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Prezidentas susirūpinęs dėl 
straipsnio apie žydus 

Viln ius , rugsėjo 27 d. (BNS) 
— Prezidento Valdo Adam
kaus pavedimu, jo atstovė 
spaudai kreipėsi į Žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisiją, pra
šydama išnagrinėti, a r Žydų 
genocido dienai skirtas straip
snis „Valstiečių laikraštyje" 
nesudaro prielaidų tautinei 
nesantaikai kurstyti. 

Pirmadienį išplatintame 
pranešime spaudai sakoma, 
kad prezidentą nemaloniai 
nustebino rugsėjo 21 d. „Val
stiečių laikraštyje" išspaus
dintas Stasio Stacevičiaus 
straipsnis „Beveik nebylūs ak
menys". 

Tai — pirmas prezidento at
stovės spaudai kreipimasis i 
Žurnalistų ir leidėjų etikos ko
misiją nuo pernai vasario, kai 
Lietuvos vadovu tapo V. 
Adamkus. 

Praėjusi antradienį pa
skelbtame straipsnyje, skir
tame rugsėjo 23 dienai mini
mai Žydų genocido dienai, kal
bama apie žydų bendruomenę 
Merkinėje. Rašinyje teigiama, 
kad, kažkada atvykęs j Mer
kinę, prezidentas Antanas 
Smetona pirmiausia susitiko 
su žydų bendruomenės atsto
vais, o ne lietuviais. „Matyt, 
miestelio žydų bendruomenė 
buvo ir gausesne, ir stipresnė, 

ir įtakingesnė, ir turtingesnė, 
o prezidentui rūpėjo, kad ar
tėjant karui žydai liktų su lie
tuviais". „Tačiau žydų tuomet 
garsiai neskelbiama nuostata 
— mes būsime su jumis tol, 
kol jūs būsite stiprūs — netru
ko pasitvirtinti gyvenime. 
1940 metais, atburzgus rusų 
tankams, žydai juos pasveiki
no uoliau negu čia gyvenę ru
sų stačiatikiai", rašoma 
straipsnyje. 

Toliau sakoma, kad Juozo 
Tumo atsiminimuose „Kelias į 
Červenę" pasakojama, kaip 
lietuviai ir lenkai belaisviai 
alpo iš troškulio, klupo pake
lėje, atsilikusius enkavedistai 
sušaudydavo, o žydai važiavo 
sunkvežimiu drauge su enka
vedistais, ir tai neva savaime 
suprantama. 

„Kiekviena tauta laiminga 
gali būti tik savo žemėje" ir 
„savo tragedijų priežasties 
kiekviena tauta pirmiausia 
privalo ieškoti savyje", rašoma 
straipsnyje. 

„Tragikomiškai atrodo lie
tuviai, teisiantys. Aleksandrą 
Lileikį, bet nepareikalavę iš 
Izraelio išduoti budelio, buvu
sio enkavedisto, kuris žiau
riausiai ir nežmoniškai nu
kankino partizanų vadą Vana
gą", rašo straipsnio autorius. 

Nuteistasis Audrius Butkevičius 
prašo prezidento malonės 

Vilnius , rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Kalintis Seimo narys 
Audrius Butkevičius kreipėsi 
malonės į prezidentą Valdą 
Adamkų, prašydamas atleisti 
jį nuo „teismo sprendimu pas
kirto ir dar likusio laisvės atė
mimo laiko". 

Valstybės vadovui adresuo
tą malonės prašymą A. Butke
vičius pirmadienį įteikė Vil
niaus sustiprinto režimo pa
taisos darbų kolonijos admi
nistracijai. 

Apie tai pranešęs Lietuvos 
žmogaus teisų asociacijos at
sakingasis sekretorius Stasys 
Kaušinis pabrėžia, kad ..ma
lonės prašymas jokiu būdu ne
reiškia kaltės pripažinimo". 
Ligšiol A. Butkevičius malo
nės neprašė, nes teigia nepri
pažįstąs savo kaltės. 

Prezidento vadovaujama 
Malonės komisija maždaug" 
kartą per mėnesį svarsto nu
teistųjų prašymus sumažinti 
teismo paskirtą bausmę arba 

G. Vagnorius — 
elektrinės 

Vilnius, rugsėjo 27 d. 
(Elta) — Seimo narys, buvęs 
premjeras Gediminas Vagno-
rias pateikė Seimui Naciona
linės energetikos strategijos 
pagrindinių krypčių pataisas. 

Jei joms būtų pri tarta, vy
riausybė negalėtų iki 2005 m. 
uždaryti Ignalinos atominės 
elekrinės (IAE) pirmojo ir iki 
2010 metų — antrojo blokų, 
„remdamasi ne saugumo rei
kalavimais, o politiniais moty
vais". 

G.. Vagnorius sakė. kad vy
riausybė turėtų nustatyti tik
rus, IAE galimybes atitin
kančius, tai yra ilgesnius jos 
naudojimo terminus. Be to, jis 
siūlo patvirtinti tuos terminus 
tik gavus konkrečius įsipa
reigojimus dėl neatlygintinos 
tarptautinės paramos. 

G. Vagnoriaus duomenimis, 
skubotas ir neatlygintinas 
IAE uždarymas Lietuvos mo-

visiškai nuo jos atleisti. 
S. Kaušinis teigia, kad 

„malonės -institutas teisiškai 
nėra susietas su teismų spren
dimais", ir „tik prezidentas 
gali spręsti, kokiais atvejais ir 
kuriems konkrečiai asmenims 
galima suteikti malonę". Jis 
pažymi, kad „malonei gauti 
neturi juridinės reikšmės, ar 
malonės prašytojas pripažįsta 
padaręs nusikaltimą, ar jis 
neigia savo kaltę". 

Paprastai Malonės komisija 
nagrinėja prašymus asmenų, 
atlikusių du trečdalius ar pu
sę bausmės. A. Butkevičius 
pernai lapkritį buvo nuteistas 
kalėti 5.5 metų už pasikėsini
mą sukčiauti stambiu mastu, 
tačiau kalėjime, įskaitant lai
ką iki teismo, jau praleido be
veik dvejus metus. 

A. Butkevičius tebėra Sei
mo narys, nes vasarą Seime 
surengtai apkaltai pareikšti 
neužteko parlamentarų balsų. 

prieš Ignalinos 
uždarymą 
kesčių mokėtojams kainuotų 
daugiau nei 15 milijardų litų. 
J i s spėja, tad tuomet 1.5-2 
kar tus pabrangtų elektros 
energija, neliktų galimybės 
prisijungti prie Vakarų ir Vi
durio Europos energetinių 
tinklų bei naudingai Lietuvai 
tiekti mokioms valstybėms 
elektros energiją. 

Nacionalinės eriergetikos 
strategijos pataisas G. Vag
norius teikia, pasak jo, siekda
mas sumažinti Lietuvai ir jos 
piliečiams žalą. kurią neišven
giamai atneštų atsitraukimas 
nuo ankstesnės Lietuvos nuo
statos. Jo teigimu, žalą at
neštų ir „neatsakingas įsipa
reigojimas patvirtinti 1994 
metų tuometinės A. Šleževi
čiaus vadovaujamos LDDP vy
riausybės slaptai tarptauti
nėms institucijoms pasirašytą 
ketinimą jėgainės blokuose 
nekeisti branduolinio kuro 

Nuotr.: (Iš kaires) prelatas Kazimieras Ga: 
buvusių KGB rusių — Genocido muziejaus 
vičiaus ir kun. Prano Gustaičio palaikus. 

iūnas Teisių vysk' <s Antanas Vaičius i 
kameroje prieš iš!-, i int dviejų kankinių 

vyskupas Jonas Boruta 
vysk. Vincento Borise-

'El ta ' 

Kankinių šviesa tešvieč ia 
artimo mei lės pavyzdžiu 
Vilnius, rugsėjo 26 d. 

(Elta) — Du Žemaitijos kan
kinius — Telšių vyskupą Vin
centą Borisevičių ir Viešvėnų 
bažnyčios kleboną Praną Gus
taitį rugsėjo 26 dieną Lietuvos 
sostinė išlydėjo į paskutinę ke
lionę. 

Šie mūsų broliai, pasirinkę 
ištikimybę Dievui ir Tėvynei, 
1946 metų rugsėjo 28 dieną 
kagėbistų buvo nuteisti mir
ties bausme. Buvo sušaudyti 
už tai, kad mylėjo Tėvynę ir 
kitus- mokė ją mylėti, kad 
siekė laisvės Bažnyčiai, kad 
padėjo partizanams, nes kaip 
dvasininkai negalėjo to atsisa
kyti, kad atsisakė bendradar
biauti su okupantais, įskun
dinėti. Jie žuvo vykdydami 
svarbiausią Dievo įsakymą — 
meilės Dievui ir žmogui įsa
kymą. 

Dievo Tarno Vincento Bori-
sevičiaus palaikus priglobs 
Vyskupų kripta Telšių kate
droje, kunigo P. Gustaičio — 
Viešvėnų bažnyčios švento
rius. 

„Ne perlaidojame šių kanki
nių palaikus, o laidojame", at
sisveikinimo apeigose prie bu
vusių KGB rūmų kalbėjo 
Vilniaus meras Juozas Imbra-
sas. „Jie, kaip ir šimtai kitų 
sovietinės okupacijos aukų. 
nebuvo palaidoti, jie buvo 
užkasti visai kitas kultūrines 
tradicijas menančio Tuskulė
nų dvarelio parke. Užkasti be 
jokio ženklo, pasmerkti ne
žinomybei. Tačiau nusikal
tėlių juodi darbai niekada ne
lieka be pėdsakų. Buvo suras
tos ir Tuskulėnų aukos, palai
kai identifikuojami. Šalies 
mokslininkai, teismo medi
cinos ekspertai. pasitelkę 
užsienio patyrimą, vyskupo 
Vincento Borisevičiaus ir ku
nigo Prano Gustaičio palaikus 
identifikavo vienus iš pir
mųjų", kalbėjo meras. 

