujojoje seminarijoje iš 
karto užpildyti visi Šeši kur
sai. Dvidešimt jaunuolių pri
imta į pirmą kursą, o aukš
tesniuose mokysis iš Kauno 
kunigų seminarijos „atsiimti" 
Vilkaviškio vyskupijos klieri
kai. 

Vilkaviškio kunigų semina
rija veiks kaip Vytauto Di
džiojo universiteto dalis. Kai 
kurie šio universiteto, taip pat 
Kauno kunigų seminarijos, 
profesoriai važinės dėstyti į 
Vilkaviški, tačiau yra ir spe
cialiai parengtų dėstytojų. Po 
studijų Vokietijoje su moksli
niu daktaro laipsniu grįžta 
kunigas Mindaugas Puidokas. 
Be liturgijos, kitų bažnytinių 
dalykų, jis dėstys ir lotynų 
kalbą, kurią jau anksčiau yra 
dėstęs Kauno jėzuitų gimnazi
joje. Filosofines disciplinas 
dėstys iš Romos Grigaliaus 
universiteto grįžtantis kuni
gas Remigijus Veprauskas. 
Universiteto vadovybei leidus, 
mokslinį darbą daktaro laip
sniui gauti jis baigs rengti 
neakivaizdžiai. Vilkaviškio 
vyskupijos Palaimintojo Jur
gio Matulaičio kunigų semina
rijos rektoriumi paskirtas teo
logijos daktaras Kęstutis Že
maitis. 

Nors oficialiai Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų seminarija 
pradeda pirmuosius mokslo 
metus, kunigai, vyskupo J. Že
maičio žodžiais, Vilkaviškyje 
buvo rengiami ir prieš Antrąjį 
pasaulinį karą. Po 1920 metų, 
kai lenkai okupavo Vilniaus 
kraštą, į Lietuvos teritorįją 
persikėle garsioji Seinų ku
nigų seminarija. Pradžioje ji 
veikė Šakių rajone, Zyplių 

GREIT PARDUODA 

9. RE/MAX 
REALTORS 

~oflc(773)Ss*-S9S9 
>(70t)42S-7U0 
r(7M)8ScV4919 

RIMAS LSTANKUS 

• Nuosavybių Įkainavimas ve*ui 
• Perkame k parduodame namus 
• Psrstsninkams nuolaida 

Jeigu senatvėje a r negalioje jus 
norite globos ne senelių namuose, 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietu vilką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, teL 708-387-2867 ir 

pasitarkite. . , „ 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Home Health Care IntL 
Agcncy 

ielko 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
teL 414-763-2615. 

Moteris ieško d a r b o . Gali 
gyventi kartu, arba pavaduoti 

' ten dirbančią moterį. 
TeL 847-244-3986, Rita. 

dvare, paskui Gižuose, o no 
kurio laiko Vilkaviškyje s«Hf-
narijai buvo pas ta ty t i puikus 
trijų aukštų roma i . Čia Ku
nigų seminarija i r gyvavo iki 
pat 1940-ųjų me tų sovietinės 
okupacijos. 

Atkurti Vilkaviškio vyskupi
jos kunigų seminari ją ganyto
j a s Žemaitis r ag inamas nuo 
1989-ųjų metų kovo mėnesio, 
kai buvo į švent in tas vyskupu. 
Tačiau neskubėjo. Pirmiausia, 
pasak pat ies vyskupo, jam 
rūpėjo a t s t a ty t i Vilkaviškio 
katedrą, daug ki tų maldos na
mų, reikėjo i r bosimosios se
minarijos dėstytojus užsienyje 
parengti. Dabar , kai Vilkaviš
kio katedra a t s t a ty t a ir pa
šventinta, bus galima šven
tinti ir Kunigų seminariją. 

Į klausimą, kodėl seminarija 
veiks Marijampolėje, Marijo
nų vienuolyno pas ta te , o ne 
Vilkaviškyje, specialiai semi
narijai s ta ty tuose rūmuose, 
vyskupas J . Žemaitis a tsakė, 
kad pr ieškar inės seminarijos 
rūmuose d a b a r veikia siuvimo 
fabrikas. Mes , pabrėžė ganyto
jas , net neprašėme, kad juos 
mums sugrąžintų, nes būtų la
bai nuskr iaus t i fabrike dir
bantys žmonės, gal kokie sep-

(tyni-aštuoni š imta i . Grąžinus 
rūmus vyskupijai, uždarius 
fabriką, j ie liktų be darbo. 

Marįjonų vienuolyno pasta
tas , kur gre ta vienuolių dabar 
įsikūrė ir Kunigų seminarija, 
sovietiniais meta is ta ip pat 
buvo naudojamas ki t iems tiks
lams. Dabar j is sugrąžintas, 
Bažnyčios ir rėmėjų lėšomis 
suremontuotas. (Elta) 

* S u s i v i e n i j i m o „Mažei 
k i u n a f t a " v a d o v a i — gene
ralinis d i rektor ius Vidmantas 
Macevičius ir jo pavaduotojas 
Albertas Gimbutas bei Rusijos 
naftos tiekėjai — Rusijos kuro 
ir energetikos minis t ras Vik-
tor Kaliužnyj bei naftos susi
vienijimo „LUKoil" vadovai 
derybose Maskvoje pasiekė 
principinių sus i tar imų dėl ža
liavos tiekimo Lietuvai. (BNS> 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
YRA KAS PATARIA JAV 

PREZIDENTAMS 
Buvo įdomu skaityti 

(1999.08.7) „Draugo" redak
torės neperkaitintą skiltį — 
„Po vasaros karščių pradės 
kaisti politika". Kadangi, kaip 
aklume neutsispyrę gali ma
tyti, JAV politika veik visada 
įtaigojo Lietuvos likimą, džiu
gu, kad minėtoje skiltyje laiku 
ir taikliai atkreipiamas dė
mesys į JAV prezidentinius 
rinkimus. 

