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P o p i e ž i u s pa l inkėjo Lietuvai 
t ikė j imo, v i l t i e s ir mei lės 

R o m a - V i l n i u s , rugsėjo 18 
d. (El ta) — Baigiantis Lietu
vos vyskupų vizitui „ad l imina 
Apostolorum", rugsėjo 17 d. 
Apašta l in ių Castelgandorfo 
r ū m ų koplyčioje buvo aukoja
mos bendros šv. Mišios. 

„Brangūs broliai, — pradė
d a m a s mišių auką į Lietuvos 
vyskupus kreipėsi popiežius 
J o n a s Paul ius II. — Euchar is 
t inė koncelebracija yra kiek
vieno vizito 'ad limina' centras 
ir kulminacija. Pašaukt i būti 
Lietuvoje esančios Bažnyčios 
ganytojais, jūs saugote savo 
mintyse ir širdyse žmonių is
toriją, j ū sų tautos problemas, 
viltis ir kasdienės žemiškosios 
kelionės vargus. Kviečiu jus 
gyvoje Velykų atmintyje at
nauj int i kuo giliausią jūsų pa
s iunt inybės pajautimą ir pa
siaukojimą jai". 

J5u visad gyvu jūsų mielo 
k raš to prisiminimu, — pa
brėžė Šventasis Tėvas, — 
meldžiu kar tu su jumis Šven
čiausiąją Mergele, kad Lietu
vos Bažnyčios vaikai galėtų 
peržengti trečiojo tūks tan t 
mečio slenkstį kupini ti
kėjimo, vilties ir meilės". 

Po šv. Mišių popiežius Jonas 
Pau l ius II dar kartą susitiko 
su vyskupais iš Lietuvos. 

„Mums, Lietuvos vysku
p a m s , ka ip ir visiems Lietuvos 
t ikint iesiems, kiekvienas susi
t i k imas su Petro įpėdiniu yra 
didžiulio džiaugsmo bei at
nauj into tikėjimo šaltinis", 
t a r d a m a s sveikinimo žodį 
Šventa jam Tėvui, sakė Lietu
vos Vyskupų Konferencijos 
p i rmininkas , Vilniaus arkivys
k u p a s Audrys Juozas Bačkis. 

„Išsaugojome savo širdyse 
gyvą prisiminimą ir dėkin
gumą už Jūsų Šventenybes 
ganytojišką apsilankymą Lie
tuvoje 1993 metų rugsėjį, 
s tengdamiesi įgyvendinti po
piežiaus mums duotus pamo
kymus" . 

„Atsiliepdama į J ū s ų Šven
tenybės raginimus, visa Lietu
vos Bažnyčia pasuko Vat ikano 
II susirinkimo nurodytu atsi

naujinimo keliu", sakė Vil
niaus arkivyskupas. 

Savo sveikinimo žodyje ar-
kiv. A. J . Bačkis paminėjo, 
kad ganytojai ypatingą dėmesį 
skiria kandidatams į kunigys
tę, kad Vilniaus arkivyskupija 
atidarė naują seminariją, 
ruošiančią kunigus visai baž
nytinei provincijai, kad šiomis 
dienomis savo kunigų semina
riją inauguravo ir Vilkaviškio 
vyskupija. Vyskupų Konferen
cija džiaugiasi, kad lietuvių 
kalba išspausdintas visas 
Šventasis Raštas, išverstas iš 
originalių hebraiškų ir grai
kiškų tekstų. 

„Mūsų ganytojiškas rūpes
tis, nukreiptas į šeimą, pergy
venančią gilią krizę. Jau kele
ri metai rengiami pasirengimo 
santuokai kursai, kurių tiks
las — atskleisti būsimiems su
tuoktiniams santuokos didin
gumą ir šventumą, padėti 
j iems sukurti autentišką gyve
nimo ir meilės tikrovę", 
pabrėžė arkivyskupas. 

„Drauge su Visuotine baž
nyčia ir Lietuvos Bažnyčia 
rengiasi didžiajam 2000 metų 
jubiliejui. Nelengva skelbti 
Kristų mūsų visuomenėja, kur 
pučia materializmo ir sekulia
rizacijos vėjai, kur išplitęs 
abejingumas dvasinėms ir 
moralinėms vertybėms. Nusi
kals tamumo augimas ir tra
giškas savižudžių skaičiaus 
didėjimas liudija, kad dauge
liui gyvenimas tapo bepras
mis. Prieš mus atsiveria di
džiuliai, dažniausiai dar ne
įdirbti plotai, kur visa Baž
nyčia stengiasi pasėti gerą 
Dievo Žodžio sėklą", pabrėžė 
Vilniaus arkivyskupas. 

Arkivyskupas Audrys Juo
zas Bačkis paprašė Šventojo 
Tėvo palaiminti Lietuvos 
Bažnyčią, kunigus, Dievui 
pasišventusius, ir visą tautą, 
kad „Dievo Motinos globoje, 
semdamiesi stiprybės iš mūsų 
kankinių pavyzdžio, su Kris
tumi, per Kristų ir Kristuje 
galėtume eiti keliu, vedančiu 
pas Tėvą". 

JAV didins paramą Lietuvos 
krašto apsaugai 

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(BNS). Jungtines Amerikos 
Valstijos kitais metais ketina 
padidinti finansinę paramą 
Lietuvos krašto apsaugai to
bulinti. 

Pirmadienį krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius susitiko su JAV Gyny
bos departamento Gynybinio 
saugumo paramos agentūros 
direktoriaus gen. ltn. Michael 
Davison vadovaujama delega
cija ir apsvarstė JAV finan
sinės pagalbos reikžmę Lietu
vos krašto apsaugai. 

Č. Stankevičius teigė, kad 
per JAV finansinius karines 
pagalbos fondus Lietuvai šie
met skirta apie 5 mln. dolerių. 

Nuotr: Skrydis po Baltuoju tiltu 

Naujajam tūkstantmečiui — 
skrydis po Vilniaus tiltais 

Vilnius , rugsėjo 18 d. džiau ten nežaisti", sakė J 
(BNS) — Šeštadienį kelias
dešimt tūkstančių žmonių 
stebėjo lakūne Jurgio Kairio 
skrydį po dešimčia Vilniaus 
tiltų. 

Per daugiau kaip pusę va
landos skrydį akrobatiniu 
lėktuvu „Su-26" J. Kairys 
praskrido po Valakupių, Šilo, 
'Lazdynų, Vingio parko, Žir
mūnų, Geležinio vilko, Liubar
to, Žvėryno, Žaliuoju tiltais, o 
po paskutiniuoju — Baltuoju 
tiltu — praskrido net keturis 
kartus . 

Kvapą gniaužiančius lakūno 
skrydžius stebėjo vilniečiai ir 
iš kitų miestų atvykę žmonės, 
susirinkę prie visų Vilniaus 
tiltų, tačiau daugiausiai jų 
buvo prie Baltojo, kur įrengti 
ekranai tiesiogiai rodė J . Kai
rio skrydį. Trimatėmis vaizdo 
kameromis buvo filmuojamas 
vaizdas ir iš lėktuvo kabinos. 

džiau ten 
Kairys. 

Ant Baltojo 'aito J. Kairį 
pasveikino žmona su vaikais, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su anūkais, akro
batinio skraidymo Pasaulio 
taurės „Grand Prix" organi
zatorius Jean-Louis Monnet, 
savivaldybės atstovai, rėmė
jai. 

V. Landsbergis BNS kores
pondentui prisipažino žavėję
sis nepapras tu meistrišku
mu, lakūno drą^a, ir vis dėlto 
širdį neramino iššūkis likimui 
kiekvieną kartą leidžiantis po 
tiltu". 

Lakūnas J. Kairys yra daug
kartinis akrobatinio skraidy-

.Elta. 

mo pasaulio bei Europos čem
pionas, jis laimėjo paskutinįjį 
akrobatinio skraidymo Pasau
lio taurės („Grand Prix") ratą 
Japonijoje. 

Renginį stebėjęs J. L. Mon
net pažadėjo, kad 2000 metais 
pasaulio akrobatinio skraidy
mo čempionatas galės įvykti 
Lietuvoje. „Aš džiaugiuosi 
galįs pasveikinti geriausią pa
saulio lakūną", sakė J . L. 
Monnet. 

J. Kairys pirmasis, pasau
lyje, 1996 metais praskridęs 
po 10 metrų aukščio pėsčiųjų 
tiltu Kaune. Po metų skrydį 
jis pakartojo Vilniuje, praskri
dęs po 9 metrų aukščio Bal
tuoju tiltu Vilniuje. 

Kaip sakė J. L. Monnet, 
šeštadienio skrydis Vilniuje 
yra pirmasis tokio pobūdžio 
pasaulyje. 

Valstybės vadovas patenkintas 
vyriausybės darbu 

Seimo pirmininko 
V. Landsbergio pareiškimas 

V i l n i u s , rugsėjo 19 d. 
(Elta) — Sekmadienį buvo iš
p la t in tas Seimo pirmininko 
Vytau to Landsbergio pareiš
k imas dėl R. Raslano bylos ir 
k i tų teisinės sistemos ne
sk landumų. 

„Dalis visuomenės, ypač so
vietmečio tremtiniai , prieš 
okupaciją kovoję kariai rezis
ten ta i , žymūs menininkai ir 
mokslininkai nerimauja dėl 
nugr iau tų per Lietuvos iš
laisvinimą propagandinių 
sku lp tūrų eksponavimo, kuris 
gali tapt i panašus į pagarbų 
a ts ta tymą kitoje vietoje. Tokio 
skuboto sprendimo ir tokio re
zul ta to neturi būt i , juolab, 
kad vyriausybės 1998 m. 
gruodžio mėn. 31 d. nu ta r imas 
dėl daugumos šių skulptūrų 
perdavimo, kaip dabar aiš
kėja, prieštaravo įstatymui", 
rašoma Seimo pirmininko pa
reiškime. 

„Tačiau nemažiau užgau
nan t i nukentėjusiųjų jaus
mus , ta ip pat nepriklausomos 
teisinės Lietuvos valstybės 
principus, yra itin vangiai vel
kama Rainių žudiko KGB pul
kininko Petro Raslano byla", 
te igiama pareiškime. „Šiuo 
metu išryškėjo t a r tum teisinė, 
o veikiau kazuistinė nuostatų 

sistema, kuriai sėkmingai su
kantis , R. Raslano teismas 
niekada neįvyks. Mat, nėra 
nei paštininkų, nei pareigūnų, 
kurie nuneštų laišką teismui 
žinomu adresu Rusijoje pri
glaustam veikėjui". 

Kaip rašoma pareiškime, 
byla iškelta dar sovietmečiu, 
jau spaudžiant Atgimimo, tei
singumo reikalavimams — 
tuoj po Sąjūdžio Steigiamojo 
suvažiavimo. P. Raslanas 
buvo apklausinėjamas 1988 ir 
1989 metais. Atkūrus Neprik
lausomybę ir turint lyg ne
priklausomą Generalinį pro
kurorą, tokių veiksmų dau
giau nepastebėta, tik 1992 m. 
balandžio mėnesį Generalinė 
prokuratūra, galbūt įsitiki
nusi, kad sunkiai įtariamojo 
Lietuvoje nebėra, nutarė pa
teikti jam formalų kaltinimą. 
O įteikti nebebuvo kam. 

Praėjo dar septyneri metai, 
dalis liudininkų jau mirė. 
Genocidu kaltinamas P. Ras
lanas dabar turi valstybės in
stitucijų priedangą Rusijoje, 
kurios Teisingumo ministerija 
nepajėgia vykdyti tarpusavio 
teisinės pagalbos sutarties su 
Lietuva. Tačiau atrodo, kad 
1990-1992 m. laikotarpiu žu
dikas turėjo priedangą ir Lie-

Daugiausiai žiūrovų emocijų 
sukėlė skrydžiai po žemiau
siais Žvėryno ir Žaliuoju til
tais, kai 300 kilometrų per va
landą greičiau skriejantis lėk
tuvas nėrė pro vos 6 metrus 
siekiantį tarpą tarp vandens 
ir tiltų konstrukcijų. 

Po skrydžio J. Kairys ant til
to susirinkusiems žurnalis
tams sakė iš viršaus matęs jo 
skrydžius stebėti susirinkusią 
minią. „Fantastika tai , ką aš 
mačiau iš viršaus. Prie tiltų ir 
dešine upės pusė, ir kairė 
upės pusė buvo nupilta žmo
nių", sakė J. Kairys. Pasak 
lakūno, keturi pakartoti skry
džiai po Baltuoju tiltu buvo iš 
anksto suplanuotas žaidimas, 
kad žmonės galėtų pasigėrėti. 

„Sunkiausia buvo įveikti 
Žaliąjį tiltą, nes po juo yra lai
dai, todėl aš turėjau nužemėti 
iki upės lygio, o tiltas labai 
žemas, ir turėjau labai susi
koncentruoti, ar skristi, ar ne. 
Pamačiau, kad pirmas kartas 
yra garantuotas, ir nuspren-

tuvoje, — priedangą, kuri 
buvo galingesnė už kaltę ir 
kaltinimą. 

Anot Seimo pirmininko, tai 
turi būti ištirta, kaip ir gali
mybės paveikti dabartinės Ru
sijos institucijas, imantis ak
tyvesnių tarptautinių žygių, o 
neklampojant pakartotinių 
laiškų, adresuotų „seneliui į 
kaimą", rutinoje. 

„Lietuvos Respublikos vy
riausybei derėtų išleisti šią 
bylą visų jos rašytinių ir foto-
dokumentų 'Batąją knygą' ir 
išplatinti pasaulyje", sakoma 
V. Landsbergio pareiškime. 

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus palankiai atsiliepia 
apie ligšiolinį Rolando Pakso 

Naujoji sąjunga 
negaili priekaištų 

vyriausybei 
Vilnius, rugsėjo 16 d. 

(BNS) — Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai). įvertinusi Ro
lando Pakso vyriausybės veik
los pirmąjį šimtadienį, pareiš
kė, kad ji „sistemingai ir ne
išvengiamai kartoja Gedimino 
Vagnoriaus vvriausybės klai
das". 

NS vadovo Artūro Paulaus
ko netenkina, įo teigimu, ne
vykdomi pažadai sumažinti 
valdininkų atlyginimo priedus 
ir premijas, neatliktas žadėta
sis buvusiosios vyriausybės 
veiklos patikrinimas. 

R. Paksas kritikuojamas to
dėl, kad Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto vadovu paskyrė 
Kęstutį Bartkevičių, kuris 
„nėra susidūręs su uosto dar
bu, painioja jūrmius terminus, 
yra visiškai šioje srityje ne
kompetentinga.- žmogus". 

Ūkio ministrui Eugenijui 
Maldeikiui kliūva todėl, kad 
jis „kiekvieną kartą dūsauja", 
kad buvusioji derybų su „Wil-
liams International" grupe 
nepadarė sutarčių teisinio ir 
ekonominio įvertinimo, tačiau 
pats „atsisako patraukti bu
vusį ūkio ministrą Vincą Babi
lių atsakomybėn". 

Finansų ministras Jonas 
Lionginas pliekiamas už 
netesėtus pažadus sumažinti 
mokesčių naštą ir palengvinti 
verslo sąlygas, o vietoj to 
pasiūlė griežtinti mokesčių su
rinkimą. 

vadovaujamos vyriausybės 
darbą, o tarp svarbiausių už
duočių ministrų kabinetui mi
ni būtinybę sutvarkyti ūkį — 
spręsti valstybės biudžeto, į 
kritinę situaciją patekusios 
„Sodros" klausimus. 

„Neturiu jokių abejonių, 
kad ministro pirmininko ir 
ministrų išdėstytos mintys, 
planai duoda labai tvirtą pag
rindą tikėti, jog mes tais klau
simais rasime sprendimus. 
Vyriausybė realiai žiūri į esa
mą padėtį ir ieško sprendi
mų", sake Lietuvos vadovas 
pirmadienį po susitikimo su 
premjeru. 

Tačiau, prezidento žo
džiais, „vyriausybė yra sun
kioje padėtyje, nes jai tenka 
spręsti degančias problemas". 

Prezidentas, premjeras ir 
keli ministrai susitiko po to, 
kai šeštadienį sukako šimtas 
dabartinės vyriausybės darbo 
dienų. Bet prezidentas pabrė
žė, kad tai — ne šventinis, o 
darbinis susitikimas. 