Rugsėjo 26-osios rytą Geno
cido muziejaus Vyskupų ka
meroje — buvusiuose KGB 
rūmuose — dalyvaujant aukš
tiems Lietuvos dvasininkams, 
kunigams, klierikams palaikai 

kanalų bei artimiausiu metu 
uždaryti pirmąjį, o dar po 5 
metų — antrąjį elektrinės 
blokus, net negavus apčiuo
piamos neatlygintinos finan
sinės paramos". 

buvo sudėti į kars tus 
Pagerbti kankinių palaikus į 

Genocido muziejaus Vyskupų 
kamerą, kur iki popietės 
gėlėse skendėjo jų karstai , 
buvo atvykęs Lietuv s Respu
blikos prezidentas Valdas 
Adamkus. ** 

Atsisveikinimo šv. Mišias 
Vilniaus arkikatedroje aukojo 
Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas Audrys Juozas Bač-
kis, koncelebravo vyskupas 
augziliaras Jonas Boruta ir 
Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. 

„Šiems kankiniams turbūt 
jau nebereikia mūsų užtaria
mosios maldos pas Dievą", pa
mokslo metu sakė vyskupas 
Jonas Boruta. „Parodę savo 
žemiškajame gyvenime hero
jišką ištikimybę Dievui. Tė
vynei, artimui, jie jau džiau
giasi amžinaisiais tos ištiki

mybės vaisiais. Mes tuo ti
kime. Jie mūsų užtarėjai Dan
guje. O Dangaus pagalbos 
mums labai reikia, kad pri
siminę skaudžius netolimos 
praeities įvykius, didelę ne
teisybę, neatitaisytas skriau
das, budelių žiaurumą, savo 
dvasia išliktume krikščionys". 

Apie Dievui ir Tėvynei paau
kotą kankinių gyvenimą, jų 
meilę ir pagalbą visiems, ku
riems reikėjo tos pagalbos, ne
paisant tautybės ar ideologi
nių įsitikinimų, prie paminklo 
tremtiniams ir politiniams ka
liniams, kur buvo pastatyti 
karstai, kalbėjo laidotuvių 
komisijos pirmininkas mi
nistras Sigitas Kaktys, Vil
niaus meras Juozas Imbrasas. 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius. 

Sustojus prie vyskupui V. 
Borisevičiui ir kunigui P. Gus
taičiui skirtų atminimo lentų 
buvusių KGB rūmų sienoje, 
karstai su jų palaikais išlydėti 
į Telšius ir Viešvėnus. 

Lietuvai reikia ryžtingų 
permainų 

Vilnius , rugsėjo 27 d. 
(Eltai — JAV Tarptaut ines 
plėtros agentūros (USAIDI 
konsultantas Steven Tabor 
teigia, kad Lietuvon ūkį galėtų 
išgydyti tik griežtos vyriau
sybės reformos, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Lietuvos Finansų ministeri
jos konsultantas ir ministro 
pirmininko RolanoV Pakso pa
tarėjų komiteto narys S. Ta
bor spėja, kad gerinusiu atve
ju šiemet Lietuvos bendrasis 
vidaus produktas nepakis, o 
blogiausiu — sumažės 4 pro
centais, palygint: su pra
ėjusiais metais. 

„Ateinantis pusmetis Lietu
vai bus itin sunkus, tačiau 
penkeriems metan - į priekį 
Lietuvos ekonomikai parink
čiau kur kas š v i e s i n ę s spal
vas", sako žinovas 

Del susiklosčiusios padėties 
S. Tabor kaltina ne "ik Rusijos 
krizę, bet ir vyriai.-ybės eko
nominę politiką. Pasak jo. vy
riausybė kelerius pastaruo
sius metus ignoravo didžiuli 
einamosios sąskaitos deficitą, 
todėl dabar ekonorr :iės krizes 
įkarštyje Lietuva turi brang-
stančią valstybinę valiutą. 

Pirmiausia, ko neturėtų da
ryti vyriausybė, tai ji neturėtų 
gelbėti sunkumų turinčių įmo
nių. Taip pat neturėtų leisti 

valstybiniams bankams gel
bėti tų įmonių. 

Tarp svarbiausių permainų 
S. Tabor mini būtinybę per
tvarkyti energetikos ūkį. so
cialinį draudimą bei sustabdy
ti privatizavimo lėšų naudo
jimą rubliniams indėliams 
kompensuoti. 

Pripažindamas, jog reformas 
teks daryti sunkiu metu. 
ekonomistas teigia, jog kito 
kelio jau nėra. 

* R e a g u o j a n t \ praneši
mą iš La tv i jos , kad penkta
dienį Baltijos pakrantėje rasta 
naftos teršalų, kurių šaltinis. 
pasak latvių, tikriausiai yra 
laivai, kuriuos aptarnauja Bū
tingės naftos terminalas. Lie
tuvos aplinkosaugininkai pa
tikrino pajūrį ties Šventąja ir 
Būtinge, tačiau jokių naftos 
dėmių nepastebėjo. Jie sakė. 
kad ..kelia juoką" latvių kalti
nimai del Būtingės naftos ter
minalo, nes teršalai pastebėti 
maždaug už 100 kilometrų 
nuo Lietuvos sienos. Latvija 
nuolat protestavo prieš Būtin
gės terminalo statybą netoli 
jos sienos, nuogąstaudama del 
galimos ekologinės nelaimes 
pasekmių. ms 

K a r i n i ų o ro pajėgu 
(KOP) v a d a s pulkininkas Ze
nonas Vegelevičius pirmadieni 

Čečėnijoje paskelbta 
visuotinė mobilizacija 

įkurti, auto-Groznas-Maskva-Vaš ing 
tonas , rugsėjo 27 d. interfax-
Reuters-BN'S) — Pirmadienį 
vykusiame Čečėnijos valstybi
nio saugumo tarybos posėdyje 
apsvarstyta padėtis respubli
koje, susijusi su tuo, kad bom
barduojama respublikos teri
torija ir iš toliašaudes artileri
jos apšaudomos jos gyvenvie
tės Dagestano pasienyje, pra
nešė Čečėnijos vicepremjeras 
Kazbek Machašev. 

Posėdyje buvo pateikta ofi
cialių duomenų apie aukas ir 
nukentėjusiuosius. K. Macha
šev teigimu, nuo rugsėjo pra
džios 420 žmonių žuvo, dau
giau kaip 1.000 buvo sužeisti, 
keliasdešimt tūkstančių buvo 
priversti bėgti iš gimtųjų vie
tų. 

Valstybinio saugumo tary
ba, atsižvelgdama į kritišką 
padėtį, susidariusią dėl bom
bardavimų ir grasinimų „pra
dėti sausumos kariuomenes 
įsiveržimą j Čečėniją", nusp
rendė paskelbti respublikoje 
„visuotinę darbingų ir galin
čių kovoti gyventojų mobiliza
ciją gynybos tikslais". 

Tuo tarpu Rusijos Federali-
nių pajėgų aviacija pirmadienį 
vėl bombardavo ir apšaudė 
raketomis pozicijas Čečėnijos 
teritorijoje: smūgiai smogiami 
anksčiau nustatytiems taiki
niams: ginklų sandeliams, na
minėms naftos perdirbimo ga
myklėlėms, teroristų bazėms. 

Šiuo metu Ingušijos terito
rijoje yra daugiau kaip 35,000 
pabėgėlių iš Čečėnijos. Prie 
administracinės sienos su Če
čėnija susikaupė daug pabė
gėlių bei autotransporto su jų 
asmeniniais daiktais. Ingušija 
neturi galimybių priimti tiek 
daug pabėgėlių savo teritorijo
je, trūksta palapinių pabėgė

lių stovykloms 
transporto. 

Čečėn i jos p r e z i d e n t a s 
nor i s u s i t i k t i su 

Bor i s J e l c i n 
„Aš turiu išgelbėti savo tau

tą ir padarysiu viską, kad ne
kiltų antrasis karas . Tik pre
zidentų susitikimas be tarpi
ninkų, "akis į akį' galės suras
ti kokią nors išeitį", sake Če
čėnijos vadas Aslan Mascha-
dov. 

Čečėnijos prezidentas dar 
kartą pareiškė, kad su teroro 
aktais Buinakske, Dagestane 
ir Maskvoje ir Volgodonske 
Čečėnija nesusijusi. „Net įvy
kiuose Dagestane nėra 'Čečė
nijos pėdsako". Priežasčių pir
miausia reikia ieškoti Mask
voje — tai ten vyksta nešva
rus politinis žaidimas dėl to, 
kas taps arba netaps įpėdiniu, 
o čečėnai — tik pasikeitimo 
korta", pabrėžė jis. 

J A V r e i š k i a 
s u s i r ū p i n i m ą Rusijos 

v e i k s m a i s 
Rusija, tvirtindama, jog 

nauji oro smūgiai maištingoje 
Čečėnijoje jokiu būdu nėra 
naujo karo pradžia, parejške 
svarstysianti galimybę naikin
ti sukilėlių pasiųsti elitinių 
smogiamųjų dalinių karius. 

Atspindėdamos augantį pa
saulio susirūpinimą veiksmais 
Čečėnijoje, kurie atgaivino ne
sėkmingos Rusijos karinės 
kampanijos 1994-1995 m. pri
siminimus, Jungt inės Valsti
jos paragino Rusiją susilaikyti 
nuo tolesnio jėgos panaudoji
mo. 

Valstybes departamento at
stovas spaudai James Rubin 
paragino Maskvą nutraukti 
karines operacijas ir užmegzti 
dialogą. 

Rusija atvirai eina į karą su 
Čečėnija 

Vilnius, rugsėjo 27 d. s į0g nežinąs, ko yra reikalau-
(E!ta> — Pirmadienį spaudos jama iš Čečėnijos. ..Galbūt iš 
konferencijoje, komentuoda- Čečėnijos prezidento Aslano 
mas Čečėnijos gyventojų iš- Maschadovo reikalaujama, 
varymą, miestų bombarda- kad jis pradėtų pilietinį karą. 
vimą. Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė, 
jog Rusija atvirai eina į karą 
su Čečėnija. 