Tiesa, kad rinkimai bus tik 
už keliolikos mėnesių, bet 
„nerinktieji valdovai", kaip 
juos vadina sen. Bany Gold-
water, JAV „establismentas", 
kaip juos vadina JAV žiniask-
laida, ir mūsų pačių spaudoje 
įvairiais vardais vadinamos 
politinių užkulisių jėgos, jau 
dabar, „kai balsuotojai tebes-
kendi patogioje apatyoje", pa
renka savus kandidatus į JAV 
prezidentus abiem didziosiom 
partijom. Pagaliau, pora sa
vaičių prieS rinkimus atsibu
dę, balsuotojai stovi prieš du, 
jų neįtaigotus, kandidatus. 
Panašiai, kaip sovietuos KP 
CK parinkdavo kandidatus ir 
garsiai ragindavo balsuoti tik 
„už geriausius liaudies sū
nus". Amerikiečiai kol kas dar 
turi teise nebalsuoti, arba iš 
principo balsuoti už kurios 
trečios partijos kandidatą. De
ja, sportomanija persisunku
sioje tautoje dažniausiai re
miamas „laimėti galįs" varžo
vas. 

Su. kairioka, suliberalinta 
bei SUkosmopolitinta Demok
ratų partija „establismentas" 
neturi daug bėdos. Ilgokai ne
turėjo bėdos ir su Respubli
konų partija. Gal todėl jau 
1962 m. teka girdėti politine 
analize, jog tarp demokratų ir 
respublikonų partijų nesą 
„nei nikelio (5 c.) skirtumo". 
Pora dešimtmečių vėliau, gal 
dėl infliacijos, demokratas gu
bernatorius George Wallace, 
kandidatuodamas į JAV pre
zidentus, kaip „nepriklau
somas", tvirtino, jog tarp 
dviejų didžiųjų partijų „nėra 
nė daimo (10 c) skirtumo". 

Pastaraisiais dešimtmečiais 
respublikonų partijoje atsira
do triukšmadarių, siekiančių 
padaryti skirtumą tarp dviejų 
pagrindinių partijų. Ana va, 
Ronald Reagan kažkaip ne
lauktai prasmuko pro valdan

čiosios klikos koštuvą ir pri
darė bėdos „Vieno pasaulio" 
partneriui Kremliuje. 1992 ir 
1996 m. rinkimuose ekonomi
nis ir suvereninis nacionalis
tas, konstitucinis amerikanis-
tas Partick J. Buchanan 
nugąsdino JAV „pateptuo
sius" netikėtais laimėjimais 
pirminiuose rinkimuose. Ma
tyt užkirsti galimybę to
kioms staigmenoms, pirminių 
2000 m. rinkimų laimėtojais 
buvo žiniasklaidos iš anksto 
apšaukti George W. Bush 
(Resp.) ir Albert Gore (Dem.). 

Redaktorės skiltyje kelia
mas rimtas klausimas: ar 
sūnus (Bush) daugiau apie pa
saulio politiką išmano, negu 
tėvas? Iš esmės tai nedaug 
reiškia, nes visiems preziden
tams prisistato pakankamai 
„establišmento" patarėjų. 

Floridos universiteto prof. 
Thomas R Dye tą klausimą 
nušviečia (liberalui neįtikė
tinoje!) knygoje „Who's Run-
ning America?" Ryšium su 
Jimmy Carter išrinkimu į pre
zidentus, prof. Dye rašė, jog 
jis buvo išrinktas" ... su elito 
žinia, jog Carterio 'naujas' vei
das krašto elito tarpe bus tik 
kosmetika ir neprives prie 
jokių pagrindinių politikos, 
programų ar vertybių pakei
timų". O dėl „patarėjų" toje 
pat knygoje skaitome: „Susi
daro reliatyviai mažas skirtu
mas, ar prezidentas yra de
mokratas, ar respublikonas: 
jis turi šauktis to paties tipo 
'rimtų vyrų' vyriausybės tvar
kyti". 

Kas bandys palyginti vy
riausybės narių sąrašą su pri
vataus klubo Council on Fo-
reign Relations narių sąrašu, 
pamatys, kad bent pora šimtų 
„rimtų vyrų" ( ir moterų) vy
riausybėje priklauso CFR gru
puotei. Todėl daug lengviau 
piliečiams paveikti Kongreso 
rinkimus be didžiosios ži
niasklaidos įsikišimo, negu 
prezidentinius. Išskyrus, kad 
prezidentiniuose rinkimuose 
remtini, „establišmento" ne
kontroliuojami, kandidatai, 
kaip Pat Buchanan, ar Alan 
Keys, kad būtų duota jiems 
platforma krikščioniškoms, 
konstitucinėms, tautų laisvę 
ir JAV suverenitetą ginan
čioms, idėjoms skelbti. 

Vilius Bražėnas 
DeLand.FL 

ĮSPŪDŽIAI IŠ MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS 

Ne pirmi metai tenka daly
vauti JAV LB Švietimo tary
bos rengiamoje lituanistinių 
mokytojų studijų savaitėje. 
Matau, kaip keičiasi mokymo 
programa, savo turiniu pa
laipsniui tolstant nuo litua
nistinės mokyklos. 