Pokalbio metu, pasak prezi
dento atstovės spaudai Viole
tos Gaižauskaitės, Lietuvos 
vadovas sakė premjerui ir mi
nistrams, jog , jūsų vyriausybė 
buvo sudaryta, kad išvestų 
Lietuvą iš krizes, kurios buvu
si vyriausybė neturėjo drąsos 
pripažinti". 

R. Paksas sakė, kad susiti
kime buvo aptariama tai, ko
kių žingsniu imsis vyriausybe, 
spręsdama sunkioje būklėje 
atsidūrusios „Sodros" proble
mas. „Tai nėra labai populia
rios priemonės, bet jos yra rei
kalingos mums visiems dabar, 
ir manau, kad ateityje mums 
duos didelį efektą", sake 
premjeras. 

Kaip buvo pažymėta susiti-

o kitais meta:> galima tikėtis 
pusantro karto didesnės su
mos. Pasak ministro, dabar 
tokį paramos didini a M) pro
jektą svarsto JAV Senatas ir 
Kongresas, ir jei šiems pla
nams bus pritarta, kitais me
tais Lietuva gali tikėtis apie 8 
mln. JAV dolerių. 

Č. Stankevičius sake. kad 
JAV finansinė parama kartu 
su Lietuvos biudžeto pinigais 
yra panaudojama kuriant oro 
erdves stebėjimo sistemą, už 
amerikiečių pinigus Lietuvos 
kariuomene yra įsigijusi ne
mažai ryšio priemonių. 

Ministras taip pat pabrėžė 
JAV paramą apmokant Lietu
vos karininkus. 

Specialistai guodžia: Lietuva 
skursta mažiau nei Afrika 
Vilnius, rugsėjo 17 d. 

(BNS; — Lietuvos skurdas, 
palyginti su Lotynu Amerikos 
bei Afrikos, „atrodo visiškai 
neblogai", teigia specialistai. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos Tarptautinių 
reikalų departamento direkto
rius Vytautas Žiūkas sako, 
kad „skurdas matyti, jo nepa
slėpsi, tačiau Lietuvoje jis nė
ra toks ryškus, kaip kitose ša
lyse". 

V. Žiūkas kalbėjo penkta
dienį Seime socialdemokratų 
surengtoje konferencijoje 
„Skurdas Lietuvoje". 

Socialinių tyrimų instituto 

* L ie tuva p a s i r e n g u s i 
svars ty t i ga l imybe pasinau
doti specialia kredito linija, 
kurią Tarptautinis valiutos 
fondas (TVF) numato atidary
ti ir skirti 2000 metų <T2K) in
formacinių technologijų pro
blemoms finansuoti, sakė 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų viceministras Re
naldas Gudauskas. Pasak jo, 
šiuo metu Lietuva turi apie 
4.5 mln. litų atsargas Y2K pa
tikrinimui ir koregavimui 
svarbiose informacinėse tech
nologijose, dešimtys įvairių in
stitucijų Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministe
rijai yra pateikusios prašymus 
tarpininkauti gaunant finan
sinę paramą iš Pasaulio banko 
<PB), kuris Lietuvai jau yra 
skyręs 100.000 dol. Y2K už
duotims atlikti. 

* S o c i a l d e m o k r a t u pa r t i 
jos p i r m i n i n k a s , Seimo na
rys Vytenis Andriukaitis dar 
kartą kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą, prašydamas galu 
gale ištirti ir teisiškai įvertinti 
abejonių keliančius ūkio buvu
sio ministro Vinco Babiliaus 
veiksmus. „Pastaruoju metu 
išaiškėjo naujų faktų, susiju
sių su nekvalifikuota ir nusi
kalstamai aplaidžia V. Babi
liaus veikla vedant derybas su 
„VViUiams International" dėl 
Lietuvos naftos ūkio privatiza
vimo. Todėl šiandien ypač 
keistai atrodo Generaline^ 
prokuratūros tylėjimas, atsi
sakant teisiškai įvertinti eks
ministro veikas", pažymi atvi
rame laiške generar.niam pro
kurorui Kaziui Pėdnyčiai V. 
Andriukaitis. IEI:* 

kime. dar šią savaip' bus baig
tas atlikti valstybe> finansinis 
patikrinimas, o iki spalio pra
džios — valstybes valdymo pa
tikrinimas. Tai. pasak premje
ro, leis atsisakyti nereikalingų 
valstybes valdymo funkcijų ir 
geriau naudoti valstybes biu
džeto lėšas. 

duomenimis, 1998 metais Lie
tuvoje 20 proc. žmonių gyveno 
žemiau absoliučios skurdo ri
bos. Skirstant pagal gyvena
mąją vietą, vidutiniuose ir 
mažuose Lietuvos miestuose 
žemiau absoliučios skurdo ri
bos gyveno 20 proc. žmonių, 
didžiuosiuose — 10 procentų. 

Skaičiuojant pagal sociali
nes grupes, net 60 proc. Lietu
vos žemdirbių gavo pajamų 
vienam ūkio nariui žemiau ab
soliučios skurdo ribos. 20 proc. 
samdomų darbuotojų pajamos 
buvo žemiau skrudo ribos. 20 
proc. pensininkų. 10 proc. ver
slininkų. 

Institutas nustatė, jog 1998 
m. vieno namų ūkio nario paj
amų skurdo riba yra 290 litų. 
Pagal namų ūkio tyrimo duo
menis, praėjusiais metais vi
dutinės vieno žmogaus paja
mos buvo 423 litai, miestuose 
— 463 litai, kaimuose — 336 
litai. 

„Jei mes šiai problemai 
neskirsime daugiau dėmesio, 
tai po penkerių metų su ja 
visiškai nesusitvarkysime", 
sake V. Žiūkas. 

Dabar Lietuvoje nėra skai
čiuojama, kiek yra „šiukšlyno 
žmonių" bei kiek gyvena be 
pastogės. Oficialiais duomeni
mis, dabar Lietuvoje yra apie 
16 proc. skurstančių gyvento
jų, tačiau neoficialiai mano
ma, jog skurstančiųjų skaičius 
siekia 30 procentų. 

* Vals tybin io social inio 
d r a u d i m o fondo .Sodros") 
direktorius Vincas Kunca so
cialinės apsaugos ir darbo 
ministrei Irena: Degutienei 
įteikė prašymą, kuriame pra
šo nuo spalio 1 d. jį atleisti iš 
darbo šalių susitarimu, iš
mokant 2 mėnesių išeitinę 
pašalpą. Savo sprendimo „So
dros" direktorius kol kas neko
mentuoja 'BNSi 

* LDDP p i r m i n i n k a s 
Česlovas J u r š ė n a s nelinkęs 
komentuoti LDDP pirmininko 
pirmojo pavaduotojo Povilo 
Gylio atsistatydinimo iš šių 
partinių pareigų. „Nekorektiš
ka būtu dėstyti savo mintis ir 
samprotavimus, kol P. Gylys 
nei raštu, nei žodžiu nepaaiš
kino savo motyvų", sake jis 
pirmadienio spaudos konfe
rencijoje. .£!•.»> 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 21 d.: §v. Matas 

apaštalas, evangelistas; Geistau-
tas. Mantautas. Mantvilas, Matas. 
Yiikinte, Viskinte 

Rugsėjo 22 d.: Digna, Kmtau-
tas, Mauricijus. Tarvinas, Tomas. 
Virmante (Virmai Baltų vienybe* 
diena 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 21 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
TVARKYKIMĖS SU PAVOJUMI 

PROSTATAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Turime tik vieną gyvenimą, 
todėl saugokime jį, idant ne
reikėtų gailėtis jo praradimo. 
Kad ir tokia prostatos prie
žiūra — jos reikalai lengvai 
pamirštami. J i yra maža — 
kaštano dydžio liauka, besi
randanti giliai dubenyje, kur 
vyras jos niekada nemato. Bet 
kai ji ima „verkti" — kalnai 
vargų atsiranda. 

Jau taip Tvėrėjas sutvarkė, 
kad ji gamintų baltymus, su
drėkinančius sėklą ir ją ap
saugotų nuo nedėkingos — 
rūgščios aplinkos vyro šlapimo 
kanale ir moters makštyje. 

Vienas nedidelis prostatos 
sutrikimas yra gėrybinis — ne 
vėžinis jos padidėjimas. Jis 
yra dažnas, sulaukusiems per 
50 metų amžiaus vyrams. Su 
padidėjusia prostata vyras 
vargsta besišlapindamas, nes 
tada esi prispaudžiamas šla
pimo latakas, išeinantis iš šla
pimo pūslės (uretra). Tas lata
kas praeina per prostatos var
tus, panašiai, kaip riestainio 
skylė, ir patenka į varpą. Pa
didėjusi prostata suspaudžia 
tą lataką. Tada sumenksta 
šlapimo srovė, esti sunku pra
dėti šlapintis a r atsiranda sti
prus noras nusišlapinti, o po 
to tik varvėjimas. 

Tas sudaro rimtą negerumą, 
bet j i s išblykšta prieš tokią 
prostatos ligą, kuri guldo vyrą 
ant lentos. Iš visų kūno dalių 
prostata pati pirmoji susilau
kia nelaukto vėžio. Žinoma, 
yra prigimtis — genai, kurie 
privilioja vėžį prostaton. Todėl 
visiems vyrams, ypač iš pri
gimties linkusiems draugys-
tėn su vėžiu, reikia daug ati
džiau budėti prostatos apsau
goje. Tokie Afrikos amerikie
čiai turi prigimtą geną, kuris 
juos susirgdina daug dažniau 
prostatos vėžiu ir numarina 
dukart dažniau, negu baltuo
sius. 

Kadangi nežinome savo pri
gimto stovio tuo reikalu, todėl 
visi, oi visi vyrai imkime kuo 
stropiausiai savo prostatas 
globoti, idant nereikėtų gailė
tis po laiko. 

Pavojus yra didelis. Prosta
tos vėžys daug dažnesnis už 
krūties vėžį pas moteris. 1996 
metais buvo surastas prosta
tos vėžys pas 317,000 ameri
kiečių ir 41,000 jų numarino. 
Žinotina, kad senesniems at
siradęs prostatos vėžys lėtai 
vystosi ir nesukelia negerumų 
tol, kol tampa nepagydomu. 

Dauguma vyrų su prostatos 
vėžiu nemiršta nuo prostatos 
ir net nežino, kad jį ten turėjo. 
To nepaisant, negalima į pros
tatos vėžį žiūrėti pro pirštus: 
būtinai reikia tikrintis regu

liariai pas gydytoją, tada pros
tatos vėžys bus susektas dar 
pagydomas. 

P r o s t a t o s daugeriopa 
apsauga 

Prostatos gėrybinio padidė
jimo negalima išvengti. J i pa
didės pas kiekvieną. Bet su 
prostatos vėžiu jau yra visai 
kitas reikalas. Kiekvienas vy
ras gali sumažinti vėžinį pa
vojų prostatai, o jį anksti su
sekus, pagyti. 

Štai ta apsauga. Jąja ap
globkime savąją prostatą kiek
vienas. 

1. Liesai — vegetariškai 
maitinkis, nes pirmoji nuo 
prostatos vėžio apsauga yra 
mitybinė. Jąja kiekvienas ga
lime pasinaudoti, tik reikia 
vyrui tikru vyru tapti ir go
murį tenkinančia lepše dau
giau nebūti. 

Šio krašto kovai su vėžiu 
draugija perspėja, kad gausus 
gyvulinių riebalų, raudonos 
mėsos ir pieno gaminių nau
dojimas rišasi su didesniu vė
žiniu pavojumi prostatai. To
dėl nuo šios sekundės visi at
sukime nugaras cholesteroliui 
ir gyvulinių riebalų gausai, 
nepamiršdami sojos pupelių 
gausų kasdieninį valgymą 
įvairiu pavidalu, ypač JSoy 
Protein shake" miltelių. 

2. Neapsileisk su pomido
rais . Harvardo universiteto 
mokslininkai nustatė, kad 
raudonuose pomidoruose esąs 
chemikalas „lycopene" suma
žina pavojų susirgti prostatos 
vėžiu net 35 procentais, paly
ginus su tais vyrais, kurie ei
na pro šalį nuo nunokusių po
midorų. Čia gal ir yra viena 
priežasčių, kad Afrikos ameri
kiečiai dažniau už kitus serga 
ir miršta nuo prostatos vėžio, 
nes jie valgo nedaug ir tik 
žalius — nenunokusius pomi
dorus, kuriuose dar nėra mi
nėto, nuo vėžio ligos saugančio 
„lycopene" chemikalo. 

3. Reikia t ikrintis kas 
metai savo prostatą pas gydy
toją. Jis patikrins prostatą ir 
nukreips pacientą laboratori-
jon kraujo tyrimui dėl prosta
tos specifinio antigeno (PSA) 
kiekio. Tai greitas ir nebran
gus tyrimas. Sveikatos depar
tamentas veltui ištiria. 

4. Svarbu l iautis galvą 
sukus apie prostatos vėžį. 
Nurimk ir pradėk elgtis pagal 
dabartinius medicinos nurody
mus. Paraginkime vienas kitą 
taip elgtis. Žinoma, reikės ne
rūkyti, negirtauti, netingi
niauti ir visais atžvilgiais savo 
sveikatą globoti. Sėkmės! 

M E K S I K O J E B I T Ė S 
U Ž P U O L Ė Ž M O N E S 

Bitės žudikes užpuolė laido
tuvių procesiją vakarinėje 
Meksikos valstijoje ir sugėlė 
60 žmonių. Afrikietiškosios bi
tės buvo susisukusios lizdą 
kapinėse Puerto De Magos 
kaime. J jas atvykusi laidotu
vių procesija tapo bičių auko
mis. Sugelti žmonės atsidūrė 
ligoninėje ir atgal j kapines 
grįžo tik po to, kai policijos pa
reigūnams pavyko išvaikyti 
spiečių insekticidais ir mui
luotu vandeniu. Afrikietiško
sios bitės žudikės yra europie
tiškų bičių ir agresyviųjų jų 
giminaičių, 1956 metais įvežtų 
į Braziliją iš Afrikos žemyno, 
hibridas. Dvidešimt Šešios šių 
hibridinių bičių kolonijos 1957 
metais ištrūko j laisvę ir oku

pavo šiaurinę Lotynų Ameri
kos žemyno dalį. Per metus 
šios bitės gali nuskristi apie 
480 km. Agresyviosios bitės 
pasiekė Texas valstiją 1990 
metais. 

Nuo jų įgėlimo mirė nema
žai žmonių Argentinoje ir Kos
ta Rikoje. (ELTA) 

*Žuvį sveika valgyti , bet 
svarbu, kad ji būtų šviežia. 
Galima sužinoti taip: oda turi 
būti slidi, o panardinta į van
denį žuvis nusileidžia į dugną. 
Šaldytą filė galima kepti ne-
atšildžius. Tačiau jei norite 
šaldytą filė virti, ar troškinti, 
atšildyti būtina; tai daroma ne 
gryname vandenyje, o įpylus į 
jį šlakelį pieno. 

Jūros žuvies stiprų specifinį 
kvapą galima panaikinti pa
mirkant žuvį piene, įbėrus į jį 
maltų juodųjų pipirų. 

J „Draugo" vasaros Šventę atsilankė svečiai susirinko sveikatos patikrinimui 

KAD JIE GALĖTŲ GRĮŽTI NAMO 
šią vasarą viešint Lietuvoje, 

turėjome malonią progą ar
čiau susipažinti su „Tremtinių 
grįžimo fondu" ir dviem ne
nuilstamais jo darbuotojais: 
fondo valdybos pirmininku 
Vytautu Cinausku, kurio va
dovybėj yra visa ši programa, 
ir jo bendradarbiu Antanu 
Seikaliu. Cinauskas taip pat 
yra Lietuvos senatorius, vi
suomenininkas, poetas. Sei-
kalis — žurnalistas, filmuoto-
jas . Viena svarbiausių jo už
duočių yra palaikyti ryšį su 
Sibiro tremtiniais ir, sąlygoms 
leidžiant, parvežti juos į Lie
tuvą. Abu jie yra buvę politi
niai kaliniai ir gerai supranta 
tremtinių padėtį. 

