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Numatomas „aistringas 
parlamentinės dramos sezonas 99 

Įima paveikti dramat iškomis 
formuluotėmis apie Lietuvos 
pardavimų ar keliaklupsčia
vimą prieš Europos Sąjungą 
ar •VVilliams" kompaniją", sake 
Seimo vicepirmininkas. Kaip 
pavyzdį jis pateikė praėjusią 
savaitę prasidėjusį įs tatymų 
pataisų paketo pateikimą, kai 
susirgus ūkio ministrui, opozi
cija nu tarė , jog pristatyti Sei
mui įstatymų negalima. 

Siekdamas įamžinti šį „ai
stringą parlamentinės dramos 
sezoną" ir „šio dramat in io 
žanro pavyzdžius", A. Kubilius 
pasiūlė žurnal is tams įsteigti 
„prizą reikšmingiausius vaid
menis" at l ikusiems opozicijos 
atstovams. 

Je i Seimas priims įs ta tymų 
pataisas, susivienijimo „Ma
žeikių nafta" akcininkais 
galės tapt i ne t ik „VVilliams", 
bet ir Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankas (ERPB), 
Tarp tau t inė finansų korpora
cija (IFC) bei Rusijos naftos 
tiekėjai, o vyriausybė prisi ims 
įsipareigojimus paskolinti ar
ba garantuot i iki 650 mln. 
JAV dolerių paskolų „Mažei
kių naftai". 

Vilnius, rugsėjo 13 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, kon
servatorius Andrius Kubilius 
spėja, kad valstybinės energe
tikos strategija ir įstatymų pa
taisos, susijusios su JAV ben
drovės „VVilliams Internatio
nal" investijomis Lietuvoje, 
taps išbandymu ir opozicijai, 
ir valdančiajai daugumai. 

„Jau šiandien galima kon
statuoti, kad diskusijos ir 
svarstymai bus išbandymas 
visoms partijoms — tiek opozi
cinėms, tiek valdančioms. Ar 
sugebės jos nenuslysti į 
priešrinkiminį populiarizmą, 
išvengti kai kurioms parti
joms ar jų lyderiams būdingo 
pobūdžio dramatizuoti arba 
gąsdinti?", spaudos konferen
cijoje pirmadienį klausė A. 
Kubilius. 

Jo nuomone, svarstant susi
vienijimo „Mažeikių nafta" at
eitį, daugelis opozicinių par
tijų remiasi ne faktais ir 
argumentais, o susikurtais 
propagandiniais štampais, ku
rių svarbiausi bruožai yra ne 
tikrovės atspindėjimas, o po
veikis rinkėjams. 

„O rinkėjus lengviausiai ga-

Rinkimams telkiasi kairiojo 
vidurio sparnas 

Vilnius, rugsėjo 13 d. mo, rengiantis „aktyviai daly-
(BNS) — Trys politinės parti- vauti būsimuose savivaldybių 
jos — LDDP, Naujoji sąjunga ir Seimo rinkimuose". 
(NS, socialliberalai) ir Moterų Šios- t rys partijos „yra pasi-
partya (MP) — pradeda burti 
rinkimų sparną ii4 žada po rin
kimų sudaryti bendras koalici
jas. 

Savaitgalį Visagine susirin
kę Česlovo Juršėno, Artūro 
Paulausko ir Kazimieros 
Prunskienės vadovaujami par
tijų nariai priėmė bendrą pa
reiškimą dėl jėgų susivieniji-

Tolsta JAV dolerio 
ir lito „skyrybos" 

Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNS) 
— Litas dar metus gali būti 
susietas su JAV doleriu. Be to, 
valstybinė valiuta vėliau gali 
būti siejama ne su euro ir JAV 
dolerio krepšeliu, bet tik su 

. euru, pirmadienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Lietuvos banko (LB; specia
listai jau buvo sutarę, kad 
kitų metų pirmojoje pusėje li
tas bus siejamas su JAV dole
rio ir euro krepšeliu, abiem 
valiutoms skiriant vienodą 
krepšelio .dalį, tačiau iki šiol 
centrinis bankas neišdestė 
aiškios savo nuostatos. 

Vyriausybės programoje įra
šyta, kad Lito patikimumo 
įstatymo pataisos, leisiančios 
atsieti litą nuo JAV dolerio ir 
susieti jį su valiutų krepšeliu, 
turės būti parengtos iki 2000 
metų trečiojo ketvirčio. Tai 
reiškia, kad iki to laiko litas 
liks susietas su JAV doleriu 
tuo pačiu santykiu 4:1. 

Pasak dienraščio, lito susie
jimas tiesiogiai su euru arti
mesnis Tarptautiniam valiu
tos fondui (TVF), su kuriuo 
Lietuva netrukus ketina pasi
rašyti bendradarbiavimo su
tartį. TVF tikriausiai primyg
tinai reikalaus įšaldyti gy
ventojų indelių atkūrimo pro
gramą, išlaikyti valiutų valdy
bos modelį bei litą susieti su 
euru, apeinant krepšelio laiko
tarpį. 

LB valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas pareiškė, 
kad mažiausiai pusmetį nebus 
atliekama jokių veiksmų. 

rengusios formuoti koalicijas, 
kurių sudėt is savivaldybių 
rinkimuose priklausys nuo 
konkrečių aplinkybių, susi
klosčiusių atskiruose rajo
nuose ir miestuose", rašoma 
pareiškime. 

LDDP, NS ir MP ta ip pat 
kviečia ki tas „kairiąsias ir vi
durio politines partijas bei or
ganizacijas glaudžiau ir efek
tyviau bendradarbiaut i , sie
kiant teigiama linkme pa
veikti Lietuvos politinius pro
cesus, suformuojant platų ir 
stiprų rinkiminį bloką". Ir val
dymo, ir buvimo opozicijoje 
patirtį sukaupusi LDDP daba r 
Seime turi 13 atstovų. 

J a u praėjusį kartą Seime 
rinkimuose dalyvavusi M P 
neperžengė 5 proc. balsų ribos 
proporcinėje rinkimų dalyje, o 
vienmandatėje apygardoje te
buvo išrinkta pati K. P runs 
kienė. 

Prezidento rinkimus pra
laimėjęs A. Paulauskas NS 
įkūrė prieš pusantrų metų. 
NS Seime atstovauja vienas 
narys. 

* S o c i a l l i b e r a l a i p a r e i š 
k ė k a d J A V b e n d r o v ė „VVil
liams", ket inant i dalyvauti 
privatizuojant Lietuvos naftos 
ūkį, yra ..grėsmė Lietuvos ne
priklausomybei" ir paragino 
paskelbti ją nepageidaujama 
Lietuvoje. Artūro Paulausko 
vadovaujama Naujoji Sąjunga 
(NS, socialliberalai) pirmadie
nį kreipėsi į visas Lietuvos po
litines partijas, visuomenines 
organizacijas ir verslo s t ruk
tūras , ragindama paremti su
tarčių su „VVilliams Interna
tional'' nutraukimo idėją. 
,.Jeigu teisiškai neįmanoma 
pat raukt i šios bendrovės vado
vų į baudžiamąją atsakomybę 
dėl jų užmačių už dyką pasi
glemžti Lietuvos nacionalinį 
tur tą — 'Mažeikių naftos' kon
cerną, šią JAV bendrovę rei
kia paskelbti 'persona non 
grata ' Lietuvoje", rašoma NS 
pareiškime. >BNS> 

Nuotr.: (Iš kaires; Spaudos konferencijoje PLB vykdomasis sekretorius Algis Rugienius, bendros Seimo ir JAV 
LB Komisijos pirmininkė Liuda Rugienienė. PLB atstovybes Lietuvoje pirmininkas Gabrielius Žemkalnis ir 
PLB pirmininkas Vytautas Kaniantas. iEh»» 

!'] Seime posėdžiauja 
parlamentarai ir JAV lietuviai 

Vi ln ius , rugsėjo 13 d. Rugienienė. Ji spėjo, kad ypač 13 
(Elta) — Pirmadienį parla
mento rūmuose pradėjo po
sėdžiauti bendra Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės komi
sija. Visą savaitę vyksian
čiuose posėdžiuose bus svars
tomos kultūros, švietimo, ypač 
Pietryčių Lietuvoje, proble
mos, j aun imo ir vaikų reika
lai, Lietuvos siekis tapti 
NATO nare , ekonominiai 
klausimai. 

Pirmadienį apie tai spaudos 
konferencijoje informavo ko
misijai vadovaujanti (kartu su 
Seimo pirmininko pavaduoto
ju Feliksu Palubinsku) Liuda 

jau t rus bus nuosavybės grą
žinimo JAV piliečiams klausi-
mas . Komisijos atstovai taip 
pa t aptars lietuvių grįžimo į 
tėvynę reikalus. 

L. Rugienienė sakė, kad an
tradienį komisija rengia iš
kilmingą Lietuvių Chartos 
50-mečio paminėjimą. Pasak 
PLB pirmininko Vytauto Ka-
manto, šis 1949 metais Vokie
tijoje pasirašytas dokumentas 
sudarė pagrindus išeivijos lie
tuvių veiklai sumdtgftnizuoti j 
Pasaulio lietuvių bendruome
nę. 

V. Kamantas sakė, kad Vil

niuje bus diskutuojama apie 
tai, kaip galima padėti Lietu
vai jos kelyje i Europos 
Sąjungą ir NATO. „Tačiau 
norėtume priminti, kad mums, 
užsienio lietuviams, yra nuo
lat reikalinga Lietuvos pagal
ba ižlaikyti lietuvybe", sakė 
PLB pirmininkas. Jo nuo
mone, daugiausia Lietuva ga
lėtų padėti išeivijos lituanisti
nio švietimo srityje, kadangi 
mokykloms, jaunimo organi
zacijoms nuolat yra reikalin
gos įvairios mokslo priemonės. 

Užsienio lietuviai Vilniuje — 
prieš Grūto parko kūrimą 

Užsienio lietuviu klubas, 
rugsėjo 10 d. susirinkęs Vil
niuje, Šlapelių muziejuje, ap
tarė Grūto parko projektą. 

Apie 20 Vilniuje gyvenan
čių ir besilankančių užsienio 
lietuvių iš Vakarų valstybių 
teigė, kad negali likti nuoša
lyje ir turi pasisakyti spren
džiant sovietinių skulptūrų 
parodos klausimą. 

Kai kuriems iš susirinku
siųjų buvo nesuprantama, kas 
norėtų fotografuotis prie Stali
no skulptūros. Daug kam atro
do ne t inkama kurti verslą ir 
uždarbiauti iš tautos tragedi
jos. Šių, valstybei priklausan
čių statulų paroda turėtų būti 
valstybinė, ne privati. Statu
los turi būti muziejuje, kuria
me būtų rodomas kruvinas te
roras, sukel tas sovietų režimo. 
Tinkamiausia tam vieta būtų 
KGB muziejus. 

Valstybė jau pasmerkė ko
munizmą — Komunistų parti
ja yra uždrausta Lietuvoje, 
.dabar laikas pasmerkti geno
cidą ir s tabus, kurie jį vykdė. 

Susirinkimo dalyviai buvo 
prieš istorijos naikinimą, prieš ' 
„baltas dėmes" istorijoje: skul
ptūros turi būti nufotografuo
tos, į trauktos į archyvus ir en
ciklopedijas, turi būti doku
mentuojama tų asmenų pada
ryta žaia tau ta i . 

Valstybė ir jos piliečiai turi 
įsijausti į daugelio nukentėju
siųjų j ausmus . Skulptūros yra 
politizuoti meno kūriniai, skir
ti pagerbti sovietų režimo va
dus. J ie erzina dalį visuome
nės, sukelia antagonizmą, 
ypač nukentėjusiųjų tarpe. 
Juk daugiau kaip 500,000 Lie
tuvos gyventojų buvo ištremti 

ir daugiau kaip 400,000 ne
grįžo, didelė dalis mirė trem
tyje. Nedera neatsižvelgti į šią 
tragediją, giminių ir artimųjų 
jausmus ir iš viso to daryti 
verslą bei gauti pelną. 

Susirinkimo pabaigoje, po 
diskusijų, 16 jame dalyvavu
sių asmenų balsavo prieš esa
mą Grūto parko projektą, 2 
susilaikė ir vienas asmuo bu
vo „už". Diskusijose dalyvavu
si JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė 
teigė, kad valdyba taip pat ne
pritartų Grūto parko projek
tui . 

E d m u n d a s Ku l ikauskas , 
Užsienio lietuvių klubo 

koordinatorius 

* Sekmadien i vizito „ a d 
Umina Apostolorum" į Ro
mą išvyko Lietuvos vyskupai. 
Kaip pranešė Lietuvos Vysk
upų Konferencijos sekretoria
tas, šio vizito metu, kuri kiek
vienas vyskupiją valdantis 
vyskupas privalo atlikti kas 
penkeri metai, aplankomos 
Šventojo Sosto ištaigos, vysku
pai pateikia savo ataskaitą po
piežiui. Taip pat lankomi 
apaštalų kapai, patriarchali
nės bazilikos. Vizito metu Lie
tuvos vyskupai aplankys Po
piežiškąją lietuvių Šv. Kazi
miero Kolegiją, Lietuvos 
ambasadas Italijoje ir prie 
Šventojo Sosto. Romoje prie iš 
Lietuvos atvykusių vyskupų 
prisijungs .ir vyskupas išeivi
jos lietuvių sielovadai Paulius 
Baltakis. -EIU; 

* Sostinėje at idarytas kom
p iu te r i zuo tas Jaunimo dar
bo centras, kuriame jaunuoliai 
galės sužinoti apie paklausias 
profesijas, mokymo įstaigas 
bei galimybes įsigyti profesiją. 

<BNS> 

Krymo lietuvių bendrija prašo 
pagalbos 

Simferopolis, rugsėjo 12 
d. ; BNS) — Prezidentas Val
das Adamkus sekmadienį 
Simferopolio oro uoste, grįžda
mas namo iŠ Jaltos, kur daly
vavo tarptautinėje Baltijos ir 
Juodosios jūrų regionų konfe
rencijoje, susitiko su viena 

jauniausių — Krymo lietuvių 
bendrija. 

„Aš pats esu patyręs, kad 
Lietuva yra ten, kur esame 
mes", gyvenimo užsienyje pa
tirtimi su keliomis dešimtimis 
atvykusių susitikti Krymo lie
tuvių dalijosi V. Adamkus. 

J is pažadėjo, kad Lietuvos 
vyriausybė diplomatiniais ka
nalais pasirūpins Ukrainos 
Lietuvių bendruomenes įregis
travimu, ir maždaug 12,000 
tautiečių šioje valstybėje ne
liktų kliūčių puoselėti savo 
kultūrą. Tautinės bendrijos 
įregistravimui būtina, kad 

dviejuose trečdaliuose Ukrai
nos sričių būtų suburtos lietu
vių bendrijos. 

Šių metų sausį susikūrusi 
Krymo autonominės respubli
kos Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio bendrija beveik pri
artina Ukrainos lietuvius prie 
tokio tikslo. Bendrijos pirmi
ninkė Valentina Logonova sa
kė, kad Krymo lietuviai ketina 
artimiausioje ateityje suburti 
dainų ir šokių kolektyvą, ati
daryti sekmadieninę mokyklą 
bei lietuvių kalbos kursus su
augusiems. 

Iš Lietuvos Ukrainos pie
tuose gyvenantieji tautiečiai 
norėtų „tiesiog daugiau dėme
sio", sakė pirmininkė. Anot 
jos, kultūrinius dviejų tautų 
ryšius padėtų stiprinti iš Lie
tuvos atvežamos dailės paro
dos. 

V. Adamkus pažadėjo per-

Vt> 90-IEJI METAI # Nr.178 
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Indonezija pagalbon kvieč ia 
Jungt in ių Tautų taikdarius 
J a k a r t a , rugsėjo 12-13 d. 

(Reuters-BNS) — Indonezijos 
prezidentas B. J. Habibie sek
madienį pranešė kviečiantis 
Jungtinių Tautų taikdarius į 
neramią Rytų Timoro terito
riją. 

Jis taip pat sakė norintis 
įgyvendinti rugpjūčio 30 die
nos referendumo, kurio metu 
Rytų Timoro gyventojai pasi
sakė už nepriklausomybę nuo 
Jakartos, rezultatus. Praėju
sią savaitę čia pradėjus smur
tauti Jakartos valdžią remian
čioms gaujoms, manoma, žuvo 
tūkstančiai žmonių. 

„Aš paskambinau JT gene
raliniam sekretoriui Kofi An-
nan ir pranešiau apie pasiren
gimą priimti JT taikdarių pa
jėgas, kurios atkurtų taiką ir 
saugumą Rytų Timore, apgin
tų žmones ir įgyvendintų rug
pjūčio 30 dienos tiesioginio 
balsavimo rezultatus", pareiš
kė J. B. Habibie. 