V. Landsbergis neatmetė 
galimybės, kad tokiais veiks
mais siekiama susigrąžinti 
arba vėl užkariauti Čečėniją. 
„Tai gali būti ir globalinės 
strategijos dalis — Rusijai 
tapti Vakarų sąjungininke 
prieš islamą, gauti paramos ir 
pirmiausia pasitvarkyti savo 
maištingose kolonijose". 
svarstė parlamento vadovas. 

kad Čečėnijoje pasidarytų 
visiška suirutė acba tikslas 
tas. kad čečėnai išeitų iš de
gančių miestų", svarstė jis. 

V. Landsbergis retoriškai 
klausė, kada pasaulis pradės 
reaguoti į šiuos įvykius. 

* B a l t a r u s i j o s nevals ty
binio l a i k r a š č i o ..Privatus 
detektyvas" darbuotojas Ana-
tolij Vasilčenka tvirtina, kad 
Vilniuje asmeniškai susitiko 
su anksčiau Minske dingusiu 
13-jo šaukimo opozicinės 

Jis pažymėjo, kad Rusijoje yra Aukščiausios tarybos pirmi-
daug problemų. Todėl V. ninku Viktor Gončiar. einan-
Landsbergis prisiminė ir kelių 
dešimčių metu senumo fraze
ologiją: ..kad ir kokios būtų 
problemos — karas viską nu
rašo". 

Seimo pirmininkas sakė tie-

Kaune surengė specialią spau
dos konferenciją, kad paneigtų 
žiniasklaidos prielaidas, jog 
kai kurios nelaimes su kari
niais lėktuvais galėjo kilti del 
netvarkingos technikos. Pasak 
KOP vado. net 90 proc. nelai
mingų atsitikimų ore įvyksta 
del lakūnų kaltės, o ne todėl, 
kad technika butų netvarkin
ga. Kaip teigė Z. Vegelevičius. 
bet kuris orlaivis prieš skrydj 
kruopščiai tikrinamas, ir ..kil
tu didelis skandalas", jeigu 
būtų leista pakilti techniškai 
netvarkingam BNS 

čiu kartu su opozicijos vadu 
Semion Šareckij kuris. A. Va
silčenka teigimu, „stovėjo gre
ta ir šypsojosi". Tačiau Lietu
vos žmogaus teisų gynėjas 
Stasys Kaušinis. nuolat bend
raujantis su Lietuvoje apsisto
jusiu S. Šareckij. paneigė to
kią informaciją. Pasak jo, to 
negali būti. nes jis iš karto su
žinotų apie V. Gončiar apsi
lankymą Lietuvoje. Be to. me
laginga informacija apie V. 
Gončiar paskleidžiama ne pir
mą kartą. BNS' 

KALENDORIUS * 
Rugsėjo 28 d.: Margis. Salemo-

nas. Tautvydas. Vaclovas ' Vacys i, 
Vintaute. Visgirde 

Rugsėjo 29 d.: 9* Mykolas. 
Gabrielius. Rapolas, arkangelai; 
Kęsgailą. Michalina i Mvkolė). 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MOTERS ŠIRDIES APSAUGOS GAIRĖS 

JONAS ADOMAVIČIUS, MJD 

Širdies liga yra didžiausia 
moters mirties prišaukėja. Ji 
yra numeris pirmas visų mo
terų, ypač pensininkių, žudy
toja. Už tai būtinai reikia vi
soms moterims vengti širdies 
ligos, dedant visas pastangas 
išpildymui dabartinės medici
nos nurodymus. O jie yra štai 
kokie: 

biu kąsniu, tinginyste, kofeinu 
ir birzgalais bei ta ip daugelio 
pamėgtų paskalų skleidimu. 

T a p k i m e g e r i a u s i o m i s 
savo š i rd ies d r a u g ė m i s 

Įgyvend ink ime mo te r s 
veide šypseną 

Pirmas ir svarbiausias 
žingsnis moters širdies apsau-
gon. yra jos visuomeninio — 
psichinio gyvenimo išlygini
mas . Moterys dažnai lieka 
našlės ar vienišos arti savo 
saulėlydžio. Tada jų širdys at
siduria didžiausiame pavojuje. 
Įrodyta, kad nusiminimas — 
depresija artina širdžiai pa
vojų. Todėl moters širdžiai pir
mas ir svarbiausias patarnavi
mas yra jos psichinio — visuo
meninio atsiskyrimo ir nusi
minimo atpažinimas bei jo 
prašalinimas. Įgaliokime mo
terį šypsotis nuoširdžiai. 

N e ką šven ta ska i ta i , bet 
k ą d ieviška d a r a i , yra 

v e r t i n g a 

Todėl visi pajėgesnieji ir to
kios lietuvės įrodykime savo 
žmoniškumą — normalumą — 
nemeluotą, lietuviškumą bei 
religiškumą veiksmais, sutei
k ian t vienišoms nusiminė-
lėms pagalbą — jų veiduose 
šypseną sužadinant. Su jomis 
susitikime, j as į kultūrinį lie
tuvišką renginį nuveskime, su 

.-rijomis bet kurį vaisių suvalgy-
kime, šiltos ramunėlių arbatos 
a r šaltų vaisių sulčių išgerki
me, nuotaikingai besikalbant. 

Linksma nuotaika, šypsena, 
širdingas juokas yra vidinė 
vaistinė, teikianti žmogui to
kių chemikalų, kurie, kaip pri
pustas balionas, pakelia žmo
gų nuo kasdienybės, kas yra 
labai svarbu žmogaus sveika
tai . Žiūrėkit, kaip kai kurie, 
ne t varge esantys amerikie
čiai juokias iš nieko, net „ge
ležėlę", kaip mes sakome „ra
dę" ir tuomi save palaiko. 

Gydytojas ne r ecep tus 
r a š a n t i maš ina 

Žinoma, geras gydytojas irgi 
neapsileidžia, besirūpin
damas moters širdies sveika
ta, ne vien recepto prirašymu, 
bet, kas svarbiausia — jos 
kreivo gyvenimo ištiesinimu, 
kai dabar šis svarbiausias gy
dytojo darbas dažnai reikia
mai neatliekamas. O jis yra 
būtinai atliktinas, nes gydyto
jo nurodymas gali būti labai 
sėkmingas, padedantis pensi
ninkei atsisakant nesveikų el
gesių. Tas apima moters val
gymą, darbštumą, kraujospū
dį ir nuodijimąsi tabaku, rie-

Na, ir pačios moterys turi 
suimti save nagan, žinodamos, 
kad jų širdys nėra taip atkak
liai gydomos, kaip vyrų. Jos 
turi gydytis visas turimas 
negeroves, ypač nutukimą, ku
ris niekais paverčia bei kokį 
gydymąsi, cukraligę, kuri net 
septyneriopai didina širdžiai 
pavojų, padidėjusį kraujos
pūdį, sunormuojant jį iki 130/ 
80, kraujo riebumą cholestero
liu suliesinant iki 160, o gerąjį 
cholesterolį pasigausinant iki 
60 mg proc. 

Sve ikas m a i s t a s — 
m o t e r s š i rdž ia i 

s ė k m i n g i a u s i a s v a i s t a s 

Tokį darbą, gydytojui talki
nant, visos mūsiškės privalo 
atlikti, nes kitaip reikės šir
džiai teikti pagalbą, maži
nant kraujo riebumą stati
niais vaistais, kurie turi savo 
labai pavojingas negeroves. 

Net baisu, kaip lietuvės mo
terys savo Širdis pelenėmis 
laiko, nepildydamos dabar
tinės medicinos nurodymų 
mityboje. Nuo mažens nesvei
ka mityba taip iki moters 
kaulų įsigėrė, kad jos dabar 
nepajėgia nesižioti taukuose 
mirkstantiems, saldiems, sū
riems, grietinės ir sviesto, 
kiaušinio trynių pilniems lie
tuviškiems skanumynams, ku
rie jų širdimi yra tikra giltinė. 

Jos, kaip ta žuvis meškerės 
slieku, gardžiuojasi ir netrun
ka savo širdis ant keptuvės, 
kaip tą žuvį, patiesti. 

Visos mūsiškės, nusipurty-
kime, kaip tas sušlapęs Sar
gis, visus savo širdies pavojus 
ir imkime, visas virimo kny
gas į muziejų pasiuntus, savo 
širdis ginti nuo per ankstyvų 
širdies pakasynų, apsieinant 
šitokia mityba: be gyvulio rie
balų, be kiaušinio trynio ir 
atogrąžų aliejų (palmės, koko
so riešutų). 

1. Kasdieninis 6-11 kartų 
valgymas lietuviškos duonos, 
javainių, rudų ryžių, tešlainių. 

2. Daržovių 3-5 kartus kas
dieniniai valgiai. 

3.Vaisių — kasdieniniai 2-4 
valgiai. 

4. Pupelių, ypač sojos pupe
lių baltymų (soya bean pro-
tein) 2-4 kasdieniai valgiai. 

5. Lieso ir rūgusio pieno, to
kio pat sūrio 2-3 kasdieniniai 
valgiai. 

6. Amerikiečiams pataria
ma labai nedaug valgyti rie
balų, aliejų ir saldumynų, o 
lietuvės valgo iš saldumynų 
tik medų ir aliejaus tik 2-3 
valgomus šaukštus per dieną. 
Sėkmės. 

Gera poilsiauti bičiuliu artumoje, zahų medžių pavėsyje. 

SUSIPAŽINAU SU ČIKAGOS 
BOTANIKOS SODU 

Esu Miglė Švitraitė, atvy
kusi kartu su savo mama iš 
Lietuvos į Čikagą gydytis. Gy
vename „Lietuvos vaikų vil
tyje", antrajame „Seklyčios" 
aukšte . 

Vieną dieną gavau nuostabų 
pakvietimą su pagyvenusių 
žmonių grupele vykti į botani
kos sodą, esantį Glencoe prie
miestyje. Iš karto priėmiau 
kvietimą ir suskubau ruoštis. 
Niekada nesu buvusi botani
kos sode, o man taip patinka 
viskas, kas susiję su gyvūnais, 
paukščiais, gamta. Manau, 
kad kiekvienam žmogui patin
ka tai , kas yra gražu. 