Tūkstančiai ištremtų lietu
vių dar tebėra Sibiro ir ki
tuose Rusijos plotuose. Dauge
lis jau pasenę, paliegę ir be 
lėšų, bet su troškimu sugrįžti į 
savo tėvynę. Todėl 1992 me
tais, Lietuvos Seimo pirminin

ko Vytauto Landsbergio pas
tangomis, buvo įsteigtas 
„Tremtinių grįžimo fondas", 
kurio tikslas yra padėti trem
tiniams kuo greičiau grįžti į 
Lietuvą. Buvo nelengva su jų 
apgyvendinimu, todėl 1997 
metais iš Vilniaus miesto savi
valdybės gautas beirstantis 3 
aukštų vasarnamis geroj mies-' 
to zonoj — Valakampiuose. 
Rami vieta, gražus pušynas, 
Neries upė. Fondo pastango
mis ir užsienio lietuvių aukų 
dėka, vasarnamis atnaujintas 
ir pritaikytas naujai paskir
čiai. Po pusės metų įvyko iš
kilmingas „Tremtinių namų" 
atidarymas. Namuose yra 
įrengta 80 patogių kambarių, 
kuriuose šiuo metu gyvena 76 
tremtiniai. Kiekviename kam
baryje yra virtuvėlės įrengi
mai, ir jfe patys pasigamina 
valgį. Už pristatytus maisto 
produktus užsimoka iš savo 
kuklios pensijos. Namuose 

MŪSŲ BIOLOGINIS LAIKRODIS 
Žmogaus biologinis laikrodis 

yra gana didelis. Jį reguliuoja 
temperatūra ir natūralus ap
švietimas. Centrinis mecha
nizmas yra smegenyse ir rea
guoja į saulės šviesą bei na
tūralaus apšvietimo intensy
vumą. 

Žmogui dažniausiai reikia 8 
vai. miego. Jei neišsipiegosi-
me, kenčia visas organizmas, 
ne tik smegenys. Tvarkaraštis 
maždaug toks: 

1.00 vai. — kūnas ir smege
nys ilsisi, intensyviai dirba tik 
kepenys; 

3.00 vai. — vegetacinė nervų 
sistema pradeda žadinti vi
daus organus; 

5.00 vai. — hormonų akty
vumas pasiekia viršūnę; 

6.00 vai. — ypatingai spar
čiai dirba mūsų siurblys — 
širdis, taip pat antinksčiai, 
kyla kraujospūdis, o streso 
hormonai pradeda žadinti or
ganizmą: 

7.00 vai. — skrandis ir žar
nynas ruošiasi pusryčiams; 

8.00 vai. — antinksčių žievė 
prigamina priešuždegiminio ir 
antialerginio hormono, kuris 
tačiau sumažina leukocitų 
skaičių — pavojingiausias me
tas, nes lengviausia „pasigau
ti" infekciją; 

10.00 vai. — smegenys mak
simalioje .kovinėje pareng
tyje", geriausias metas pro
duktyviai dirbti; 

11.00 vai. — širdis geriau
siai pakelia krūvį; 

12.00 vai. — skrandis prašo 
maisto, kepenys pavargo ir il
sisi; 

13.00 vai. — smagiai dirba 
tulžies pūslė, kaupdama tulžį; 

14.00 vai. — organizmas 
„nusėdo" ir prašo trumpo po
gulio, išaugo skausmo toleran
cijos slenkstis (tuo metu tinka 

eiti pas stomotologą); 
15.00 vai. — organizmas vėl 

suaktyvėja, išsiskiria daugiau 
prakaito, o kartu su juo ir tok
sinų; 

16.00 vai. — padidėja mūsų 
atsparumas, tad tinkamas 
metas lankyti sergantįjį, maža 
tikimybė užsikrėsti; 

17.00 vai. — aštrėja uoslė ir 
skonis, organizmas gerai pa
kelia fizinį krūvį (treniruo-
kimės, mankštinkimės!); 

18.00 vai. — smagiai auga 
plaukai ir nagai; 

19.00 vai. — sparčiausiai 
dirba inkstai, mažėja kraujo
spūdis; 

20.00 vai. — visos funkcijos 
pradeda lėtėti; 

21.00 — skrandis gamina 
minimalų kiekį sulčių, todėl 
vakarienė virškinama visai 
vangiai; 

22.00 vai. — organizme di
džiausias kiekis nuovargį ir 
snaudulį sukelia hormono me-
latonino; 

23.00 vai. — skausmo slenk
stis žemas (juntame kiekvieną 
dilgtelėjimą), organizmas at
stato odos ląsteles, todėl va
kare būtina tepti kremu suvy
tusią odą. 

Šis laikrodis nėra šiaip sau 
įdomybė. Naktį tarp 2 ir 4 va
landos visas mūsų organiza-
mas dirba pačiais lėčiausiais 
apsisukimais, todėl daugiau
sia sergančių žmonių miršta 
būtent tuo metu. Grėsmin
giausios traukinių eismo, lėk
tuvų katastrofos irgi dažniau
siai įvyksta tarp 2 ir 4 vai. 
nakties, kai dėmesio koncen
tracija artėja prie nulio. Siau
bingoji katastrofa Indijos 
miesto Bhopalu chemijos kom
binate, sprogimas Černobilyjc 
įvyko tarp antros ir ketvirtos. 
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įruoštas sveikatos punktas ir 
gailestingosios seserys prižiū
ri gyventojų sveikatą. Yra sa
lė, kur vyksta taut iniai minė
jimai ir kitos programos. Gra
žiais ornamentais papuoštoj 
koplyčioj gera pasimelsti . Ap
link namus graži pievutė, krū
meliai, suoliukai, gėlės, pri
žiūrimos pačių gyventojų. Vis
kas lietuviška, viskas miela 
savoj tėvynėj. 

Grįžtančių t remtinių skai
čiui augant, a ts irado reikalas 
prasiplėšti. Tam tikslui netoli 
dabartinių namų gautas nau
jas žemės plotas, kuriame 
ruošiamasi pas ta tyt i dar du 
naujus pasta tus . J i e bus fi
nansuojami iš valstybės iždo, 
nes Darbo ir apsaugos minis
terija perėmė fondo nuosavy
bę. Tais reikalais ypač dabar 
rūpinasi ministrė I rena Degu
tienė. Fondo valdyba ir toliau 
kontroliuoja administraciją, 
rūpinasi žmonių šalpa ir ge
rove, tvarko kul tūr inius rei
kalus. Visi dirba savanoriškai. 

Taip pat dedamos pastangos 
ir kitose Lietuvos vietovėse 
paruošti panaš ius namus 
tremtiniams apgyvendinti. 
Pirma tokia vieta numatyta 
Rokiškio rajone, buvusiuose 
dvaro rūmuose. Rūmai seni, ir 
vėl laukia dideli atnaujinimo 
darbai. Pradžiai j a u gautas 
pirmas finansinis įnašas iš 
užsienio lietuvių. Tam reika
lui aukos gali būti siunčiamos 
per BALFą, an t čekio pažy
mint, kad auka skiriama 
„Tremtinių grįžimo fondui". 
Gauti pinigai padedami į ban
ką ir juos kontroliuoja fondo 
valdyba bei Finansų ministe
rija. 

Šis fondas daug dėmesio 
skiria ir Sibire gimusiems vai
kams bei anūkams . Dedamos 
pastangos, kad kuo daugiau jų 
atvyktų į Lietuvą, išmoktų 
kalbą ir galėtų Lietuvoj gauti 
darbą. Tam reikalui veikia 
„Lietuvių namai" — mokykla 
ir bendrabutis, kur j ie gyvena 
ir mokosi. Nors tie namai yra 
valdžios išlaikomi, bet savo 
darbais ir visokia parama 
daug prisideda „Tremtinių grį
žimo fondas". 
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Mums bebūnant Vilniuje, 
rugpjūčio pradžioje, „Tremti
nių grįžimo fondo" darbuoto
jas Antanas Seikalis ruošėsi 
su delegacija vykti į tolimąjį 
Sibirą. Šiai delegacijai turėjo 
vadovauti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis. Kelio
nės t ikslas: aplankyti Sibiro 
tautelėj (Buriatijoj) ir Irkuts
ko mieste tebegyvenančius lie
tuvius tremtinius. Žadama 
ten paminėti tremties 50-jį 
dešimtmetį, aplankyti ir pa
gerbti tremtinių kapus. Taip 
pat bus sueita į kontaktą su 
tremtiniais , kurie ruošiasi 
grįžti į Lietuvą, duodant j iems 
reikalingų informacijų, parū
pinant kelionės dokumentus. 
Reikia pasidžiaugti, kad Lie
tuvos Seimas priėmė įstaty
mus, kurie palengvina ir fi
nansuoja tremtinių grįžimą. 

Darbo daug ir, kaip visur, 
tie patys žmonės neša didžiau
sią naštą. Šalia „Tremtinių 
grįžimo fondo" pareigų ir dar
bų, tiek Vytautas Cinauskas, 
tiek Antanas Seikalis eina 
vadovaujančias j pareigas Lie
tuvių politinių kalinių ir trem-

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor. Suite 402 

Valandos pagal šusterimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S-Ridgetend Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

tinių bendrijoj. Maža to, jie 
abu yra Organizacinio komite
to tarptautiniam kongresui 
paruošti nariai. Kaip žinome, 
to kongreso tikslas yra iškelti 
ir pasmerkti komunizmo nusi
kaltimus žmonijai. Kongresas 
įvyks 2000 metais birželio 12, 
13 ir 14 d. Paruošta medžiaga 
bus pateikta Tarptautiniam 
tribunolui. 

Ir, nepaisant tų visų darbų 
bei įsipareigojimų, Vytautas 
Cinauskas a t randa laiko savo 
poezija išreikšti ištremtųjų 
tragizmą, partizano nedalią. 
Jo paskutinė poezijos knyga: 
J r atmintis, ir dabartis", iš
leista 1998 metais, yra ypač 
vertinama ir plačiai skaitoma. 

Vikt. Zakarienė 

• Ir netikintis į Dievą negali 
negirdėti bažnyčios varpų 
skambėjimo. 

• Nuoskaudom pasaulis 
kaip amarais aplipęs, nuo ko 
pradėt juos gramdyt: nuo sa
vęs ar kito? 

Sovietiško tipo garvežys Naujosios Vilmos stotyje 
tremtinių eAalonus i Sibirą 

tokie Karveliai trauke 
Nuotr P r a n o A b e l k i o 



Į DARBĄ GRĮŽO IR 
POLITIKA 
BRONIUS NAINYS 

Ką tik per Lietuvą persiri
tus maloniai bangai, žymėju
siai vos ne trijų ketvirčių mili
jonų jos gyventojų grįžimą 
prie knygų į mokyklų suolus, 

tinti išrinkimą mokesčių. Tad 
šis klausimas, atrodo, numa
tytas svarstyti pirmiausia, ga
li tapti net labai audringas, 
nes prieštaringi vėjeliai pra-

pakilias nuotaikas lyg ir šalį dėjo dvelkti naujam ministrui 
stumiantis bei rūpestį kelian
tis, prasidėjo kitas sujudimas: 
po vasaros atostogų taip pat į 
savo suolus grįžo Lietuvos Sei
mas. 

Nors „Lietuvos aido" rugsėjo 
keturioliktos įžanginio auto
rius, skiltininkas Vytautas 
Dubliauskas ir teigia, kad ši 
sesija būsianti paskutinė ra
mi, nes busimas kitas audrins 
artėjančių rinkimų įkarštis, 
tačiau kažin ar seimūnams 
taip gerai klostysis ir šioje se
sijoje. Nors per atostogas pur-
tydamiesi dėl sklypų jie ir „iš-
sidūko", tačiau pirmieji jų pa
reiškimai rodo, kad grumty
nėms kvapo dar užteks. O 
grumtis tikrai bus dėl ko. Vy
tautas Dubliauskas tame pa
čiame rašinyje primena, kad 
šiai sesijai pateikta svarstyti 
net 150 įstatymų bei kitų pro
jektų, ta rp kurių yra ir jaut
rus valstybės tarnautojų atly
ginimų klausimas, nes tie at
lyginimai, kartu su priedais ir 
premijomis, yra tiek išpūsti, 
kad daugumas Lietuvoje dir
bančiųjų juos laiko jau net 
„nepadoriai dideliais". O 
„Kauno diena" neseniai taip 

pirmininkui vos tik apie JI 
užsiminus. Pradiniai, žinia-
sklaidos patvirtinti, žinovų 
skaičiavimai minėjo biudžeto 
mažinimą net vienu milijardu 
litų, tačiau tuojau pat iš kai 
kurių konservatorių pasigirdo 
gana kietos priešingos nuomo
nės. Todėl naujų ministro pir
mininko bei finansų ministro 
siūlymas buvo jau atsargesnis 
— 600 milijonų litų. Tačiau 
pasirodė, kad ir toks projektas 
pro seimūnus gali nepraslysti. 
Todėl Seimui pateiktas biu
džeto mažinimo projektas sie
kia tik 450 milijonų litų, bet ir 
jo priėmimas dar abejotinas. 

„Seimo pirmininko pavaduo
tojas Andrius Kubilius numa
to 'aistringą parlamentinės 
dramos sezoną', ypač svars
tant projektus, susijusius su 
Mažeikių nafta" — rugsėjo 
tryliktą teigė ELTA. Atrodo, 
kad taip gali ir būti, nes šis, il
gai užsitęsęs, vis žadamas 
greitai baigti ir niekaip nepa
baigiamas, projektas Lietuvos 
ūkiui gali būti ir palaima, ir 
didelė bėda. Žinoma, užsienio 
pinigai Lietuvai labai reikalin
gi, tačiau jie gali būti ir pavo-

pat įžanginiu nusistebėjo per jingi. Nepriklausomybės pra-
nelyg autoritetinga valdinin- džioje visos Lietuvos valdžios 
kų laikysena į juos besikrei
piančių piliečių atžvilgiu, lyg 
jų paskirtis būtų ne žmonėms 
patarnauti, bet juos valdyti. 
Atrodo, kad dar šiais devintai
siais Lietuvos nepriklausomy
bės metais sovietinių pomėgių 
neatsikratyta. O kam gi jų ir 
kratytis, jeigu niekas neverda 
— juk tokia ponystė buvo, ir 
dar labai patogi. Vadiniesi so
cialistu, o gyveni ir elgiesi 
kaip tikras kapitalistas. „Kau
no diena" teigia, kad dabar 
Lietuvoje ra 200,000 val
džios išlaikomų tarnautojų 
(kiti šaltiniai priskaičiuoja jų 
net iki 255,000), kurie, nepai
sydami jau ir taip „nepadoriai 
didelių" savo atlyginimų, pra
šo algas dar pustrečio karto 
padidinti. O su padidintomis 
algomis didėja ir kyšiai. „Aš 
nerūkau" — jeigu kyšis per 
mažas. drebia valdininkas 
žmogeliui, siūlančiam kelis 
šimtus litų — rašo „Kauno die
na" įžanginiame rugsėjo 9 d. 

Todėl ir ne be reikalo Dub
liauskas klausia, ar valdinin
kų atlyginimus sutvarkyti pa
vyks, nes gal ir ne dėl to, o gal 
iš dalies ir dėl to, daug konser
vatorių mano, kad biudžeto 
mažinti nereikia, bet sugriež-

prašė, šaukė, \ maldavo užsie
nio milijonų, tačiau už juos 
nenorėdamos ir nežadėdamos 
nieko duoti. Net ir labai ne
didelis užsienio verslininko 
noras į Lietuvos verslo pasaulį 
įsprausti tvirtesnę koją iš pa
čių valdžios viršūnių išgirsda
vo dar tvirtesnį šauksmą — 
neišparduosim jums Lietuvos, 
to nelaukit. Ir taip visos dery
bos baigdavosi. 

Nors šiandien toks galvoji
mas gal ir dingęs, bet savam 
turtui nuo svetimųjų apsaugo
ti atsargumas dar visgi dide
lis. Gal ir gerai, ypač nepaty
rusiems Lietuvos verslinin
kams, teisininkams bei politi
kams derantis su tokiu paty
rusiu užsienio verslininku, o 
taip pat ir derybininku, kaip 
Williams International, atsar
gumo bei akylaus apsižiūrėji-
mo reikia. O dar daugiau jo 
reikia Seimui, keičiant įstaty
mus pagal Williams pageida
vimus. Tai lyg ir kažkas nau
ja, net ir tarptautiniuose san
tykiuose, kai užsienio versli
ninkas nenori derintis prie 
valstybėje veikiančių įstaty
mų, bet reikalauja įstatymus 
priderinti prie jo užgaidų. Ka
žin ar čia j au toks lengvas 

uždavinys? Todėl ir jo svarsty -
bos turi būti išsamios, išvados 
apgalvotos. Kad greitai galima 
prašauti pro šalį, liudija ir 
naujos vyriausybės iš naujo 
persvarstytos ir visiškai pa
keistos kai kurios, jau beveik 
parengtos, sutarties dalys. 
Prie to „šūvio pro šalį" prisi
dėjo ir gandas, o gal ir tikrovė, 
apie galimą atsistatydinimą 
finansų ministro, atsisakančio 
VVilliams bendrovei valstybės 
vardu garantuoti milijardinę 
paskolą. Koks čia „triukas" 
galėjo būti? Garantuoti pas
kolą kažkokiai užsienio ben
drovei valstybės vardu? Koks 
atsakingas valstybės pareigū
nas drįstų tokias užmačias pa
tenkinti? Kas pasidarys, jeigu 
ta bendrovė, pinigus pasiėmu
si, „subankrutuos"? Kur tada 
ją berasi? O skolą mokėsi. 