Prieš trejus metus buvo 
pasėti pirmieji daigeliai, kai 
paskaitos buvo skaitomos ang
lų kalba. Man buvo nesmagu, 
kad ne viską supratau, ypač 
terminologiją, o papurkštavus 
kartu su H. Dainiene, kad rei
kėtų kalbėti lietuviškai, buvo 
paklausta — kiek gi metų gy
venate Amerikoje? Visa mano 
bėda, kad anglų kalbą pra
dėjau mokytis tik čia, lanky
dama kolegiją. Stengiausi su
prasti, kas aiškinama. Dėkui 
Dievui atsirado ir vertėja Vi
da Brazytė. Įdomu buvo — li
tuanistinių mokytojų studijų 
savaitėje susikalbėdavome per 
vertėjus!. 

Šių metų kursuose — vėl 
metodai, vėl psichologija — 
įvairūs žmonių tipai. Įdomu. 
Juo dažniau pakartojama, tuo 
daugiau įsimenama. Bet ir vėl 
knibžda klausimas — o kada 
tyrinėti vaikus? Pradinėse 
klasėse (ko gero programa ir 
buvo daugiau lygiuojamasi į 
pradinukus) mokytojas, turė
damas vaikus kelias pamokas, 
turi didesnę galimybę juos pa
tyrinėti, pažinti. Tačiau aukš
tesniosios mokyklos mokyto
jams buvo per didelė praban
ga kelintą kartą iš eilės iš
važiuoti potuščiu bagažu. 
Praktiškai studijų dienoms 
rengti komitetas (pir. J. Ku-
raitė-Harris), sudarydama 
mokymo programą, orientuo
jasi į mokytojus, dirbančius 
JAV bendrojo lavinimo mo
kyklose. Tiesa, šiais metais 
mokytojai išvažiavo be kredi
tinių valandų, nes laiką, pa
sak jų, atėmė švietimo tary
bos pirmininkės pakviesta 
kalbos dalykus dėstyti K. 
Vaitkutė. Kiek čia tos tiesos, 
kai tas kalbos mokymas vyko 
tik vieną valandą per dieną. 
Dar gerai, kad buvo nors tokie 
užsiėmimai, kuriuos pravartu 
tobulinti ir pasiekti tokio ly
gio, kad mokytojas galėtų ra
šyti, skaityti bei pasakoti be 
klaidų. 

Beje, buvo išdalintos anke
tos su klausimais mokyto
jams, pvz.: ar turi mokytojas 
ištaisyti visas rašinio klaidas. 

Absurdas!. Juk, jei vaikui ne
ištaisysi klaidų, tai jis ir va
žiuos su jomis pirmyn... 

Jau kursų viduryje Los An
geles, Cleveland ir Floridos li
tuanistinių mokyklų mokyto
jos, atvykusios į juos pirmą 
kartą, ir kurioms taip pat 
buvo aktualu gauti pažadė
tuosius kreditus, pradėjo gar
siai kalbėti, jog tikėjosi gilinti 
lietuvių kalbos kursus, lite
ratūros žinias. Iškilus šiai 
diskusijai, buvo garsiai suabe
jota, ar turi šie kursai ką ben
dra su lituanistine mokykla. 
Teisingai Renata Butauskienė 
turinti inžinerinį išsilavinimą 
ir dirbanti su pradinukais Či
kagos lituanistinėje mokyklo
je) atsakė — gyvenimas ne
pasibaigia lituanistine mokyk
la. Tik kuo tie vaikai kalti, 
kad mokytojams mažiausiai 
rūpi taisyklingai kalbėti, ra
šyti lietuviškai. Gal žmonės iš 
Lietuvos geriau kalba? Visaip 
yra. Rusų kalbos invazija la
bai ryški sakinio struktūroje, 
o kai kam ir kirčiavime. Ir ne 
vien todėl — ar visi turėjo 
penketukus ar net ketvertu
kus? Lietuvių kalba — kietas 
riešutas ir mokytis pravartu 
visą gyvenimą. 

Apskritai, reikėtų pastebėti, 
kad Švietimo taryboje nėra 
pedagogų iš Lietuvos. Dauge
lis dalykų, kaip mokymo pro
gramos, kurias reikia tobulin
ti, sudaromos tų, kurie dirba 
iš tradicijos arba atsitiktinai 
mokytojais. Kai mokyklas lan
ko didesnė dalis vaikų, nese
niai atvykusių iš Lietuvos, tu
rėtų būti skiriamas didesnis 
dėmesys programų suvienodi
nimui (turiu galvoje Lietuvos 
ir JAV), bent tiek kiek leidžia 
vienos dienos savaitėje laikas, 
atrenkant svarbiausia. 

Dabar gi švietimo tarybos 
pirmininkė R> Kučienė, pasi
tikėdama komitetu nuvairuoti 
studijų dienų darbo programą 
tinkamą tik toms mokyto
joms, kurios dirba reguliario
se JAV mokyklose. Gal todėl 
ir sumažėjo dalyvių skaičius, 
o pabaigoje likusios šešios 
mokytojos siūlė palikti tą patį 
komitetą, papildant jį J. Ka
valiūnu ir V. Pakalniškiene. 
Bet, komitetas negaliojantis, 
nes nenubalsuotas, neišrink
tas, Švietimo tarybos nepat
virtintas. 