Retai tenka išvažiuoti į 
panašias vietas, susipažinti su 
naujais žmonėmis, pamatyti 
visai kitą pasaulį, jį ištirynėti, 
pajusti jo skausmą ir nerimą, 
o pats maloniausias dalykas 
yra toks, kad yra žmonių, ku
riems rūpi ne tik jų pačių, bet 
ir kitų laimė, kurie dalinasi 
savo džiaugsmu su kitais. Tad 
man buvo labai malonu. ir 
gera, kai pakvietė vykti kar tu 
ir pamatyti tai, ko niekada 
nesu mačius. 

Rugsėjo 17 dieną susirin
kome „Seklyčioje", nes per 
pačius pietus buvo užsakytas 

autobusas, kuris mus turėjo 
nuvežti i botanikos sodą. 
Mūsų vairuotojas labai stip
riai vėlavo (turbūt pramiegojo), 
tad iš „Seklyčios" teko išvykti 
gan vėlai. Kelionė mažu mo
kykliniu autobusiuku truko 
neilgai, eismo sąlygos buvo 
palankios, tad labai greitai at
sidūrėme miškuose, kur oras 
buvo kitoks nei kur kitur. 

Atvykome tikrai pavėlavę ir 
turėjome nedaug laiko pažiū
rėti visą tą grožį, apsuptą 
miškų, upelių ir ežerų. Tai 
buvo tarsi sapnas, iš kurio 
niekada nenorėčiau pabusti. 
Pirmoji mūsų susipažinimo 
dalis vyko trijų vagonėlių 
traukinuku, kuriuo apvažiavo
me visą sodą. 

Botanikos sodas buvo pra
dėtas statyti 1965 metais, 
daug į jį reikėjo įdėti darbo, 
pastangų, meiles, svarbiausia, 
viską daryti su meile. Va
žiuodamas traukinuku, jautei, 
kad oras dvelkė rudeniu 
medžių lapai, nusidažę gelsva 
ir rausva spalva, teikė tokį 
žavesį, viskas atrodė kaip sap
ne. Nuostabūs dideli fontanai 
taškė mūsų veidus, rožių 
krūmai priminė vaikystę, 
maži upeliai žydinčiomis leli

jomis teikė grožį, kur io nieka
da nesu regėjus net kino fil
muose. Buvo ta ip nuostabu 
bent minutėlę užmiršt i visus 
kasdieninius rūpesčius ir pasi
nerti į nuostabų rojaus pa
saulį, pajusti jo dvelksmą, 
medžių ošimą, paukščių gies
mes. Baigę nuostabiąją kelio
nę t raukinuku, pa t r aukėme — 
kas į suvenyrų parduotuves , 
kas į kavinę, kas nusifotogra
fuoti prie pačių įspūdingiausių 
vietų. Kiek apvažiavau Či
kagos, tokios nuostabios vietos 
nesu niekada regėjus. Mažai 
kur surasi tokią romantišką, 
pilną gyvybės ir meilės vietą. 
Tos valandos ta ip greitai pra
ėjo ir net nepastebėjome, kai 
j a u reikėjo važiuoti namo. Ne
lengva buvo palikti tokią nuo
stabią vietą žinant, kad galbūt 
niekada gyvenime čia ne
sugrįš* • 

Kelionė atgal t ruko neilgai, 
liko daug įspūdžių, daug min
tyse neatsakytų klausimų 
apie gyvenimą ir jo reikšmę.. . 
Įspūdžiai, patir t i tą dieną, 
mano širdyje paliko kažką, ko 
net pati nesugebu paaiškint i . 
Labai noriu padėkoti žmo
nėms, kurie rengia tokias 
išvykas ir kad man pasiūlė 
važiuoti kartu. Esu dėkinga 
Vyresniųjų lietuvių centro 
vadovybei. 

Mig l ė Š v i t r a i t ė 

DIENOS AKTUALIJOS LIEČIA IR MUS 
AURELIJA M. BALAŠATTIENĖ 

LIAUDIES MEDICINA PATARIA 
*Per d a u g daržovių irgi 

kenkia sve ika ta i . Dauguma 
vegetarų mano, kad jie svei
kiausi pasaulyje, bet iš naujų 
medicinos mokslo atradimų 
matyti, kad nesveika valgyti 
vien tik daržoves ir visai ne
vartoti mėsos. 

Anglų mokslininkai tvirtina, 
kad vienas iš pavojingiausių 
vegetarų tykančių pavojų — 
avitaminozė, kurią mėsą val
gantys žmonės serga retai. 

Daugumai vegetarų trūksta 
vitamino B12, kuris žmogaus 
organizmui būtinas. Šio vita
mino stoka gali sukelti nervų 
sistemos sutrikimus bei stu
buro paralyžių. 

Vegetarai iš vartojamų 
maisto produktų taip pat ne
gauna geležies. Tai ypač pavo
jinga nėščioms moterims, nes 
geležies trūkumas kelia pa
vojų jų kūdikiams. Mažyliai, 
auginami be mėsos dažniau 
serga rachitu ir kaulų ligomis, 
nes daržovių valgiuose trūks
ta vitamino D ir kalcio. 

"Hemaro jus g y d o m a s 
n a u d o j a n t šviežiu bu lv ių 
žvaku tes . Sergant hemaroju-
mi, gerti prinokusių šermukš
nių sultis, po 1/4 stiklinės tri
skart per dieną. Sultis truputį 
pasaldinti ir užsigerti stikline 
virinto vandens. 

Esame pratę pirmuose mū
sų spaudos puslapiuose skai
tyti žinias iš Lietuvos, kas 
mums yra įdomu, naudinga ir 
reikalinga. Tačiau gyvename 
pasaulyje, kuriame vyksta 
įvairūs sukrečiantys įvykiai, 
katastrofos, žemės drebėjimai 
ir kitos nelaimės, bet apie jas 
jokių pranešimų nėra, tarsi 
mes gyventume kitoje plane
toje. Visa pasaulį sukrėtė Tur
kijoje įvykęs siaubingas žemės 
drebėjimas, pareikalavęs dau
gelio tūkstančių gyvybių, bet 
mūsų spaudoje apie tą nei vie
nos eilutės. Taip pat kiek silp
nesnis žemės drebėjimas su
krėtė ir Graikiją. Paskutiniuo
ju metu Amerikos pietryčių 
pakraštyje jau kelios dienos 
kaip siaučia nepaprastai sti
prūs urganai, privertę kelis 
milijonus gyventojų evakuotis 
ir jau padarę gerokai nuosto
lių. Žinome, kad Floridoje gy
vena daug lietuvių, veikia LB 
apylinkės, turiu pažįstamų 
Daytona, ir kituose miestuose 
bei Fort Lauderdale, kuriame 
yra įsikūręs visiems gerai 
žinomas lietuvių bičiulis .dr. 
Jonas Cadzovv, lietuviškų ar
chyvų steigėjas Kent universi
tete. Ar tai nėra mus visus 
dominančios, svarbios ir net 
jaudinančios žinios? Gal kur 
nors nukentėjo lietuviai? Gal 
jiems reikalinga uraganų ne
paliestose vietovėse gyvenan
čių lietuvių pagalba? 

Jei spaudos pagrindinis už
davinys yra informuoti "skaity
tojus, tai negalima ignoruoti ir 
visą pasaulį sukrėtusių įvy-
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už prieinamą kainą. Pacientai 
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Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
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9626S79tti Ava., Htekory HiUs, IL 
Tel. (708) 596-8101 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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7722 S- Kedzie Ave. 
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Kab. tel. 773-471-3300 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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Tel. 773-735-7709 

kių, nutylėti apie mokyklose 
bei bažnyčioje vykstančius 
susišaudymus ir kitus nema
lonius bei tragiškus inciden
tus, nes jie vyksta mūsų gy
venamoje šalyje. Dauguma 
vyresnio amžiaus lietuvių ne
prenumeruoja vietinės ameri
kietiškos spaudos, tai ne visa
da pastebi įvykius, kurie 
vyksta net artimoje aplinkoje. 
Mes gyvename šitame pasau
lyje, mūsų jaunimas lanko vie
tines mokyklas, o kituose pla
čiuose užsieniuose yra apsigy
venę mūsų broliai lietuviai. 
Nežinau, ar Turkijoje yra lie
tuvių, bet Graikijoje yra maža 
saujelė ten apsigyvenusių. 

Reikia daugiau dienos aktu
alijų, mažiau prisiminimų, 
mažiau praeities pasakojimų, 
nes reikia mesti žvilgsnį ir į 
šią dieną, ir į rytojų, kadangi 
tai yra gyvenimo realybė, ku
rios ignoruoti negalima ir kar
tais reikia apsisaugoti nuo 
kokių nors nemalonumų ar 
pavojų. Žiniasklaidoje dažnai 
pranešama apie žalingus pro
duktus, kenksmingą maistą, 
nesaugias vaikučiams auto
mobilių sėdynes ir įspėjama, 
kad visa tai reikia grąžinti 
pardavėjams, kurie sugrąžins 
sumokėtus pinigus arba pa
keis pagerinta preke. Tai nau
dinga paslauga skaitytojams. 
Žodžiu, rašykime ir apie tai, 
kas liečia mūsų kasdieninį 
gyvenimą, nes, jei nebūsime 
perspėti, galime nukentėti. 
Gyvenimo realybė reikalauja 
realaus ir konkretaus žvilgs
nio, kurį privalo suteikti ir 

mūsų spauda. Supran tama , 
kad dienos sensacijos nepriva
lo nustelbti lietuvių visuome
ninės ir kultūrinės veiklos 
įvykių, tačiau ir aplinkos įvy
kiams reikia ras t i vietos. 