Taigi įstatymus prie sutar
ties derinti — Seimui uždavi
nys didelis ir sunkus. Todėl ir 
nestebėtina, kad jo vadovų 
nuomonės jau ir dabar griež
tai skiriasi. Seimo pirmininko 
pavaduotojo Andriaus Kubi
liaus nuomone, „Lietuva kartu 
su Williams gali įgyvendinti 
didžiulį ekonominės gerovės 
projektą, kuriame Lietuva iš 
Williams turės daug naudos... 
arba gali neįgyvendinti, ir Lie
tuva patirs didelį nuostolį..." 

„O socialdemokratų partijos 
garbės pirmininkas Aloyzas 
Sakalas teigia, jog naujoji vy
riausybė derybose su VViHiams 
prarado dar daugiau pozicijų 
negu ankstesnioji. Jei anks
tesnes sandėrio su Williams 
sąlygas Sakalas pavadino ne
naudingomis Lietuvai, tai da
bartines — absoliučiai nenau
dingomis". (ELTA 9.14) 

Aišku, kad tie poliai Seime 
veiks priešingais magnetais. 
Kaip juos suderinti? 

Opozicinė LDDP iškelia dar 
vieną sunkų uždavinį — krizi
nę Lietuvos ekonominę padėtį 
ir artimai sieja ją su biudžeto 
mažinimu. Jos vadovas Čes
lovas Juršėnas Seimui siūlo 
ieškoti skubių antikrizinių 
sprendimų. Jis kaltina valdžią 
vengimu atsakomybės, neveik
lumu, nenoru pripažinti savo 
klaidų, nesistengimu jas taisy
ti. Dėl to, pagal Juršėną, didė
ja žmonių nusivylimas demok
ratija, Seimo partijomis. „Čia 
yra jų bėda ir, jeigu norit — 
visų mūsų tragedija", — teigia 
Juršėnas ir dar priduria — 
„Konservatoriai per šią rudens 
sesiją dažnai liks vienui vieni, 
net be krikdemų paramos... 
numatau jai sunkų, liūdną ir 
rūškaną rudenį". 

Taigi Seimui reikės ir tą pa
galį iš savo ratų ištraukti, ki
taip vežimas iš viso nepaju
dės, ir kas tada bus iš tų pu
santro šimto kitų įstatymų 
projektų? Tad šiai Seimo sesi
jai darbų tikrai užteks, iš tik
rųjų — jų net ir per daug. Per 

daug įstatymų projektų, per 
daug bėdų, per daug viena ki
tai prieštaraujančių nuomo
nių, o jų per daug dėl to, kad 
per daug ir pačių Seimo narių. 
Kas nors turi ir apie tai pagal
voti, ir gai nedelsiant, dar 
prieš ateinančius r inkimus. 

Ne vien tik Lietuvos, bet ir 
mūsų, JAV lietuvių, reikalai , 
bus svarstomi tuo pačiu laiku 
ir tuose pačiuose rūmuose, 
nors su Seimo posėdžiais jie 
nieko bendra neturės. Rugsėjo 
13 d. ELTA pranešė, kad „pirma
dienį parlamento rūmuose 
pradėjo posėdžiauti bendra 
Seimo ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės komisija. Visą sa
vaitę vykstančiuose posė
džiuose bus svarstomos kultū
ros, švietimo, ypač Pietryčių 
Lietuvoje, problemos, jaunimo 
ir vaikų reikalai, Lietuvos sie
kis tapti NATO nare, ekono
miniai reikalai. 

Žavu, ką čia ir bekalbėti — 
kultūra, švietimas, jaunimas, 
vaikai, žinoma, ir NATO. Kas 
be ko, kur gi Lietuva būtų pa
sidėjusi be tos komisijos ir 
ypač jos narių iš Amerikos, ją 
prie pat NATO durų privedu-
sių. Tik gaila, kad Lietuva dar 
vis tų durų rankenos nesugra-
balioja ir negali jų atidaryti , o 
misija tos didelės garbės lyg ir 
privengia. Bet tikėkim, kad 
vieną dieną ji neištverusi 
čiups, duris į NATO atidarys, 
ir visi būsime laimingi. 

Smagu, kad komisijos nariai 
bendruomenininkai labai su
sirūpinę Pietryčių Lietuvos 
švietimu ir uoliai šoka į pa
galbą Švietimo ministerijai, 

Vilniaus apskri t ies valdybai. 
Vilniečių sąjungai, mokytojų 
draugijoms ir kitoms šio kraš
to švietimu besirūpinančioms 
organizacijoms. Žinoma, visa 
tai tik šalia tiesioginių mūsų. 
JAV lietuvių, kultūros bei 
švietimo reikalų, kurie, kaip 
komisija tu rbū t mano, yra ma
žai verti, nes nei mūsų vyriau
sia lietuviško švietimo vadove 
— JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė, 
nei taip pat vyriausia kultūri
nės veiklos vadovė, koordina
torė — vykdytoja — JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininke 
Marija Remienė į tas svarbias 
svarstybas kviesta nebuvo 
vertos. Ir kam gi jas ten kvies
ti, ką jos žino. juodadarbes. 
nuo aušros iki tamsos pluš-
damos, kul tūr inę veiklą, ren
ginius bei lietuvišką švietimą 
organizuodamos0 Posėdžiauto-
jai rezoliucijų ir be jų iki ausų 
privarys. Tik kaip nepaprastai 
gaila, kad čia, Amerikoje, nie
kas nei komisijos posėdžiais, 
nei jų rezoliucijom nesidomi, 
niekas nežino, nei kas ta ko
misija yra, nei kam ji reikalin
ga, nei ką bei apie ką ji ten 
postringauja. Čia tik visi ži
nom, matom, vertinam, džiau
giamės Marijos Remienes kul- i ] į e t u v į u 
tūriniais , Reginos Kučienės 
švietimo darbais bei jų rezul
tatais . Ir dabar, komisijai Lie
tuvoje rezoliucijas rašant. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te, įvyko du Hamiltono lietu
vių teatro „Aukuro" spektak
liai. Čikagoje — Marijos Re
mienes pastangomis atgaivin
to teatro premjera. 

Danutė Bindokienė 

Rytojus kartais mėgsta 
apgaudinėti 

Valstybės įmonė ..Lietuvos paštas" rugpjūčio pabaigoje išleido nauja 
pašto ženklelį, skirtą Lietuvos I^aisves kovos sąjūdžio jkūrimo ">0 m. su
kakčiai paminėti. Ženklelio autorius — dail. Jokūbas Zove. Nuotr. Kitos, 

Vienas dažniausiai girdimų 
užsienic lietuvių nusiskun
dimų — kad Lietuva nelabai 
domisi mūsų darbais, rūpes
čiais ir apskritai gyvenimu. 
Net po beveik dešimties metų 
nepriklausomybės, kada jau 
buvo ir laiko, ir progų susi
pažinti su vadinamąja lietu
viška išeivija, tėvynės žinia-
sklaidoje labai retai užtin
kama platesnė a r dažnesnė in
formacija, ką veikia, kuo gyve
na tautiečiai užsieniuose. 

Antra vertus, nereikia per 
daug stebėtis žinių periodinėje 
spaudoje stoka. Jeigu kam 
dažniau tenka skaityti te
nykštę periodiką, yra susi
pažinę su sensacingomis nau
jienomis, kasdien ..puošiančio
mis" jos puslapius. Kadangi 
užsienio lietuviai nelabai daug 
tokia veikla pasižymi, matyt, 
nebeįdomu apie juos rašyti, 
nes, kaip amerikiečiai sakytų, 
„neparduoda laikraščių". 

Tačiau netikslu tvirtinti, 
kad Lietuva nesidomi užsienio 

esama ar buvusia 
veikla. Vis daugiau ir daugiau 
į mūsų Atlanto pusę atvyksta 
istorikų bei kitų sričių moksli
ninkų, ieškančių medžiagos, 
sukrautos Amerikos lietuvių 
archyvuose, kurių galbūt ži
nomiausi yra — Alkos (Put-
nam, CT'i. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje ir Jaunimo 
centre (abu Čikagoje;. Pasta
rąjį — ir labai vertingą — ar
chyvą, korį specifiniu vardu 
dabar pavadinti šiek tiek ke
bliau, bent nebus išspręsti 
nesklandumai dei jo priklau
somumo JAV LB Krašto val
dybai ar Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centrui, kurio glo
boje archyvas sėkmingai ke
letą metų veikia. Vienaip ar 
kitaip, tose mūsų kraičio skry
niose nuolat rausiasi moksli
ninkai (ar būsimieji moksli
ninkai) ir džiaugiasi atradę 
vis naujus lobius, padedančius 
jiems atlikti norimus darbus. 

Kita vertus, vis daugiau ir 
daugiau mūsų organizacijų 
bei institucijų švenčia įvairias 
gyvavimo sukaktis, kurias no
ri paminėti at i t inkamais lei
diniais, kad ateitis jų visiškai 
neišbrauktų iš prisimintinų 
veiklos akimirkų sąrašo. 

Ruošiantys sukaktuvinius 
leidinius neretai susiduria ne 
su medžiagos stoka, o jos ne
tvarkingumu, >pač parašų po 
nuotraukomis t rūkumais . Ka
dangi senieji organizacijų kū
rėjai bei veikėjai jau išsijungė 
iš veiklos — vieniems pasi
traukus į užtarnautą poilsį, 
kitų darbus užbaigus šaltajam 
amžinybes dvelkimui, jaunes
nieji nariai yra priversti re

dagavimo darbą dirbti su be
veik neįveikiamomis kliūti
mis. 

Archyvine medžiaga, jeigu j ! 
nėra gerai sutvarkyta, tiksliai 
sužymėta, yra beverte. J au 
būtų geriau jos visiškai nepa
likti, negu turėti dėžių dėžes 
r ' iotraukų, kuriose galbūt pa-
.. izdi.'Oti svarbus įvykiai .-•; 
aur svarbesniais žmonėmis, 
bet be jokių užrašų: nuotrau
kas vartome, speliojame, gal 
net vieną kitą asmenį at 
pažįstame, bet iš tikrųjų 
kokia iš jų nauda'' 

Galima teisintis, 4cad visuo
met t rūksta laiko, juk organi
zacine ar visuomenine veikla 
mūsų tautiečiai užsiima tik 
atliekamu nuo kasdieninio 
darbo, nuo šeimos reikalų 
Nors tokie pasiteisinimai yra 
parankiausi, bet vargiai nura
mina žmones, į kurių rankas 
po dešimtmečio, dvidešimt 
metų ar dar ilgesnio laiko pa
tenka tokia netvarkinga — 
sakytume, neužbaigta — ar
chyvinė medžiaga ir būtina iš 
jos kažką išlasioti. 

Kiekviena redakcija gali pa
liudyti nepasitenkinimą, kai 
atsiunčiamos nuotraukos, ku
riose nesužymėtos visų esan
čiųjų vardai ir pavardes, nors 
nuotraukoje tėra nedidelis bū
relis žmonių. Arba surašytos 
tik pavardės su vardo inicialu. 
Ir kas gali atspėti ar J raide 
pažymi Joną. Julių. Juozą. 
Jokūbą, Joaną, JųĮįja. Juditą 
(kartais ir moterys,jau pasi
rašinėja vyriškomis pavar
dėmis), ar dar kitą9 O ką po 
daugelio metų darys istorikai, 
jeigu toje pačioje šeimoje buvo 
trys garsūs sūnūs^kurių visų 
vardai prasidėjo : ta pačia 
raide? Kas galės pasakyti, ar 
tai Petras, ar Pranas, ar Povi
las9 

Jeigu žengsime žingsnį iš vi
suomeninio į asmęnjni-šeimy-
ninį gyvenimą, susidursime su 
panašia padėtimi: daug nuo
traukų, daug įvairių svarbių 
laiškų ir kitų detalių, bet nėra 
pačios svarbiausios informaci
jos: kas, kada. kur. kodėl'.' Kai 
šeimos tolimų distancijų esta
fetę teks tęsti ateities kar
toms, ar veidas baigiančioje 
išblukti senoje nuotraukoje — 
be ati t inkamo parašo — turės 
bent kiek vertės? Tai. ką sene
liai bei tėvai brangino, kaupė, 
taupė, vaikai, o juo labiau vai
kaičiai, turės išmesti į 
šiukšlių krepšį, nes jiems toji 
šeimos archyvine medžiaga 
nieko nepasakos. Tad geriau 
pasilikime mažiau ir turimą 
medžiagą reikiamai -utvarky-
kime. sužvmekime! 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Nr.22 ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys 

Čia daug sunkiau, negu valdyti Fondą 
Ar Izraely sumedžiot Džokondą. 
O gal parvežt iš užsienio patranką 
Ir trinktelėti į Zigmučio langą?.. 

Oi nepalankūs šiandien Dariui vėjai! 
Užtenka, ministerijoj pasisėdėjai. 
O kerinti jaunystė nepatyrus 
Švietimą išvedė į... tyrus. 

Kas šio pamfleto autorius? Koks „Odės" tikslas? Gal 
norėta mane įspėti? Siekta supykdyti su Kuoliu? So-
rošo (Atviros Lietuvos) fondo veiklą stebėjau, man ji 
ne visais atžvilgiais patiko: buvo remiami bemaž vien 
kosmopolitizmu dvelkiantys projektai, ignoruoti lietu
vių tautiniai reikalai. Pakanka susipažinti su Fondo 
pompastiškai pristatyta 100-ąja knyga „Dievo žaislas: 
Lenkijos istorija", tipišku beviltiškai pasenusios uni
jinės ideologijos veikalu, dabar brukamu mūsų skaity
tojams. Matyt, ir aš Fondui buvau neparankus, nors 
prieš jį niekur nepasisakiau. Tarp kitko, po trijų mė
nesių (1997.03.21) Kuolio organizuoti debatai „Švie
timo reforma ir Lietuvos visuomenės kaita" — puoli
mas prieš mane, kuomet atsirado priešprieša „mes" ir 
jus" (žr. „Dialogas", 1997.03.28) — vyko būtent Atvi
ros Lietuvos fondo patalpose. Tiek Kuolys, tiek jo ben
drininkai Fondą visą laiką garbino, buvo su juo arti
mai susiję. Daugiau priežasčių pykti ant manęs turėjo 

eldėdėpistai, jau vien dėl mano griežto nusistatymo 
prieš partinių diplomų galiojimą, be to, bolševikinio 
mąstymo žmonės bijojo tautinės mokyklos atgimimo. 

Tokios mintys tada mane apniko. Į iškeltus klausi
mus neturėjau atsakymo. Galop nutariau nekreipti 
dėmesio. Ir be reikalo. Greit paaiškėjo, kad Kuolys 
man iš tikrųjų rezgia pinkles. 

1996.12.20 mokytojų laikraštyje „Dialogas" pasirodė 
prieš mane nukreiptas Kuolii straipsnis, kuriame bu
vau kaltinamas visomis galimomis „nuodėmėmis": esą 
nutraukiu švietimo reformą, kuri buvo iki tol vykdyta 
(kieno vykdyta? LDDP valdžios laikais vykdyta9). į 
mokyklas įvedu archaišką lietuvybę (ar lietuvybė gali 
būti archaiška?), nepaisau rinkiminės krikščionių de
mokratų programos (iš tikrųjų laikiausi Vyriausybės 
programos) ir t.t. Aš tuomet dar nebuvau nė pradėjęs 
dirbti. Buvo praėję visai nedaug laiko nuo Ministerijos 
perėmimo, per kurį dar nespėjau net susipažinti su 
esama padėtimi. Apie kokį nors tos padėties keitimą 
negalėjo būti ir kalbos. Kuolys puolimą pradėjo aiškiai 
per anksti ir tuo pats save demaskavo. 