Indonezijos prezidentas nu
rodė užsienio reikalų minist
rui Ali Alatas nedelsiant vykti 
į JT būstinę New Yorke. In
donezijos ambasadorius Jung
tinėse Tautose šeštadienį buvo 
pareiškęs, kad taikdarių pajė

gos nėra būtinos. 
..Pernelyg daug žmonių žu

vo nuo neramumų pradžios, 
neteko savo namų. tapo ne
saugūs. Mes nebegalime Jauk
ti ilgiau. Turime nedelsiant 
padaryti galą jų kančioms", 
sakė prezidentas per valstybi
nę televiziją. 

Pristatyti tarptautines tai
kos palaikymo pajėgas į krau
ju pasruvusį Rytų Timorą pri
reiks mažiausia savaitės, pir
madienį pareiškė Indonezija. 

Indonezijos ginkluotosios 
pajėgos galėjo prisidėti organi
zuojant masines žudynes, nu
siaubusias Rytų Timorą, kai 
dauguma jo gyventojų nubal
savo už nepriklausomybe, pir
madienį pareiškė JT vyriau
sioji žmogaus teisių įgaliotine 
Man- Robinson. „Bijau, kad 
tai panašu į organizuotus 
veiksmus. Visi, su kuo kalbė
jau, teigia, kad kariuomenė 
buvo glaudžiai su tuo susiju
si", sakė M. Robinson spaudos 
konferencijoje. Ji rekomenda
vo, kad būtų įkurta specialistų 
komisija, kuri nuspręstų, ar 
reikia steigti kokį nors tarp
tautinį tribunolą. 

Latvijos Seimo komisija pritarė 
Jūros sienos su Lietuva sutarčiai 

Ryga, rugsėjo 13 d. (BNS) atskiras sutartis dėl žvejybos 
— Latvijos Seimo užsienio 
reikalų komisija pirmadienį 
po ilgų diskusijų pritarė Jūros 
sienos su Lietuva sutarčiai ir 
pateikėją Seimui patvirtinti. 

Už tai, kad sutarčiai būtų 
pritarta, balsavo šeši deputa
tai, prieš buvo penki. Du de
putatai susilaikė, o vienas bal
savime nedalyvavo. 

Komisija nepritarė siūlymui 
atidėti projekto siuntimą į 
parlamentą, taip pat kai kurių 
deputatų norui iki sutart ies 
tvirtinimo sudaryti su Lietuva 

Lietuva artėja prie 
Kaspijos naftos 

tranzito projekto 
J a l t a , rugsėjo 11 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus tarptautinėje 
konferencijoje Jaltoje svarstė 
su Azerbaidžano, Kazachstano 
ir Armėnijos vadovais pro
jektą, numatantį Kaspijos jū
ros naftos transportavimą į 
Vakarus per Lietuvą. 

„Garantijų jokių negavau, 
bet yra vilties ateičiai", sakė 
prezidentas V. Adamkus po 
šeštadienį pasibaigusios Balti
jos ir Juodosios jūrų valstybių 
prezidentų konferencijos. 

Galimo naftos tiekimo į 
Skandinaviją per Būtingės 
terminalą aptarimą V. Adam
kus laiko ..praktiškiausiu" 
savo vizito į Jaltą epizodu. 

Lietuva jau kuris laikas 
svarsto galimybę dalyvauti 
naftos tranzito iš Kaspijos 
jūros per Odesos uostą j Len
kiją, o iš ten — į Skandinaviją 
projekte. 

Lietuva dabar apsirūpina 
tik rusiška nafta 

ž i n o m a , garantijų nėra. nes 
jų niekas nedalija tarptau
tinėse konferencijose, tačiau 
atvėrėme sau kelius toles
niems kontaktams", sake V. 
Adamkus. 

duoti atsakingoms instituci
joms šiuos prašymus, o pats 
asmeniškai — pasirūpinti lie
tuviškos spaudos prenumera
ta Krymo lietuvių bendrijai. 

vietų ir naftos telkinių naudo
jimo. Tai siūlė deputatai, 
kurių nuomone, sutartis ne
naudinga Latvijai. 

Nors komisija pritarė sutar
ties planui, manoma, kad dis
kusija dėl sutarties ekono
minės naudos tęsis ir par
lamente, nes, kaip nurodė 
Liaudies partijos atstovas 
Aleksandras Kiršteinas, yra 
dar daug neaiškių klausimų. 

Komisijos posėdyje pirma
dienį, kaip ir praėjusią savai
tę, daugiausia buvo diskutuo
jama dėl sutarties ekonominės 
naudos. Geologai ir žuvinin
kystės specialistai dar kartą 
nurodė, jog, jeigu sutartis bus 
patvirtinta, Latvija praras 
svarbias naftos versloves ir 
žvejybos teritorijas. 

Latvijos URM atstovai, tarp 
jų ir užsienio reikalų mi
nistras Indulis Berzinis nu
rodė, kad Latvijai be sutarties 
vis viena neįmanoma išgauti 
naftos. Jis taip pat nesutiko 
su žuvininkystes specialistų 
argumentais ir pažymėjo, kad 
svarbesnės žvejybos vietos liks 
Latvijos pusėje. 

* Lie tuvos p r e z i d e n t a s 
Valdas A d a m k u s pirmadieni 
nusiuntė užuojautos telegra
mą Rusijos vadovui Boris Jei-
cin del civilių gyventojų žūties 
teroristinių sprogdinimų Mas
kvoje metu. Užuojautos teleg
ramas taip pat nusiuntė prem
jeras Rolandas Paksas ir Vil
niaus meras Juozas Imbrasas. 
Pirmadienio rvtą. susprogus 
daugiabučiam gyvenamajam 
namui Maskvoje, žuvo ma
žiausiai 34 Žmones. Rusijoje 
dar nepasibaigęs gedulas dei 
ankstesnės tragedijos. kai 
rugsėjo 9 d. daugiabučio namo 
sprogimo metu Maskvoje žuvo 
94 žmones. BNS 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 14 d.: Šv Kryžiaus iš

aukštinimas; Asta. Eisvina, Eisvi-
nas. Krescensijus. N'otburga. Zub
rys. 

Rugsėjo 15 d.: SvC Marija So
pulingoji. Eugenija. Nikodemas. 
Rimgaile. Rolandas. Vismantas 

« 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SĖDIMOJO NERVO REIKALAI (3) 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Jame pajaustas skausmas 

lietuviškai vadinamas išijas. o 
angliškai ^sciatica". Šis nervas 
yra ilgiausias kūne ir jo ypa
tinga padėtis kojoje išstato j j 
daugiau, negu kitus nervus, 
sužalojimui vidinėms bei išori
nėms negerovėms, kurios ir 

• įvairios, ir gausios. Jas galima 
suskirstyti į tris rūšis: 

1. to nervo ar jo šakų su
spaudimas ar užgavimas; 

2. jo nuodais, medžiagos 
apykaita ar uždegimu povei
kis; 

3. skausmas Į šį nervą per
duotas iš kitoje vietoje esamos 
negerovės. 

Nors tos trejopos priežastys 
gali kenkti nervui, vis tik da
bar žinoma, kad apie 90 proc. 
atsirandantį skausmą, išiją — 
„sciaticą", sukelia svarbiau
sios dvi negerovės: 

1. tarpstuburkaulines pagal
vėles — „disco" plyšimas ir 

2. strenkaulių kaulinė sąna-
rė — osteoartritas. 

Dabar truputį plačiau apie 
tas išiją — ^ciaticą" sukelian
čias negeroves. 

1. Mechaniškas to nervo ar 
jo šaknelių suspaudimas ar 
užgavimas yra svarbiausia iši-
jo — ^ciaticos" priežastis. Tą 
nervą suspausti gali minėta 
išsiveržusi — trūkusi — tarp-
stuburkaulinė pagalvėlė, su-
storėjęs ten esąs raištis, 
slankstelio iš vietos paslinki-
mas, auglys, kaulinių angų są-
narė, nėštumas, kai vaiko gal
va spaudžia tą nervą, neto
liese esąs uždegimas su audi
nių patinimu, augliai, pvz., 
gimdoje fibroidai, iš prostatos 
ar krūties atslinkę vėžiniai 
augliai bei pilvo sienelėje to
kie atsiradę. Dar tą nervą gali 
pakenkti nuolatiniai ten esa
mų raumenų susitraukimai — 
spazmai, jų to nervo trauki
mas. 

Tą sėdimąjį nervą sužaloti 
gali vaikščiojimas, bėgimas, 
dviračių važiavimas, ilgesnis 
blogoje padėtyje stovėjimas ar 
sėdėjimas, ypač ant vienos pu
sės ant kėdės krašto ar ilgas 
kojos ištempimas, ilgai vairuo
jant mašiną. 

2. Yra duomenų, kad išiją — 
„sciaticą" sukelia apsinuodiji
mas švinu, alkoholiu. Jam pa
kenkia sifilis, cukraligė, kai 

stokojama B vitaminų ir išsi
vysto sklerozė. 

3. Iš kitos vietos, pvz., są-
narės klubo sąnario ar apati
nių stuburo slankstelių, gali 
skausmas persiduoti į sėdi
mąjį nervą. 

Išijo — „sciaticos" 
išvengimas 

Pakėlimas, ištempimas ir 
stūmimas sukelia sąnarių 
nikstelėjimą bei iškrypimą. 
Tada nukenčia strėnos, ran
kos ir pečiai, kai neatsargiai 
pasisukama ar neteisingai ke
liama. Todėl sulenk kelius ir 
kelk, juos tiesindamas, o ne 
strėnomis. Kelk ir naštą nešk, 
ją prie savęs laikydamas. 

Per sunkiai ar gremėzdiškai 
daiktą keldamas, šaukis pa
galbos, nekelk sulenktu juos
meniu ir be reikalo nesilanks-
tyk, virš galvos nekilnok. 

Sulauk pagalbos, sunkiai ke
liant, ar sunkumą padalink į 
smulkesnes dalis, o jei šito ne
gali, naudok vežimėlį. Žinok, 
jei mechaniška pagalba netin
kamai veikia, ji dar labiau 
įtempia kūną; jei ratai neiš-
lyginti, jie gali įtempti rankas, 
pečius ir stuburą. 

Prižiūrėk kūną reguliaria 
mankšta ir tinkamu valgiu, 
tas užlaikys raumenų, raiščių 
ir sąnarių stiprumą. Venk me
chaniško virpesio, per ilgo dar
bo stovint, rūkymo ir užsisė
dėjimo. 

Daugelis atvažiavusių iš 
Lietuvos prašo vaistų nuo 
ataugų strėnose. Tos ataugos 
yra ne kas kitas, o kaulų su-
sinešiojimas — kaulinė osteo-
sąnarė. Ją tvarkyti galima vi
sais aukščiau nurodytais, bū
dais. Ji atsiranda beveik pas 
visus 75 metų amžiaus sulau
kusius. O kad nekentėtum 
nuo ataugų, tai ne septynias
dešimtmečiu būdamas jomis 
rūpinkis, bet gerokai anksčiau 
— dar nesulaukęs 30-40 metų, 
imk nemeluotai — lietuviškai 
gyventi: nenutuk, nerūkyk, 
netinginiauk, nesinuodyk ne
sveiku maistu, turimas ne
gales, ypač cukraligę, arte-
riosklerozę ir padidintą krau
jospūdį sūnormuok — tik tada 
ir senatvėje neatsidžiaugsi se
natve. Sėkmės! 

Anele Kjrvaityte tikrina kraujospūdi j ..Draugo" '.ašaros šventę atsilan
kiusiai viešniai . Alvudas, kartu su dr. Jonu Adomavičium, mielai patar
navo šventes svečiams, tikrindamas norinčių sveikatą. 

PYKČIO IR APMAUDO 
PAVOJAI 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

agavimas į aplinką. Tuo pačiu 
didėja išmintis ir didesnis 
jausmų apvaldymas. Jeigu dar 
turimas nuodingas pyktis pen
kiasdešimt metų persiritus, 
būtinai reikia imtis priemonių 
jam sumažinti. Kaip tai atlik
ti. Pyktis iš tikrųjų yra įpro
tis. Kaip ir kitų įpročių atveju, 
galima išmokti pyktį apvaldy
ti. 

Pokytis reikalauja ne tik 
įsipareigojimo ir pasiryžimo, 
bet ir būdų bei strateginių 
priemonių pyktį apvaldyti. 
Pirmiausia, reikia imtis asme
niškos atsakomybės. Atrodo, 
beveik natūralu dėl savo pyk
čio kaltinti aplinkybes ir kitus 
asmenis. Pasikeitimo pagrin
de — priėmimas fakto, kad 
mes patys esame savo jausmų 
šaltinis. Reikia savęs klausti: 
„Ar tokioje situacijoje daugu
mas kitų būtų supykę?" Kai 
galvojame, kad jis ar ji mane 
supykino, tai pakeiskime sau 
sakydami, kad „Aš supykstu 
kai..." 

Žinokime didelę pykčio kai
ną. Norėdami savo pykčio 
įprotį pakeisti, prisiminkime 
negatyvias pykčio pasekmes. 
Jos gali muš fiziškiai ir dva
siškai susirgdinti, gali su
trumpinti mūsų gyvenimą, 
gali sukelti vedybinius vaidus, 
gali suardyti draugystę, gali 
vesti vienumon, gali kainuoti 
pinigų. 

Reikia būti atlaidžiam. Ieš
kokime ankstyvių pykčio po
žymių. Yra daug lengviau im
tis priemonių, kai esame 
įsitempę ar subjurę, o ne jau 
apmaude paskendę. Kol dar 
yra pasirinkimas, klauskime 
savęs, ar iš tikrųjų norime 
prarasti pykčio kontrolę? 

Kaip ir kitų įpročių atveju, 
reikia pasikeisti ipvz., rūkymą, 
metant, svorį numėtant, azar
tiniuose žaidimuose). Sunku 
tai atlikti, esant vienam. Pasi
sakykime kitiems, kad ban
dome savo pyktį pažaboti. Ieš
kokime jų pritarimo ir teigia
mo atgarsio. 

Valdykime įtampą. Kasdie
niniai menkniekiai bei didelės 
nelaimės suerzina mūsų ner
vinę sistemą, ją padarydami 
mažiau atsparia pykčio ant
plūdžiui. Žmonės, esantys 
nuolatinėje įtampoje — pvz., 
turintys nemėgiamą darbą, 
besitęsiantį galvoskaudį, nu
garos raumenų pertempimą — 
dažnai yra pykčio apsupti. 

Yra visa eilė įtampos maži
nimo priemonių. Štai keletas: 

Kasdieną atlikime ką nors 
malonaus, raminančio. Išsi-
maudykime šiltoje vonioje ar 
po šiltu dušu, raskime ką nors 
juokinga, esant persitempus, 
kvėpuokime pamažu ir giliai, 
praleiskime daugiau laiko su 
savo mėgiamu gyvulėliu, išei
kime ilgesniam pasivaikščio
jimui. 

Klausykime savęs. Iš tikrų
jų, nei žmonės, nei aplinka 
mūsų nepykina. Mus pykina 
mūsų pačių esamos padėties 
interpretacija. Pyktis auga iš 
perdėto savęs įvertinimo ir 
įsitikinimo, kad kažkas mus 
užgavo, įžeidė ar sutramdė. 
Analizuodami savo pyktį su
kėlusias aplinkybes, klausy
kime savo Vidinio pokalbio: Ar 
sau sakome, kad tai nėra pa
kenčiama. „Kaip tu gali mane 
taip traktuoti?" „Ar žinai, kiek 
ilgai aš tavęs čia laukiu?" „Aš 
esu tiek pat svarbus, kaip ir 
ji!" Mažindami įžiūrimus as
meniškumus, bandykime to
kias mintis tramdyti. Pvz.: 
„Žinau, kad padavėja stengia
si iš paskutiniųjų", arba: „Jis 
atrodo paskendęs savo- proble
mose''. 

Nedramatizuokime. Kai 
įžeidimai, nepatogumai ir ne-

, jiėkmės yra išpučiami/mos, 
adrenalino antplūdis paruošia 
dirvą pykčiui. Ar galvojame, 
ką nors panašaus: „Tai buvo 

' siaubingas darbas!" „Tai yra 
nepakenčiama!" „Jis mane la
bai sunervino!" 

Atsitolinkime ir naujai ap
tarkime esamą padėtį, naudo
dami mažiau dramatiškus 

būdvardžius, ramesnius veiks
mažodžius. Pvz., „Tai yra ne
malonu, bet praeis..." .Ji buvo 
nejautri, bet aš išliksiu ne
sužalota ..." „To atstatymas pa
reikalaus šiek tiek pastangų, 
bet aš galiu apsieiti ir be to". 