LABDARA ANKSČIAU 
IR D A B A R 

Stipriai veikusios lietuvių 
šalpos organizacijos: A.L.R. 
Katalikų federacijos Lietuvai 
Gelbėti fondas, Taut ininkų 
lietuvių Taut inis fondas, 
A.L.R.K. Kunigų vienybės ko
mitetas, Nuo karo nukentė
jusiems šelpti fondas ir kitos, 
kad galėtų įsiregistruoti, įeiti 
lygiateisiu nariu į Tautinį ka
ro fondą, ir iš jo gaut i paramą, 
be to, kad turė tų galimybės 
koordinuotai r inkt i ir dalinti 
šalpą nuo karo nukentėju
siems lietuviams, ALTo susi
rinkime 1944 m. kovo 24 d. su
sijungė į bendrą šalpos fondą. 

Šalpos organizacijų susijun
gimas į vieną šalpos fondą — 
BALFą buvo sut ik tas entu
ziastingai, nes, sutar t inai vei
kiant, rezultatai visuomet bū
na geresni. Bet, deja. būta ir 
nusivylimų, entuziazmas su
mažėjo, kai pradėjo atvažiuoti 
tremtiniai, kurie , kviečiami i 
BALFo veiklos gretas , jungėsi 
tik vienas kitas, dauguma rū
pinosi tiktai savo šeimos rei
kalais, kas vyksta ir šiuo 
metu. 

BALFo veikla žymiai pasi
keitė į gerąją pusę, kai suži
nota, kad BALFo siuntiniai 
pralenda pro „geležinę uždan
gą", pasiekia net Sibirą. 

Kaip jau tradicija, BALFo 
„bitelės" spalio mėnesį asme
niškai ar laiškais kreipsis į 
geraširdžius broliškos šalpos 
rėmėjus su prašymu ir šiais 
metais būti dosniems, nes var
ge esančių skaičius nemažėja, 
ką tvirtina daugybė padėkos 
laiškų, gautų BALFo centre. 
Be to, nuvykusieji į Lietuvą ir 
objektyviai stebintys lietuvių 
gyvenimą, patvirtina šalpos 
reikalingumą. J . Damušienė 
rašo: „Reikia, reikia, reikia,... 
ne miesto damoms, bet kaimo 
žmonėms" („Draugas" 1999. 
08.13). Ką BALFas ir daro, 
siųsdamas pavienius siunti
nius į kaimus, provinciją. 

1998 metais į Lietuvą išsiųs
ta: 1,187 siuntiniai, į Lenkiją 
807 siuntiniai. Grynais pini
gais į Lietuvą išsiųsta: Lietu
vių politinių kalinių ir tremti
nių sąjungai — 90,850 dol., su 
sąlyga, kad būtų išdalinta 
vargstantiems; „Betanijos" 

vargšų valgyklai — 79,000 
dol.; našlaičiams, benamiams 
— 44,435 dol.; S. H. Jėzus 
seserims — mokslui ir šalpai 
— 40,000 dol.; s tudentams ir 
vaistams — 28,200 dol.; ki
tiems — mažesnėmis sumo
mis. 

Visos aukos BALFui, yra 
nurašomos nuo valstybės mo
kesčių, Sec. 353-1260. 

K . B r i 

* L i e t u v o s gyven to ja i , 
n e t e i s ė t a i l a i k a n t y s narko
tines ir psichotropines me
džiagas, iki spalio 1 d. gali ne
baudžiami jas perduoti polici
jos komisariatams. Asmenims, 
turint iems minėtų medžiagų 
ir naudojantiems jomis, nu
matoma baudžiamoji atsako
mybė. Už perduotas policijai 
medžiagas yra numatytas at
lygis- jei atiduodantis asmuo 
pateiks įrodymų, kad jas įsigi
jo teisėtai. IBNS> 

Dr Vilija Kerelyte ir Algimantas RarniAkis m> kart.'} linksmina svečius 
lietuviukuose renginiuose, nes žino. kad muzika ir daina gaivina, ramina 



KONSERVATORIAI, 
NESUSKILKIT 

BRONIUS NAINYS 

Jeigu suskilsit, neišeis į ge
ra nei jums, nei tėvynei. 

Žinoma, dėl to yra ir kitokių 
nuomonių. Kiti jums to labai 
nuoširdžiai" linki. 

Apie tokią galimybę kalbos 
seniai plasnoja: ir Lietuvoje, ir 
pas mus, tarp užsienio lietu
vių. Ir jos mus šiek tiek rū
pina — ne be pagrindo. Jas 
girdėjome prieš sąjungos su
važiavimą pavasarį ir džiau
gėmės, kad jos nepasitvirtino, 
girdime jas ir dabar, prieš 
ateinantį suvažiavimą spalio 
mėnesį, ir baiminamės, kad 
gali pasitvirtinti. 

Žinome apie Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) vidinius nuomonių išsi
skyrimus, dėl kurių pora va
dovų buvo, o gal ir tebėra, net 
iš sąjungos išsiskyrę, valdybos 
pasikeitimą, dalijimąsi lyg ir į 
dvi grupes. Mums, iš tolo ste
bintiems, tie pasipurtymai at
rodo net ir dėmesio neverti, 
kai Lietuvoje yra tiek daug, 
skubių sprendimų reikalau
jančių, valstybinių bei tauti
nių reikalų, nuo šios pagrin
dinės Lietuvos Seimo jėgos 
priklausančių. Juo labiau, kai 
šios, jau kelis kartus išryškė
jusios kaip Lietuvos įtakin
giausios politinės grupuotės, 
laukia turbūt sunkiausias iš
bandymas — už metų įvyk-
siantieji rinkimai. Triuškinan
čiai laimėjusi juos 1996 me
tais, Tėvynės sąjunga per tre
jus Lietuvai vadovavimo me
tus tautoje prarado daug pasi
tikėjimo. Dabar turi ji vos ne 
perpus mažiau (8.0%) negu iki 
šiol mažiau reikšminga buvusi 
Centro sąjunga (15.1%) ir su
silygino su, per tuos rinkimus 
jos ftuo paviršiaus nušluota, 
LDDP (7.9%). Socialdemokra
tai (6.8%) pralenkė Krikščio
nis demokratus (5.9%). Plačiai 
kalbama apie galimą LDDP ir 
socialdemokratų koaliciją. O 
jeigu taip ats iktų — tikriau
siai kada nors taip tikrai bus 
— ši nauja grupuotė pralenk
tų konservatorių-krikščionių 
demokratų koaliciją. Tada šiai 
koalicijai jau nebebūtų kitos 
išeities, kaip tik siekti cent
ristų malonės, kurios ji dabar 
baimingai kratosi. 

Todėl ne tarpusavio baksno-
jimas, bet būsimų rinkimų te
ma suvažiavime turėtų būti 
konservatorių didysis galvo
sūkis. Svarstybos, kaip orga
nizuotis ir kokią programą 
siūlyti balsuotojams būsi
muose rinkimuose, kaip įro
dyti rinkėjams jos patikimu
mą, turi būti pagrindinis šio 
suvažiavimo uždavinys. Jeigu 
jie susiklausytų, manau, kaip 
nors dar galėtų išsikapstyti ir 

padėties. Juk jų naują vyriau
sybę remia ir Seimas, ir prezi
dentas, populiari ji ir tautoje. 
Užtikrinta jai dar ir Seimo 
dauguma. Taigi visos kortos 
dar konservatorių rankose. Ir 
daugiau negu metai laiko. Tik 
klausimas, kaip tą galimybę 
išnaudoti? 

Pirmiausia jiems reikia su
vokti į tokią padėtį įgrūdusias 
priežastis. Iki šiol konservato
riai jų ieškodavo už savos gru
puotės ribų: kalta opozicija, 
nepalanki prezidentūra, juos 
nuolat kedenanti spauda ir 
dar kai kas. Žinoma, tai poli
tinė galvosena — kur rasi 
klaidas prisipazįstantį poli
tiką? Pasaulyje toks dar ne
gimė. Tad ir mūsų konservato
riai — nei pirmi, nei pasku
tiniai. Iš dalies gal jie ir tei
sūs. Tačiau dabar jau apie tai 
jiems nebederėtų kalbėti. Bet 
visgi turi pamatyti, kad daug 
bėdų prasideda jų pačių kie
me, pačiame Seime. Čia pra
deda išsiperėti nauja priveli-
gijuota nomenklatūra. Nors ir 
sakau pradeda, bet iš tikrųjų 
jos pradžia jau ne nuo šian
dien, o nuo tos dienos, kai sei-
mūnai nusibalsavo sau skly
pus. Ne visiems, tik tiems, ku
rie pasirašė Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo aktą, 
bet ar iš viso taip derėjo dary
ti? Prieškarinės nepriklauso
mos Lietuvos Seimas pirmiau
sia sklypus ir žemę dalino ne
priklausomybę iškovojusiems 
kariams savanoriams, o da
bartiniai seimūnai — pirmiau
sia sau. Tegul ir teisėtas jų 
sprendimas, bet klaustukų dėl 
jo visuomenėje daug. Ypač, 
kai sklypai nėra vienodos ver
tės ir skiriami ne tuo pačiu 
laiku, kai tas laikas ir besiku
riančios naujos aplinkos keičia 
jų kainas, bėdos byra kaip iš 
maišo. Jas dar padidina ir į 
tokius sklypus teises įgiję, bet 
sklypų dar negavę, Vyčio 
Kryžiaus kavalieriai, o dar 
rūsčiau į tą reikalą žvelgia 
Lietuvos laisvės pagrindiniai 
kovotojai — partizanai. Per 
devynerius nepriklausomybės 
metus jie ne tik nė kokios do
vanotos, bet kai kurie nė savo 
žemės nėra atgavę, kiti dar nė 
kario savanorio pensijomis 
neaprūpinti, o seimūnai skly
pus dalijasi pačiuose bran
giausiuose Vilniaus rajonuose. 
Nors tai ir nėra vienų konser
vatorių nuodėmė, bet atgailos 
jiems kliūva daugiausia. Be 
to, Seimo nariai turi nusibal-
savę ir daugiau privilegijų: 
tarnybinius automobilius, ku
riuos kai kurie iš jų atidavę 
žmonoms šeimos reikalams, o 
kai kurie net per atostogas 

Būtingės naftos terminalo atidarymo iškilmėse š.m. l.epos 22 d. Iš kaires: 
Seimo pirm. Vytautas Landsbergis ir ministras pirmininkas Rolandas 
Paksas Nuotr Eito* 

iš tokios politiškai sunkios jais po Europą važinėja. Negy

venantieji Vilniuje Seimo na
riai gauna dar valdiškus bu
tus, ir nors butas šalia Seimo, 
vis tiek į darbą „atvažiuoti" 
jam yra tarnybinis automobi
lis ir kuro bei išlaikymo prie
dai. Šalia to, storas kapšas li
tų algos — irgi su keliais prie
dais. O kai naujas ministras 
pirmininkas, nebeįstengda
mas seimūnų privilegijų ap
mokėti, siūlo mažinti biudže
tą, dalis konservatorių sako — 
ne. Reikia griežtinti mokesčių 
išrinkimą, nepaisant, kad kai 
kurie mokesčių mokėtojai jau 
ir dabar tik duona ir vandeniu 
minta. 