Vėlesniuose straipsniuose jis visą laiką plėtojo iš es
mės tas pačias puolamąsias mintis. Jos buvo iš naujo 
kartojamos didžiųjų dienraščių vedamuosiuose, pvz., 
„Laiko ženklai" 1997.09.19 „Lietuvos ryte". Puolimo to
nas vis įžūlėjo. Buvo žongliruojama visokiais kaltini
mais nenurodant nė vieno konkretaus fakto, nes tokių 
nebuvo. Kaltinimai nieku neparemti, be jokių įrody
mų. Iš tikrųjų tai buvo šmeižtas. Štai kelios būdin
gesnės straipsnių antraštės: „Švietimo ministerijoje 

padėties pabloginti jau nebeįmanoma'" („Veidas". 
1997.09.20-26, „Dialogas", 1997.09.26'. „Švietimas at
sidūrė krizėje" („Lietuvos rytas". 1998 01.23), „Z. Zin
kevičiaus „švietimo reforma" priėjo liepto galą" '„Res
publika", 1998.01.24). „Skersvėjai švietime" („Kauno 
diena", 1998.02.02) ir pan. 

Sensacijų ieškanti spauda f suprantama, ne visa) 
mano atžvilgiu buvo aiškiai negeranoriška. Matyt, 
tam būta kažkokių giluminių priežasčių. Išankstinį 
neigiamą nusistatymą prieš mane rodo. kad ir toks pa
vyzdys. Birželio 30 d. gavau faksu „Veido" darbuotojos 
Jonės Kučinskaitės klausimus, tarp kurių buvo labai 
tendencingų ir klaidinančiai suformuluotu. Pateikiu 
kelis iš jų su mano nusiųstais atsakymais: 

Klausimas: Kaip pakomentuotumėte Seimo švieti
mo, mokslo ir kultūros komiteto bei Švietimo tarybos 
teiginius, kad švietimo ministras susirinko prastą ko
mandą, dėl to ministerija dirba prastai ir skandalin
gai? 

Atsakymas: Oficialiai pareikštų tokių teiginių nete
ko girdėti. Tai gali būti tik atskirų asmenų nuomone. 
Beje, Švietimo taryba dar nė nepradėjo savo darbo. 

Klausimas: „Veidas" turi duomenų, kad į Ameriką 
Pasaulio lietuvių bendruomenes kvietimu J ū s kartu 
šu savo dukra vykote ne už bendruomenės, bet už 
ministerijos pinigus. Kaip tai pakomentuotumėte? 

Atsakymas: „Veido" duomenys klaidingi Tai melas. 
Mano dukra į Ameriką su manimi nevyko ir ten iš viso 
niekada nėra buvusi. Bilietą man kelionei atsiuntė 
Amerikos lietuviai, jie ten mane ir išlaikė įdomu būtų 

žinoti, iš kokių šaltinių „Veidas" gavo ŠĮ šmeižtą. 
Klausimas: Ar ne per brangiai ši kelione kainavo 

mokesčių mokėtojams 'biudžetui)? 
Atsakymas: Nieko nekainavo. 
„Veido" redakcija nei šių kiaušiniu, nei mano atsa

kymų ištisai neišspausdino. Vietoj to pasirodė [liktas 
straipsnis su nemažiau tendencingu pavadinimu: „Mi
nistrui patinka žodis „reforma", bankininkai bei kom
jaunuoliškos akcijos" '„Veidas", 1997.07.05). kur lyg 
tarp kitko užsiminta ir šiais klausimais. 

Panašių pavyzdžių galėčiau nurodyti nemažai. 
Spaudoje pasirodė daugybe visokių netikslumų. Dabar 
man tik nusistebėjimą ir juoką kelia kai kurių žur
nalistų paskleistos nesąmones apie mano šeimą ir ar
timuosius. Antai anūkėlę Mildą „pakrikštijo" Monika. 
dar pasendino dvejais metais, apie kitus šeimos nariu-
irgi visokių nesąmonių prirašė. 

Ypač atkakliai buvau puolamas didžiųjų dienraščių 
— „Lietuvos ryto" ir „Respublikos". nekalbant jau apie 
dviejų partinių diplomatu turėtojos „pedagogės" Ele-
nos Tervidytes redaguojamą „Dialogą", kuris tapo pa
grindiniu Kuolio ruporu, klaidinusiu mokytojus. 

Ilgainiui Kuolys su savo puolimais taip plačiai 
užsimojo, jog ėmė kaltinti ir įžeidinėti ne t'k mane. 
kitus Ministerijos vadovus, bet ir visus jos darbuoto
jus, naudodamas tokius apibendrinimus, kaip ..isteriš
ka būsena ir ministerijoje, ir visame šyjįetįrne" iš 
tikrųjų jokios isterijos nebuvo' ministerijoje jau seniai 
suirute" 'iš tikrųjų visi skyriai dirbo normaliai), „mi
nisterijoje dabar vyrauja tikras chaosas" (nebent Kuo
lio vaizduotėje) ir pan 'Bos (langiau 
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DRAMINIS ŽMOGAUS 
BUVIMAS 

p a g a l „Tėve mūsų" m a l d a 
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC 

Kai išryškinome žmogaus 
veikimo glaudų ryšį su Dievo 
tikslais, pasilieka pavoj-is 
žmogaus buvimą suvo' n, kaip 
absoliutų gėrį. Kad to neįvyk
tų, „Tėve mūsų" malda nepa
lieka be dėmesio ir tai, jog 
žmogus nėra absoliutus gėris, 
nes jis tebėra laisvas nusi
kalsti Dievui. Dėl to jis šioje 
maldoje prašo Dievo savo nuo
dėmių atleidimo. 

Toje pačioje savo prigimtyje 
žmogus nėra uždaras, nes pa
silieka galimybe, kad jis būtų 
gundomas. Ir žmogaus gundy
mas taip pat yra žmogiško bu
vimo dalis, kuri išplaukia iš 
galimybės pačiam pasirinkti 
tarp to, kas gera ir kas bloga. 
Ta žmogaus būklė yra tokia 
tragiška, kad pats blogio prin
cipas gali būti veiksniu, pa
kreipiančiu žmogų blogio 
kryptimi. Ši galimybė žmo
gaus gyvenimui yra tokia pa
vojinga, jog ./Tėve mūsų" mal
dos autorius rado reikalą žmo
gui siūlyti melsti Dievą, kad 
Dievas jį išgelbėtų nuo pikto. 
Taigi, jei drįsome sustoti „Tė
ve mūsų" maldoje prie tokių 
idėjų, kurios žmogui suteikia 
tam tikra prasme toli siekian
čio panašumo į Dievą, mes tu
rime sustoti ir prie to žmogaus 
bruožo, kuriuo žmogus pasilie
ka nuolatinėje kovos būklėje. 
Ir dėl to žmogaus gyvenimas 
yra tragiškas. 

Tačiau susitikdami su pa
gunda žmoguje, neišvengia
mai susitinkame su Dievo 
vaidmeniu šioje srityje. Mes 
meldėmės „Nevesk mus į pa
gundą". Bet, kad Dievo nepa
darytume pačiu gundytoju, 
mums siūloma melstis šitaip: 
„Neleisk mus gundyti". Ir vie
na, ir kita formulė savyje turi 
tiek. kad gundymo problemos 
mes negalime svarstyti, nuo
šaliai nuo jos palikdami Die
vą. Dievas su šia problema 
jungiasi tuo būdu, kad žmogų 
yra padaręs laisvu ir dėl to 
prieinamu piktoms jėgoms nu
kreipti jį nuo santykio su Die
vu. Tačiau, kai žmogus krei
piasi į Dievą, prašydamas jo 
pagalbos kovoje su pagundo
mis, tai tuo pačiu jis Dievo vi
sagalybę prieš pagundas for
maliai pripažįsta. Ir kai žmo
gus prašo Dievo pagalbos 
prieš pagundas, jis tuo pačiu 
neišsižada, kad jis yra laisvas 
Dievo bendradarbis. 

Pareiškimai, kuriuos žmo
gus daro „Tėve mūsų" maldo
je, nėra tušti. Tai Dievas žino 
geriau negu mes patys, kurie 
tuos pareiškimus darome. Jis 
žino, kad žmogus gali tų pa
reiškimu nedaryti- Jeigu žmo
gus tuos pareiškimus daro, tai 
atlieka savo paties apsispren
dimu. 

Tai ir yra skirtumas, kaip 
mes savo pareiškimus Dievui 
vertiname, ir kaip Dievas juos 
vertina. J is . labiau negu mes 
patys, žino, kad jie yra auten
tiška paties žmogaus išraiška. 
Tik šitokiu būdu žmogus pasi

rodo, kad jis gali būti tinka
mas kar tu su Dievu amžinai 
gyventi. Išgyvenęs kovą kaip 
savo paties kovą, jis kaip sa
vaimingas veiksnys, atsistoja 
šalia Dievo. 

Nuodėmių atleidimo prašy
mas yra svarbus laisvos būties 
bendravimas su Dievu būdas. 
Tas prašymas turi savyje kaž
ką labai aukšto, išeinančio 
anapus individualios žmogau.s 
būties supratimo. Nuodėmių 
atleidimo prašymas yra kartu 
savo nuodėmingumo pripaži
nimas. Pats būdas, kaip žmo
gus šį prašymą pateikia, virši
ja vien natūraliai suprastą 
žmogiškumą. Čia žmogus pra
šo savo nuodėmių atleidimo. 
pagrįsdamas savo prašymą 
tuo, kad ir jis pats yra nuodė
mių atleidejas. Ar tai ne per 
didelė žmogaus drąsa, nuro
dyti Dievui savo paties pavyz
dį, kad ir jis yra atleidejas tų 
nusikaltimų, kuriuos kiti žmo
nės jam padaro? Antra vertus, 
šiuo nurodymu besimeldžian
tis žmogus netiesiogiai pripa
žįsta, kad ir jis pats turi sa
vyje kai ką dieviška. 

Kadangi šis maldos prašy
mas yra žmogui pasiūlytas 
paties dieviško asmens, tai jis 
liudija, kokį aukštą požiūrį 
apie žmogų turi Dievas. Tiesa, 
kad žmogus yra laisvas ir kad. 
savo laisve pasinaudodamas, 
jis gali nusikalsti Dievui, bet. 
šalia to, šioje maldoje iškyla 
tokia žmogaus galia, kuri 
žmogaus, kaip kūrinio, užda
rumu nėra išaiškinama. Taigi 
žmoguje yra tokios galios, kuri 
panaši dieviškam gėriui. 

Žmogaus prašymas atleisti 
jam nuodėmes mums sako. 
kad žmogaus saugumas nėra 
jo paties rankose. Kai kam 
gali kilti klausimas, kodėl šio
je maldoje nesiūloma žmogui 
prašyti, kad Dievas laimintų 
jo pastangas, kuriomis j is rū
pinasi save išlaikyti9 Tačiau 
„Tėve mūsų" maldoje žmogaus 
išlaikymas yra pavedamas pa
čiam Dievui. Ir tas savęs išlai
kymo prašymas maldoje iš
reiškiamas labai egzistencia-
liu būdu: „Kasdieninės mūsų 
duonos duok mums Viešpa
tie". Taigi žmonijos gyvenimas 
ir jos išlikimas nepriklauso 
vien nuo sėkmės ar nesėkmės 
ekonominėje sistemoje, kurio
je j is dalyvauja. Žr.onijos išli
kimas priklauso nuo Dievo. 
Dėl to žmogus turi teisę kreip
tis į Dievą savo išsilaikymo 
reikalais. 

Tokius svarstymus apie 
žmogų leidžia mums daryti 
Kristaus pasiūlyta malda. Ši 
malda yra kreipinys į Dievą. 
Bet ji yra malda paties žmo
gaus, kuris nėra atitrūkęs nuo 
savo istorinės slinkties žemiš
kume, kuriame jis gyvena. Ši 
malda iš tikrųjų yra mūsų 
pačių malda. Dėl to ji verta 
apmąstyti, mums patiems pri
einamomis, mūsų žmogiškojo 
galvojimo priemonėmis. 

S K E L B I M A I 

Paukutuvėnai — šeimų stovykla. Vaikai klausosi brolio Pauliaus. 

KRETINGOS JAUNIMO VEIKLA 
Nuotr. J#Pauliukonytės-Gentlesk 

* E l e k t r ė n a i . Rugpjūčio 22 
d. per titulinius Marijos Kan
kiniu Karalienės atlaidus, pa
sibaigus iškilmėms bažnyčioje, 
ties Elektrėnais, už Kaunas -
Vilnius magistrales žiedo, de
šinėje pusėje buvo pašventin
tas šv. Mykolo Arkangelo kry
žius, skirtas Didžiajam 2000 
metu jubiliejui. Atlaidų išva-
k?rese Elektrėnų Marijos 
Kankinių Karalienės bažny
čioje giedojo Kaišiadorių vys
kupijos chorai. 

* Mar i j ampolė . Rugpjūčio 
14 d. vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, pašventino Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pras
idėjimo Vargdienių vienuolijom 
naujus slaugos namus, ku
riuose ketinama apgyvendinti 
vyresnio amžiaus globos reika
lingas šios vienuolijos seseris. 
Ta proga per šv. Mišias slau
gos namų koplyčioje į naujo
kyną buvo priimtos keturios 
kandidatės. 

Kretingos pranciškoniškojo 
jaunimo tarnyba, šiuo metu 
vienijanti daugiau nei pusę 
šimto narių ir kelis kartus 
daugiau bičiulių, savo veiklą 
plėtoja nuo 1995 metų. Nuo 
šių metų pradžios leidžia laik
raštėlį „Tik ėjimas", ir vykdo 
keletą projektų. Vienas iš jų 
— ciklas „Vakarai", kurie ren
giami Kretingoje. Jų metu 
kviečiama mąstyti apie kūry
bą, stebint šokio, dainos, teat
ro, poezijos kūrėjų darbo vai
sius. Tokių vakarų nuo pra
ėjusių metų spalio mėnesio iki 
dabar buvo surengta net 32. 

„Muzikinės oazės" projektas 
apeme įvairių koncertų orga
nizavimą. Tarnybos iniciatyva 
Kretingoje koncertavo grupė 
Airija*', iš Vokietijos „Agnus 
Dei" bendruomenes atvykusi 
krikščioniškosios muzikos 
grupe „Sarah". dainininkas iš 

Italijos Marco Tavola ir daug 
koncertuotojų iš įvairių Lietu
vos miestų. 

Birželio mėn. per Šv. Antano 
Paduviečio atlaidus Kretin
goje broliai pranciškonai su 
pranciškoniškuoju jaunimu ne 
tik vedė konferencijas gausiai 
susirinkusiems klausytojams, 
šventė Mišias, linksmino ar 
linksminosi, bet ir evangeliza-
vo miesto aikštėje ir turguje. 

Vasarą Pranciškoniškojo 
jaunimo tarnyba organizavo 
įvairias stovyklas, kurias fi
nansiškai parėmė Lietuvių 
katalikų religinė šalpa, Vals
tybinė jaunimo reikalų taryba, 
Tautinių mažumų fondas, 
Kultūros ministerija, įvairios 
bendrovės ir privatūs asme
nys. 

Liepos mėn. šeimos su vai
kais stovyklavo Pakutuvėnuo
se, ku r iš visos Lietuvos suva

žiavo apie 500 asmenų. Sto
vyklos konferencijų tematika 
apėmė evangelinio atsinauji
nimo ciklą bei mąstymus apie 
vyro, tėvo pašaukimą, jo vaid
menį šeimoje ir visuomenėje. 
Konferencijas vedė broliai 
pranciškonai. Taip pat buvo 
surengta stovykla Karaliau
čiaus vaikams Pagėgiuose. 

Liepos 30 d. Pranciškoniš
kojo jaunimo tarnyba prisidėjo 
rengiant Telšių vyskupijos 
dienas „Kristus vakar, šian
dien, visada" Plungėje, kur 
broliai pranciškonai vedė kon
ferencijas. Jaunimas dalyvavo 
diskusijų grupėse, dalijosi 
mintimis, kaip pritraukti jau
nimą gausiau dalyvauti to
kiuose renginiuose. Rugpjūčio 
gale Pakutuvėnuose prieš 
naujuosius mokslo metus vyko 
rekolekci. TS studentiško am
žiaus jaunimui, kurias prave
dė broliai pranciškonai. 
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NORIAI PRIIMKIME IŠ VIEŠPATIES 
RANKŲ... 