Bukime atkaklūs. Daugelis 
piktų žmonių neparodo savo 
pykčio, bet jį paslepia savyje, 
kur jis smilksta ir teršia nuo
taiką. Kiti savo apmaudą pra
ryja iki jis vėliau prasiveržia 
tarsi ugnikalniu. Kitas pasi
rinkimas būtų toks. Pasisaky
kime, kai kas nors mus ka
muoja. Pasisakykime atkak
liai, bet ne agresyviai. Jau
simės geriau ir nebebus reika
lo įsižeidimui. Pvz., vietoj, kad 
šaukus ant lėto ir nepaslau-
gaus patarnautojo, ar sėdėjus 
dantis sukandus kankinio 
vaidmenyje, prieš apleidžiant 
restoraną savo nuomonę pa
reiškime restorano vedėjui. 
Aiškiai ir ramiai jam pasaky
kime, kad esame nusivylę pa
tirtu patarnavimu. 

Praktikuokime atjautimą, 
supratimą. Mes save suerzi
name, priskirdami nepagrįs
tus ar blogus motyvus ki
tiems. Mes įsivaizduojame, 
kad kiti elgiasi taip ir taip, 
nes yra pavydus, pikti, kerš
tingi ir t.t. Tam priešnuodis: 
stenkimės žiūrėti į padėtį ir iš 
kitos perspektyvos. Galime 
stiprinti atjautimą aktyviu 
klausimu, bandant pajausti 
pašnekovo jausmus. Savo min
tyse, apsikeiskime rolėmis, po
zicijomis su asmeniu, ant ku
rio esame supykę. Išreiškime 
padėką kitam, kuris santy
kiuose su mumis parodo atjau
timą bei supratimą. 

Venkime alkoholio, cigarečių 
ir t.t. Mes dažnai naudojame 
alkoholį, cigaretes, net ir ka
vą, savęs apraminimui ar at
sipalaidavimui nuo įtampų. 
Bet ilgainiui, iš tikrųjų, tos 
priemonės yra dirginančios, 
didinančios nuodingą pyktį. Šį 
užburtą ratą galima pralaužti, 
vengiant visų nuotaiką kei
čiančių preparatų, pvz., išger-
dami ne daugiau, kaip tris 
puodukus kavos ar vieną alko
holinį gėrimą dienoje. 

Mankšta. Fizinė mankšta 
atleidžia įtampą, sunaikina 
bekylančius jausmus, kurie 
gali pasireikšti pykčiu. Pasi
vaikščiojimas, masažavimas, 
plaukimas, nelabai svarbu ką 
pasirinksime, bet svarbu, kad 
pasirinktą mankštą prakti
kuotumėme pastoviai. Esant 

Pykčiui ir apmaudui kunku
liuojant Amerikos visuomenė
je, spaudoje taip pat dažnai 
skaitome apie šių savybių pa
vojus bei jų apvaldymą. Šio
mis temomis spausdinama ne 
tik straipsniu, bet ir knygų. 
Viena jų yra psichologo dr. 
Doyle Gentry knyga „Be pyk
čio: Dešimtis būdų kaip tvar
dyti savo pykti" „Anger Free: 
Ten Basic Steps in Managing 
Your Anger". išleista William 
Morrovv & Co.). Vertėtų ir šio 
dienraščio skaitytojams susi
pažinti su šios knygos minti
mis. 

Kiekvienas karts nuo karto 
supyksta. Tai tiesiog natūra
lu. Tačiau kai kurio leidžia 
savo pykčiui išsilieti į lankas. 
Jie burnoja restoranuose, nes 
patarnautojai per lėtai juos 
aptarnauja. Jų pyktis gąsdina 
mylimuosius, terorizuoja auto
mobilistus. Jų pyktis naikina 
draugystes, ardo šeimas, už
gauna bendradarbius ir taip 
pat kenkia ju pačių tiek kūni
nei, tiek protinei sveikatai. 
Prarasti kantrybe, reiškia pra
rasti kontrolę. Daug žmonių 

yra įsitikinę, kad jie nesugeba 
savo pykčio valdyti. Iš tikrųjų, 
yra būdų ir priemonių su pyk
čiu dorotis. 

Daugumas supyksta ret
karčiais, pyktį išreiškia nuo
saikiai ir greit viskas baigiasi. 
Tačiau vienas iš penkių pati
ria nuodingą pyktį ar apmau
dą, kuris yra dažnas, stiprus 
ir/ar ilgai besitęsiantis. Turi
ma problema, verta dėmesio, 
jeigu: kasdien supykstama 
arba... labai intensyviai su
pykstama (savas pyktis įverti
namas 8, 10 taškų skalėje), 
arba... liekama supykus visą 
dieną ar ilgiau. 

Iš kur tas nuodingas pyktis 
kyla? Greičiausiai jo pradme
nys yra tiek biologiniai, tiek 
psichologiniai. Kai kurie gims
ta su intensyvesniu reagavi
mu į aplinką. Jų kūnai leng
vai sudirginami priešiškumo. 
Jie mato nuoskaudas, kurių 
kiti net neįtaria esant. Čia ir 
prasideda didžioji problema. 
Daug žmonių yra ypač linkę 
pykti savo jaunystėje. Su lai
ku jie bręsta ir pyktis nyksta. 
Su amžiumi dažnai mažėja re-
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BJOBCC. DECKER DOS. P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lmvn. U. 
Pirmas apyl. su Northwastem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys danus 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absohuftai punktuakai-
Susrtanmui (kafceti angfcSkai) 

Te). 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7Wh Ava. Hfcfcory Mat IL 
TeL (706) 506-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberta Rd, Hickory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T«i (708) 5064066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M£>., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 Vv Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago, H. 60638 
Tsi. 773-229-9865 

Valandos pagal 

ARASZUOBA,kLD. 
INDRE RUDAITIS. O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Napervilte, IL 60563 
Tai. (630) 527-0000 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Surte 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
TeJ. (630) 435-0120 

susierzinus, dešimties minu
čių pasivaikščiojimas gali tu
rėti tarsi magišką jėgą. 

Save išreiškime. Galimybė 
supykti mažėja, turint kitų 
būdų savo jausmams išreikšti. 
Pasikalbėkime su kitais apie 
savo susierzinimą. Arba savo 
susijaudinimą surašykime ant 
popieriaus. Praleistas pusva
landis su savo jausmų dieno
raščiu gali išvalyti bepOliuo-
jančius jausmus ir mus palikti 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Supertor. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
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ramesniais, energingesniais 
bei kūrybingesniais. 

• Senovėje obuolys buvo 
laikomas stipriu afrodiziaku. 
Pavyzdžiui, Persijoje mergi
noms prieš pirmąją vestuvių 
naktj neleisdavo valgyti nieko, 
išskyrus obuolius ir kupranu
garių smegenis. 
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lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easler and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius wlth 
just one hassle-free connection 
through Stockhofm. Our 4:30 p.m 
departure grves you a retoed mom-
ing arrtval for business or pleasure. 
When you re ready to return, youll 
enjoy samt-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

a Econcmy Class, you can be 
sure our service will be world-ctass, 

and will aflow you to arrive rested and 
refreshed - att for a reasonable fare. 
Find out what a worW 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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MOKYKLŲ VARPELIAMS 
SUSKAMBĖJUS (II) 

BRONIUS NAINYS 

Gėlės puošia mūsų buitį: 
O pačios gražiausios žemės gėlės — vaikai. 
Užtat ir džiaugiasi širdis, kad vis daugiau vaikų gali 

pamatyti... 
Sąvartynuose, šiukšlynuose, stotyse 
Visur, kur kol kas dar taip stinga grožio 

Juozas Erl ickas 

Rugsėjo pirmoji Lietuvoje 
didelė šventė. Ne poilsiui, bet 
ypatingam laikotarpiui pažy
mėti. Tą dieną Lietuvos moks
lo įstaigos atidaro duris ir pra
deda jaunimo mokymo darbą. 
Keliai, takeliai prisipildo į mo
kyklas valiuojančiais, pėsčia 
einančiais, pasipuošusiais, gė
les mokytojams nešančiais 
vaikais, paaugliais, subrendu
siais studentais ir kartu su 
jais — visokio rango mokyto
jais, profesoriais. Taip pat bu
vo ir šiais metais, gal net dar 
puošniau, nes į iškilmes įsi
jungė pats prezidentas — 
lankė mokyklas, kalbėjo prezi
dentūros aikštėje, aiškinda
mas jaunimo mokymo svarbą 
tautai ir valstybei. Šventę bei 
jos prasmę ryškino ir žinia-
sklaida. Pagal jos pranešimus, 
dvidešimtą šimtmetį Lietuvoje 
palydės 2,500 mokymo įstai
gų, kuriose mokosi 740,000 
moksleivių bei studentų, dirba 
70,500 mokytojų, pedagogų, 
profesorių, iš kurių bent 70 
nuošimčių — moterys. Tačiau 
švietimo įstaigos visgi apgai
lestauja, kad dar keliolika, o 
gal ir dvidešimt, tūkstančių 
Lietuvos jaunimo mokyklų ne
lanko ir, pagal Erlicką, „puo
šia" sąvartynus, šiukšlynus, 
stotis. Dėl jų likimo, šalia dau
gelio visuomeninių, religinių, 

^_ valstybinių įstaigų, sprendimo 
~ ieškojo Švietimo ministras ir 

net pats prezidentas. Supran
tama, bėda nemenka ir sku
biai šalintina, nes Lietuvoje, 
tokiame civilizuotos Europos 
krašte, nė vienas mokyklinio 
amžiaus aikas ar paauglys 
negali likti už mokyklos durų. 
Neraštingas žmogus mažai 
vertas ir sau, ir tautai, ir vals
tybei. Ir jokia sąvartynų „gė
lė". 

. Žiniasklaida taip pat pra
nešė, kad mokslo metus Rytų 
kraštuose pradės ir apie 80 
lietuviško ugdymo įstaigų, ku
rias lankys apie 2,300 moks
leivių, o juos lietuviškai mo
kys apie 120 mokytojų. Tai 
maždaug šimtas moksleivių 
daugiau negu praėjusiais me
tais. Stebėtina tik, kad nei 
Lietuvos valstybinių įstaigų 
pareigūnai, nei žiniasklaida, 
kalbėdama apie lietuvišką 
švietimą, niekada neužsimena 
apie Vakarų pasaulio lietu
viškas mokyklas, nei aplamai 
apie mūsų lietuvybės išlaiky

mo pastangas, kurias laikėme 
vienu pirminių mūsų uždavi
nių okupacijos metais, o pa
grindiniu — Lietuvai nepri
klausomybę atgavus. Daug 
kartų apie tai buvo aiškinta 
prezidentui, Seimo, vyriau
sybės vadovams, kalbėta tele
vizijos laidose, radijo progra
mose, su laikraštininkais. 
Kalbėjau aš, kiekvieną kartą į 
Lietuvą nuskridęs, kalbėjo 
PLB atstovai — dr. Petras Lu
koševičius, Juozas Gaila, ku
ris, PLB įstaigos vedėjos Vir
ginijos Grybaitės padedamas, 
nuolat pirko JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkės Reginos 
Kučienės užsakytus vadovė
lius, skaitinius, knygas, kar
tais jų sandėliu net ir atsto
vybės patalpas paversdamas, 
ir dešimtimis dėžių siuntė į 
Lemontą. Virginija Grybaitė 
tą darbą tęsia ir dabar. Atsto
vybėje lankydamiesi, Lietuvos 
valdžios atstovai bei žinia-
sklaidininkai visa tai matė. 
Bet dabar kažkodėl jie nustojo 
žinoti. Rugsėjo pirmą apie lie
tuviškas mokyklas Vakaruose 
— nė žodelio. 

Lietuvybės išlaikymu užsie
nyje vienu laiku buvo užside
gęs . ir prezidentas Brazaus
kas. Grįžęs iš viešnagės pas 
Pietų Amerikos lietuvius, kur 
asmeniškai ir labai akivaiz
džiai patyrė jų padėtį, susi
kvietę visų su užsienio lietu
viais bet kokius ryšius tu
rinčių įstaigų vadovus ir įsak
miai įtaigojo juos tuojau pat 
organizuoti lietuvybę tuose 
kraštuose padedančią išlaiky
ti, pagalbą. Tačiau kol kas 
apie tai atgarsių negirdėti. 
Turbūt nieko ir nėra. O Sme
tonos valdžia Brazilijoje buvo 
įkūrusi penkias lietuviškas 
mokyklas, pastačiusi patalpas 
ir iki pat okupacijos jas išlai
kė. 

Pirmoje šio rašinio dalyje 
(„Draugas", 1999 m. rugsėjo 3 
d.) skundžiausi, kad dėl dides
nio dėmesio išsilaisvinusiai 
Lietuvai mūsų pačių lietuvy
bės išlaikymo veikla nusilpo, o 
čia turiu pridurti, kad jokios 
pagalbos ji nesulaukia nė iš 
Lietuvos. Kažin kokios prie
žastys tokią padėtį sudarė? Jų 
būtų kelios, bet pati svarbiau
sia turbūt yra stoka pinigų. 
Bandykim tad į tą pusę pa
žiūrėti. 

Gaila, kad tarp apie Lietu

vos mokymo įstaigas rugsėjo 
pirmą skelbiamų duomenų, 
neužtikau žinių apie jų biu
džetą. Žiniasklaida skelbė tik 
mokytojų algas. Paminėjusi, 
kad algų vidurkis esąs 1,200 
litų per mėnesį, samprotavo, 
kad tai nėra palyginti žemas 
atlyginimas, be to, užtikrinta 
ir tarnyba, iš kurios mokytojai 
negali būti lengvai atleidžia
mi. Atlyginimą bandydamas 
lyginti su prieš karą buvusios 
nepriklausomos Lietuvos mo
kytojų atlyginimu, vienas žur
nalistas klausė, ar Smetonos 
laikais už savo algą mokytojas 
galėjęs nusipirkti karvę. Ją, 
sakė žinovas, dabar galima 
pirkti už 500 litų. Nežinau, 
kokie tada buvo mokytojų at
lyginimai, bet, jeigu karvę im
ti kaip lyginamąjį rodiklį, ma
nau, kad už mėnesio algą tada 
jis galėjo nusipirkti gerą kar
vę, o gal ir dvi. Bet jeigu dabar 
mokytojai gauna tokius atly
ginimus, tai jiems nėra ko 
verkti, o mums — šokinėti į 
pagalbą. 

Atrodo, kad karvė su švieti
mu ir daugiau kažką bendra 
turi, net ir užsienyje. Rugsėjo 
pirmą, aprašydamas mokslo 
metų pradžią Pelesos, Gudi
joje, lietuviškoje mokykloje, 
„Lietuvos rytas" pastebi, kad 
ten karvės svarbiau už pamo
kas. Tame labai neturtingame 
krašte, 20 km nuo Lietuvos 
sienos, Lietuvos valdžios pini
gais pastatyta graži lietuviška 
mokykla. Vaikai į ją noriai 
eina, nes penkias dienas per 
savaitę gali gyventi bendrabu
tyje, kelis kartus per dieną 
sočiai pavalgyti, o pirmadie
niais dar ir išsiprausia pirtyje, 
nes, savaitgalį praleidę namie, 
ateina utėlėti. Tačiau dažnai 
jie negali ateiti į pamokas, nes 
turi ganyti karves. Namuose, 
kur tėvų uždarbis kolūkyje 
per mėnesį kartais nesiekia nė 
20 litų, vaikas gal priverstas 
ir duonos kąsnio ieškotis Er
licko minimuose sąvartynuo
se. Užtat ir daugiau kaip po 
tūkstantį litų algos per mėne
sį gaunantieji 18 mokyklos 
mokytojų jiems atrodo labai 
turtingi. O ir darbo ne per 
daugiausia, nes mokyką lanko 
tik apie 50 mokinių. Be to, 
mokytojai dar gauna nemoka
mus butus, išlaikymą, daržą, 
kai kurie ir paršelį užsiau
gina. Taigi ir čia jie nėra kaž
kokie skurdžiai. Ne jiems rei
kia pagalbos, bet mokiniams. 

Tokie mokslo metų pradžios 
proga paskelbti Lietuvos ir jos 
„artimojo užsienio" mokyklų 
duomenys skatina palyginti 
juos su JAV lietuviškų mo
kyklų ekonominiu pagrindu. 
JAV LB Švietimo tarybos pir
mininkės turimais duomeni
mis 18 JAV lietuviškų mo
kyklų lankančius 985 moki
nius moko 197 mokytojai, ku
riems tėvai sumoka 175,660 
dol. Vidurkis būtų apie 900 

dol. kiekvienam per mokslo 
metus, maždaug po 100 dol. 
per mėnesį, arba po 25 dol. už 
keturių valandų šeštadienio 
darbą. Kažin, ar daug daugiau 
valandų per savaitę dirba 18 
Pelesos lietuviškos mokyklos 
mokytojų, mokydami 50 vai
kų. Visus duomenis turėdami 
ir tiksliai paskaičiavę, turbūt 
sužinotumėru, kad Pelesoje už 
darbo valandą mokytojui išei
na ne mažiau, negu lietuviš
kos mokyklos mokytojui JAV. 
Tiesa, Regina Kučienė prime
na, kad kai kurie mokytojai 
gauna po 30 dol., o kai kurie 
gal net ir po 50 dol. už šešta
dienį, bet kai kurie dirba ir 
visiškai be užmokesčio. 