Rinkdama medžiagą „Išeivi-

£ j STMMAMMCt 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more conventerrt 
than SAS. From Chlcago, we 
offer daily servfce to Vilnius wtth 
Just ©ne hassle-free connectton 
through StocKholm. Our 4:30 p.m. 
departure gfces you a rebted mon> 
mg arrM for business or pteasure. 
When you're ready to retum, youTI 
enjoy saiM-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And vvhether 
you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 
sure our servfce wifl be wortd-dass, 

and v** allow you to arrive rested and 
refreshed - afl for a reasonable fore. 
Find out what a wortd of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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jos lietuvių kultūros istorijai", 
radau, jog dar visai neseniai 
įvairioms lietuvių kalbos stu
dijoms buvo skiriama labai 
didelė reikšmė. Buvo mokomi 
akcentologijos, skyrybos, lite
ratūros, gramatikos ir t.t. Kur 
visa tai dingo?! LB pastango
mis įkuriama lituanistikos 
katedra Illinois, Kent State 
universitetuose. Reiktų ieško
ti kelio, kad šios katedros 
padėtų lituanistinėms mokyk
loms. Manau, kad ypač daug 
atsirastų, norinčių tobulintis 
iš Lietuvos atvykusių. Turėtų 
vyrauti lietuvių kalba. Gal 
bendravimas su lituanistikos 
katedromis duos apčiuope-
mesnį rezultatą mokytojams, 
nebus sakoma — „ta mokytoja 
apsiženijo, pylėm iš bonkių į 
čierkas, tas pasiūlymai nevei
kia, mokslo metų galas, kaip 
jūs pramatote darbo dieną" ir 
t.t Gal naujasis komitetas tu
rės geresnių idėjų lietuvybei, 
pamokų lietuviškam turiniui. 

Ligija Tautkųvienė 

LAIKAS ATSIBUSTI 

Archeologai Vilniaus arki
katedros požemiuose surado 
Mindaugo statytos pirmosios 
Lietuvos katedros pamatus. 
Tyrinėdami Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Dievo Moti
nos Ėmimo į Dangų bažnyčią 
Trakų gatvėje, nustatė, kad 
jau keturioliktame amžiuje 
čia stovėjusi bažnyčia ar ko
plyčia, kad čia dar seniau 
žmonės buvo laidojami pagal 
krikščionių tradicijas, ir kad 
jau Mindaugo ir Gedimino lai
kais pranciškonai čia buvo su
kūrę vieną seniausių krikščio
nybės centrų (kaip „Drauge" 
rašyta rugpjūčio 24 d.). Taip 
pat yra žinoma, kad Gedimi
nas, Algirdas, Jogaila , ir kiti 
Lietuvos valdovai patys save 
ir kiti juos tituluodavo kara
liais (Jogailos anspaude taip 
pažymėta dar prieš jo išrin
kimą Lenkijos karalium). 

Kada Lietuvos istorikai atsi
bus, atmes Dlugošo ir kitų 
lenkų istorikų mums primes
tus melus ir parašys tikrą, 
teisingą Lietuvos istoriją? 

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL 

• Kol tėvai pamato savo vai
kus dideliais, vaikai jau seniai 
juos laiko senais. 
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Staiga netekusį dviejų 

SESERŲ, 
mielą draugą PRANĄ KAVALIAUSKĄ ir jo žmoną 
DANGUOLĘ nuoširdžiai užjaučiame. 

Robertas ir Aldona Tamulioniai 

• A . tA . 
dr. JUOZUI PLIKAIČIUI 

mirus, jo žmonai BARBARAI ir Šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. 

Liucija ir Valteris Berįinskai 

Ona ir Vladas Vaitkai 

A.tA. 
ADOMAS MICKEVIČIUS 

1933.7.9. —1999.8.24. 
Gyveno Wayne, IL, anksčiau Melrose Park, IL. 
Nuliūdę liko: žmona SUE, sesers GENĖS LES-
KAUSKIENĖS vaikai, universiteto laikų draugai ir 
pažįstami. 
Su liūdesiu ir pagarba Adomui 

Dalia ir Kęstutis Jėčiai 

A. t A. 
Sesuo MARY AQUILINE 

KALAUSKAS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 1999 m. rugpjūčio 27 d., 

sulaukusi 96 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Švč. Trejybes parapijos, VVilkes 

Barre, PA. Vienuolyne Įžaduose išgyveno 74 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo Salome Ardise, jos vyras Anthony, sesuo 
Monica Breault, jos vyras Larry iš VVhiting, N. J. ir sūnėnai 
bei dukterėčios. 

A. a. ses. Mary Aąuiline buvo pašarvota Sv. Kazimiero 
vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.. pirmadienį, rugpjūčio 
30 d. nuo 1 iki 7 vai. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios buvo 
atnašautos pirmadienį, rugpjūčio 30 d. 7 vai. vakaro Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Laidotuves Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse antradienį, rugpjūčio 31 d. 
10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už Seseles 
sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Ardise bei Breault 
šeimos. 

Laid. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. f A. 
gyd. JUOZAS JULIUS 

PLIKAITIS 
Gyveno Arlington Heights. IL, anksčiau Čikagoje, 

Austin apylinkėje. Mirė 1999 m. rugpjūčio 27 d., 9 vai. 
ryto, sulaukęs 78 metų. 

Gimė Lietuvoje, Stebeliškiuose. Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Barbora Burkauskaitė, dukros: 
Teresė Plikaitytė, Regina Sovcik, žentas Richard, 
Kristina Plikaitytė, anūkai Tomas ir Julija Sovcik; sesuo 
Albina Bilaitiene su šeima, brolis Adolfas su šeima 
Lietuvoje. 

Velionis buvo tėvas a. a. Juozo Jono. 
Priklausė Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungai. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 1 d. nuo 7 iki 

8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer-
Ave. (arti Derby Rd.). Atsisveikinimas rugsėjo 1 d., 7 vai. 
vakaro. 