Tad nebe pagrindo jau ne 
vienas ir nebe pirmą kartą 
klausia, kam tiek daug (141) 
Seimo narių reikia? Juk į po
sėdžius jie visi niekada nesu
sirenka. Aštuoniasdešimt, ir 
nė vieno daugiau — sako jie. 
Neblogai sako. Kiek butų, au
tomobilių, sekretorių, jų padė
jėjų, kompiuterių ir dar daug 
ko būtų sutaupyta?! Ar tai ne
verta tema konservatorių su
važiavimui? Jeigu ir Konstitu
ciją reikėtų keisti. 

Tuos klausimus išsprendus 
čia siūloma linkme — mokes
čių mokėtojų naudai, jų popu
liarumas tautoje tikrai pakil
tų. Gal net ir kaime, kur jie 
dabar labai nemėgstami. Nors 
ir čia konservatoriai gali rasti 
gerą dirvą paplušėti ir sėti 
„Kauno diena" rugsėjo 16 d. 
išspausdino dvylikos iškiliųjų 
Lietuvos mokslininkų studi
jinį pareiškimą „Kaimas — 
valstybės ir visų mūsų rūpes
tis". Jame teigiama, kad dau
giau kaip pusė Lietuvos (3.5 
milijono hektarų) yra ariama 
žemė, kad 300,000 žmonių dir
ba žemės ūkyje, 40,000 — 
žemės ūkio gaminių perdirbi
mo pramonėje ir kad 15% ša
lies eksporto yra žemės ūkio 
gaminiai. Tačiau dėl netinka
mos valstybės politikos kai
mas skursta. Mokslininkai 
siūlo, šalia žemės dirbimo, pa
dėti kaimiečiams susirasti ir 
kitą, pajamas duodantį, užsi
ėmimą; sudaryti sąlygas kur
tis vidutinio bei smulkaus 
verslo įmonėms, plėtotis ama

tams, paslaugoms, kooperaty
vų veiklai, padėti persikvali
fikuoti, mokytis modernaus 
ūkininkavimo. 

Ne tik Seime, bet ir įvairia
lypėje valdininkijoje, nuo že
miausių iki aukščiausių pa
kopų brandinasi akivaizdus 
nomenklatūrizmas. Praėjusių 
rinkimų konservatorių šūkis 
„tarnauti tautai" liko tik dan
gaus skliautais nubangavęs 
aidas. Pustrečio šimto tūks
tančių mokesčių mokėtojų pi
nigais išlaikomų valstybės pa
reigūnų toli gražu nebelinkę 
tautai tarnauti, bet labiau no
ri ją autoritetingai valdyti. To
kie reiškiniai kasdien gausėja, 
biurokratija didėja, ir, kas 
šiandien žino. kiek tokių vals
tybės pareigūnų Lietuvai rei
kia? Spėčiau, kad apie trečdalį 
jų būtų galima „nukirpti", nes 
jau pakanka įrodymų apie jų 
nesusigaudymą, nemokėjimą 
savo darbo, o dažnai ir didelį 
aplaidumą, ir priedo — nepa
prastai išpūstas algas. Ką gi iš 
tikrųjų veikia toji reformų mi
nisterija? Rimtas klausimas 
konservatorių suvažiavimui. 

Šalia jų — ir daugiau refor
mų. Ypač vidurinių mokyklų, 
kurioms, užuot tautinį auklė
jimą įvedus, siūloma įsivesti 
kažkokios pilietinės visuome
nės pagrindų mokymą. Ar ne 
laikas suvokti, kad 50 metų 
lietuvių tauta grūmėsi su oku
pantu dėl lietuvių tautos lais
vės, dėl lietuvių valstybės, kad 
nėra tokio fenomeno, kaip 
kažkieno peršama Lietuvos 
tauta, bet trijų ar daugiau 
tūkstančių metų senumo lie
tuvių tauta, dėl kurios dar 
taip neseniai kentėjo tremti
niai, politiniai kaliniai, kovojo 
ir žuvo partizanai, kurie, deja, 
šiandien, dar tebėra Lietuvos 
valstybės patvory. Ar konser
vatoriai prisimena juos tik 
tada, kai jiems reikia balsų? 
Ar ne laikas ir tokias temas 
panagrinėti ateinančiame su
važiavime ir aiškesnius spren
dimus įrašyti į rinkiminę pro
gramą? 

Žinoma, kaip svarbu Lietu
vai įstoti į Europos sąjungą, 
NATO, bet taip pat žinom. 

kad ne tik čia visas tautos ir 
valstybės, išganymas, jos išli
kimas. Dalis jo yra ir kažkur 
kitur. Tad turi būti rasta ir 
pusiausvyra — tarp užsienio 
politikos ir žmonių geroves na
mie, tarp Lietuvos valstybės ir 
lietuvių tautos, kurios ne visi 
nariai gyvena Lietuvos vals
tybės teritorijoje ir yra jos pi
liečiai. Taip pusiausvyrą su
vokus, gal atsiras ir dar viena 
gvildentina tema — ryšiai, 
bendravimas bei bendradar
biavimas su lietuvių tautos 
dalimi, gyvenančia už Lietu
vos valstybės ribų ir kitoms 
„pilietinėms visuomenėms" 
priklausančia. Ir ryšiai ne tik 
tada, kai reikia rinkimams pi
nigų, bet ir tada, kai reikia ką 
nors duoti jos tautinei gyvybei 
palaikyti. 

Taigi tik iš čia paminėtų 
temų konservatorių suvažiavi
mui pilnos rankos, ir tokioms 
temoms darbotvarkės duris 
atidarius, pro jas kartu veršis 
jėgų telkimo banga ir skilimo 
skersvėjus slopins. Tarpusavy 
vaidytis ne laiko nebebus. O 
jėgas sutelkus išmintingai, ap
galvotam tautos bei valstybės 
darbui, Seimui bei vyriausybei 
kartu dirbant, prezidentūrai 
pritariant, per metus laiko 
galima ir populiarumo kreivę 
pariesti aukštyn, rinkėjams 
patrauklią ir darbais įrodytą 
programą pasiūlyti, o su ja ir 
rinkimus laimėti. O suskilęs 
puodas ne tik geros sriubos, 
bet nė murzinos buizos neiš
virs. 

Danutė Bindokienė 

Reikia sveikinti už 
drąsą 

INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS — 
PATIKSLINIMAS 

Šiuo pranešame, kad Lietu
vos Respublikos delegacijos 
Jungtinėse Tautose vadovas 
Užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas, dėl pasikei
tusios jo darbotvarkės Euro
poje, JT Generalinės Asamb
lėjos debatuose kalbą sakys ne 
rugsėjo 30 dieną, kaip prane
šėme anksčiau, o rugsėjo 29 
d. vėlai vakare . 

Norinčius klausytis UR Mi
nistro kalbos JT Generalinės 
Asamblėjos salėje maloniai 
prašome iš anksto, iki rugsėjo 
27 d. vakaro, kreiptis į LR mi
siją Jungtinėse Tautose telefo
nu: (212) 354-7820, faksu 
(212) 354-7833, arba elektro
niniu paštu: lithuania@un.int 

* Finansų ministras Jo
nas Lionginas trečiadienį pa
sirašė dviejų Europos investi
cijų banko paskolų sutartis. 
15 mln. eurų (63 mln. litų) pa
skola skirta Savivaldybių in
vesticiniams projektams fi
nansuoti, antroji — 6 mln. eu
rų (25.2 mln. litų) paskola bus 
panaudota Panevėžio miesto 
nutekamųjų vandenų valymo 
įrenginių pertvarkai. <EIU> 

Šio šimtmečio pabaigą gali
ma vadinti „kompiuterių era". 
Šiandien ne tik su nuostaba, 
bet tiesiog su pasipiktinimu — 
lyg j visišką atsilikėlį — žiū
rima į asmenį, jeigu prisipa
žįsta, kad nieko neišmano 
apie kompiuterius (arba jų tie
siog bijo), niekuomet nėra 
siuntęs elektroniniu paštu 
laiško, nežino, kas yra inter
netas, „web" puslapis (tinkla-
lapis, kaip jau dabar pradeda
ma tą žodį sulietuvinti), o jei
gu reikia prisiminti raidžių, 
brūkšnelių ir taškų kombina
ciją, kuri vadinama interneto 
adresu, žmogus puola tiesiai į 
juodžiausios panikos glėbį. 

Nėra abejonės, kad kompiu
teriai — vienas vertingiausių 
ir naudingiausių išradimų, ta
čiau per greitai taip aklai jais 
pradėta pasitikėti ir manyti, 
kad kompiuterio ekranas, 
„pelė" ir klavetūra gali suteik
ti atsakymą į bet kurį klau
simą, o kompiuteryje randama 
informacija — neginčijamai 
tiksli. Vis tik tuo moderniosios 
elektronikos „stebuklu" moka 
pasinaudoti ir į savo „tinklą" 
įtraukti įvairaus plauko apga
vikai, piktnaudotojai, vertel
gos, kurie prekiauja ir daik
tais, ir žmonėmis. 