Tais pačiais duomenimis 
praėjusių mokslo metų JAV 
lietuviškų mokyklų biudžetas 
buvo 385,632 dol. — kiekvie
nam mokiniui maždaug po 
392 dol. Jį sudarė: tėvų mo
kestis už mokslą — 291,582 
dol., Švietimo tarybos organi
zuotas rugsėjo vajus — 9,800 
dol., prel. Juozo Prunskio pre
mijų fondelis — 1,200 dol. ir 
Lietuvių fondo parama (mo
kykloms, jaunimo spaudai, 
mokytojų studijų savaitei, lei
diniams — vadovėliams, pra
tybų sąsiuviniams) — 83,050 
dol. Taigi matome, kad di
džiausia našta visgi teko tė
vams, vos ne po 300 dol. už 
kiekvieną mokinį, visi kiti pa
jamų šaltiniai nesudarė nė 
100 dol. už mokinį. Tai paro
do, kad lietuviškos visuome
nės įnašas į tiesioginį lietu
vybės išlaikymą palyginti yra 
menkas, 75 nuošimčiai naštos 
palikta tėvams, pusdykiai ar 
už dyką dirbantiems mokyto
jams ir taip pat be užmokesčio 
daug ir uoliai dirbantiems bei 
dažnai kritikuojamiems šio 
pagrindinio užsienio lietuvių 
uždavinio organizatoriams, 
koordinatoriams. Ar tai neap-
gailėtinas reiškinys? Jis dar 
daugiau mus nugąsdintų, jei
gu suskaičiuotumėm, kiek pi

nigų per metus JAV lietuvių 
visuomenė sudeda Lietuvai: 
įvairiai šalpai, humanitari
niams reikalams, politikai, iš jos j 
kol kas ne tik jokios pagalbos, j 
bet nė tinkamos padėkos ne- j 
sulaukdama. 0 dar daugiau 
reikia apgailėti kai kurių mū- i 
sų pačių vadovų pinigų švais
tymą beprasmiškam politika
vimui, nieko nepasiekiančiam, 
bet tik skriaudžiančiam lietu
vybės išlaikymą. 

Visa tai apčiuopiamai su
vokus, dar prasmingesni daro
si rašinio praažioje pacituoti 
Juozo Erlicko žodžiai, prime
nantys mums, kokiomis gėlė
mis Lietuva puošia sąvarty
nus. Ar ne taip pat darome ir 
mes savo gražiausiomis gėlė
mis, lietuviais vaikais puoš
dami kitataučių sąvartynus — 
ne šiukšlininkų, visuomeninė
mis sąvokomis. Savo gražiau
sią jaunimą, užuot išsaugoję, 
išsiauginę, susibrandinę sava
jai tautai, leidžiame pasiimti 
kitautiškai visuomenei ir juo 
puošti savo, nebe mūsų lietu
višką gyvenimą. Ar mes nie
kada nesusiprasime ir nesu
prasime, kad šis praradimas 
neatsipirks jokiomis aukomis 
šalpai ar partinei politikai. 
Todėl mums reikia labai su
krusti ir savo gražiausias gė
les, lietuvius vaikučius, augin
ti savuose lietuviškuose darže
liuose, neleisti jiems atsidurti 
kitatautiškuose sąvartynuose. 
Tam tikslui reikia žymiai dau
giau mūsų visuomenės pas
tangų, daug daugiau lėšų ir 
ypač Lietuvos dėmesio, nes ir 
1997 m. liepos 4 d. vyriausy
bės nutarimas nr. 723 „Dėl 
užsienio lietuvių bendruome
nių kultūros ir švietimo rė
mimo programos 1998-2000" 

taikomas tik Rytų kraštų 
bendruomenėms. Buvusio 
prez. Algirdo Brazausko įtai
gosimas rūpintis lietuvybės iš
laikymu Pietų Amerikoje ir 
čia — užmirštas. 

Danutė Bindokienė 

Geras, geresnis, bet 
kaip rasti geriausią? 

Prabangiosiose Lietuvos sostines apylinkėse, be abejo, tokių vaizdų reta, 
tad ir užsienio svečiai bei turistai nemato „sąvartynus puošiančių" vaikų 
ir jaunuolių, o jų, deja, yra nemažai... Nuotf. Viktoro Kapočiaus 

Rinkimine kampanija šiame 
krašte dar nėra visiškai atsi
budusi, dar tik praplėšė akis, 
atsargiai apsidairė, besisteng
dama suvokti tiek opozicinių 
partijų, tiek būsimųjų rinkėjų 
nuotaikas. Vis tik reikia pri
pažinti, jog pirmiesiems kan
didatams, jau paskelbusiems, 
kad žada dalyvauti preziden
to rinkimuose, reikėjo nema
žai drąsos: laiko dar tiek 
daug, kad opozicija gali išra-
kinėti kiekvieną jų gyvenimo 
tarpsnelį, ieškodama net ma
žiausios adatėlės, iš kurios 
kampanijos metu galima vie
ną kitą vežimą sau naudingos 
propagandos priskaldyti. 

O, kaip sako lietuviška pa
tarlė — kas ieško, tai ir randa. 
Iki šiol du geriausiai žinomi 
kandidatai yra respublikonas 
George Bush (buvusio prezi
dento sūnus) ir vicepreziden
tas Al Gore. Nei vienas, nei 
antras dabartinio prezidento 
kadencijos metu kokia nors 
ypatinga politine veikla nėra 
pasižymėjęs. Galbūt, galima 
sakyti, kad viceprezidentas 
geriau susipažinęs su pasaulio 
įvykiais, daugiau keliavęs, su
tikęs užsienio valstybių vadų, 
žino tarptautinės ekonomikos 
bei politikos variklius, nes to 
reikalauja jo užimamos parei
gos. 

Tik ir Al Gore buvo dengia
mas prezidento šešėlio, visuo
met stovėjo kiek nuošaliai, ne
daug reikšdamas savo nuomo
nę (išskyrus gamtos apsaugos 
reikalais), sudarydamas ty
laus, lėtakalbio, kiek nedrą
saus asmens įvaizdį. Galbūt 
ta pasyvi laikysena buvo nau
dinga ir jam pačiam, ir prezi
dentui, kuris, deja, buvo nuo
lat linksniuojamas ir dėl tarp
tautinių įvykių, kuriuose JAV 
visuomet vaidino (ir tebevaidi
na) pirmaujantį vaidmenį, ir 
dėl asmeninio gyvenimo klai
dų, kurioms Bill Clinton ypač 
turi talentą... 

Nėra abejonės, kad esamojo 
prezidento pasiekimai ir nepa
sisekimai tam tikra prasme 
turės lemiamos įtakos būsi
miesiems rinkimams, o ypač 
jeigu kandidatas priklauso tai 
pačiai partijai (šiuo atveju de
mokratų), tad ir Al Gore as
muo, jo pažiūros, darbai bei 
pažadai bus padėti po stipriu 
mikroskopu ir atidžiai išna
grinėti. 

Su tokiu dėmesiu jau susi
dūrė George Bush, kai atsi
sakė tiesiai-šviesiai atsakyti, 
ar jaunystėje yra vartojęs nar
kotikus. Bush išsisukinėjimas 
tikrai padarė daugiau žalos, 
negu jo greitas — nors ir tei
giamas — atsakymas. Opozici
ja, besidžiaugdama atradusi 

ku-
su-

kuo „pateplioti" varžovą, 
riam greitu laiku pavyko 
rinkti didžiausią sumą pinigų 
būsimai rinkiminei kampani
jai, kažkodei pamiršo, jog Bili 
Clinton net dviem kadencijom 
prezidentu išrinktas, nepai
sant prisipažinimo, kad jau-
uystėje „rūke kanapes, bet 
durnų į plaučius neįtraukė..." 

Al Gore, nors ir be dešimčių 
milijonų dolerių politinio 
kraičio turi vieną pliusą — 
kaip viceprezidentą.- jis gaii 
lankytis 'ir yra kviečiamas; 
įvairiose vietovėse, o, bekal
bėdamas apie dabartinius val
stybes reikaius, nejučiomis 
pakreipti klausytojų dėmesį į 
būsimuosius rinkimus ir savo 
kandidatūrą. 

Taip jis jau ne kartą padare, 
ypač besistengdamas patai
kauti toms gyventojų gru
pėms, į kurias ir prezidentas 
visų pirma kreipiasi, priža
dėdamas įvairių I dažnai net 
neįvykdomų; lengvatų bei pa
slaugų. Pavyzdžiui, kalbėda
mas moterų suvažiavime Či
kagoje šio mėnesio pradžioje, 
Al Gore įtaigojo, kad visų 
amerikiečių nepaneigiama tei
sė yra organizuotos darbinin
kų unijos, geros darbo sąlygos 
ir aukštas atlyginimas: „Aš 
esu už darbininkus, už unijas. 
už šeimas". Būtų keista, jeigu 
kuns šio krašto valdžios žmo
gus pasisakytų priešingai, ta
čiau viceprezidentas buvo kiek 
nustebintas ir tarytum nusi
vylęs tik mandagiu,' vėsoku jo 
žodžių sutikimu. 

Panašiai atsitiko, ir vice
prezidentui kalbant. Los An
geles miesto Children's Hospi-
tal, kai Al Gore prižadėjo, kad 
ateityje — žinoma, jeigu jis 
būtų išrinktas JAV prezidentu 
— nei vienas vaikas šiame 
krašte nebus be reikiamos 
sveikatos priežiūros, nepai
sant, ar turi apdraudą. ar ne. 

Apskritai, abi partijos šiuo 
metu stengiasi įsivilioti į savo 
tinklą tam tikras balsuotojų 
grupes. Viena stambiausių 
„žuvų" — pensijos amžiaus 
žmones, susirūpinę socialines 
rūpybos ateitimi ir sveikatos 
priežiūra. Nesunku gražiais 
pažadais pataikauti ir moterų 
grupėms, prižadant didesnius 
atlyginimus, geresnes mokyk
las, sveikatos priežiūrą ir 
joms. ir jų vaikams. Moterims 
leidžiama suprasti, kad jos 
apskritai ilgiau už vyrus gyve
na, dėl to visos senatvės ligų 
ir finansų problemos ilgainiui 
užguls ant jų moteriškų pečių. 
Kad taip neatsitiktų, svarbu, 
kad moterys susiorganizuotų 
balsuoti už siūlomą kandi
datą... Ar žmonės pažadais 
tiki. tai jau kitas reikalas. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Nr.17 ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys 
Tuo reikalu buvome pakviesti į 

pasitarimą Prezidentūroje (1998.02.09). Nors ten dau
giausia buvo barama pati mere, bet rajono savivaldy
bės laikraštis „Draugystė" parašė priešingai, esą buvo 
bartas p. Vidūnas (kažkodėl ne aš?). Apskritai tasai 
laikraštis, leidžiamas ir lietuviškai, yra aiškiai antilie
tuviško nusistatymo ir klaidina ne tik kitakalbius, 
bet ir lietuvius. Man su tuo laikraščiu teko susidurti ir 
kaip kalbininkui. Jame buvo pradėtas spausdinti Vil
niaus rajono trikalbis kaimų pavadinimų sąrašas. 
Skaitytojai buvo klaidinami tvirtinant, kad lietuviški 
pavadinimai esantys patys naujausi, išversti iš len
kiškų. Teko paneigti tą melą ir skaitytojams paaiš
kinti, kad iš tikr-yų yra atvirkščiai. Po to laikraščio re
dakcija nutraukė sąrašo spausdinimą, nes nebegalėjo 
skelbti netiesos. Neatspausdino ir mano straipsnio 
apie pavardės Zinkevičius kilmę, apie kurią prieš tai 
laikraštyje buvo prirašyta netiesos. Savo straipsnį pa
skelbiau „Vorutoje" '1998.03.07). 

Su Lenkijos ambasada mano santykiai buvo geri 
Pirmojo ambasadores Eufemijos Teichmann vizito Mi 
nisterijoje metu (1997 01 27) įsitikinau, kad ambasa
dorė klaidingai įsivaizduoja Lietuvos ir Lenkijos san-
t.vkius nraeitvie Teko rtauc io« tpicrinm atitai«mi»ti 

Pasikalbėjime dalyvavęs generalinis konsulas Valde
maras Lipka-Chudzikas (buvęs Lenkijos saugumo pul
kininkas) jautėsi nepatogiai ir raudo. Supratau, kad 
jis yra priešiškai Lietuvos atžvilgiu ambasadorę nutei
kęs arba bent prie to prisidėjęs. Nekreipdamas dė
mesio į generalinį konsulą, toliau aiškinau lenkų kal
bos atsiradimo Lietuvoje loterijos svarbiausius mo
mentus. Svarstėme, ko reikėtų, kad abiejų tautų (ir 
valstybių santykiai tikrai (ne dirbtinai!) pagerėtų. Am
basadorė stengėsi mane suprasti, juoba, kad ji, kaip ir 
aš, buvo profesoriavusi aukštojoje mokykloje (Varšu
vos universitete). Į vizito pabaigą mūsų pokalbis tapo 
visai draugiškas. Ambasadorė pasiūlė jį pratęsti pas ją 
— pakviesianti mane ir žmoną „blynų", sakė, būtų 
naudinga mums periodiškai susitikinėti, sakysime, 
ketvirtadieniais. Aš tokiam pasiūlymui pritariau. Gai
la, dėl visokių darbų antrąjį susitikimą teko net kelis 
sykius atidėlioti, kol pagaliau apsilankiau 03.27 d. 
Deja, ir šįkart dalyvavo generalinis konsulas, o tai 
kliudė atviram pokalbiui. 

Tų pačių metų rugsėjo 2 d. Lenkijos ambasadorė vėl 
apsilankė Ministerijoje. Tarėmės, kaip išvengti Rišar-
do Maciejkianieco išpuolio Marijampolio lietuviškoje 
mokykloje (kuomet propagandiniais tikslais buvo ban
doma joje įsteigti lenkišką pradinę mokyklą) neigiamų 
pasekmių. Tuo klausimu aš jau tą pačią dieną buvau 
kalbėjęs per lenkų radiją JZnad Wilii", duodamas in
terviu rugsėjo 1-osios proga. Su ambasadore teko ir 
trAlion Hor r>o c viri cncit i lrt i t vo i r inmia nrrKTnmis Vi-

suomet rasdavome bendrą kalbą. Buvau susirūpinęs, 
kuomet 1998 m. pradžioje mane pasiekė gandai, kad 
ambasadorę Lenkijos valdžia norinti pakeisti. Sten
giausi ponią Teichmann užtarti. Laimei, gandai nepa
sitvirtino. Buvo pakeista ne ji, bet priešiškai Lietuvos 
atžvilgiu nusiteikęs generalinis konsulas. Vietoj jo 
paskirtą Olštyno aukštosios pedagoginės mokyklos 
profesorių Miečyslovą Jackiewiczių pažinojau iš anks
čiau, jis gynė mane nuo lenkų ekstremistų užsipuo
limo, todėl jo paskyrimu džiaugiausi. Deja, su juo susi
tikti kaip ministras jau nebespėjau. 

Be Pietryčių Lietuvos, turėjome dvi vietoves, kuriose 
vyravo arba buvo gana gausus nelietuviškas elemen
tas. Tai — Visagino ir (mažesniu mastu) Klaipėdos 
miestai. Čia svetimkūnį sudarė ne lenkai, bet dau
giausia rusai. Prie šių dviejų miestų švietimo pertvar
kos nebespėjau prieiti. Ji tik buvo pradėta planuoti. 
Sudarinėjome valstybinės kalbos statuso įgyvendi
nimo ir kultūrinio integravimo programos šiems mies
tams, kaip ir Pietryčių Lietuvai, projektus Rugsėjo 13 
d. aplankiau Visaginą, dalyvavau gudų II dainų šven
tėje. Klaipėdoje buvau daug kartų. 

Rusiškų mokyklų Vilniaus mieste „konfliktas" man 
esant dar nebuvo pribrendęs ir jame neteko dalyvauti. 