Laidotuvės ketvirtadienį, rugsėjo 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. dr. Juozas 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai". 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, anūka i , sesuo, brolis 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
JOSEPH J . GUDAUSKAS, MD 

Gyveno Los Angeles, CA, anksčiau Čikagoje. Mirė 1999 
m. rugpjūčio 26 d. sulaukęs 87 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Giedra, sūnus Thomas, marti 
Nancy, dukra Daina Detorok, žentas Zsolt, anūkai: 
Patrick, Dane ir Tanner. 

Priklausė Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungai. 
Velionis buvo pašarvotas antradienį, rugpjūčio 31 d. 

nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dienos Lack & Sons laidojimo 
namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. 

Po religinių apeigų laidojimo namuose, rugpjūčio 31 
d. 12 vai. Velionis buvo palaidotas Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home. 
Tel. 708-430-5700 

A. t A. 
dr. JUOZUI PLIKAIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo žmonai BARBARAI, dukrelėms TERESEI. 
KRISTINAI ir REGINAI bei jų šeimoms 

Pranas Mažeika, sūnus Andrius ir dukrele Irena 
su šeimomis 

Antanas ir Birute duriai su sūnum Antanu ir jo 
Žmona Alida 

Pranas ir Iza Jurai su sūnum Alfredu ir jo žmona 
Cvnthia 

» 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Mažąją ..Draugo" gegužines loteriją tvarkyti padėjo Jūrate Budrienė 
• kairėje) ir Dana Bazienė. 

Maironio l i tuanist inės 
mokyklos naujųjų mokslo 
metų atidarymas vyks šešta
dienį, rugsėjo 11 d., 10 vai.r. ir 
tęsis iki 12 vai. Mokykla yra 
įsikūrusi Lemonte (14911 
127th Street). Mokyklos rašti
nės tel. 630-237-0888. 

Dėmesio! Spaudos darbuo-
tojo-žurnalisto premijai pas
kirti komisija laukia visuome
nės rekomendacijų. Savo pa
siūlymus prašome siųsti iki 
rugsėjo 15 d. komisijos pirmi
ninkui Cezariui Surdokui šiuo 
adresu: 6244 Gilston Park 
Rd., Baltimore, MD 21228. 

Vyresniųjų lietuvių cent
r e „Seklyčioje" rugsėjo 1 d., 
trečiadienį, 2 vai.p.p. Čikagos 
miesto Vyresniųjų rūpybos 
skyriaus (Department of 
Aging) pareigūnė Lou B. 
George kalbės apie vyresniųjų 
žmonių problemas. Vertėjaus 
Socialinių reikalų tarybos na
rė Aldona Šmulkštienė. Visi 
kviečiami ir laukiami. Bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

Galbūt jūs visuomet no
rėjote dainuoti, tik nežino
jote kur? „Dainavos" choras 
laukia naujų narių! „Dainava" 
taip pat ruošiasi trijų chorų 
„Draugo" koncertui, kuris 
vyks lapkričio 28 d. N'uo rug
sėjo 7 dienos prasidės nuolati
nės „Dainavos" repeticijos, ku
rios vyks kiekvieną antradienį 
nuo 7:45 iki 9:30 val.v. Pasau
lio lietuvių centre. 

Iš arti 
ir i i t o l i 

ŠILUVOS MERGELĖS 
MARIJOS ŠVENTĖ 

Š.m. rugsėjo 8 d. 'trečiadie
nį), Šiluvos Marijos šventės 
proga Philadelphijos Šv. And
riejaus lietuvių parapija orga
nizuoja išvyką į Vašingtoną, į 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
baziliką. Amerikos katalikų 
tautinę šventovę. Amerikos 
lietuvių įrengtoje Šiluvos kop
lyčioje. 1 valandą po pietų, 
kun. Petras Burkauskas, Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
klebonas, aukos Mišias. Va
šingtono ir Baltimores apylin
kių lietuviai yra kviečiami Mi
šiose dalyvauti ir mintimis 
jungtis prie Lietuvoje tą dieną 
vykstančių, labai gausiai lan
komų. Šiluvos atlaidų. 

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapija šiais metais švenčia 
savo įkūrimo 75 sukakti. Šią 
labai pagyvėjusią, gausiai visų 
lietuvių kartų lankomą para
piją palankiai įvertino Phila
delphijos arkivyskupijos kar
dinolas Bevilacqua. Š.m. lie
pos 4 d. parapijos administra
torius kun. Petras Burkaus-
kas buvo oficialiai paskirtas 
klebono pareigoms. Jis kartu 
paskirtas klebonu ir seniau
sioje Philadelphijos lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijoje. 

T.G. 

Jurgita Saltanavičiūtė 
baigė Vilniaus universitetą ir 
gavo Fulbright stipendiją 
Amerikos studijų programoje 
University of Wyoming. Jur
gitos specializacija - indėnų 
kultūros, taigi 46-ajame San
taros-Šviesos suvažiavime, ku
ris vyks rugsėjo 9-12 d. Pasau
lio lietuvių centre, ji kalbės 
apie Amerikos indėnus. 

„Židinio" pamaldos už 
Lietuvoje besimokantį jauni
mą ir gerą derlių vyks šešta
dienį, rugsėjo 4 d., 4 vai. p.p. 
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami šio
se pamaldose dalyvauti. 

LTI METINIS NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių tautodailės institu
tas rengia suvažiavimą, jun
giant jį kartu su visuotiniu 
metiniu narių susirinkimu. 

Puoselėjant lietuvių tauto
dailę, šalia einamųjų reikalų į 
suvažiavimo darbotvarkę 
įtraukta paskaita įdomia ir 
aktualia tematika: „Lietuvių 
tautiniai drabužiai šimtmečio 
perspektyvoje", kurią skaitys 
jaunosios kartos mokslininkė 
dr. Rūta Saliklienė. 

Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimas įvyks šių me
tų rugsėjo 25 d. (šeštadienį), 
11 v. r., Lino ir Rasos Veselkų 
sodyboje „Rambyne", 198 
Simpson Road. prie 11 kelio, 
Leeds-Grenville County, Onta-
rio — (Rideau Canal ir Jonės 
Falls apylinkėje). 

Platesnę informaciją teikia 
LTI valdybos pirm. Aldona Ve-
selkienė (613) 382-8448, arba 
Rasa Veselkienė (613) 359-
1160. 

J suvažiavimą kviečiami na
riai ir svečiai. 

LTI valdyba 
ATSIPRAŠOME 

JAV LB Vidurio Vakarų ge
gužinės aprašyme atsirado ne
tikslumų. JRacine Bakery" 
skanus maistas ir dar skanes
ni pyragai buvo paruošti ne 
Birutės, bet Danutės Kapa-
činskienės. Už paaukotus py
ragus LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja ir džiaugiasi Kapa-
činskų parama lietuviškajai 
bendruomenei. 

Dr. Vilija Kerelytė už pui
kias gegužinei parinktas dai
nas ir jų atlikimą neėmė jokio 
honoraro, tuo paremdama lie
tuvių bendruomenės veiklą. 
Ačiū. 

Beje. liko neįrašyta, jog Bi
rutė ir Antanas Vilučiai į LB 
Vidurio vakarų apygardos ge
gužinę atvyko iš Shererville, 
IX, tą dieną nuvažiuodami 
apie 150 mylių. Birutė Vilutienė 
yra East Chicago apylinkės 
pirmininkė ir JAV LB tarybos 
nare, o Antanas Vilutis, 'pasi
žymėjęs šachmatininkas, daž
nai dalyvauja šachmatų kon
kursuose. 

Birutė A. Vindaiienė 

Šiluvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
prasidės antradienį, rugsėjo 7 
d., 6:30 val.v. Pamokslą sakys 
kun. Tomas Skrudupis. Savai
tės dienomis pamokslai bus 
sakomi 9 vai. r. ir 6:30 val.v. 
Šiluvos atlaidų eisena vyks 
rugsėjo 12 d. 1:30 val.p.p. Visi 
renkasi Maria aukštesniosios 
mokyklos automobilių aikšte
lėje 1:15 val.p.p. Kviečiame vi
sas organizacijas ir visus tuos, 
kas galėtų atvykti, apsirengę 
tautiniais rūbais. Paskutinė 
atlaidų diena - trečiadienis, 
rugsėjo 15 d. 

Ruduo Čikagoje turtingas 
renginiais. Tenka tik džiaug
tis, kad mūsų kultūrinis gy
venimas yra gyvas. „Margutis 
IF skelbia įvairius renginius, 
tačiau negalime pamiršti ir 
„Margučio II". Spalio 17 d. 3 
val.p.p. Jaunimo centre „Mar
gutis IT rengia koncertą. Jį 
atliks mišrus choras „Kamer
tonas" iš Kauno. Chore dai
nuoja 35 įvairių profesijų dai-
ninkai. „Kamertonas" koncer
tuoja Kauno ir kitų miestų, 
rajonų salėse bei bažnyčiose. 
Pasižymėkite spalio 17 d. datą 
ir sekmadienio popietę skirki
te „Margučiui II". 

Vartotų daiktų mugę rug
sėjo 16-17 dienomis ruošia Šv. 
Kryžiaus Moterų rėmėjų 
sąjunga. Ji vyks seselių kazi-
mieriečių motiniškojo namo 
rūsyje (2601 W. Marquette 
Rd.) 

Pasaulio lietuvių centro 
vasaros užbaigimo gegužinė 
vyks rugsėjo 5 d. 12 val.p.p. 
centro sodelyje. Skambės nuo
taikinga muzika ir dainos, 
svečius linksmins „Tėviškės 
kapela", vadovaujama Stasės 
Jagmimenes. Skanus, sotus 
Aldonos Šoliūnienės maistas, 
didžiosios loterijos bilietų 
traukimas, graži aplinka, ma
lonūs draugai ir bičiuliai pra
džiugins kiekvieną svečią. 
Kviečia PLC renginiu komite
tas. 

Muz. Gintra ir inž. Pra
nas Nariai (gyvenantys Da-
rien, IL) vėl padovanojo daug 
knygų ir vertingų periodinių 
leidinių St. Džiugo fondui, 
įsikūrusiame Raseinių viešo
joje bibliotekoje. Į dovanotų 
knygų skaičių pateko Gintros 
mamytės Martos Babickienės 
paliktų knygų dalis ir Gintros 
dėdės rašytojo Petro Babicko 
raštų „Dramblio kojos". 

Čikagos lituanistinė mo
kykla vaikučius į savo mo
kyklos mokslo metų atidary
mą kviečia rugsėjo 11 d. 8:30 
val.r. prasidės mokinių regis
tracija, o val.r. - šv. Mišios tė
vų jėzuitų koplyčioje. 

Naujojo Čikagos lietuvių 
teatro spektaklis „Tuščios 
pastangos" įvyks rugsėjo 19 d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Spektaklį režisuoja aktorė 
Audrė Budrytė. Rašytojo Pe
tro Vaičiūno komedija patiks 
ir jauniems, ir vyresniems. Bi
lietus kviečiame įsigyti iš ank
sto „Seklyčioje". 