Žinoma, čia, kaip ir kitais 
atvejais, dažniausiai į spąstus 
pakliūva lengvatikiai, vieni
šiai, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių vengia ben
dravimo su gyvais žmonėmis. 
Deja, į tuos spąstus įviliojami 
ir vaikai, per daug palikti be 
nuolatinės tėvų globos ir prie
žiūros. Kartas nuo karto ten
ka girdėti, kad policija areš
tavo kažkokį iškrypėlį, pa
skyrusį , .pasimatymą" su jau-
namečiu berniuku ar mergai
te, su kuriais susipažino inter
nete, tačiau iš tikrųjų į susiti
kimo vietą atvyko teisėtvar
kos pareigūnai ir žmogėnas 
atsidūrė už grotų. Dar daž
nesnis atvejis yra „pornogra
fijos puslapiai" internete, pri
einami kiekvienam, mokan
čiam tuos puslapius „atsi
versti". O pastarosiomis dieno
mis Vašingtonas net išplatino 
pareiškimą, perspėjantį inter
neto vartotojus, kad kai kurie 
tinklalapiai nejučiomis įtrau
kia vartotoją į šlykščiausios 
pornografijos labirintus, taip 
suktai paruoštus, kad sunku 
išsikapstyti net suaugusiems, 
o ką bekalbėti apie vaiką, įsi
jungusį į nekaltą informacijos 
puslapį ir staiga pakliuvusį į 
tokių srutų liūną... 

Nors Amerikos vyriausybė 
bei teisėsauga ir labai bijo 
„suvaržyti piliečių žodžio iš
sireiškimo laisvę", garantuo
jamą pirmuoju konstitucijos 
paragrafu, bet visgi kai kur 

dnsta pasakyti: gana, jau nu
eita per toli! Taip ir šiuo atve
ju imamasi priemonių, kad tie 
nešvarūs vaizdai ir žodžiai iš 
kompiuterių išnyktų. 

Kitas tokios „neįprastos 
drąsos" pavyzdys buvo šiomis 
dienomis New Yorke, kai jo 
meras Rudolph W. Guilliani 
piaejusios savaites pagrasino 
nutraukti savivaldybes para
mą I3rooklyno Meno muziejui, 
ketinančiam iš Didžiosios Bri
tanijos atvežti parodą, kurioje 
yra ir šlykščių, ir ypač katali
kus užgaunančių eksponatų 
(vienas Mergeles Marijos pa
veikslas yra apdrabstytas 
dramblio...). Nors meras Guil
liani tėra matęs tik parodos 
katalogą, bet jam ir to užteko, 
kad pareikštų stiprų protestą 
jos rengėjams. 

Brooklyno Meno muziejus 
yra antras didžiausias New 
Yorko mieste (didžiausias yra 
Metropolitan Meno muziejus), 
turintis daugiau kaip pusant
ro milijono kūrinių, o jo meti
nis biudžetas siekia per 23 mi
lijonus dolerių. New Yorko 
miestas kasmet skiria netoli 7 
mln. dolerių paramą, be to, 
dar žada suteikti bent 20 mln. 
dolerių numatytam muziejaus 
remontui. 

Kol kas muziejaus vadovybė 
per daug nesijaudina dėl mero 
pareiškimo, nes, jeigu vis tiek 
nuspręs parodą atsikviesti, at
siras pakankamai norinčių ją 
pamatyti — kaip tik dėl to, kad ji 
tokia bjauri. Atrodo, kad šia
me krašte neigiama propagan
da yra geriausias paskatini
mas įvairiems smalsuoliams 
bei sensacijų ieškotojams. 
Taip atsitinka su filmais, ku
riuos pasmerkia •••> Bažnyčia 
(kartais ir net kritikai) dėl 
žiaurumų, pasityčiojimų iš 
žmonių švenčiausių įsitiki
nimų ar pornografinių scenų. 

Po pirmuoju konstitucijos 
paragrafu dažniausiai slepiasi 
pelnogaudžiai, žinodami, kaip 
jautrus Šiame krašte yra 
„žodžio bei išsireiškimo lais
vės" klausimas. Ir Amerikos 
lietuviams neseniai teko susi
durti su tuo „žodžio bei iš
sireiškimo laisvės" neliečia
mumu, kai vienos tautinės 
grupės muziejus atsisakė su
stabdyti Lietuvos himno paro
dijos platinimą, nes toks 
žingsnis eitų prieš JAV kon
stitucijos nuostatas... 

Praeityje yra pasitaikę ir 
laimėjimų. Pvz., 1989 m. Cor-
coran galerija Vašingtone at
šaukė vieną parodą, kai Vals
tybinės paramos menams or
ganizacija atsisakė ją remti 
dėl nepriimtinų eksponatų. 
Būta tokių atvejų ir daugiau. 
Tad gal pavyks ir šį kartą. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Nr.27 Ir vienas, ir ki

tas veda prie to paties: kad lietuviai nebūtų „tauta 
sau", kaip kitos tautos. Iš esmės didino 50 metų mu
myse diegtą nepilnavertiškumo kompleksą. Tačiau 
žinodamas, kad tokiam elgesiui nepritars JAV lietuvių 
visuomenė, Kuolys (su Lukšiene) vėliau griebėsi melo 
ir interviu dienraščiui „Draugas" 1998.04.22 akiplė
šiškai tvirtino: „Zinkevičiaus skelbta lietuviškos mo
kyklos idėja nėra nauja ir, suprantama, jokio prie
šiškumo nesulaukė" 

Absurdiškiausia buvo tai, kad patriotizmo ugdymas 
vaizduotas kaip priešprieša Vakarams. Visų tautų, 
taigi ir Vakaruose, žmonės mylėjo ir myli savo Tėvynę. 
Mes neturime dirbtinai kopijuoti nuo jų visko: kas 
gera ir kas negera. Ir į jų sukurtus švietimo modelius 
turime žiūrėti kūrybiškai, derinti juos prie mūsų są
lygų. Kitaip tie metodai neduos gerų rezultatų. Ne vis
kas mums tinka, kas jiems tinka. Imkime gimtosios 
kalbos mokymo metodiką. Mokyklose jau mėginama 
taikyti kitų kraštų programas, visiškai netinkančias 
nei lietuvių kalbos prigimčiai, nei mūsų socialinėms 
sąlygoms. Lietuvių kalba šimtmečiais buvo persekiota, 
jos vidinė struktūra gerokai sudarkyta. Taigi ji — ligo
nis. Pirma reikia ligonį išgydyti, tik po to galima bus 
taikyti jos mokymui tuos metodus, kurie tinka anglų, 

prancūzų ar vokiečių kalboms, niekuomet nepatyru
sioms smurto ir prievartos. Kitaip elgdamiesi gerų re
zultatų tikrai nepasieksime. 

Su patriotizmu glaudžiai susįjęs ruošimasis Tėvynės 
gynimui. Mokykla privalo ta kryptimi orientuoti jau
nąją kartą, mokyti ją ne tik mylėti savo Tėvynę, bet ir 
ruoštis reikalui iškilus ją gin'i. Gerbti Tėvynės gy
nėjus, mokytis pačiam ją ginti — visa tai pas mus 
buvo traktuojama kaip militarizmas. Mano pastangos 
taisyti padėtį visaip trukdytos. Pakako kartą pasakyti 
vieną kitą žodį apie reikalą mokykloje ruošti jaunimą. 
Tėvynės gynimui, kaip spauda nedelsdama apkaltino 
mane siekimu grąžinti į mokyklas karinį rengimą, ir, 
būtent, tokį, koks buvo sovietiniais laikais. Ir ko tik 
tada neprirašė! Visuomenė buvo tyčia klaidinama. Tai 
matyti iš straipsnių pavadinimų; „Karinis rengimas 
grįš į mokyklų programas" („Respublika"), „Studentai 
gelbės pašlijusį kariuomenės prestižą" („Lietuvos ai
das") ir pan. Rašyta apie „karinio muštro" įvedimą į 
mokyklas („Lietuvos rytas"), kad Lietuva išgarsės kaip 
„į diktatūrą linkusi militaristinė valstybė" („Lietuvos 
rytas") ir pan. Ta proga, žinoma, buvo akcentuojamas 
jėga brukamas patriotizmas" („Lietuvos rytas"). 
Spauda pyko, kam aš su Krašto apsaugos ministru 
Česlovu Stankevičiumi pasirašiau įsakymą steigti 
tarpžinybinę komisiją mokyklų pilietinio ir karinio ug
dymo klausimams tirti ir atitinkamų darbų programai 
parengti („Lietuvos rytas"). Mus už tai lygino su Rusi

jos gynybos eksministru Pavelu Gračiovu, esą „šio ge
nerolo ir Lietuvos superpatriotų mintys sutampa 100 
procentų" („Lietuvos rytas"). Teko man pačiam ir šio 
klausimo specialistams, net kariuomenės vadui gene
rolui Jonui Andriškevičiui ne kartą atitaisinėti spau
dos perlenkimus ir prasimanymus. Beje, E. Tervidytės 
„Dialoge" (1998.03.06) išspausdintame interviu su Sei
mo nacionalinio saugumo komiteto patarėju Juozu 
Širvinsku (tendencingai pavadintame „Švietimu susi
domėjo Nacionalinio saugumo komitetas") buvo pada
ryti rimti priekaištai „Bendrųjų programų" autoriams 
(Lukšienei, Kuoliui, Jackūnui...), jie kaltinti tuo, kad 
visai „užmiršo" Tėvynės gynimą („išugdysime pasaulio 
pilietį, be lietuviškų šaknų"). 

Stengiausi dalyvauti renginiuose, susijusiuose su 
Tėvynes gynybos propagavimu tarp jaunimo, pavyz
džiui. Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos organi
zuotoje jaunimui viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvos 
kariuomenę" (1997.01.05), Seimo nacionalinio saugu
mo komiteto sušauktame pasitarime karinio-patrio-
tinio auklėjimo klausimais (10.20) ir kt. 