Mokyklos už Lietuvos ribų 
Daugiau rūpesčių kėlė lietuviško švietimo reikalai 

etninėse mūsų žemėse anapus sienos — Gudijoje (Bal-
tanisiinie). Ten daue kur tebebuvo negalutinai nutau

tinta senoji žmonių karta, vietomis ir jaunimas. Te
nykštes lietuvių švietimo institucijas prižiūrėjo Mi
nisterijos darbuotoja Aldona Kodytė. pati kilusi iš stip
riai aplenkinto krašto — Kalesninkų, todėl gerai pa
žinojo lietuvių poreikius tiek šiapus, tiek ir anapus 
sienos, mokėjo vietines slavų kalbas. Kodytei išėjus 
dirbti į Regioninių problemų ir tautinių mažumu de
partamentą jos vietoje paskyriau p. Bukauskienę. 
prieš tai dirbusią Pietryčių Lietuvos švietimo siste
moje, taigi gerai išmaniusią darbo šioje srityje speci
fiką. 

Gudijoje turėjome dvi lietuviškas mokyklas: Rim-
džiūnuose (prie Gervėčių) ir Pelesoje. Jos abi veikė 
normaliai, nors problemų nestigo. Labiausiai nerimą 
kėlė nebaigtos ir dar prieš mane nutrauktos dideles 
statybos Rimdžiūnuose. baigtų pastatų panaudojimo-
problema ir ypač nesutarimai tarp lietuvių bendruo
menės Pelesoje, kur tarpusavyje pykosi lietuvybės ta
me krašte patriarches Marijos Kruopienes ir klebono 
Kastyčio Kriščiukaičio šalininkai. Laimei, naujai pas
kirtas Pelesos lietuvių mokyklos direktorius Vytautas 
Bigaila sugebėjo rasti bendrą kalbą su abiem pusėm ir 
konfliktas laipsniškai eme rimti. Aplankęs Pelesą 
1997.04.07 bendravau tiek su Kruopiene, tiek ir su 
klebonu, net su jais abiem kartu. Po trijų savaičių vėl 
aplankiau Pelesą. Šįkart gėrėjausi mokyklos saviveik
la, dalyvavau V. Staniulio fotografijos parodos atida
ryme ir mokyklos kolektyvo suruoštame pobūvyje. 
Rugsėjo 21 d. nuvykau į Pelesą trečią sykį. (B d 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

AŠTUONITJ DIENŲ ŽYGIS Į 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ 

JŪRATĖ PAULIUKONYTĖ - GENTLESK 
Birželio 28 d., pirmadienį, 

išvykau j Naująją Akmenę, 
netoli Latvijos sienos. Čia rin
komės su broliais pranciško
nais pasiruošti dviej-; d K* .4 il
gumo rekolekcijoms, šių metų 
žygiui į Žemaičių Kalvariją. 

Pranciškonų atgailos />giai \ 
Žemaičių Kalvariją prasidėjo 
1990 m. Pi rmame žygyje daly
vavo 32 asmenys. (Šįmet žygį 
pradėjo 85, o pakeliui kitiems 
prisijungus, baigė 97). Buvo 
e inama per Žemaitijos kaimus ateiti į konferencijas. Vyko šio 

name į Žemaičių Kalvariją; 
nieko su savimi nepasiimame. 
tik asmeniškus higienos reik
menis; pakeliui žmonių prašo
me „dėl Dievo meilės" suteikti 
maisto ir nakvynės: pasikliau
jam Dievu Kreipiamės į žmo
nes tokiu būdu, nes jeigu jie 
mums duotų kad ir vandens 
stiklinę .dėi Dievo me1 s 
Dievas jiems atlygins. 

Br. Gediminas kvietė mies
to gyventojus rytojaus dieną 

ir miestelius, kasmet paįvairi
n a n t maršrutą, kad kiek gali
ma daugiau naujų vietovių 
būtų aplankyta. daugiau 
naujų žmonių sutikta. Žygių 
dalyviai. įeidami į kaimus ir iš 
jų išeidami, meldėsi Dievo pa
laimos toms vietovėms ir jų 
gyventojams. 

Kiekvienas žygis turėjo savo 
temą. Šių metų tema — „Tėve 
mūsų", nes šie metai paskirti 
Tėvo metais. Kasdien pagal 
metinę temą vykdavo konfer 
rencijos. o po to būreliuose dis
kusijos. Tad ir konferencijų 
bei diskusijų metu. ir susitai
kymo sakramento. Eucharisti
jos bei maldų metu. žygio da
lyviams buvo įvairių galimy
bių dvasiškai atsinaujinti. 

R e k o l e k c i j o s — b i rž . 28-
29 d. 'Kretingos klebonas, br. 
Gediminas Numgaudis vado
vavo N. Akmenėje dviejų die
nų rekolekcijoms. Po to jis 
sugrįžo į Kretingą, o jį pava
davo du broliai pranciškonai 
kunigai). 

vinimas. Broliai pranciško
nai, gitaromis palydėdami, 
giedojo. Žmones susirinkę sto
vėjo, sėdėjo ant žolės, klau
sėsi, kiti kartu giedojo. Vaikai 
aplink lakstė, karstėsi ant 
laiptų. 

Po šlovinimo ėjome gatve 
per turgų, per daugiabučių 
namų kiemus į labdaros val
gyklą, kur keli Pakutuvėnų 
gyventojai mums ruošė vaka
rienę — makaronų, duonos, 
arbatos. Kieme žaidė vaikai. 
Tik žiūriu — jau rateliu eina, 
broliukams užvedus žaidimus 
su vaikais. Juos mokė gies
meles, šoko. dainavo, o vaikų 
vis daugiau rinkosi. Taip ir 
buvo su vaikais kas vakarą, 
kiekviename kaime, nuo 
mažiausio pypliuko. 

10 v.v. susirinkome į ko
plyčią vakarinei maldai, o už 
valandėlės sugulėme į palapi
nę miegmaišiuose ant kietos, 
akmenuotos žemės. 

Tą pirmą dieną žygiui prisi
rašė 74 asmenys — iš Kretin-

S K E L B I M A I 

Atėjo ir miestiečiai. Viena 
moteriškė susigraudinus man 
pa.-akojo, kad tikrai Dievas 
čia jai atsiuntė pranciškonus. 
Anksčiau, gyvendama netoli 
Kretingos, ji ten vis nuva
žiuodavo melstis, o iš čia nėra 
kaip nuvykti. 

Po konferencijos grįžome į 
iabdaros valgyklą pietums — 
ryžių, arbatos, duonos, kelių 
braškių. Po pietų, vėl konfe
rencija. 

Konferencijų metu br. Gedi
minas kalbėjo apie tikėjimą, 
apie Dievo meilę: kas yra 
krikščionybė? Ar mes Dievui 
aukojame, sekdami Senojo 
Testamento Abelio ar Kaino 
pavyzdį? Įgyventi Dievo žodį 
reikia pirmą jį pažinti — Die
vo žodis randamas Šv. Rašte, 
tačiau katalikai jo nepažįsta, 
nes Šv. Rašto neskaito. Viena 
konferencija buvo paskirta pa
mokymui, kaip šlovinti Dievą 
giesme: jeigu tikite, kad Kris
tus mus atpirko, tai ir giedoki
te su tuo įsitikinimu — drą
siai ir džiaugsmingai, o ne bai
liai, akis nuleidę; pakelkite 
rankas ir garbinkite Dievą 

Venta. Mūsų grupele nusifotografavo su pirmaisiais šeimininkais. Stovi 
(antras iš kaires.1 brolis Kazimieras. Sėdi (antra iš kairės; straipsnio au-

Vieksniai. Pranciškonai praveda susirinkusiems vaikam žaidimus ir ę;t>:' isi. i£ki - ant pirštų 
skaičiuoja iki penkių — Jė (1> - zus (2), Jė (3; - zus (4,>. Jis (5), tada strykt! Padėka į viršų: 

N'uotr. J . Pati'.iukorjvtės-Gentlesk 
Atvažiavau į N'. Akmenę pir

madienį apie 3 vai.p.p. Buvo 
karš ta . Privažiavome naujai 
statomą bažnyčią. Šventoriuje 
žolė dar neaugo, o dešinėje 
stovėjo didelė palapinė — 
numaty ta mūsų nakvynei. 
Šone vyrai baigė sukalti tua
letą — jau buvo iškasta duobė 
ir prijungta žarna, pro kurią 
penkiais fontanukais lašėjo 
vanduo Šventoriuje buvo su
krautos plytos, lentos kiti sta
tybos reikmenys. Čia buvo 
statoma miestelio pirma kata
likų bažnyčia. Modernaus sti
liaus — Šventosios Dvasios 
Atsiuntimo bažnyčia. 

Tos dienos bažnyčios staty
bos darbams užsibaigus. 6 vai. 
vak. Kretingos klebonas br. 
Gediminas aukojo šv. Mišias 
žygio dalyviams ir apylinkes 
gyventojams, kuriu tarpe buvo 
ir vaikų. Tada jis kvietė visus 
susirinkti miesto aikštelėje, 
kur vyko susipažinimo vaka
ras ir šlovinimas. Aikštelėje 
jis prisistatė žmonėms ir 
paaiškino apie žygi — mes. 
keliaujantys maldininkai, ei

gos. N. Akmenės. Klaipėdos, 
Panevėžio. .Anykščių. Pakutu
vėnų, Mažeikių. Kauno. Dar
bėnų. Buvo vienas brolis pran
ciškonas iš Italijos ir viena 
moteriškė iš JAV. 

Antradienį, paga! dienotvar
kę, reikėjo keltis 7 v.r., tačiau 
pabudau 4 v.r. Jau buvo švie
su. Koks buvo nuostabus dan
gus, o aplink ramu. tylu Kaž
kas jau prausėsi, kiti miegojo. 
Sugrįžau į palapinę, atsigu
liau ir stebėjau uodą. skren
dantį aukštyn, žemyn virš gal
vos, kol pagaliau vėl už
snūdau. 

Rinkomės koplytėlėje 7:30 
v.r brevoriaus maldai, kuri 
buvo giedama kasryt- Žmonės 
iš vakaro buvo sunešę maisto, 
tai keli broliukai palapinėje 
pusryčiavo, o kiti sugrįžo į lab
daros valgyklą. Visų pusryčiai 
panašūs — juoda duona su 
dešra arba lašiniais. Valgyk
loje papildomai buvo košelės, 
o palapinėje — pomidorų ir 
vienos geraširdės moters at
neštų bandučių. 

Po pusryčių vyko konferenci-

visu kūnu. Žygio metu bu
vome mokomi melstis, pasi
duoti Jėzui, atsisakyti egoiz
mo, aukotis Dievo meilei. 

Antrą vakarą į pamaldas ir į 
vakarinį bendravimą su pran
ciškonais susirinko daugiau ir 
suaugusiųjų, ir jaunimo. Buvo 
gražu pamaldose pirmame 
suole matyti sėdinčias ma
žas mergaites, pasipuošusias 
šventinėm suknelėm. Bendra
vimas vyko priekyje bažny
čios, ant pievos. Visi kartu 
meldėsi, šoko. dainavo Br. 
Gediminas žmonėms kalbėjo 
apie Jėzų — ne kaip kokį 
..superman", bet kaip mūsų 
brolį ir draugą ir apie Jėzaus 
draugystės reikšmę mūsų 
gyvenime. 

Žygiuojame — bi rž . 30 d. 
Trečiadienio rytą atvažiavo du 
pranciškonai kunigai, br. Asti
jus ir br. Aurelijus, pavaduoti 
br. Gediminą, kuris iš vakaro 
buvo sugrįžęs į Kretingą. Br. 
Astijaus vedami, sukalbėjome 
..Tėve mūsų" ir, išsirikiavę po 
tris. išžygiavome iš N. Akme
nės, giedodami „Viešpats mo

tore J. Pauliukonyte-Gentlesk 
sų Vedlys, Viešpats mūsų 
Uola, tvirta ranka jis veda 
mus iš pergalės į pergalę.71 

Priekyje mus vedė dvi vėlia
vos: mėlyna — Jėzaus, ir gel
tona, balta — bažnytinė. Įsis
maginę ėjome plentu į (senąją) 
Akmenę. Diena buvo karšta ir 
saulėta. Po kelių valandų įsu
kome keleliu į miškelį, pailsėti 
pavėsyje. Šią dieną reikėjo nu
eiti ilgiausią atstumą — apie 
28 km, ir dar neštis kuprines. 
Mums ilsintis, vienas skautas 
iš medžio šakų padirbo kryžių. 
Tad toliau mus vedė ir kryžius 
tarp vėliavų. 

Įėję į Akmenę, kaip ir kiek
viename mieste ir kaime, ėjo
me tiesiai į bažnyčią, suklu-
pom šventoriuje ir meldėmės, 
— „Garbiname Tave, Jėzau, 
šloviname Tave, Kristau, kad 
šventuoju kryžiumi atpirkai 
pasaul)". Pasimeldus br Asti-
jus mus išsiuntė miestelin 
prašyti maisto. Įspėjo neimti 
pinigų, tik maisto. Keli broliu
kai nuėjo į aikštę evangelizuo
ti, o Br. Evaldas gydė mūsų 
pūslėtas/ nutrintas kojas. Tuo 
darbu jis buvo labai užimtas 
kiekvieno poilsio metu. 

Po valandėlės grįžome į 
šventorių, pnsinešę duonos, 
lašinių, dešros, sūrio, agurkų, 
bananų, uogų gėrimu Kele
tas merginų viską supiau-:r ir 
išdėstė ant patiesalo, o mes. 
Dievui padėkoję, apspitom-
kaip bitelės avilį. Pavaigėm ir 
dar atliko. Bažnyčioje v>ko 
pirma žygio konferencija, te
ma „Tėve mūsų", kuria prave
dė br. Rutinas. Kitoms konfe
rencijoms vadovavo broliai 
Paulius, Algis, Ramūnas. 
Evaldas. Po konferencijos vėl 
išsirikiavome ir giedodami 
žygiavome į Ventą. Eidami ke
liu giedojome ir meldėmės. 
kalbėjome rožančių. Taip buvo 
kas dieną. Praeidami kapines, 
sukalbėdavome „Viešpaties 
angelą" už mirusius. 

Venta . Pavakary priėjome 
prie Ventos.- Kadangi nebuvo 
katalikų bažnyčios, daugia
bučių namų rajone bažnytėlė 
buvo įrengta salėje. Pasimeldę 
išėjome į kiemą atsipūsti. Po 
to grupelėse po du, tris. ketu
ris skirstėme* gyventojus 
kviesti į vakarines pamaldas 
ir prašyti nakvynės. Bet mūsų 
grupelei nesisekė. Kur tik 
ėjom, vietos nebuvo, nors 
mums vis aiškino, kad toliau 
pas kaimyną — tai rasim vie
tos. Eidamos gatve, kvietėm 
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RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose. 

bet jaukioje Šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskira kambarį, betuvišką 
maišų, lietuvišką spaudą ir 
knvgas. sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

pasitarkite. _ _ 
^ ^ — — — J O M 

Nuotr Jolantos Skrabulytės 
visus, ką tik sutikome, ateiti į 
vakarines pamaldas ir į pa
bendravimą su pranciškonais. 

Vakare susirinko daug žmo
nių, o ypač daug vaikų. Šv. 
Mišios buvo laikomos lauke, 
nes salėje visi nebūtų sutilpę. 
Pasitaikė puikus vakaras. 
Taip kas dieną Dievas mus lai
mino — kiekvieną žygio va
karą parūpindamas puikų orą. 

Pamaldoms pasibaigus, br. 
Astijus paprašė gyventojų, 
kad į vieną pusę susiburtų vi
si, kurie gali parūpinti nakvy
nę ir tie, kuriems jos reikia. 
Prie mūsų priėjo maloni vyres
nio amžiaus moteriškė ir pa
siūlė mus keturias apnakvy-
dinti. Susitarėme susitikti po 
vakarinės programos. Toliau 
vyko giesmes ir žaidimai, ku
riuos vaikams pravedė br. 
Paulius ir br. Algis. Vaikai 
plojo, dainavo, šoko. 

-Jau temstant susitikome su 
savo šeimininke. Pasirodo, 
kad jai išėjus į pamaldas, keli 
vyrukai iš mūsų būrio pasi
beldė į jos trobos duris, ir jos 
vyras sutiko juos apnakvydin-
ti. Tik nebuvo aišku tiksliai, 
kiek tu vyru buvo. Tačiau mū
sų šeimininkė drąsiai -;ake — 
einam, kaip nors sutilpsim. 
V- ;ome. Ji mums atidavė sa
vo miegamąjį ir paruošė vaka-" 
riene. Bevalgant skambutis. 
Stovėjo keturi jaunuoliai, jų 
tarpe broliukas. Šeimininkė 
juos pakvietė vakarienei ir pa
guldė j saloną. Troboje buvo 
tik trys kambariai, o mums 
užleido geriausius ir didžiau
sius. Visiems sugulus, su šei
mininke dar gėriau vaisių ar
batos ir kalbėjomės iki po vi
durnakčio. Iš ryto, 6 vai., 
mum- jau kepė blynus. Paval
gę visi nusifotografavome ir 
abu šeimininkai išlydėjo mus į 
kiemą. 