Meno mokyklėlė vaikučius 
kviečia mokytis muzikos, dai
lės ir šokių. Mokyklėlės mok
slo metų atidarymas-koncer-
tas vyks rugsėjo 2 d., ketvir
tadienį, 6:30 val.v. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je. N'uo naujų mokslo metų 
Lemonte veiks: baleto, dailės, 
dainavimo (vaikų vokalinis 
ansamblis), fortepijono, kank
lių ir pramoginių šokių sky
riai, o Čikagoje veiks: baleto, 
dailės, dramos, kanklių, pra
moginių šokių skyriai. Čika
gos skyrių lankantiems vai
kams mokslo metų atidary
mas ruošiamas rugsėjo 11 d., 
šeštadieni, tuoj po lituanis
tinės mokyklos mokslo metų 
atidarymo iškilmių. Kviečia
me ir laukiame. Moksleivius 
užregistruoti galite atidarymo 
dieną ir vėliau. Informacija 
tel. 630-690-4051. 

GUBERNATORIAUS GEGUŽINĖJE 
Kadangi 1940 m. per karus 

nepalankią tarptautinę politi
ką Lietuva prarado laisvę, o 
mes savo namus ir tėvynę, tai 
šiandieninė lietuvių respubli
konų lyga seka Amerikos ir 
tarptautinę politiką, kad vėl 
nepakliūtume į staigią neiš
vengiamą situaciją. 

Rugpjūčio 18 d. Springfield, 
IL vyko valstijos paroda ir gu
bernatoriaus diena — geguži
nė. Lietuvių respublikonų ly
gos lietuvių žmonių delegacija 
nuvyko pasimatyti su Illinois 
valstijos vadovaujančiais vei
kėjais. Delegaciją sudarė Ana
tolijus Milūnas (pirm.), Leo
nas Maskaiiūnas (vicepirm.), 
Pranas Jurkus (iždininkas) ir 
Birutė A. Vindašienė (sekre
torė). 

L. Maskaiiūnas vežė pakvie
timus Illinois gubernatoriui 
G. Ryan ir Kongreso atstovui 
John Shimkus į Dariaus ir Gi
rėno atnaujinto paminklo ati
darymą Marąuette Parke. 

Delegacija susitiko ir susi
pažino su senatoriumi Peter 
Fitzgerald ir jo įstaigos vedėja 
advokate Maggie Hickey. Se
natorius P. Fitzgerald buvo 
paprašytas įstoti į Baltic Cau-
cus ir palaikyti Lietuvos sie
kius įstoti į NATO. 

Illinois valstijos gubernato
riaus pavaduotoja advokatė 
Korrine Wood maloniai prisi
minė lietuvių delegaciją dar iš 
rinkiminės veiklos laikų, IL 
valstijos generalinis prokuro
ras G. Ryan fotografavosi su 

lietuviais. Dar buvo plačiai 
pasikalbėta su Kongreso at
stovu John Shimkus ir jo šei
ma, su valstijos iždininke Ju-
dy Barr Topinka, valstijos sen. 
Kirk W. Dillard, Čikagos res
publikonų pirmininku Lou 
Kaspar ir gubernatoriaus asis
tente etniniams reikalams Pat 
Michalski. 

Gegužinėje susitikome ir et
ninių grupių federacijos tary
bos pirmininką Kazimierą 
Oksą, aplankėme parodos pas
tatus ir paviljonus. 

Namo grįžusi delegacija jau
tė atlikusi gerą lietuvių repre
zentacijos darbą. 

Birutė A- Vindašienė 

PtT gegužine I^eonas Maskaiiūnas Illinois valstijos gubernatoriui George 
Ryan Įteikė kvietimą dalyvauti Dariaus ir Girėno paminklo atidarymo 
iškilmėse Ii kaires. Ikonas Maskaiiūnas, gubernatorius George H. Ryan 
ir lietuvių respublikonų lygos pirmininkas Anatolijus Milunas. 

Nuotr Birute* A. Vindaiienė* 

Illinois gubernatoriaus gegužinėje lietuvių respublikonų lygos delegacijos nariai pritarė valstijos gubernato
riaus George Ryan "Illinois First Plan". Pagal ši planą kelių, mokyklų taisymui bei kitiems reikalams bus 
skirta 12 bilijonų dolerių. Iš kairės: Birutė Vindašienė, Pranas Jurkus, Kazimieras Oksas, gubernatoriaus 
asistentė etniniams reikalams Pat Michalski. Anatolijus Milūnas ir Leonas Maskaiiūnas. 

NAUJIEJI ČLM MOKSLO METAI PRASIDEDA! 
Jau paskutinis atostogų mė

nuo mokiniams. Nors ir neno
riai, teks grįžti į mokyklas ir 
kopti mokslo laiptais aukštyn. 
Jaunimas mokslą kitaip su
pranta, negu suaugusieji, to
dėl tėvams tenka sunki parei
ga vaiką priversti mokytis. 
Pasitaiko jaunuolių, kurie 
mielai lanko mokyklas. 

Lietuviškos mokyklos yra la
bai svarbios mokiniams, gyve
nantiems už Lietuvos sienų, 
nes čia yra pavojus nutausti. 
Lietuvių tauta negausi, kiek
vienas lietuvis yra brangus 
tėvynei. Iki šiol dauguma tau
tiečių teisingai suprato šį rei
kalą ir palaikė lituanistines 
mokyklas. Dabartiniais lai
kais pasitaiko šeimų, kosmo
politiškai nusiteikusių. Tai il
gos okupacijos padariniai. Rei
kia stengtis tokias šeimas tau
tiškai nuteikti ir prikalbinti, 
kad savo atžalyną leistų mo
kytis lietuviškose mokyklose. 
Jeigu ilgos okupacijos lietuvių 
nenutautino ir pajėgė sukurti 
savo tautinę valstybę, tai, gy
vendami laisvėje, to tautiš
kumo neturėtų prarasti. Lie
tuviškas mokyklas juo labiau 
reiktų vertinti, nes čia moky
tojai dirba iš pasiaukojimo už 
arbatpinigius. Seniau lituanis
tinių mokyklų buvo nemažai, 
dabar gal tik pusė jų beliko. 