„Kas n e i m a savo k r y ž i a u s i r n e s e k a paskui m a n e — 
n e v e r t a s m a n ę s " (Mt 10,38) 

Kas iš mūsų neturi vienokių 
ar kitokių kryžių? Kai kam 
šeimoje kryžius, kam kaimy
nai kryžius, kai kam. paga
liau, savo paties nesutramdo
mų potraukių kryžius, pavyz
džiui, pamėgtas stiklelis ar 
kas kita. 

Kai kam tenka nešti sunkų 
ligos kryžių. Skausmai kartais 
veria iki pat kaulų smegenų, 
paliečia kiekvieną, net ir ma
žiausią nervą. Ilgos, nuobo
džios dienos, pilnos nerimo 
naktys. Vienuma. Visiškas 
bejėgiškumas. Kartais savai
tes, mėnesius, metus tenka 
būti prirakintam prie patalo. 
Nei pasijudinti pačiam, nei 
pavalgyti... Baisi našta sau ir 
kitiems. Tai baisus ligos kry
žius: čia didesnis, čia mažes
nis, bet vis dėlto kryžius. Kaip 
vertinti šitą kryžių? Kaip jį 
pakelti9 Kaip išnešti kantriai 
iki galo? 

Liga kūno akimis vertinama 
vienaip, dvasios — kitaip. 

Ne vienas, nei krikščionis, 
bus nustebintas klausimu: kas 
yra liga — blogis ar gėris? Ar 
galima taip klausti, pagalvos 
kai kas — juk čia negali būti 
jokios abejonės. 

Nuo to. kaip bus žiūrima į 
liga. daug priklausys ir jos 
įveikimas. Būnant sveikam 
tai svarbu suprasti, kad, su
tikus ligos kryžių, būtų gali
ma rimtai ir nuolankiai jį 
nešti. 

Draugo laukiama apsilan
kant — visada esame pasiruo
šę su džiaugsmu jį priimti, il
gimės jo. o priešo vengiame, 
tiesiog nenorime jo matyti nei 
į savo namus priimti. Tai na
tūralūs mūsų prigimties linki
mai, kuriuos ne kartą reikia 
apvaldyti norint būti Kristaus 
mokiniu, Jo kryžiaus nešėju. 
Jeigu į ligą žiūrima kaip į sa

vo priešą, bus labai sunku ją 
sutikti, sunku pakelti — gali 
net jėgų pritrūkti. 

Žiūrint kūno akimis, liga 
yra blogis, priešas, besikė
sinąs į tai, kas kūnui yra 
brangiausia — sveikatą, gyvy
bę. Į pačią ligą savyje niekas 
negali žiūrėti kaip į gėrį, ku
rioje, anot psalmininko, „Iš vi
sų pusių daužo bangos grės
mingos, pražūtingieji srautai 
baugina"... 

Visai kitaip liga atrodo žiū
rint į ją dvasios akimis. Dievo 
Apvaizdos planuose liga turi 
-ikslą mumyse išugdyti aukš
tesnį malonės gyvenimą arba 
jį praturtinti , sugrąžinti, jeigu 
jis buvo prarastas. Tad, dva
sios akimis žiūrint, liga yra 
gėris, mūsų draugas, tai Dievo 
gerumo ir meilės ženklas 
mums, tai Dievo aplankymas, 
tai Jo malonė. 

Pas vienus aukštus, didelio 
miesto ponus, ateina svečiai. 
Labai nuoširdžiai ir draugiš
kai šeimininkas rodo turimas 
gausias paveikslų, meno kūri
nių kolekcijas. Svečiai žiūri, 
stebisi, grožisi, dalijasi įspū
džiais, šnekučiuojasi. Paga
liau, pabuvę jie jau nori išeiti, 
bet šeimininkas sulaiko ir sa
ko: „Dar kai jo jūs nematėte 
mano namuose — tai mūsų ty
lios, mažos šventovės". Jis nu
veda svečius į nuošalų kam
barį, praskleidžia uždangą, ir 
svečiai pasijunta stovį prie li
gonės lovos. Išbalus, bet pilnu 
paguodos ir ramybės žvilgsniu 
guli ji baltame kaip sniegas 
patale. „Tai mano duktė, — 
pristato ją šeimininkas. — 
Nuo penkiolikos savo gyveni
mo metų ji yra suparalyžiuota 
ir serga. Jau beveik 25 metai, 
kai ji guli ligos patale ir ken
čia. Bet ji yra mūsų namų pa
laima. Tai mūsų tyli, miela 

šventovė. Čia mes visi iš naujo 
mokomės kantrybės. Tai mū
sų palaima". 

Dievo paiaima ir malonių 
šaltiniu liga tampa tik tada, 
kai ji priimama iš Dievo ran
kos ir kantriai pakeliama. 

„Tikroji krikščiono būklė yra 
liga"- — sako gilusis prancūzas 
mąstytojas Paskalis. „Tai ne
reiškia, — aiškina Fiorsteris, 
— kad krikščioniu tegalime 
būti tik sirgdami, bet tai reiš
kia, kad tiktai kentėdami ir 
būdami silpni turime puikios 
progos stipriausiai pareikšti 
savo sielos galybę. Esant 
skausmuose ir vienumoje, ne
paisant nieko, kas tiktai bus, 
galima rinktis tik viena iš 
dviejų: arba visai paskęsti ne
ramume, nekantrybėje, arba 
išėjus iš savo suirusio asmens 
iš aukštybių ramiai žiūrėti į 
savo likimą, atsiduodant die
viškai Apvaizdai. Tas ramus 
kentėjimas yra pirmasis tobu
lybės laipsnis, pasiekiamas 
ligonio kambarėlyje. Bet kas 
išdrįsta praktikuoti, tas net
rukus pastebi, kad tas pirma
sis pakilimas virš ligos yra 
didi vertybė. Tai pirmasis pa
šventinimas, įvadas į visą ne
išsemiamą Kristaus sekimo 
paslaptį". Ligos metu ramus 
žvilgsnis ir pasekmių priėmi
mas iš Dievo rankų — tai se
kimas Kristumi, kuris tobu
liausiai vykdė dangiškojo Tėvo 
valią. 

„Taip. aš kentėčiau ir dar 
daugiau galėčiau pakelti, bet 
kodėl kiti turi dėl manęs ken
tėti... artimieji, vaikučiai. To 
negaliu pakelti". Arba: „Kodėl 
mane Dievas taip apleido li
goje? Bepigu būtų kur ligo
ninėje, aprūpintam vaistais 
sirgti, o dabar... — visų už
mirštam, neprižiūrimam, var
ge, skurde, neturte^ neturint 
galimybės pasikviesti gydy
toją". Arba: „Niekai būtų sirg
ti, jeigu nesusitrukdytų dar
bas. Dabar taip daug svarbių 
reikalų yra. Koks nepatogu
mas". 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBttJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Otf Mgr. Aukse 
S Kane Kalba lietuviSnai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95tti Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
nonte globos ne senelių namuose. 

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

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

pasitarkite. 

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. 

GREIT PARDUODA 

į j į . RE/MAX 
" R E A L T O R S 

offc (773) S86-S9S9 
home (708) 425-7160 
pa ger (708) 886-4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

DISPATCHER 
Fast growing trucking co. seelung 
mululingual individual for driver 

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

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

reouired. Send resume to: 
MC KAY LOGISTICS CORP. 

175 E. Havrtborn Parkway 
Vernon Hills, IL 60061. 

Daugybė: kodėl, kodėl, jei
gu... Ir tai kiekvienoje ligoje. 
Reikia išbraukti visus tuos 
„kodėl". Čia ir yra tobulumas 
priimti ligą iijf Dievo rankų 
tokią, kokią J is siunčia, tomis 
sąlygomis, kuriomis tenka 
sirgti be jokio „kodėl". 

„Esama ir tokių, — sako šv. 
Pranciškus Salezietis, — ku
rie noriai pakentėtų kokį nors 
vargą, nesmagumą, bet ne vi
są, tik jo dalelę, sakydami, 
kad ligoje skausmų nebijo, bet 
nerimauja dėl to, kad netur i 
kuo gydytis ir savo liga ki
tiems sudaro nemalonumų. O 
aš tau sakau, kad ligoje ne tik 
reikia pakentėti, bet tą kan
čią, kurią Dievas siunčia, au
koti Dievui su visais nepato
gumais ir su visomis ligos pa
sekmėmis". 

Ligoje visiškas atsidavimas 
Dievo valiai yra didžiausių 
nuopelnų laimėjimas, tikroji 
krikščionio būklė, kaip sako 
Paskalis. 

JANITORS 
Positions now available at 
OHare airport. Full time 
positions l«t, 2nd and 3rd 

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

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

Skubiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Hickory Hills, IL. 
Tel. 708-728-0208. 

-JCO. 

Paremkite DRAUGĄ ir 
| Laimėkite bilietus i Vilnhj 

ifcrydl parOptno SAS 

Udrm>. 

|T«l«K>n«i C. 

AUKA 1 d o l . 

m»pto» ^ M p J > p.1, m IMU MM »Ml»i| — B 

. N1«14 į , J _ 

„Dievui labiau patinki, kai 
ligoje atsiduoti Dievo vahai 
negu būdamas sveikas atlieki 
daugybę gerų darbų", — sako 
šv. Jonas Auksaburnis. 

Tad neškime ^gos kryžių ir 
ligą priimkime .;aip Dievo Ap
vaizdos dovaną. 

Pasitikėjime Viešpačiu — 
laimėjimas didžiulis! 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
GRŪTO PROBLEMA 

Tikriausiai jau visi esame 
skaitę gausias nuomones apie 
šiuo metu Lietuvoje iškilusį 
klausimą, ryšium su Grūto 
mišku Dzūkijoje. Kartais reiš
kiamos vienos kitoms prie
šingos „karštos" nuomonės. 
Panagrinėkime faktus. 

Sovietinės okupacijos metais 
įvairiose Lietuvos vietose, 
viešpataujančios komunistų 
partįjos ir jai klusnios admi
nistracijos noru buvo pristaty
ta eilė paminklų komunistų 
žymūnams pagerbti ir pami
nėti . Didžiausia jų dauguma, 
tai aukšti okupacinės valdžios 
pareigūnai, daugiau ar ma
žiau pasižymėję Lietuvos lais
vės priešai. Jų tarpe neran
dame nei vieno, Lietuvai ir lie
tuvių tautai bent nežymiai pa
lankesnio ar žmoniškesnio. 

Kiek tuose visuose s t a b u o 
se" yra istorinės ar meninės 
vertės? Istoriniai, tai vienos iš 
žiauriausių, utopiškiausių vi
suomeninio gyvenimo sistemų 
vykdytojai, kuriems buvo sve
timos pagrindinės žmogiškojo 

orumo, laisvės sąvokos. Tai 
žmonės, kurie į istoriją įeis 
kaip žmonijos gėda. Kodėl Lie
tuva turi būti vieta, kurioje 
„įamžinamas" jų buvimas ir 
„nuopelnai"? 

Apie tų s t abų" meninę ver
tę kalbėti net netenka. Tai pa
prasčiausi socialist inės rea
lybės" griozdai. Jų meninė ar 
istorinė vertė yra lygi nuliui. 

Dabar kyla klausimas: Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo momentu, kieno nuosa
vybėje buvo šie s t a b a i ? " Kie
no nuosavybėje jie liko, juos 
nuėmus nuo pjedestalų? Buvo 
minima spaudoje, kad jie bus 
perduoti Lietuvos Gyventojų 
Genocido ir Rezistencijos Tyri
mo Centrui. Jei taip buvo pa
daryta, kaip jie atsidūrė da
bartinio savininko rankose? 
Kokiomis sąlygomis? J a s pri
dera peržiūrėti moraliniu ir 
tautiniu atžvilgiais. 

Tiems s t a b a m s " Lietuvoje 
nevieta. Kaip jų atsikratyti? 

Paskelbti viešą jų išparda
vimą, su sąlyga, kad jų pirkė
jas juos iš Lietuvos išsivežtų, 
arba, metalinius atiduoti me-

Tarybinio laikotarpio „didvyrių" skulptūros iš Kauno pakeliui \ Groto 
parke kuriamą joms „šventovę". Nuotr. Eltos 

talo tirpykloms, akmeninius 
paversti akmens skalda. 

Jeigu jau būtų apsispięsta 
Grūto „parko" nenaikinti, jo 
lankymą apkrauti dideliu mo
kesčiu, kurio pajamas panau
doti partizanų šeimoms šelpti. 
„Parko" atidarymą atidėti iki 
Rusijoje ir Izraelyje bus atida
ryti panašūs parkai, kuriuose 
bus atidengtos Adolfo Hitlerio 
ir kitų nacių statulos. 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 

MINTYS PO TEISMO 

Perskaitęs J . Janušaičio ko
respondenciją iš Daytona 
Beach, FL., tilpusią „Draugo" 
rugpjūčio 19 d. laidoje, be galo 
nudžiugau patyręs, kad (cituo
ju): „...JAV LB Krašto valdy
bos Socialinių reikalų tarybos 
ilgai trukusi teisme byla su 
Clevelando 'Sodybos' patikė
tiniais pagaliau baigėsi". 

Aišku, kad po susirėmimo 
abi pusės nukentėjo finansiš
kai. Aišku, kad kaltinusioji 
pusė nukentėjo prestižiškai. 
Taip pat aišku, kad padavu-
sieji teisman turi jaustis „lyg 
musę kandę". 

„Sodybos" patikėtiniai sko
las moka iš savo kišenių. LB 
valdyba turėtų pasekti jų pa
vyzdžiu ir nenaudoti iždo lėšų, 
sudėtų daugelio prieš tokius 
teismus nusistačiusių. 

Yra dar kita išeitis, tai LB 
Krašto valdybai visą abiejų 
pusių finansinę atsakomybę 
pasiimti an t savo pečių, kaip 
„pakūtą" už pasikarščiavimą 
ir pernelyg išaugusią ambi
ciją. Gal tokia pamoka para
gins veikėjus ateityje pasinau
doti mūsų pačių Garbės teis
mais. Būtų pigiau, greičiau ir 
patriotiškiau. 

Vis dėlto keista, kad JAV 
LB Krašto valdyba apie šios 
bylos panaikinimą nepraneša 
savo apylinkėms oficialiu raš
tu. 

Zigmas Grybinas 
OTallon, IL 

LAIKAS SUSIPRASTI 

Ačiū Antanui Dundzilai už 
iškeltą mintį („Draugas", 
1999.8.20) dėl Lietuvos pilie
tybės a.a. amb. Stasio Lozo
raičio našlei Danielai Lozorai
tienei. Stebimės, kad pilietybė 
jai nebuvo anksčiau suteikta, 
ir pritariame, kad tai turėtų 
būti padaryta artimoje atei

t y STA* ALUANCt 

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

No one makes roend-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure gfces you a relaxed mom-
ing amVal for business or pleasure. 
When you're ready to return, youll 
enjoy umc-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Būonomy Oass, you can be 
sure our servtce will be vKorld-dass, 

and wffl aBow you to arnve rested and 
refreshed - afl for a reasonatote fare. 
Find out what a wortd of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just cail your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 

tyje. Praėjus penkeriems me
tams po ambasadoriaus mir
ties, šiais metais perlaidojus 
Stasio Lozoraičio palaikus Lie
tuvoje, 1999 m. labai tiktų su
teikti Danielai Lozoraitienei 
Lietuvos garbės pilietybę. A.a. 
amb. Stasio Lozoraičio arti
mas draugas, dabartinis Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, dažnai lankydavosi 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone bei Lozoraičių namuose 
Romoje. Jis mate ir puikiai su
pranta, kaip abu Lozoraičiai 
rūpinosi Lietuvos reikalais ir 
su pasišventimu dirbo Lietu
vai. A.a. amb. Stasio Lozorai
čio, kad ir simoolinė pensija, 
tikrai priklausė jo našlei, nes
varbu, kas ji bebūtų, nesvar
bu, kokios pilietybės. Daniela 
Lozoraitienė visuomet rėmė 
labdarą ir kitus svarbius už
mojus Lietuvoje, ir tebedaro 
tai dabar. Nėra abejonės, kad 
ta nedidelė ambasadoriaus 
pensija vėl sugrįžtų į Lietuvą 
jai naudingais keliais. 

T e r e s ė ir A l g i m a n t a s 
Landsbe rg i a i 

Upper Marlboro, MD 

SAVIŽUDYBĖS — 
TARYBINIS PALIKIMAS 

Kad ir kažin kaip nenorė
tum kalbėti apie šią Lietuvos 
votį, atrodytų, lyg norėtum 
paslėpti ylą maiše. O ylos pa
slėpti maiše dar niekas nesu
gebėjo! 