Tokia ir buvo kasdieninė 
tvarka: susirinkę bažnyčioje, 
pradėdavom dieną rytine mal
da ir iškeliaudavom i kitą 
kaimą. 

Į Viekšnius — l iepos 1 d. 
Vel ėjome plentu. Sustojome 
Palnosai kaimelyje, paprašyti 
atsigerti, nes diena buvo karš
ta ir mes visi greitai ištroško-
me. Pas kaimiečius gavome 
pieno, iš šulinio vandens ir at
sigaivinome. Sustojome prie 
Virvytės upelio, prie maudy
mosi vietos. Vyrai sau nuėjo 
toliau, o merginos, kurios susi
prato jsideti maudymosi kos
tiumus, atvėso šaltam vande
ny. Kitos braidė, kojas mirkė. 

V)resnio amžiaus žmogus ieško 
moters, kad galėtų jį prižiūrėti, 

gyvenu vietoje arba atskirai. 
Darbas St. Beach, FL. TeL 727-
360-1364 arba 727-367-1091. 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas, naujai atremontuotas. 
Kaina $500 ir užstatas $500. 
Teiraukitės 708-594-7595. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės 

privilegija vienai moteriai. 
Kreiptis nuo 10 v. r. 

tel. 773-376-6051. 
^ ^ 2 Ū 

niSPATCHER 
Fast growing trucking co. seeking 
multilingual individual for driver 

manager position. Fluency in 
English a raust. Should be self-

motivated & fast learning 
Computer skills and trucking 
background preferred but not 

reųuired. Send resume to: 
MC KAY LOGISTICS CORP. 

175 E. Hawtborn Parkway 
Vernon Hills, IL 60061. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

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

Skambinti Phil, 
tel. 414-763-2615. 

YVanted care companion with 
housekeeping duties. Full time, 
live-in Gold Coast location. 
Mušt have good references. TeL 
312-255-1197. _ 

JANUORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions l^, 2 n d and 3rd 

available. Will train. Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

Mihraukee A ve., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

Viekšniuose pasisekė mano 
grupei surasti nakvynę, tik ne 
iš pirmo karto. Viena senelė 
pirma mums išdrožė pamokslą 
apie bažnyčią lankančius veid
mainius, o tik tada pasisakė, 
negalinti mus apnakvydinti, 
nes tą vakarą ji neva laukė 
daug šeimos suvažiuojant. Jos 
kaimynė mus priėmė, o va
kare pas anąją nebuvo matyti 
nei gyvos dvasios. 

Viekšnių bažnyčia buvo re
montuojama ir br. Astijus pa
gyrė žmones, kad jie taip savo 
bažnyčia rūpinosi. Tikrai ne
paprastai puikios ir didingos 
tos kaimų bažnyčios ir tikrai 
žmonių pažiba. Žiemą ten 
švęstas vanduo būna sušalęs į 
ledą. bet vasarą — labai mie
la. Vėl daug žmonių susirinko 
ir smagiai praėjo vakaras. 

Į Maže ik iu s — l i e p o s 2 d. 
Rytojaus dieną t r aukėm j Ma
žeikius, pakeliui' sustodami 
ant kalnelio ties Venta. Po 
konferencijos prisirinkome 
žemuogių ir ėjom per žy
dinčius ramunių laukus , kur 
pririšto^tos karvutės į mus 
spoksojo. Ėjome pas kai
miečius prašyti valgyti. Durys 
j kaimo trobas buvo prieina
mos tik iš kiemo pusės, ta i 
kaimiečiai jau mus matė , atei
nančius. Vienam name pro du
ris užriko moteriškas balsas 
— ko norite? Kai pradėjau 
„keliaujam j Žemaičių Kalva
riją...", įsiterpė — tai ir ke
liaukit! 

Mažeikiai, tai ne kaimas. 
Čia. brolyt, ne viena širdis su
drebėjo. 

Nukel ta į 5 pšl. 

Žemaičių Kalvarija Keli žytfio dalyviai meldžiasi, eidami kryžiaus kelius. 
Nuotr. Jolantos Skrabulytės 

• • 



LAIŠKAI m NUOMONĖS 
O KAIP MES TIKĖJOME 

Tikėjome lietuvių dainiaus 
žodžiais: „Išauš nauja gady
nė". Tikėjome, jog po puse am
žiaus trukusios slogios nakties 
išauš „naujas rytas". Tikėjome 
daug ir dar daug kuo. 

Ir ko gi sulaukėme? 
Sulaukėme to auštančio ry

to. Pradėjome laisviau kvė
puoti, buvusiems tautos iš
davikams ir prisiplalėkiams 
taip aukštai nekelti kepurių. 
Mokslininkai, rašytojai, tau
tos samomnimo šaukliai ėmė 
atsikvėpti, pradėjo visam pa
sauliui įtvirtinti šlovingo ir ta
lentingo lietuvio vardą, ir mo
kinukai visame pasaulyje pra
dėjo susigaudyti, jog yra, ir 
kur ji y ra „... t a šalis, Lietuva 
vadinama*. Mes išeivijos lietu
viai bei ilgesniam ar trumpes
niam laikui už Europos atsi
dūrę tautiečiai, nudžiugome ir 
patriotizmu perpildytom šir
dim pradėjome trimituoti, jog 
išties „išaušo nauja gadynė''. 

Tikėjome, oi kaip tikėjome, 
kad naujieji tautos vadai, mū
sų elitas, supras mūsų lūkes
čius, semsis dvasinių ir fizinių 
jėgų iš šventos gimtosios že
meles gelmių, liaudies dvasi
nio lobyno. 

Ir ko mes šiandien sulau
kėme? 

Ogi sulaukėme to, kad igno-
rancijos dalgiu mostiguojama 
virš meno, mokslo, švietimo 
židinių; liaudies kruvinu pra
kaitu uždirbtais pinigais 
švaistomasi visokio plauko 
atašė i r atstovybių užsienyje 
bei kitų, ne pagal šalies „ki
šenę'', reprezentacijos įstaigų 
steigimui. Nurodykite, prašy
čiau, bent vieną pažangią 
valstybe, kurioje būtų kėsina
masi uždarinėti mokyklas, o 
mokytojai savo skurdžių atly
ginimų lauktų po kelis mė
nesius; valstybe, kurios visų 
universitetų rektoriai būtų 
priversti ruoštis protestams; 
lyg neužtektų verslininkų, 
pramonininkų, žemdirbių pro
testo akcijų. 

Maža to, labai reikalingos 
užkardos pornografijai hori
zonte a r tik nesušvito Damok
lo kardas žodžio ir spaudos 
laisvei. Jei ta ip , tai nuliūdin
siu organizatorius — nepasi
seks; mūsų širdyse dar gyvi 
poeto žodžiai — „Neužtvenksi 
upės bėgimo, nors ji tekėtų ir 
pamažu...". 

0 kaip mes tikėjome... 
Tikėjome, a r tik ne naiviai, 

jog Lietuvos avangardas dva
sinės ir fizines atgaivos sem
sis iš pačios tautos gelmių. O 
štai mūsų eli tas tos atgaivos 
ieško svečiose šalyse — Meksi
koje inkvizicijos tėvynėje Ispa
nijoje, patrauklioje Šveicarijo
je, egzotiškoje Sri Lankoje, 
žiemos beveik nežinančioje 
Floridoje bei kituose tolimes
niuose ar artimesniuose kraš
tuose ir kontinentuose. 

Ar tik nepradeda korupcijos 
kirminas griaužti pačią val
džios šerdį? Apsišaukusių 
„švarių rankų" partija ir val
džia sodina, kad ir pagarbius 
veikėjus, į merų kėdes, o po to, 
užmetę sąžinei ir Temidei 
šydą, keleriopai pigesne kai
na, kalbant pačių iniciatorių 
terminologija, „prichvatizuoja" 
prestižines sostinės žemes, 
kad iš keleriopai pasididintų 
„kuklių* atlyginimų pasista
tytų „kuklias" vilas ar rūmus. 
Negi išties j a u išdilo ant isto
rinio Kauno pastato teiginys 
— „Justina est fundamentum 
regnorum?" 

Pabaigai kuklus pasiūly
mas. Pagarbus mūsų vadovai, 
elitas — gal, patarčiau, nuvy
kite į kaimą, kad ir į mano 
tėviškę — Žemaičių Naumies
čio Sylių kaimą — bent savai 

tatų plytomis išmėtytus lau
kus, pagyvenkite iš 300 litų 
pensijos ir tikrai grįšite skaid
resnėmis akimis. Gal tada jau 
nebereikės ieškoti šmaikštes
nių žodžių neretai neišpildo
mais pažadais raminti savo 
tautiečius, gal nebereikės at
gaivos žvalgytis po svečias 
šalis, gal atbus dešimtme
čiams primiršta vargstančių 
tautiečių dvasia, gal, sakau, ir 
jums skaudžiau pasigirs Do
nelaičio, Valančiaus, Daukan
to ir kitų mūsų tautos švytu
rių — dvasintojų balsas. 

O kaip mes tikėjome..., ir vis 
dar tebetikime. 

Prof. habil. dr. 
J u o z a s C i p a r i s 

Chicago, IL 

LIETUVOS VYTIS LENKŲ 
PARODOJE ČIKAGOJE 

zimiero parapijos seselių rė
mėjų būreliu, kurios kaip eilę 
metų, taip ir šiais, turėjo ilgą 
stalą, nuklotą įvairiausių rū
šių kepiniais. Prie jų prisidėjo 
seselių gamybos, lietuviška, 
svečius viliojanti, gira, kuge
lis, kava. Dirbome ištisą die
ną. Vakarui artėjant, džiaugė
mės, kad stalas pasiliko tuš
čias, o mes vos pavilkome pa
vargusias kojas. 

Kaimynystėje — Aušros 
Vartų parapijos stalas. Čia 
apetitą žadino kvepiantys ko
pūstai su keptomis dešrelė
mis, kotletais. įvairiais pries
koniais ir švelniais įvairių 
rūšių gaivinančiais gėrimais. 
Kepėjo pareigas daugelį metų 
pasigėrėtinai atlieka Česius 
Savickas. 

Metinė vienuolyno šventė — 
prie šio gražaus pavadinimo. 
Iškyla — tikrai nereikalinga. 

J a n i n a M i l i a u s k i e n ė 
Worcester, MA 

Lenkų parodos aprašymas 
(„Draugas", rugp. 21 d.) sukėlė 
manyje žiupsnį prisiminimų iš 
senų laikų. Karo metu kar tu 
su grupe lietuvaičių buvau ko
mandiruota į Drezdeną, Vo
kietijos vidury, į specialius 
mašinraščio kursus. Laisvalai
kiu kai kurios iš mūsų, ištrū
kusios iš lietuviškos provinci
jos, žavėjomės to gražaus did
miesčio istorinėmis ir vaiz
dinėmis įžymybėmis. Atsitikti
nai susipažinom su ten tuo 
laiku gyvenusiu komp. J. Stro
lia ir jo šeima. Sekmadieniais 
J. Strolia, vedžiodamas mus 
po miestą, atkreipė mūsų dė
mesį į Saksonijos kunigaikš
čių lietuvišką istoriją. Taip 
kai kurių istorinių pastatų fa
saduose atpažinome lietu
viškąjį Vytį. O Saksonijos 
Wettino dinastijos valdovai 
buvo net daugiau kaip 60 
metų taip pat ir Lietuvos did. 
kunigaikščiai. 

Vieną sekmadienį, Strolių 
šeimos vedami, padarėme toli
mesnę iškylą į tų valdovų 
medžioklės pilį Moritzburge, 
Drezdeno šiaurėje. Ten matė
me tarp kitko išstatytą ka
rietą, kuria Augustas III va
žiuodavo į Krokuvą ir Vilnių. 
Miške netoli pilies užsukome į 
istorinę „Herzogen Schenke", 
kur valdovai su dvariškiais 
„aplaistydavo" sėkmingos me
džioklės laimikį. Ten ant sie
nos po stiklu pamatėm du di
delius žalsvus gobelenus su si
dabru išsiuvinėtais — viena
me lenkišką erelį, kitame lie
tuvišką vytį. Tarpe jų ant sta
liuko stovėjo stambi Meisseno 
porceliano statula, vaizduo
janti raitą Augustą II (Stiprų
jį). Violetos Rutkauskienės 
„Drauge" aprašyti gobelenai 
labai ryškiai primena anuos 
matytuosius Moritzburgo 
užeigoje. 

Kai Sovietų sąjunga užėmė 
dalį Vokietijos, jie išmontavo 
visokius fabrikų įrengimus, 
ardė net geležinkelio bėgius, 
tuštino muziejus ir galerijas, 
ir viską vežėsi į Rusiją kaip 
karo grobį. Tikriausiai ir mi
nėti gobelenai tapo to grobio 
dalim. Vėliau, po daugelio me
tų, teko girdėti, kad Drezdeno 
galerija po ilgų pastangų pa
galiau atgavo savo garsiąją 
Sikstino Madoną. Bet kiek 
daug meno turtų liko negrą
žinta? Kyla klausimas, jeigu 
tai tie patys gobelenai, a r tik 
nebus lenkai juos išsiprašę iš 
„broliškos" tautos sau, nes ten 
viename jų gi yra jų istorinis 
erelis... 

Genė Va i tku tė -Z ims 
Ridgevvood, NY 

METINĖ VIENUOLYNO 
ŠVENTĖ 

Straipsnyje „Metinė vienuo
lyno šventė" rugpjūčio 26 die
nos laidoje Putnamo, CT, ko
respondentas pamini Water-

VISGI SKIRIASI 

Vytautas Volertas straips
nyje „Kažkieno piliečiai" 
(„Draugas", 99.09.09) teigia: 
J t e t kai voldemarininkų sū
nūs ar dukros marksizmą lai
ko savo evangelija, gerokai 
baugu... jiems lietuvių įkali
nimas, kankinimas tardymų 
kamerose, tremtis į Sibirą yra 
tas pats, kaip kasdieninis žai
dimas. Bet holokaustas! Čia 
jau kita žmoniškumo kalba!" 

Praeitam savaitgaly teko 
dalyvauti 46-tam Santaros-
Šviesos suvažiavime. Jame 
teko išgirsti daug atvirų žo
džių bei logiškų minčių. Daly
vių tarpe buvo ir „voldema
rininkų sūnų ar dukrų", bet 
neteko pastebėti, kad jiems 
lietuvių tautos kančios būtų 
koks „kasdieninis žaidimas". 
Visai priešingai! Užuot mark
sizmo evangelijų jautėsi gry
nai krikščioniška dvasia. 

Tačiau mūsų tautos kančios, 
nors ir kaip nežmoniškos ir 
skaudžios bebūtų, mano nuo
mone, vis tiek skiriasi nuo ho-
lokausto — kai kiekvienas bu
vo pasmerktas (tiesiogiai) duo
bėn arba (aplinkiniais keliais) 
dujų kameron. 

L e o n i d a s R a g a s 
Itasca, IL 

ĮŽEIDIMAS JAV 
PILIEČIUI 

Sov. Sąjunga išsilaikė per 70 
metų jėga, smurtu , melu ir 
propaganda. Nors Sov. Sąjun
ga vadino socialistine, bet jo
kio socializmo ar komunizmo 
ten nebuvo, o valdė mafija. 
Vieni kitus išsirinkdavo ir vie
ni kitus šaudė. 

Viliaus Bražėno, „Draugo" 
rugp. 31d. laiškų skyriuje pa
lyginimas Amerikos ir Sov. 
Sąjungos rinkimų, man kaip 
JAV piliečiui, yra įžeidžiantis. 
V. Bražėnas rašo: „Panašiai, 
kaip sovietijos KPCK parink
davo kandidatus ir garsiai ra
gindavo balsuoti tik už geriau
sius liaudies sūnus". Kada 
Sov. Sąjungoj rinkimuose bu
vo daugiau kaip vienas kan
didatas į kiekvieną postą? 

Amerikoj, jeigu turi daug pi

nigų, esi Amerikoj gimęs ir 
išpildai kitus Konstitucijos 
reikalavimus, gaii kandida
tuoti ir būti išrinktas prezi
dentu. Sov. Sąjungoj tokios 
galimybes nebuvo. Jeigu kas 
butų bandęs kandidatuoti į 
Stalino postą, geriausiu atveju 
būtų uždarytas į beprotnamį, 
jeigu nesušaudytas. 