Čikagoje, kuri yra pagarsė
jusi kaip išeivijos lietuvių sos
tinė, iš 20 lietuviškų mokyklų 
beliko tik viena. Tad reikia 
stengtis, kad ji dar ilgai išsi

laikytų. Tad trumpai apie ją. 
Ji yra įsikūrusi Jaunimo 

centre ir veikia šeštadieniais. 
Mokslo metus pradės rugsėjo 
11 dieną. Ji priima mokinius 
įvairaus amžiaus, net ir ma
žiausius bei silpnai kalbančius 
arba visai nemokančius lietu
viškai. Atvykę registruotis, 
sužinosite visą reikalingą in
formaciją. 

Lietuviškos mokyklos nėra 
nuobodžios. Yra dainų, šokių, 
minėjimų, konkursų ir kitų 
įdomių dalykų. Tos keturios 
valandos labai greitai prabė
ga. Po pamokų būna skautų 
sueigos. Skautų organizacija 
labai patraukli jaunimui. 
Kiekvienas jaunuolis turėtų 
įsijungti į kurią nors lietuviš
ką organizaciją. 

Dabar Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Iš 
Lietuvos daug atvažiuoja į 
Ameriką, o iš Amerikos va
žiuoja į Lietuvą. Vyksta ne
mažas judėjimas. Lietuvos 
valstybinė kalba yra lietuvių 
kalba, tad nuvažiavus ten, rei
kia mokėti lietuviškai. O kur 
ją išmoksi, jei ne lietuviškoje 
mokykloje. Nors Lietuvoje jau 
lietuviai mokosi svetimų kal
bų, bet būtų negražu, jei lietu
vis su lietuviu Lietuvoje kal
bėtų kita, o ne lietuvių kalba. 

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būti! Tad 
visas mokyklinio amžiaus jau
nimas turi registruotis į lietu
višką mokyklą rugsėjo mėne
sio 11 dieną. J. Plačas 

CHORAS RUOŠIS DVIEMS KONCERTAMS 
Palaiminto Jurgio Matulai

čio misijos choras pradės re
petuoti rugsėjo 9 d., ketvirta
dienį, 7 vai. vakare. Visi cho
ristai kviečiami sugrįžti ir vėl 
Viešpatį pagarbinti giesme. 
Pirmosios giedotos šv. Mišios 
bus rugsėjo 12 d., sekmadienį 
11 vai. rytą. 

Kadangi choro giedojimo ly
gis tampa vis aukštesnis, va
dovaujant chorvedei Birutei 
Mockienei ir chormeisterei Ra
sai Poskocimienei, tai tikimės, 
jog atsiras ir daugiau balsingų 
žmonių, kurie norėtų prisidėti 
prie choro veiklos. Gruodžio 
12 d. numatomas tradicinis 
Šv. Kalėdų koncertas ir kom
pozitoriaus Fausto Strolios 40-
ties metų darbo su Lietuvos 
Vyčių choru sukaktuvinis kon
certas 2000 m. balandžio 2 d. 

Šiems koncertams bus pra
dėta ruoštis jau rugsėjo 9 d. 
pirmos repeticijos metu. Šv. 
Kalėdų koncerte visada daly
vauja Dariaus Polikaičio vado
vaujamas vaikų choras, inst

rumentalistai ir solistai. F. 
Strolios muzikinės veiklos 40-
ties metų sukaktuvinį kon
certą atliks Pal. Jurgio Matu
laičio misijos ir Lietuvos Vyčių 
jungtinis choras, pritariant so
listams ir orkestrui. 

Abu koncertai įvyks Pal. J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
o koncertų datas jau dabar 
kviečiame pasižymėti ir atvyk
ti gražaus giedojimo pasiklau
syti. 

Šį pavasarį prasidėjęs lėšų 
vajus naujiems vargonams 
pirkti vis dar tęsiasi. Jau yra 
daug žmonių paaukojusių 
šiam tikslui, bet laukiame ir 
daugiau aukotojų. Bet kokio 
dydžio auka labai laukiama, 
nes dabartinių vargonų patai
syti nebeįmanoma — tokios 
dalys jau nebegaminamos, 
kaip matote nusimato net du 
dideli koncertai.* Taigi laukia
me visų choristų, o taip pat ir 
naujų, nes visų geriausia pra
dėti dainuoti nuo sezono pra
džios. Birutė A. Vindašienė 

• Vilniečių žiniai! Š. m. 
rugsėjo 5 d., sekmadieni, 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios už visus mirusius sky
riaus narius. Prašome daly
vauti ir kartu pasimelsti. Vil
niaus Krašto l ie tuvių są
jungos Č ikagos skyr iaus 
valdyba. **.« 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų ir senelių globos būrelis, 
Daytona, FL, skyrius, dėkoja 
aukojusiems per ,,Saulutės" 
didelį rėmėją J. Ližaitį: Frank 
Rysavy $100 ir P. Lukienei $20. 
„Saulutės" vardu ačiū! WWM 

• Siuntiniai i Lietuvą oro 
paštu per 7 dienas išsiun
čiami ketvirtadieniais. Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Exspress 
įstaigoje, tel. 800-772-7624. 
šiaurės Čikagoje, Elkgrove 
Village, tel. 800-262-3797. W 1 
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Per „Draugo" gegužinę buvo surengtas vaikų piešinių konkursas, kurio 
nugalėtojui* rinko speciali komisija. Nuotr. Jono Kuprio 