Savižudybė paprastame gy
venime laikoma nenormaliu 
reiškiniu. Juk žmogus ateina į 
šį pasaulį ne tam, kad atimtų 
sau gyvybę, bet kad galėtų 
pasidžiaugti gyvenimu ir su
rasti jame sau laimę. Bet ne 
visada taip esti. Vieniems gy
venimas — „rožėmis klotas", o 
kitiems — ,^šarų pakalnė". 

Pastarąją grupę sudaro žmo
nės, kurie savo gyvenime ne
mato nieko š^įesaus ir nesitiki 
geresnės ateities, praranda 
norą gyventi ir vienintelė išei
tis — savižudybė! 

Lietuvoj atstačius neprik
lausomybę, žmonės tikėjosi 
naujo, geresnio gyvenimo. To
kios viltys išsipildė, deja, ne 
visiems. Didžioji dalis gyven
tojų vis nesulaukia geresnės 
ateities — gyvena skurdžiai ir 
nesitiki sulaukti ko geresnio. 

Vidutiniškai pasauly 
100,000 gyventojų tenka 26 
savižudybės, o Lietuvoj — 42 
(žiūr. „Veidas", 1999 m. Nr. 
29)! Pereitais metais Lietuvoj 
nusižudė 1,557 žmonės. Gydy
tojai pripažįsta, kad kaimuose 
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daugiau savižudybių, negu 
miestuose. 

Savižudybių priežastys labai 
įvairios. Kai kurie savižudžiai 
parašo laiškus. Vienas jurbar
kietis prieš mirtį parašė laiš
kus motinai, draugei ir net 
mirusiam tėvui (matyti , taip 
diktavo sąžinė?). O kiti žudosi 
net kelis kar tus , kol pasiekia 
„rezultatų". Žinoma, dorovinis 
palaidumas, alkoholizmas ir 
iškrypusi galvosena, nepripa
žįstanti nei žemiškų, nei dan
giškų autori tetų, veda į dva
sinį chaosą ir gyvybės nuverti
nimą. Tų „dorybių" priskiepijo 
ir paliko tarybinė okupacija. 

Lietuvos psichiatrai visaip 
aiškina nusižudymų priežastis 
— net ir skendimus bando su
sieti su nusižudymu (šiemet 
per 2 mėnesius nuskendo 160 
žmonių!). Manoma, kad auto 
avarijose taip pat gali būti sa
vižudybių. Spaudoj nurodo
mas ats i t ikimas, kai vaikinas 
(panevėžietis) įsiviliojo į auto
mobilį merginą, kuri ruošėsi jį 
mesti, rėžėsi į priešingą kryp
timi važiuojantį sunkvežimį: 
mergina žuvo, o j is liko gyvas. 
Giminės tiki. kad vaikinas 
sąmoningai lėkė į mirtį. 

Psichologai ieško savižudy
bių priežasčių šeimose: pvz., 
tėvas nuver t ina vaikus, jų ne
pripažįsta arba pameta šeimą, 
o toks suaugęs va ikas dažnai 
nesugeba kovoti su gyvenimo 
kliūtimis. Nepagydoma liga 
gali privesti prie savižudybės. 
Religinis a tša l imas taip pat 
nuvert ina Dievo duotą gyvybę. 

Supran tama , geriausia ko
vos priemonė su šia blogybe — 
pašalinti priežastis tai bėdai. 
Ir čia įvairių mokslo šakų spe
cialistai laužo galvas ir kur ia 
įvairias teorijas, kaip tai pa
daryti . Rezultatų vis nematy
ti. Labai gaila, kad psichologai 
mažai vert ina religijos reikš
mę šioje nelaimėje. O juk buvo 
laikas Lietuvos istorijoje, kai 
vysk. M. Valančius labai sėk
mingai kovojo su girtavimu. 
Savižudybės — sudėt ingesnė 
problema, bet kodėl nesišaukti 
dieviškosios pagalbos? 

V y t a u t a s V a l y s 
Detroit, MI 

* F i n a n s ų m i n i s t e r i j a 
p e r v e d ė Žemės ūkio ministe
rijai 10 mln. Lt kompensaci
joms už žemę, miškus ir van
denį išmokėti. Dar 10 milijonų 
litų pervesta tiesiogiai apskri
t ims žemės reformai vykdyti 
pagal Žemėtvarkos ir teisės 
depar tamento prie Žemės ūkio 
ministerijos paskirstymą. 
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Koplytstulpis Kirdeikių šventoriuje. Nuotr kun. J . Čepėno 

A. t A. 
DONATUI ŠATUI 

s ta iga m i r u s , j o mielą žmoną SAULĘ, sūnų 
VYTAUTĄ, dukras AUDRONĘ ir DAIVĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Brigita ir Zigmas Jakimčiai 

Julija ir Andrius Jakimčiai 

Irena Jakimčiūtė 

A.tA. 
dr. JUOZUI GUDAUSKUI 

mirus, jo žmonai GIEDRAI, dukrai DAINAI, žentui 
ZSOLT ir sūnui TOMUI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą. 

Indrė ir Vytas Šemogai 

Genovaitė ir Tadas Baužai 

LIETUVIU FONDAS / rLITHUAIMIAM FOUNDATION, INC. 
14911 127th Street • Lemor.t. IL 6C439«(530) 

F a x (630) 
257-1615 
257-1647 

Santrumpos atm. įn. = atminimo įnašas, .pavardė po dvitaškio = 
aukotojas. įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš 
viso. 

1999 m. l i e p o s m ė n . 

lx$10 Wolff Valeria, $245. 
2z$26 Klimkienė Gintarė, $25; Žygas Juozas ir Apolonija 

atm. įn: Baltutienė Danutė,$l,085. 
lx$30 Baltutis Aleksas atm. įn: Bal tut ienė Danute. $400. 
3x$60 x$650,x$650, Kučiūnas Aleksandras ir Jūra , $375. 
lx$100 Džiugas Stasys ir Sofija, $1,400. 
1x101 Sivakumar K. S.., $101. 
l x $ 1,325.69 Griežė Jurgelevičius S t a sys , pa l ik imas , 

$13, 025.69. 
I i viso $1,766.89. 

1 9 9 9 m . r u g p j ū č i o m ė n . 

lx$5 Mickevičiūtė Renata, $5. 
lx$20 Kondratas Victor, $20. 
3x$25 Bražėnas Algimantas atm. įn.: įm. J anusas Antanas 

ir Zuzana, $26 Jurkutė Aldona, $25; Vencius Stanislovas, $25. 
3x$l00 Martinienė Marija atm.: įm. Raugailis Jonas ir 

Aldona, $451; Šalčiūnas Jeronimas. $100: Žliobaitė Julija 
Audra: įm. Žlioba dr. Petras ir Laima, $100. 

lx$350 Antanėl i s Gediminas a tm. įn.: Krikšto tėvai 
i Adamonis t rus t ) $100. Šulskis Donna. Arūnas ir Rickis $100: 
Drazdžių šeima $30, Reškevičius Albinas ir Gražina $25 ir 5 
kt. asm., $350. 

lx$510 Vengrienė Ona atm.- Garsys Vladas ir Angelė, 
Drukteinis dr. Albertas ir Jū ra $150, Hauser John ir Marija 
$50. Mickevičius Genovaitė $50. Bliudnikas Nijole ir Valė $30. 
Brickus Romas ir Rima $30. Adams Anna $25. Balta Danutė 
$25. Jansonas Irena $25, LB Cape Cod apylinke $25. Petrutis 
Alfa ir Regina $25, Zdanys Romas ir Rima $25. 5 kt. asmenys, 
$2.510. 

2x$l ,000 x $28.000; TCF National Bank Illinois, $3.000 
I š viso 3,260. 

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1999.VIII.31 - 9.672,042 dol. 

Gau tomis pa lūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą 6.607,073 dol. 

Palikimais gauta $4,907.444 dol. 
Padaryk ime t e s t amen tus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių Fondui LITHUANIAN FOUNDATION. INC.. A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION. Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas 
remia lietuvybe. 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 

Mieli ska i ty to ja i , prime
name, kad dar daug kas nėra 
grąžinęs bilietų laimėjimo 
šaknelių. Laimėjimų trauki
mas vyks jau šį šeštadienį 
Martiniąue pokylių salėje, tad 
paskubėkite! Beliko tik kelios 
dienos! 

Lie tuvos Vyčiu 112 kuo
p a pradeda rudeninę veiklą 
susirinkimu antradienį, rug
sėjo 21 d.. 7:30 vai. vak.. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus renkama kuopos 
valdyba. Vytių seimo delega
tai papasakos apie seimo įvy
kius, po to — vaišės ir paben
dravimas. Kviečiami ne tik 
visi nariai, bet ir norintieji 
prisijungti prie pras/ningos 
Lietuvos Vyčių veiklos. 

„Draugo" j ub i l i e j i n i s kon
certas, kurį atliks trys jungti
niai chorai — Čikagos „Dai-
nava". Clevelando „Exultate" 
ir Toronto „Volungė". įvyks 
lapkričio 28 d., sekmadienį. 
Mother McAuley aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje 
(3737 W. 99th St.. Chicago, 
IL). 

Čikagos l i e tuv ia i minės 
Lietuvos himno autoriaus 100 
metų mirties metines. Aka
deminę paskaitą „Vincas Ku
dirka — poezija, proza, publi
cistika" skaitys docentė iš 
Lietuvos dr. Irena Slavinskai
tė. Aktore Virginija Kochans-
kyte. — dailiojo žodžio meni
ninkė, ir pianistas Rokas Zu
bovas atliks meninę dalį. 
Visuomenė prašoma užsisa
kyti vietas spalio 3 d., sekma
dienio renginiui. Minėjimas 
vyks Jaunimo centre. 

P r a t u r t ė j o L i t h u a n i a n 
Mercy Lift lo ter i ja! SAS oro 
limjos atstovas per American 
Travel agentūros savininką 
Vytą Lauraitį Lithuanian 
Mercy Lift loterijai padovano
jo antrą porą bilietų į Lietu
vą. Skatiname kuo greičiau 
įsigyti ir sugrąžinti LML lai
mėjimų bilietėlius. Traukimas 
vyks per ..Stebuklų kelionės" 
pokylį rugsėjo 25 d. Bilietus ir 
vietas užsisakykite, skambin
dami tel. 708-442-8297. 

Union P ie r l i e tuv ių d r a u 
gija iš savo iždo paskyrė 300 
dol. auką neįgaliųjų vaikų 
Lopšelio namams Kaune sta
tyti. Pinigai yra pridėti prie 
bendro Lopšelio fondo. Greitu 
laiku vyks Lopšelio globos- val
dybos posėdis, kuriame bus 
nutarta, kaip esamą ižde su
mą tinkamiausiai panaudoti 
būtiniems lopšelio reikalams. 

Prof. dr . J o n a s Bogu ta , 
naujojo Šventojo Rašto apipa
vidalintojas, kviečia visus, 
norinčius pamatyti praėjusių 
metų Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus 
viešnages Čikagoje nuotrau
kas „Internete". ..atsiversti" jo 
..Interneto" puslapį: 

www. boguta.com 

D a r y r a l ikę ir pavienių, ir 
net viso stalo bilietų, į jubilie
jinį „Draugo" pokylį! Atvykite 
į „Draugo" šventę, kurioje 
ruošiama įdomi programa ir 
puikios vaišės. Bilietus užsi
sakyti galite mūsų laikraščio 
administracijoje darbo valan
domis. 

Vyresniųjų l i e tuv ių cent 
r e „Seklyčioje" rugsėjo 22 d., 
trečiadieni, 2 vai.p.p. dr. Li
nas Sidrys, akių ligų specialis
tas ir chirurgas, pasakos apie 
akių priežiūrą ir katarakto gy
dymą lazeriu. Tuo pačiu gydy
tojas atsakinės ir patars klau
sytojų rūpimais klausimais. 
Visi kviečiami ir laukiami, ne
praleiskite progos. Bus ir ben
dri pietūs. 

V y t a u t a s i r Genova i t ė 
Musonia i , k a r t u su Amer i 
kos Lie tuv ių gydyto jų są
j u n g o s n a r i a i s , dalyvaus 
„Draugo" sukaktuvinėje puo
toje rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
Martiniąue salėje. Džiaugsi
mės juos visus matydami. 

A n t a n a s Vala i t i s , „Draugo" 
skaitytojas ir rėmėjas, liepos 
25 d. šventęs savo 95-ąjį gim
tadienį, iš savo bičiulių gavo 
piniginiu dovanų, kurias pas
kirstė taip: Sibiro tremtiniams 
— 100 dol., „Lietuvos Naš
laičių globai" — 100 dol.. Lie
tuvos partizanams — 100 dol., 
„Draugui" — 100 dol. ir tėvų 
pranciškonų Šv. Antano baž
nyčiai Kretingoje paaukojo 25 
dol.. dėkodamas savo globėjui 
šv. Antanui už sulauktus 95 
metus ir prašydamas jo globos 
likusioms savo gyvenimo die
noms. A.K. 

Violeta i r Algis Modes t a i 
gyvenantys Hickory Hills, IL, 
St. Džiugo fondui, įsikūrusiam 
Raseinių viešoje bibliotekoje, 
padovanojo daug vertingų 
knygų, leidinių, plokštelių, 
gaidų ir muzikinių programų. 
Muz. Algis Modestas buvo 
veiklus visuomenininkas, o 
taip pat trijų lietuviškų tauti
nių šokių švenčių muzikinis 
direktorius ir vadovas. 

. .Antras k a i m a s " pasirodys 
1999 m. spalio 9 d. vakare 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
XV tarybos trečiosios sesijos 
metu. Lietuviškoji visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti ne tik 
šeštadienio vakarienėje ir pro
gramoje, bet ir pačioje tarybos 
sesijoje, kuri prasidės penkta
dienį, spalio mėn. 8 d., ir tę
siasi iki sekmadienio, spalio 
mėn. 10 d. Visą informaciją 
apie šią tarybos sesiją galima 
gauti kreipiantis į V. P. Janu
šonis. P.O. Box 351/352, Dous-
man, WI 53118. Tel. darbo 
metu: 414-965-2064. telefaksu 
bet kuriuo metu 414-965-
4247. 

Lietuvių p r e k y b o s r ū m a i 
padovanojo „Daugui" 90-ojo 
gimtadienio proga 200 dol. La
bai ačiū! 

Pasaulio lietuvių centre veikia dovaninių prekių parduotuvėlė, kurioje 
galima įsigyti ir knygų, ir spaudos, ir gražių dovanų. 

Nuotr. Agutes Tiškuvienės 

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS „SEKLYČIOJE' 

Baizeko muziejaus biblioteka turtina leidyklos ir atskiri žmones, kurie 
siundą savo išleistas, parašytas ar turimas knygas. Neseniai muziejuje 
apsilankiusi viešnia Renata Javovaitiene iš Klaipėdos padovanojo savo 
tėvo. Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros profesoriaus Vlado 
Pupsio knygą ..Lietuvos mokykla atgimimo metai '1905-1918)", išleistą 
Klaipėdos universiteto leidykloje 1995 metais. Nuotraukoje iš kairės: 
Stanley Balzekas, Renata Javovaitiene su dukrele bei muziejaus geneolo-
gijos skyriaus vedėja Loreta Mizariene 

Už v i e n ą d o l e r į - d u bilie
t a i \ L i e tuvą ! SAS oro linijų 
vadovybė „Draugui" padova
nojo du lėktuvo bilietus, ku
riuos galima laimėti, už dolerį 
įsigijus laimėjimo bilietėlį, o 
jis bus t raukiamas iškilmingo 
„Draugo" pokylio metu rugsė
jo 26 dieną Martiniąue poky
lių salėje. Dar yra likę loteri
jos bilietėlių, kuriuos įsigyti 
galite mūsų administracijoje 
darbo valandomis. 

Aleksas Laurai t i s , Ameri
can Travel agentūros vienas 
savininkų, mielai ir sąžiningai 
patarnauja lietuviams, pla
nuojantiems lėktuvais kelio
nes ne tik į Lietuvą, bet ir ki
tur. Jis pats su svečiais da
lyvaus „Draugo" sukaktuvi
nėje puotoje sekmadienį, rug
sėjo 26 d., 4 vai. p.p., Marti
niąue salėje. Jeigu kas 
nepažįsta A. Lauraičio, bus 
gera proga susipažinti . 