Alfa M y k o l ė n a s 
Beverly Shores, IN 

ŽYGIS Į ŽEMAIČIŲ 
KALVARIJĄ 

Atkelta iš 4 psl. 
Bet visgi ėjom per 

visą miestą, drąsiai giedoda
mi, o br. Astijus per garsiakal
bį kvietė žmones vakare rink
tis į katalikų bažnyčią. Pra
ėjome pro naujai statomą Šv. 
Pranciškaus Asižiečio bažny
čią — taip pat modernaus sti
liaus. Užsukome pas vieną 
jauną moteriškę, kuri skur
džiai gyveno su sūneliu. Ji 
davė atsigerti, bet nakvynės 
— ne. 

Vakare — pamaldos, progra
ma. Iš visų aplankytų vietovių 
mažiausiai žmonių susirinko 
Mažeikiuose, nors ten di
džiausias gyventojų skaičius. 
Pasibaigus giesmėms ir šo
kiam, mus ištiko didelė laime. 
Be jokių pastangų trise ga
vom nakvynę gražiam bute 
prie bažnyčios, pas „Lietuvos 
ryto" korespondentę Mažei
kiuose, Rasą Čerkelienę. Ji 
mus gražiai pavaišino ir jos 
bute galėjome nusimaudyti. 
Ja i papasakojome apie Kre
tingą ir pranciškonus. Ji 
žadėjo ten nuvežti savo dvi 
dukreles. Iš ryto mums pado
vanojo ką tik išleistą savo poe
zijos knygelę, o man, iš už
sienio atvykusiai, Mažeikių 
herbu papuoštą lėkštelę. 

Iš Mažeikių išėjome, taip. 
kaip ir įėjome: per visą miestą 
žygiuodami, giedodami, žmo
nių žvilgsnius atkreipdami. 

Į Ž e m a l ę — l iepos 3 d. Pa
keliui sustojome Tirkšliuose. 
Radom bažnyčią užrakintą. 
Pasimeldėm ir pabuvom šven
toriuje. Išklausėm konferen
ciją. Tema — kasdienės mūsų 
duonos duok mums šiandieną. 
Tada broliai vieni ėjo pas gy
ventojus ir vėliau visiems 
sunešė pieno, uogienės, 
kiaušinių, raugintų agurkų, 
lašinių, dešros, pomidorų, 
šaltienos. 

Atėję į Žemalę, suklupome 
šventoriuje. Po garbinimo at
siguliau ant žolės ir taip iš
gulėjau iki vakarinių pa
maldų. Nesijaučiau gerai. Nei 
man rūpėjo eiti pas žmones, 
kviesti į pamaldas ar prašyti 
nakvynės, nei norėjau ko val
gyti. Lengvai būčiau išgulėjus 
iki rytojaus. Kilo mintis, kad 
gal reikės grįžti į Kretingą, 
nebaigus žygio. Taip viliojo 
ten savas kambarys ir lova. 
Pasimeldžiau, pasijutai ge
riau ir pasilikau. 

Žemalėje jau buvom pasi
ruošę miegoti ant naujai su
krauto šieno, nes kitos išeities 
nesimatė. Tačiau, vakarui pa

sibaigus, jauna šeima pasi
siūlė mus penkis priimti. 
Šeimininkė su motina kupė 
kiaušinienės, mums lovas klo
jo, o šeimininką.- vaišino savo 
augintom braškėm, kalbėjosi. 
Jam buvo keista, kad aš, atva
žiavusi iš JAV, dalyvauju žy
gyje, nes jo pusbrolis, gyvenąs 
JAV-ose. neturi jokio noro Lie
tuvos aplankyti. 

Į Sedą — l iepos 4 d. Iš 
ryto, mums giedant bažnyčio
je, smarkiai lijo. bet greitai 
lietus baigėsi ir, žygiuojant į 
Sedą, saulė vėl stipriai kepino, i 
Sustojom pamiškėje pailsėti 
ant rastų, sukrautų prie kelio 
ir išklausyti paskutinės konfe
rencijos. Prisiminiau, jog yra 
liepos 4 d. Pagalvojau — kaip 
čia skirtinga nuo visų iškilmių 
JAV-ose. 

Atėję į Sedą, pasimeldėm ir 
vėl ėjom kviesti žmonių. Nak
vynių prašiau be entuziazmo, 
nes prie bažnyčios buvo para
pijos pastatas, kuriame buvo 
galima miegmaišiuose pernak
voti. Pasivaikščiojau po senas 
kapines. Ten buvo paminklas 
už Lietuvos laisvę žuvusiems. 
Šv. Mišių metu br. Astijus pa
simeldė už JAV Nepriklauso
mybės dienos proga. Po to vi
siems žygio dalyviams buvo 
liepta susirinkti svarbiam 
pranešimui. Buvo staigmena' 
Provincijolas br. Benediktas 
mums atvežė ledų iš Plungės! 
Skaniai pasivaišinom. 

Paskutinio vakaro programa 
baigėsi giesme „Viešpatie 
Dieve, laimink Lietuvą ir 
mus". Tada visi. jauni ir seni, 
sekdami br. Astijaus pavyz
džiu, pakėlę dešinę ranką, iš 
visų keturių pusių kryžiaus 
ženklu palaiminome Lietuvą 
ir Sedą. Giesmės žodžiu „Jė
zus" išsiskirstėme nakvynei. 

Į Žemaičių Kalvar i ją — 
liepos 5 d. Paskutinį rytą, 6 
vai., rinkomės prie bažnyčios 
vartų. Prisijungė iš vakaro at
vykęs skautu/ skaučių būrys, 
norintis mus lydėti. Per kelias 
valandas pasiekėme Žemaičių 
Kalvariją. Pasimeldę prie baž
nyčios durų, ėjome kryžiaus 
kelius, giedodami ..žemaitiš
kus kalnus" (Kristaus kančią). 
Jsijungė ir kiti. Per didžiuo
sius atlaidus, liepos 2-9 d., 
Žemaičių Kalvarijoje atvyko 
labai daug žmonių. Ėjo viena 
maldininkų grupė po kitos, o 
priešais bažnyčią buvo preky
bininkų pilna gatvė. Apėję 
kalnus, grįžome į bažnyčią vo-
tyvai (10:30 v.r. šv. Mišioms), 
o po pamaldų atsisveikinom. 
Br. Astijus padėkojo br. Petrui 
už žygio ruošą ir žygis baigėsi. 

Liko daug įspūdžių, tačiau 
vienas ypatingai — tikrai bu
vo nuostabu, kad per visą 
žygį, nežiūrint kokiam mieste
ly/ kaimely teko nakvoti, ar 
kaip vargingai ten žmonės gy
veno, visuomet radome nuo
širdžius šeimininkus, kurie 
mums švariai paklodavo lovas 
(išlygintom paklodėm. nors 
nebuvo skalbimo/džiovinimo 
mašinų), ir mus pavalgydinda
vo. Pranciškonų samprata — 
Dievas parūpins. Ir Jis mums 
tikrai parūpino. 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 14 d., antradienis 

tėlę paklampokite po ne be būrio rėmėjų būrelį, bet prasi-
jusų inspiracijos išardytų pas- lenkia su Worcesterio Šv. Ka- 7-ygiuojame plentu iš Naujosios Akmenės į Akmenę Nuotr J. Pauliukonytės-Gcntlesk 

A . t A . 
JUSTINA SRIUBIŠKIENĖ, 

A . t A . 
ALDONA STADIENĖ 

1999 m. rugpjūčio 26 d. Toronte mirė seserys: 
tragiškai Aldona Stadienė ir smegenų smūgiu Just ina 
Sriubiškienė. 

A. a. Aldona, žmona a. a. Liudo, paliko dukras Daivą 
ir Audrę su šeima. A a. Jus t ina paliko vyrą Bonifacą, 
sūnų Rimą su šeima ir dukrą Jū ra te . Taip pat paliko 
b r o l i u s P r a n ą K a v a l i a u s k ą su žmona Danguole 
Floridoje ir Vytautą Kaval iauską su žmona Elena 
Lietuvoje. Abi palaidotos rugpjūčio 30 d. Šv Jono 
kapinėse, Toronto, Ont. 

Mielam klubo nariui 

A . t A . 
KAROLIUI LAZINKAI 

mirus, j o seseriai su šeima Lietuvoje ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Cicero Lietuvių medžiotojų ir žuvautąją klubas 

Mielam Kolegai 

A . t A . 
dr. JUOZUI PLIKAIČIUI 

mirus, j o žmonai BARBARAI, dukterims TERESEI, 
KRISTINAI, REGINAI ir visai šeimai reiškiame gilią 
ir nuoširdžią užuojautą. 

Onutė ir Vincas Janevičiai 

Kaethe ir Gabrielius Misevičiui 

Kazys Šukys 

A. fA . 
dr. JUOZUI PLIKAIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai BARBARAI, 
dukroms TERESEI, KRISTINAI ir REGINAI su šeima 
ir kartu liūdime. 

Antanas ir Aldona Lipskiai 

Leonidas ir Praurimė Ragai 

A . t A . 
dr. JUOZUI GUDAUSKUI 

m i r u s , j o ž m o n a i G I E D R A I bei še imai gilią ir 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Stepas ir Albina Markai 

A . t A . 
MEČIUI BALIUI 

mirus, žmonai LEOKADUAI , dukrai RITAI, sūnui 
L E O N U I ir j o še imai , g iminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. Netekus mielo nario kartu 
liūdi 

Cleveland'o ateitininkai 

Mūsų mielam kolegai 

A . t A . 
DONATUI ŠATUI 

iškeliavus iš mūsų tarpo, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną SAULE, gimines bei art imuosius ir kartu 
liūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto kolegos 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

J e i v i suomet n o r ė j o t e už
sisakyti .,Draugo" laikraštį. 
tai dabar - pats metas! 
..Draugas" skelbia prenume
ratų papiginimą - laikraštį 
visiems metams galite užsisa
kyti tik už 65 dol.! Šis papigi-
nimas galioja tik naujiems 
skaitytojams. gyvenantiems 
JAV." 

Ri ta P e n č y l i e n ė , LSS Se
serijos Vyriausia skautininke 
šeštadieny rugsėjo 18 d., da
lyvaus ,.Sietuvos" skautinin-
kių ir vyr. skaučių draugovės 
sueigoje, 1 vai. p.p. vyksian
čioje seses Irenos Kirkuvienės 
namuose. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti ir išklausyti 
svarbaus Vyriausios skauti-
ninkės pranešimo, apžvelgti 
naujųjų veiklos metų planus 
ir pasidalinti praėjusios vasa
ros įspūdžiais. Dalyvaukime 
visos! 

Vyresn ių jų l i e tuv iu c e n t 
r e ,,Seklyčioje" rugsėjo 15 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. kalbės 
inž. Algis Liepinaitis tema 
..Kodėl aš pasirinkau Pažais
lį?" Bus parodytos trys t rum
pos filmajuostes, kuriose ma
tysime Lietuvos seselių kazi-
mieriečių veiklos rūpesčius ir 
jų globojamus nelaimingus 
vaikus. Pasiklausysime Kau
no valstybinio choro, atliekan
čio Maironio dainas. Bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

L i e tuv iu o p e r o s c h o r o na
riai į Jaunimo centrą pirmai 
šio sezono repeticijai renkasi 
šį penktadienį, rugsėjo 17 d., 
7:30 val.v. Valdyba suteiks 
daugiau žinių apie šiais me
tais statomą G. Verdi operą 
„La Traviata", o maestro Al
vydas Vasaitis supažindins su 
operos atlikėjais bei repeticijų 
eiga Valdyba kviečia į choris
tų eiles įsijungti operos mu
ziką mylinčius naujus daini
ninkus, '^ taip pat prašo, kad 
ir patys operos nariai į Ope
ros chorą pakviestų savo pa
žįstamus ir draugus. 

P r e l . J . P r u n s k i u i , bebai
giančiam 92 metus, smarkiai 
susilpnėjo sveikata. Bevaikš
čiodamas po kambarį, j is buvo 
3 kartus sukritęs ant grindų. 
N'uvežus jį į Loyola universite
to ligoninę, organizme rasta 
dezegracija ir proteino trūku
mas. Įsakyta gerti daugiau 
sulčių ir vandens bei valgyti 
daugiau žuvies ir paukštienos. 

Da i l i n inko Z e n o n o Š te i -
n i o personalinėje parodoje, 
kuri bus atidaryta šeštadienį, 
rugsėjo 18 d.. 7 val.v. Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, dai
lės mylėtojai turės retą progą 
susipažinti su pačiais bran
džiausiais šio anksti mirusio 
dailininko, animaciniu filmų 
režisieriaus darbais, sukurtais 
per pastariuosius keletą de
šimtmečių. Nemaža piešinių 
sudaro atskirus ciklus („Ma
lūnai". Žvėrys stebi mus", „Jis 
ir Ji" ir kt.). Piešiniuose - gy
venimo ir mirties paradoksai, 
mažojo žmogelio vargai, biu
rokratijos pinklės, mūsų silp
nybės ir nuodėmės. 

„Li tuan icos" s k a u t u i r 
j ū r o s s k a u t u t u n t o e i lėse 
per pastarąjį pusšimtį metų 
skautavo šimtai jaunuolių, iš 
kurių išaugo daug šaunių 
vyrų — puikių skautų vadovų, 
visuomenininkų, mokslininkų, 
kariškių. O kiek tėvų ir rėmė
jų darbais ir aukomis dalyva
vo įvairiuose tunto darbuose! 
Kaip būtų puiku j e i jie visi su
sirinku drauge su dabar skau-
taujančiais švęsti šio tunto 50 
metų sukaktuvinę šventę, š.m. 
spalio 2 d. 6 vai. vak. vyksian
čią Willowbrook pokylių salė
je, Willow Springs, IL. Visi 
kviečiami ir labai laukiami. 
Kad būtų žinomas dalyvių 
skaičius, prašoma būtinai apie 
jūsų dalyvavimą iki šešta
dienio, rugsėjo 18 d. pranešti 
tuntininkui ps. fil. Ričardui 
Chiapetta, tel. 708-839-4439. 

I š t ik imi „ D r a u g o " ska i ty 
to ja i su nekantrumu laukia 
sukaktuvinės dienraščio šven
tės, kuri įvyks rugsėjo 26 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 
Ruošiama įdomi programa, 
muzika, šokiai, vaišės. Į poky
lį atvykę, galėsite ir su drau
gais pabendrauti, ir su redak
cijos darbuotojais susipažinti. 
Vietas užsisakykite adminis
tracijoje darbo valandomis. 

„ D r a u g o " s u k a k t i e s pami
nėjimo proga rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, 10:30 val.r. bus 
aukojamos iškilmingos šv. Mi
šios Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. Visi kviečiami. 
4 val.v. Martiniąue salėje vyks 
„Draugo" pokylis. Bilietus dar 
galite užsisakyti administraci
joje darbo dienomis. 

Visų Čikagos a p y l i n k i ų i r 
p r i emie sč ių va ika i , junkitės 
į vaikų chorą, kuriame skam
ba lietuviška daina! Pirmoji 
repeticija vyks rugsėjo 19 d., 
sekmadienį, 10 val.r. PLC Le
monte. Choro vadovas - Da
rius Polikaitis. 

T a u t i n i ų šokių g r u p ė 
„Lietuvos Vyčiai" kviečia vai
kus, paauglius, studentus ir 
jaunus veteranus įsijungti į jų 
šokėjų gretas! Studentų repe
ticijos vyks Jaunimo centre 
(5600 S. Claremont, Chicago) 
sekmadieniais 12 vai., prade
dant rugsėjo 12 d. Jaunų vete
ranų repeticijos vyks Jaunimo 
centre sekmadieniais 2:30 
val.p.p., pradedant rugsėjo 12 
d. Jaunių (12-17 m.) repetici
jos vyks Pasaulio lietuvių cen
tro žemutinėje salėje (14911 
127 Str., Lemont) trečiadie
niais 7:30 val.v., pradedant 
rugsėjo 15 d. Vaikų (6-11 m.) 
repeticijos vyks Pasaulio lietu
vių centro žemutinėje salėje 

Ar n o r i t e sk r i s t i i Lie
tuvą i r už bi l ietą m o k ė t i 
t ik 1 do le r i ? T ik ra i ! Ta i ke
lionė dviem asmenim iš Či
kagos SAS oro linija į Vilnių ir 
atgal. Kaip? „Draugui" SAS 
oro linijos vadovybė padovano
jo du lėktuvo bilietus, kuriuos 
galima laimėti, už dolerį įsi
gijus laimėjimo bilietėlį — tai
gi, laimingajam kelionė kai
nuos tik dolerį. Dar likęs ribo
tas bilietų skaičius (jų daug ir 
nebuvo). Galima gauti „Drau
go" administracijoje — pirkite 
1 ar 10 bilietų, bet pasku
bėkite, nes tokių galimybių 
daug nepasitaikys! Traukimas 
rugsėjo 26 d. „Draugo" poky
lyje, Martiniąue salėje. 

Rąžytojo P e t r o Va ič iūno 
komedi ja „Tuščios pastan
gos" patiks ir jauniems, ir vy
resniems. Ją vaidins naujasis 
Čikagos lietuvių teatras, o 
premjera įvyks rugsėjo 19 d. 3 
val.p.p. Jaunimo centre. Spek
taklį režisuoja aktorė Audrė 
Budrytė. Bilietus kviečiame 
įsigyti iš anksto „Seklyčioje". 

Dviejų d i e n ų novena - spe -
cialios ma ldos (angių ka l 
ba) į Švč . Š i luvos Merge l ę 
Margą bus Most Holy Re-
deemer bažnyčioje, 96 ir 
Lavvndale Ave, Evergreen 
Park, EL, antradienį, rugsėjo 
14«ir trečiadienį, rugsėjo 15 d., 
7 vai. vak. Maldas organizuo
ja ir visus kviečia kun. Antho-
ny L. Markus. 

Mar i a R u d i e n ė , BALFo 
pirmininke, konferencijoje 
„Dovana Lietuvai" skaitys pa
skaitą »JAV lietuvių pagalba, 
suteikta Lietuvos žmogui nuo 
1940 metų iki 1990 metų". 
Konferencya vyks 1999 m. 
lapkričio 5-7 d.. Key Bridge 
Marriott, Arlington, VA. Dau
giau informacijos, atsiunčiant 
savo vardą, pavardę, adresą 
bei telefono numerį galima 
gauti šiuo telefaksu: 773-436-
6909. 

APIE PLC GEGUŽINĖS 
LOTERIJĄ 

Paskutinė sezono gegužinė 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje jau praėjo. Tai buvo PLC 
centro renginys. Visi nekant
riai laukė piniginės loterijos 
laimingų bilietų traukimo. 
Pirmą laimikį iš sumaišytų bi
lietų cilindro ištraukė centro 
„nenuilstanti širdis" — Bronė 
Nainienė. Štai loterijos rezul
tatai. 50 dol. prizas atiteko 
Kristinai K iš Tinley Park, 
IL. Vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo Kristina Korė, kurios bi
lieto numeris — 31294. 100 
dol. laimėjo A Skruodys iš Le-
monto. (bilieto nr. 5775). 150 
dol. atiteko Inai Nenortienei iš 
Dorchester, MA (bilieto nr. 
2244). 200 dol. išsiuntėme 
Austrai Puzinas iš San Mateo, 
CA (bilieto nr. 18684). 500 dol. 
laimėjo Stasys Žilevičius iš 
Palos Hills, IL (bilieto nr. 
28848). Laimingiausioji buvo 

DARIAUS IR GIRĖNO PAGERBIMAS -
RUGSĖJO 19-AJA 

trečiadieniais 7:30 val.v., pra- Aldona Buntinaitė iš Čikagos. 
dedant rugsėjo 15 d. 2000 me
tais birželio 30 ir liepos 1-2 d. 
vyks XI Tautinių šokių šventė 
Toronte, Kanadoje. Norintys 
dalyvauti, prašome užsiregis
truoti ne vėliau kaip rugsėjo 
22 d. Informaciją suteiks Lidi
ja Ringienė tel. 630-243-8113. 

Jos bilietui (nr. 37003) atiteko 
1.000 dol. Loteriją vedė Kęstu
tis Ječius, centro pirmininkas. 
Jam padėjo besišypsanti Vio
leta Karalienė ir kiti savano
riai. Gerbiamas Stasys Žilevi
čius savo 500 dol. laimikį ly
giomis dalimis paskyrė Pasau-

iio lietuvių ir Jaunimo cen
trams. Taipogi S. Žilevičius 

vft loterijos metu tapo PLC Gar-
• P a r d u o d u L ie tuv ių en

c i k l o p e d i j ą p i lnas komp
lektas. ! '. '.aidai Skambinti 
te l . 630-831-5780. ra 
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• Lietuvos D u k t e r ų d rau 
gijos pokyl is rengiamas š. m 
spa l io 2 d. 6 vai. v a k a r o J a u 
n i m o cen t r e . Rus įdomi prog
rama skani vakarienė, muzika, 
laimes Suliniai Bilietai gau-
r.arni draugijos bustinoje. 2735 
W. 71 St-, tel. 773-925-3211 
n u o p i rmd . iki fteitd. 10 v. 
r. iki 2 vai . p . p . Laukiame 
visų Labai prašome mus pa
remti laimėjimais ir jU«s at
nešti į draugijos būstinę. 

773-585-9500 

bės narys. Gegužinės metu 
Vai Domanskis centrui įteikė 
stambią auką. Ačiū abiems ge
radariams 

Pažvelgę į loterijos laimėtojų 
adresus, džiaugiamės, nes ma
tome, kad lietuvybės centrus 
paremia žmonės iš visos pla
čios Amerikos. Jie ne tik per
ka loterijos bilietus, bet ir pri
deda įvairaus dydžio aukas. 
Visų aukotojų pavardės bus 
paskelbtos vėliau. Ačiū vi
siems PLC rėmėjams. Pasima
tysime „Draugo" metinėje 
šventėje. 

Kęs tu t i s J e č i u s 

Daugiau nei dvejus metus 
užsitęsė Dariau* ir Girėno pa
minklo Marąuette parke re
monto reikalai. Susirašinėji
mas su Čikagos miesto meru 
ir Parkų vadyba, diskusijos ir 
derybos su ten dirbančiais 
specialistais, rašiniai spaudoje 
galiausiai įtikino Parkų val
dybos atsakingus darbuotojus, 
kad būtina remontuoti dar 
1935 metais lietuvių lėšomis 
pastatytą Charles Koncevic 
(Koncevičiaus) suprojektuotą 
t ransat lant inių lakūnų Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno 
tragišką skrydį įamžinantį pa
minklą. 

š į pavasarį paminklas buvo 
praktiškai išardytas. Marmu
rinės plokštės buvo nuimtos ir 
išvežtos atnaujinimui. Buvo 
paliktas tik betoninis pagrin
das, prie kurio tvirt inamos 
plokštės. Pagrindas laikui bė
gant ir dėl oro permainų buvo 
pradėjęs grėsmingai irti, nes 
siūlės, jungiančios marmuro 
plokštes, buvo ištrupėjusios, ir 
per j as į paminklo vidų pate
kęs vanduo marmurą niokojo. 
Grėsė pavojus, kad susikau
pus ir staigiai atšalus dides
niam kiekiui vandens, neiš
laikęs šąlančio vandens plė
timosi, paminklas gali skilti. 
Reikia džiaugtis, kad laiku at
likti darbai išsaugojo pa
minklą. Šiandien jis iš pagrin
dų suremontuotas, ir net ap
siniaukusią dieną iš tolo švie
čia paminklo metalinės puoš
menos. 

Paminklas buvo ne Cįk api
ręs, bet ir visuomenės už
mirštas. J a u kelerius metus 
prie paminklo, kaip įprastai, 
nebesirinko lietuviai, kad pri
simintų 1933 m. liepos 17 d. 
tragiškai pasibaigusį Dariaus 
ir Girėno skrydį. Net 65-sios 
šio skrydžio metinės pernai 
praėjo tyliai, be jokių iškilmių 
prie paminklo. Rugsėjo 19 d. 
renginys suteikia progą ne tik 
pasidžiaugti a tnauj intu pa
minklu, bet ir at iduoti skolą 
pagerbiant amžinus tautos 
didvyrius Steponą Darių ir 
Stasį Girėną. Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos (ALIAS) Čikagos sky
rius (pirmininkas T. Rudaitis) 
po dviejų metų atkaklios 
veiklos dėl paminklo remonto 
rugsėjo 19 d. ka r tu su Dariaus 
ir Girėno paminklo atnaujini
mo fondu (pirmininkas Alber
tas Kerelis) organizuoja tran
satlantinių lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno pa
gerbimo ir jų a tminimui skirto 
paminklo atnaujinimo iškil
mes. Buvo sudarytas vykdo
masis komitetas, kur io nariai 
per vasarą rinkdavosi į 
„Seklyčią" posėdžiams. Komi
tetą sudaro atstovai iš ALIAS 
centro valdybos (pirmininkas 
Albertas Kerelis, jaunesnysis), 
Lietuvos Vyčių organizacijos, 
Dariaus ir Girėno, Don Varno 
Amerikos legiono postų. Lietu-
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FIRST PERSONAL BANKO ATIDARYMO 
ŠVENTĖ 

Naujai įsteigto First Perso- Dravvings" ir laimėti RCA tele-

Atnaujintos Dariaus ir Girėno pa
minklo detalės. 
Lietuvių šaulių rinktinės išei
vijoje ir Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos. Iškilmes 
ruošti padeda ir Parkų vady
ba. Su vykdomuoju komitetu 
ryšius palaiko valdybos atsto
vė Judi th Molloy, kuri pasi
rūpins garsinimo sistema ir 
kėdėmis minėjimo dalyviams. 

Sekmadienio, rugsėjo 19 d. 
minėjimas prasidės JAV ir 
Lietuvos valstybinių vėliavų 
pakėlimu prie Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos mo
kyklos (6820 S. Washtenaw). 

10:30 r. — iškilmingos šv. 
Mišios, kurias aukos klebonas 
Mykolas Yakaitis ir kun. Ri
mantas Gudelis. Giedos solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai bei parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Lino, vargonais gros R. Šo
kas. 

11:30 vai. — eisena nuo baž
nyčios link Dariaus ir Girėno 
paminklo ties 67 ir California 
gatvių sankryža. 

12:30 vai. prasidės minė
jimas, kuriam vadovaus Al
bertas Kerelis, jaunesnysis. 
Proginę kalbą pasakys Lietu
vos kultūros viceministre Ina 
Marčiulionytė. Pasisakys kiti 
garbingi svečiai. Atsiminimais 
pasidalins Stepono Dariaus 
pusbrolis Aleksandras Atutis. 
Prie paminklo bus padėtas 
vainikas. 

Kviečiame visus rasti laiko 
ir dalyvauti pagerbiant mūsų 

nal Banko vadovybė džiaugia
si susilaukusi didelio Čikagos 
apylinkių lietuvių susidomėji
mo ir nori pažymėti savo sėk
mingą pradžią specialia atida
rymo švente — .,Grand Ope-
ning Celebration". Švente 
įvyks Orland Greens prekybos 
centro aikštėje, prie banko pa
talpų, penktadieni, rugsėjo 17 
d., nuo 3 vai. p.p. iki 7 vai. ir 
šeštadieni, rugsėjo 18 d., nuo 
9 vai. r. iki 1 vai. p.p. 

Visi atvykusieji turės progą 
išbandyti savo laime — atra
kinti lobių skrynia ir lairneti 
kelione ir savaitę atostogų Ha
vajų salose dviems asmenims 
arba 5.000 dol. Taip pat galės 
užsiregistruoti „Grand Prize 

vizorius bei Herman Miller 
"Aniversary" laikrodį. Vai
kams bus įvairių pramogų — 
žaidimai, prizai, karikatūri
niai portretai, vaikiški „tat-
toos", klounas. Tiek vyresnieji, 
tiek jaunesnieji bus pavaišinti 
įvairiais skanumynais ir kiek
vienas gaus banko suvenyri
nių dovanėlių. 

Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama apsilankyti First 
Personai Banko atidarymo 
šventėje, susipažinti su banko 
paslaugomis, pabendrauti su 
banko vadovybe. Orland 
Greens prekybos centras yra 
151 gatvėje ir LaGrange Road, 
Orland Parke. Telefonas — 
708-226-2727. 

First Personai Bank prezidentas Randall Schwartz ir vyriausioji banko 
viceprezidentė Rūta Staniulienė prie banko patalpų. 

vos karių veteranų sąjungos tautos didvyrius. 
„Ramovės" Čikagos skyriaus. Aure l i ja Dobrovolskienė 

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ GEGUŽINĖJE 

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette parke Iš kairės Albertas 
Kerelis,jaunesn . ir.Judith Molloy. Ohirago Park District atstove 

Illinois Lietuvių respubliko
nų lygos tradicinė metinė ge
gužinė įvyko rugpjūčio 29 d. 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. Oras buvo ypač geras, tad 
pavakariais užpūtęs rytų vėje
lis ne vieną paragino užsimes
ti šiltesnį drabužį a r prisiar
tinti prie baro. Gegužinės rek
lama buvo dažnai skelbiama 
per lietuvišką radiją ir spau
dą. Galbūt dėl visų šių prie
žasčių į gegužinę atvyko dide
lis skaičius tautiečių, svečių, 
jaunų ir senų, žymių visuome
nės veikėjų. Visi gardžiai val
gė Racine Bakery paruoštą 
maistą, dovanotus pyragai
čius, gėrė kavą, o troškulį 
malšino gaiviaisiais ir stipres
niais gėrimais, kuriuos tvarkė 
patyrę vyriškiai. Muzika „Bar-
niškis & Co." žaviai aidėjo 
tarp besišnekuojančių ir poli
tikuojančių žmonių. 

Paprastai į lygos gegužinę 
ateidavo daug politikų, fede
ralinės ir valstijos valdžios pa
reigūnų. Šiemet — ne rinkimi
niai metai, tai iš daugel pri
žadėjusių atvyko tik proą to
kių svečių. Lygos pirmininkas 
Anatolijus Milūnas pristatė 
publikai James H. Meyer. Jis 
yra valstijos 82 apygardos, ku
riai priklauso ir Lemonto rajo
nas atstovas. Svečias uoliai 
vaikštinėjo ir šnekučiavosi, 
prieidamas prie kiekvieno sta
lo. Kai kurie tautiečiai įsileido 
net į karštas diskusijas. Rei
kia vis dėlto pastebėti, kad 
Jim Meyer yra geras lietuvių 
draugas, visuomet dalyvauja 
įvairiuose tautiniuose minėji
muose ir palaiko draugišką 
ryšį su mūsų lyga. Ateinantie
ji metai bus aktyvesni. Illinois 
Lietuvių respublikonų lyga 
yra vienintelis aktyvus politi-

'nis vienetas, kuris palaiko 
nuolatinius ryšius su federa
linės valdžios ir Illinois valsti
jos respublikonais pareigū
nais bei informuoja juos apie 
mums, lietuviams, rūpimus 
klausimus. Didelis gegužinės 
dalyvių skaičius rodo, kad pri
tarimas mūsų veiklai yra. Mes 
džiaugiamės, kad daugelis yra 
prijaučiantys bei veiklūs mū

sų lygos nariai, niekad nepa
mirštantys atsiųsti metinį na
rio mokestį. Iš tikrųjų, lyga tol 
gyvuos, kol turėsime mūsų 
tautiečių pritarimą. Yra džiu
gu matyti, kad lietuviai domi
si vietine politika, nes jos pa
galba, prireikus, galima pada
ryti įtaką Amerikos valdžiai 
mūsų gimtinės Lietuvos nau
dai. 

Taigi galima drąsiai vadinti 
gegužinę visapusiškai pasise
kusia. Nuopelnas priklauso vi
siems apsilankiusiems, lygos 
rengimo komitetui, ypač vi
soms darbininkėms, be kurių 
būtų neįmanoma visus taip 
šauniai ir gražiai aptarnauti 
ir pavalgydinti. Negaliu nepa
minėti „Cicero gvardijos", tų 
darbščių moterų ir vyrų, neži
nau, kas būtų be jų pagalbos. 
Šiemet mūsų „Laimės šulinys" 
buvo ypač turtingas, sklan
džiai suorganizuotas, jam va
dovavo Rima su Kronų meist
riška pagalba. Dėkojame Lion 
Frame galerijos savininkams 
Reginai ir Leonui Narbučiams 
už Dadovanota vertingą pa
veikslą „Trakų pilis" bei Biru
tei Navickienei už skanų „Na
poleoną" bei visiems kitiems, 
dovanojusiems laimėjimus ir 
pirkusiems bilietus. 

Esant jaukiai ir gerai nuo
taikai, publika dar ilgai nesi-
skirstė. Atsirado ir drąsuolių, 
kurie sukosi valso melodijos 
garsuose, net ant sausos žole
lės, kol pagaliau muzikantas 
susipakavo savo instrumen
tus, baras užsidarė. Palinkėję 
vienas kitam geros kloties ir 
geros nuotaikos, susitikti pri
žadėjome kitais metais tuo pa
čiu laiku (rugpjūčio 27 d.) ir 
toje pačioje vietoje. Iki! 

P r a n a s J u r k u s 
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„ S k a u t ų a i d a s " - oficialus 
Lietuvių skautų sąjungos 25 
puslapių žurnalas. Jo redak
torius - v.s. Antanas Saulai-
tis. Šį leidinį užsisakyti gali
te, rašydami: „Skautų aidas", 
4613 W. 106 Place, Oak Lawn,' 
IL 60453-5246. 