„Margutis W spalio 17 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. rengia 
neeilinį koncertą, kurį atliks-
mišrus choras „Kamertonas" 
iš Kauno. „Kamertono' ' kon
certai prasidės spalio 8 d. New 
Yorke, po to choras keliaus į 
Hartfordą spalio 10 d., į Put-
namą spalio 13 d., į Cleve-
landą spalio 15 d., į Detroitą 
spalio 16 d., į Čikagą spalio 17 
d., į Philadelphiją spalio 23 d. 
ir paskutinis koncertas Balti-
morėje vyks spalio 24 d. Į 
„Margučio II" ruošiamą kon
certą bilietus prašoma įsigyti 
„Seklyčioje". 

Pal . J u r g i o Matulaič io 
misija spalio 10 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje ruošia pietus. Gau
tos lėšos padėtų įsigyti naujus 
vargonus. Pietums ruošti su
darytas komitetas: Irena Kaz
lauskienė (pirmininkė), Vanda 
Gvildienė, Raminta Marcher-
tienė, Zita Dapkienė, Birutė 
Navickienė, Ona Abromaitie-
nė, Irena Galinienė, Bronė 
Nainiene. Reikia užsisakyti 
stalus ir vietas. Skambinkite 
Vandai Gvildienei tel. 630-
271-9136 arba Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346. Bilie
tus galite įsigyti kiekvieną 
sekmadienį prieš šv. Mišias 
prie bažnyčios. Kviečiame da
lyvauti pietuose ir tuo prisidėti 
prie naujų vargonų įsigijimo. 

JAV LB Soc ia l in ių reika
lų taryba ir Lietuvos ambasa
da bei JAV LB Vašingtono 
miesto apylinkė kviečia visas 
JAV veikiančias labdaros or
ganizacijas, telkinius, būrelius 
ir pavienius asmenis, teikian
čius humani tar inę pagalbą 
Lietuvos žmogui, dalyvauti 
konferencijoje „Dovana Lietu
vai", kuri įvyks š.m. lapkričio 
5-7 d., Key Bridge Marriott 
viešbutyje, Arlingtone. Virgi
nijos valstybėje. Visą informa
ciją galima gauti atsiunčiant 
savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefoną telefaksu 773-436-
6909 arba elektroniniu paštu: 
ajbudrys@ameritech.net; arba 
skambinant telefonu 773-284-
6786. Atsiliepus atsakovui ži
nias prašome įkalbėti aiškiai 

N o r i t e susirast i d a r b ą ? 
Skaitykite ,. Draugo" skelbi
mus! Prenumeruokite „Drau
gą"! Visi JAV gyvenantys lie
tuviai, kurie dar niekada ne
buvo užsisakę šio vienintelio 
užsienio lietuvių dienraščio, 
laikraštį užsisakyti gali papi
ginta kaina. Metams - tik 65 
dol.! Si nuolaida galios tik ri
botą laiką, taigi skubėkite už-
siprenumeruoti.,Draugą". 

Savo jubil iej inei šven te i 
„Draugas" pasirinko rugsėjo 
26-ąją. Net du renginiai vyks 
tą dieną. 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
bus aukojamos šv. Mišios. Pa
mokslą sakys kun. Viktoras 
Rimšelis. 4 val.p.p. Marti
niąue salėje mūsų skaitytojų 
ir svečių laukia iškilmingas 
„Draugo" pokylis, į kurį bilie
tus užsisakyti galite dienraš
čio administracijoje darbo die
nomis. 

Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių piliečių draugija (Li
thuanian Citizens Society) lei
džia savo laikraštėly „News-
letter" anglų kalba. Paskuti
niame rudens numeryje leidi
nukas pasakoja apie lietuvių 
kilmės Fulbright stipendinin
ką John D. Wicinas. 11,056 
dol. vertės stipendija lietuvių 
kilmes amerikiečiui leis šešis 
mėnesius studijuoti ir dirbti 
Lietuvoje. Lietuvių piliečių 
draugija džiaugiasi, jog J. Wi-
cinas tapo ir vienu iš naujau
sių jos draugijos narių. 

Š i a u r i n i ų Čikagos prie
miesč ių l ietuviai į puošnią 
Concorde pokylių salę Kildeer 
miestelyje 'Illinois i rinksis 
spalio 16 d., šeštadienį. Tradi
cinis rudens pokylis pavadin
tas „Palydint šį amžių". Poky
lio programoje - Virginijaus 
Švabo muzika ir šokiai. Sku
bėkite užsisakyti bilietus iki 
rugsėjo 25 d., skambindami 
Elenai Skališienei tel. 847-
623-7927. 

Bever ly Shores Lietuvių 
k lubo susirinkimas įvyks 
rugsėjo 30 d., ketvirtadienį, 2 
vai. Michigan City Public Li-
brary (Franklin ir 4 Str.). susi
rinkimų salėje. Po susirinki
mo ruošiama kavutė, o Algis 
Liepinaitis rodys filmajuostės 
ištraukas apie Pažaislio festi
valį ir Lietuvos seselių kazi-
mieriečių veiklą Pažaislyje. 
Kviečiame visus dalyvauti 

L ie tuvos Vyčių veikla 
v i suomet a ts ispindėjo ir te-
b e a t s i s p i n d i ..Draugo" pusla
piuose, tad malonu, kad vyčiai 
savo dienraštį remia ir žada 
dalyvauti sukaktuviniame po
kylyje. Ar Jus taip pat daly
vausite? Botų liūdna, jeigu 
neateitumėte... 

Skelbimai 

Tautos šventę (rugsėjo 8 d.) 
„Seklyčioje" švęsti susirinko 
gausus būrys vyresniųjų lietu
vių, ir visi labai pakiliai nusi
teikę sustoję prieš dailiai pa
kabintą trispalvę sugiedojome 
Lietuvos himną. 

Pakalbėti apie mums taip 
brangią šventę, renginių va
dovė E. Sirutienė pakvietė vi
siems gerai žinomą ir ger
biamą pedagogą panevėžietį 
Juozą Masilionį. J . Masilionis, 
baigęs Panevėžio gimnaziją, 
Vytauto Didžiojo universitete 
humanitarinių mokslų fakul
tete studijavo lietuvių kalbą, 
literatūrą ir pedagogiką. Dip
lomą jis gavo 1940 m. Vilniaus 
universitete. Mokytojavo Jo
niškio, Regensburgo ir Schein-
feldo gimnazijose, ilgus metus 
buvo Čikagos aukšt . mokyklos 
direktorius. Bendradarbiavo 
daugelyje lietuvių laikraščių 
ir žurnalų 1947 m. Scheinfelde 
rotatoriumi išspausdino 3 da
lių lietuvių l i teratūros vado
vėlį. Nuo 1963 m. globoja Či
kagos aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos metraščius. 
1963 m. išleido monografiją 
apie Panevėžį. 

Prelegentas savo paskaitą 
pavadino „Pamąstymai Tautos 
šventę švenčiant". Paaiškino, 
kad šventės yra dvejopos: reli
gines — bažnytinės ir tautinės 
valstybinės. Religinės išsivys
tė iš žydų Senojo Testamento, 
kuriame buvo aiškinama, kad 
Dievas, kurdamas pasaulį, 
dirbo šešetą dienų, o septin
tąją ilsėjosi, atseit , tai buvo 
poilsio diena. Tai dabar žydai 
ilsisi švęsdami „Subatą", mu
sulmonai — penktadienį, o 
krikščionys — sekmadienį. 
Kai Romos katalikų Bažny
čioje buvo pradėti garbinti 
šventieji — pasidarė net 46 
privalomos šventės — nedarbo 
dienos. Tiek nedarbo dienų 
pradėjo kenkti ekonomikai — 
tai dauguma jų tapo nukeltos 
į sekmadienius. Katalikų baž
nyčia reikalauja prieš didžią
sias šventes susikaupti , pasi
rengti joms, dėl to prieš Ka
lėdas yra adventas, o prieš Ve
lykas — gavėnia. Savo pas
kaitą prelegentas ir pavadino 
„Pamąstymais", nes ir mes tu
rime susimąstyti ir daug ką 
apmąstyti, švęsdami savo 
Tautos šventę. 

Valstybinės šventės yra ne
vienodos kilmės. Nežinoma, ar 
senosios valstybės turėjo ko
kių valstybinių švenčių. Žino-
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ma tik, kad 753 m. Romos im
perijoje buvo švenčiama Ro
mos įkūrimo šventė. Prancū
zijos imperatorius Liudvikas 
XI sakė, kad „Valstybė — tai 
aš", bet prancūzų Tautos 
šventė švenčiama liepos 14-
ąją. Tai — diena, kai per revo
liuciją buvo sugriauta Bastili
ja . Baltijos valstybės švenčia 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventes. Lietuva išsiskiria iš 
Baltijos valstybių tuo, kad tu
rėjo savo valstybę nuo Min
daugo laikų. Mindaugas Lie
tuvos karaliumi buvo vaini
kuotas 1253 m. liepos 6 d., o 
1930 m. Lietuvoje buvo pa
minėta (ir net labai iškil
mingai) Vytauto Didžiojo vai
nikavimo 500 metų sukaktis. 
Lenkams klasta sutrukdžius 
Vytauto vainikavimą yra likęs 
tik popiežiaus raštas — doku
mentas, kuriuo Vytautas buvo 
paskelbtas Lietuvos karaliu
mi. Šiandieninėje Lietuvoje 
liepos 6 d. švenčiama kaip 
Tautos šventė, bet mes, išei
vijos lietuviai, tęsdami pirmo
sios nepriklausomybės tradici
jas , prisimename ir rugsėjo 8-
osios šventę. Vytautą Didįjį 
savo eilėraščiuose labai išgar
bino ir iškėlė poetas Maironis. 

J . Masilionis pasakojo apie 
talkos atsiradimo prasmę. 
Talka — tai sena lietuviška 
tradicija, kai kokiam nors 
svarbiam ar skubiam reikalui 
esant visi kaimynai ar gimi
naičiai padėdavo vieni ki
tiems. Žinoma, buvo ir tokių, 
kurie sakė, kad „apseis ir be 
manęs". Kas gi būtų padaryta, 
jei visi taip būtų sakę? Paskai
tininkas priminė, kad Čikago
je turime 3 lietuviškas radijo 
programas ir vieną televizijos. 
Ar daug kas joms padeda išsi
laikyti savo aukomis. Jaunimo 
centrui galą su galu suvesti 
aukomis padeda mažiau kaip 
tūkstant is tautiečių, nors jo 
paslaugomis naudojasi bega
lės žmonių. 

Po to paskaitininkas pasako
jo apie tai , kas buvo padaryta 
tų, kurie dirbo ir tebedirba. 
Išeivija padarė tikrai daug. 
Sakoma, kad gilioje senovėje 
buvo sukurt i septyni stebuk
lai, iš kurių teliko tik pira
midės ir sfinksas. Išeivija pa
darė septynis kart septynis, o 
gal ir daugiau stebuklų, nes 
talkino vieni kitiems. Išeivija 
dirbo ir stengėsi, kad JAV 
valdžia nepripažintų Lietuvos 
okupacijos. Kreipėmės į įvai

riausias valdžios įstaigas, ra
šėme laiškus, rengėme demon
stracijas. Ir padarėme. JAV 
nepripažino Lietuvos okupaci
jos. Sukūrėme Lietuvių Bend
ruomenę ir daug kitokių orga
nizacijų. Prie mūsų stebuklų 
priklauso: Lietuviškų mokyk
lų sukūrimas ir jų išlaikymas. 
Lietuviškos enciklopedijos iš
leidimas, kurią dabar „Bosto-
niške" vadina (leidėjas J . Ka
počius). Ir ar ne stebuklas B. 
Kviklio „Mūsų Lietuvos" ketu
ri tomai ir septyni tomai „Lie
tuvos bažnyčių"? Buvo ruošia
mos Dainų ir Tautinių šokių 
šventės. (Į jas suvažiuodavo 
tautiečiai iš viso pasaulio, o 
mes ašarodami griaužėmės, 
kad niekas nedalyvauja iš 
okupuotos tėvynės Lietuvos). 
Įsisteigė lietuviška opera, 
teat ras , turėjome kelias lietu
viškas radijo programas, o 
sekmadieniais grožėdavomės 
„Pelkių žiburėliu". Buvo 
įsteigti fondai Lietuvai parem
ti ir pan. Nereikia užmiršti ir 
lietuviškųjų parapijų, kurių 
daugelis prisidėjo prie lietu
vybės išlaikymo ir ugdymo. 
Taigi dirbome savo tautai ir 
palaikėme Lietuvos laisvės 
viltį. „Daug rankų sunkią 
naštą paneša" — jau šventėm 
Baltijos kelio dešimtmetį. Kai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonių rankos laikėsi susi
kabinę, susvyravo sovietų im
perija. Daug rankų daug dar
bų padarė. 

Renginių vadovė padėkojo 
prelegentui už tokią įdomią ir 
išmąstytą paskaitą ir pasi
džiaugė, kad kviečiamas pas
kaitos skaityti jis nepasakė 
„apseis ir be manęs"., 

Po to Algimantas Barniškis 
a t idarė savo „dainų skrynelę" 
ir mes kartu dainavome dar 
net ir negirdėtų, naujų dainų. 
Žemaičiams širdį paglostė dai
na apie Dubysą. 

Mūsų gražiabalsė Aldona 
Pankienė yra ir puiki dekla-
matore. įsijautusi ji padekla
mavo Pauliaus Ju rkaus le
gendą „Beržai" ir padainavo 
dainą „Mano pasaulis". 

Po to vėl dainavome, t.y. pri
tarėme, A. Barniškiui, kuris 
padainavo „Pušelę" ir „Taip 
gražiai gražiai mane augino" 
bei naujų dainų iš savo nese
niai išleistos garsajuostės. 
Tikrai įspūdingą minėjimą 
baigėme, rankomis susiėmę, 
sugiedodami antru himnu be
veik tapusią dainą apie „spal
vas". 

Emil i ja J . V a l a n t i n i e n ė 

PERTVARKOMA 69-OJI GATVĖ 
„Kas gi čia vyksta 69-oje 

gatvėje?" — klausinėja lietu
viai, ypač, kurie rečiau Mar
ąuette Parke pasimaišo. Visur 
sustatytos užtvaros, išgriauti 
šaligatviai, dulkės, gatvėje 
duobės... Pasirodo, kad Chica
go Department of Transporta
tion atlieka Lithuanian Plaza 
Court (69-osios gatvės) per
tvarkymą tarp Westem ir Ca-
lifornia gatvių. Bus išlieti 
nauji šaligatviai (prie baž
nyčios tas jau padaryta), įtai
sytas naujas gatvės apšvie
timas, naujai asfaltuota pati 

gatvė, išėmus visus įlinkimus 
ir išsikišimus, kurie sudaryda
vo daug nepatogumų. Iš vie
nos krypties, 69-oji gatvė po 
pataisymų, bus jau dviejų 
krypčių.Taip pat bus gražiai iš 
lauko apšviesta Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčia. Visas 
pertvarkymo projektas, kaip 
rašo „Southvvest News-He-
rald" (informaciją laikraščiui 
suteikė 15-tos apylinkes de
mokratų komiteto narys Joe 
Kulys) kainuosiąs apie 5 mili
jonus dolerių. Reikia tik pa
sidžiaugti, kad atnaujinama 

Marąuette Parko apylinkė, 
pradedant Dariaus ir Girėno 
paminklu, kurio remonto pa
baigos iškilmės vyko praėjusį 
sekmadienį, tęsiant Lithua
nian Plaza Court. Šia apy
linke turėtų vėl labiau susi
domėti lietuviai, ypač naujieji 
emigrantai, nes didysis suju
dimas, besikeičiant gyvento
jams, jau praeityje ir čia vėl 
labai patogu (ir nebringu) gy
venti, įsijungti į lietuvišką 
parapiją, yra geros mokyklos, 
ligoninė, puikus susisiekimas, 
netoli apsipirkimo centrai, 
Midvvay oro uostas, daug dar
boviečių. 

Besi n įpinant Marquette Parko apylinkės gražinimu ir apšvietimu. pertvarkant Lithuanian Pla/a Court <69-aja 
tfatv( Viduryje Šv Kryžiaus ligoninės vicpprpz William S Selina, įleimeje .J<x> Kulys. 15-tos demokratų apy
linkes komiteto narvs Nuotr Bernard Kordell 

http://boguta.com
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