Viso to negalima atplėšti nuo dorovės ugdymo mo
kykloje. Tačiau pastangos dirbti šia kryptimi irgi kai 
kam kliuvo. Ypač jeigu įžiūrėjo sąsają su Bažnyčia. 
Antai kilo triukšmas dėl vadinamojo „šauniausio 
moksleivio" konkurso. Renginio organizatoriai.^albūt 
per neapsižiūrėjimą ar žioplumą, tam triukšmingam 
mokinių pasilinksminimui numatė patį netinkamiau

sią laiką — gavėnios Didįjį šeštadienį. J mane kreipėsi 
pasipiktinę žmonės. Paprašiau organizatorių nukelti 
tą pasilinksminimą po šv. Velykų. Matyt, buvo pasi
skųsta „Lietuvos rytui". Šis pakėlė aliarmą: „Ministras 
pasikėsino sugriauti moksleivių konkursą" (toks pikto 
straipsnio pavadinimas), „Zinkevičius uždraudė Vil
niuje rengti iš anksto numatytą konkursą" (taip rašė 
anonimas laikraščio redakcinėje skiltyje) ir t.t. Buvau 
„pakrikštytas" superkataliku, pavadintas šventesnių 
už Romos popiežių ir pan. Visa tai vien del to, kad pa
prašiau (ne įsakiau!), jog mokinių, kurių daugumas 
katalikai, pasilinksminimas būtų nukeltas į tinka
mesnį laiką. Matyt, teisi „Dienovidžio" redaktorė Aldo
na Žemaitytė, „Lietuvos ryto" anoniminį apžvalginin
ką pavadinusi tikru Lenino ir pokarinės „Tiesos" anū
ku. Mane ginti ryžtingai stojo dokumentinio kino reži
sierius Aleksandras Digimas. kurio straipsnį „Švieti
mo ir mokslo ministras buvo užsipultas be reikalo", 
kad ir nenoromis (gerokai sutrumpintą), išspausdino 
tasai pats „Lietuvos rytas" (04.04). Apmaudu, kad į 
visą šitą „komediją" žurnaliste Laima Žemuliene 
įpainiojo garbingus žmones — vyskupą Juozą Tunaitį 
ir monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, iš pastarojo ap
gaules būdu išgavusi nepritarimą mano prašymui nu
kelti pasilinksminimą po Velykų. Vėliau gavau laiškų, 
kuriuose žmonės piktinosi šių garbingų asmenų elge
siu, o kai kurie net labai nepagarbiai apie juos atsi
liepė (Bus daugiau) 

mailto:lithuania@un.int
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

POPIEŽIUS MOKO APIE PRAGARĄ 
„ P r a g a r a s y r a b ū s e n a tų 

žmonių, k u r i e n e t mi r t i es 
akiva izdoje a t s i s a k o Dievo 
ga i l e s t ingumo" , — sakė po
p iež ius J o n a s P a u l i u s II. 

Dievas yra be galo geras ir 
gailestingas Tėvas, tačiau 
žmogus, pašauktas laisva va
lia atsiliepti į Dievo gerumą, 
gali Dievo ir nepriimti, gali 
galutinai atmesti Dievo meilę 
ir atlaidumą, gali visiems lai
kams atsisakyti džiaugsmo 
Dievo artumoje, kalbėjo Šven
tasis Tėvas bendrosios audien
cijos dalyviams. Šią tragišką 
galimybę krikščioniškoji dokt
rina vadina pragaru ir pas
merkimu Pragaras nėra Die
vo bausme, bet žmogaus pasi
rinkimo pasekmė. 

Kas yra pragaras, galime iš 
dalies įsivaizduoti remdamiesi 
žemiška patirtimi. Juk kai gy
venime pasitaiko sielvarto ir 
dvasinio prislėgimo akimirkų, 
tada sakome, kad toks gyveni
mas — tai pragaras. Vis dėlto 
teologine prasme pragaras yra 
visai kas kita: pragaras yra 
nuodėmės pasekmė, kurią 
kenčia tas. kuris nusidėjo. Tai 
būsena, kurioje atsiduria net 
ir paskutinę gyvenimo aki
mirką Dievo meilę atmetęs 
žmogus. 

Šventasis Raštas apie šią 
baisią būseną pasakoja simbo
lių kalb?. Senasis Testamen
tas šia tema dar nepasisako 
aiškiai. Ten kalbama apie 
tamsią mirusiųjų buveinę, ku
rioje neįmanoma garbinti Die
vo. Daug aiškiau apie žmo
gaus būsena po mirties kalba 
Kristus. Jis savo prisikėlimu 
nugalėjo mirtį ir visiems miru
siems atvėrė kelią į amžinąjį 
gyvenimą. Tačiau Išganymas 
nepanaikina žmogaus pasirin
kimo laisvės. Išganymas siūlo
mas žmogui ir jis, turėdamas 
visišką laisvę, gali jį priimti 
arba nepriimti. 

Todėl Naujajame Testamen
te labai dažnai sakoma, kad 
..kiekvienas bus teisiamas pa
gal savo darbus", tai yra bus 
įvertintas žmogaus apsispren
dimas: Paskutiniojo teismo 
akimirką paaiškės, kaip kas 
naudojosi savo laisve — pri
ėmė siūloma Išganymą ar ne
priėmė. Naujasis Testamen
tas, kalbėdamas simboliais, tą 

būseną, kurioje atsidurs blo
gio kurstytojai, vadina „neuž
gesinama ugnimi" arba „žio
ruojančia krosnimi", kurioje 
„bus verksmo ir dantų grie
žimo". Minimi „ugnies" ir 
„krosnies" įvaizdžiai yra sim
boliai. Tačiau viena juose yra 
tikra: iš tos vietos nebus įma
noma grįžti. Tai bus galutinė 
ir neatšaukiama bausme. 

Šventojo Rašto pateikiamus 
pragaro vaizdus būtina tinka
mai interpretuoti, kalbėjo po
piežius maldininkams. Tais 
baisiais įvaizdžiais norima pa
brėžti, koks nepakenčiamai 
skausmingas yra gyvenimas 
be Dievo. Pragaras nėra vieta, 
pragaras yra būsena žmogaus, 
laisva valia atsisakiusio amži
nosios laimes. Katalikų Baž
nyčios katekizmas štai ką sa
ko: „Mes galime susivienyti su 
Dievu tik laisvai pasiryžę Jį 
mylėti. Bet mes negalime Die
vo mylėti, jeigu sunkiai nusi
dedame Jam, savo ar t imui ar 
patys sau. Išganytojas mus 
įspėja, kad būsime nuo Jo at
skirti, jeigu vengsime pagel
bėti sunkiai vargstantiems be
turčiams ir mažiausiems bro
liams. Mirti turint sunkią 
nuodėmę ir nesigailint bei at-
stumiant gailestingą Dievo 
meilę, reiškia savo noru būti 
amžinai nuo Jo atskirtam. Ta 
galutinio žmogaus atsiskyri
mo nuo Dievo ir palaimintųjų 
draugijos būsena vadinama 
pragaru". 

Taigi pasmerkimas nėra 
Dievo bausmė, nes Dievas yra 
didžiai gailestingas ir t rokšta, 
kad būtų išganyti visi, kuriuos 
Jis iš meilės sukūrė. Pasmer
kimas — tai kūrinio maištas 
prieš savo Kūrėją. Nuospren
dis, kurį pasmerktasis išgirs 
Paskutiniajame teisme, nebus 
Dievo kerštas, bet paties žmo
gaus pasirinkimo galutinis ir 
neatšaukiamas patvirtinimas. 

Kalbos pabaigoje popiežius 
pažymėjo, kad nors pragaras 
ir pasmerkimas yra reali gali
mybė, tačiau tai neturėtų mū
sų varyti į neviltį. Pragaro ga
limybės realumas neturi mūsų 
gąsdinti, bet turi mums pri
minti atsakomybę ir pareigą 
deramai naudotis iš Dievo 
gauta laisve. 

„XXI amžius". 1999, Nr. 64 

APTARTA JAUNIMO SIELOVADA 
Rugpjūčio 23 d. Vilniaus jė

zuitu namuose. Sv. Kazimiero 
bažnyčioje, susirinko keletas 
universitetų kapelionų ir bū
relis universitetinėje sielova
doje besidarbuojančių entu
ziastu. Susitikimas vyko ne
formalioje aplinkoje. Kun. A. 
Saulaitis. SJ. pasveikinės su
sirinkusius, pakvietė pasidaly
ti mintimis bei pastoracinio 
darbo patirtimi. Viešnia iš 
JAV valstybinio Massachu-
setts universiteto A, Linger-
taitiene apibendrino savo 8 
metų sielovados veiklą šiame 
u-te. Ji supažindino su JAV 
vyskupų laišku studenų sielo
vados klausimais ir paaiškino, 
kaip vyskupu nuorodos yra 
įgyvendinamos praktikoje. 
Anot viešnios, valstybiniuose 
ir katalikiškuose JAV univer
sitetuose sielovados darbas 
kartais vyksta lengvai, o kar
tais labai sunkiai. Ses. I. Ma-
rijošiūtė pasidalijo Jubiliejaus 
svarbiais reikalais ir pasiūlė 
dalyvauti Romoje 2000 metais 
vyksiančiame pasaulio akade
mines bendruomenes suvažia
vime „Universitetas naujam 
humanizmui". Ses. A. Karaliū
te, SJE. pateikė statistinius 
duomenis, kiek Lietuvoje yra 

S K E L B I M A I 

Sv. Petro Bazilika Romoje iš sodo pusės. Nuotr. Eglės Paulikienės 

VATIKANAS PASKELBS XX AMŽIAUS KANKINIUS 
Artėjant didžiajai krikščio

nybės sukakčiai, popiežius Jo
nas Paulius II pakvietė viso 
pasaulio krikščionis neužmirš
ti šio šimtmečio kankinių ti
kėjimo liudijimo, kuris turi 
stiprinti būsimųjų amžių 
krikščionis. 

2000 m. gegužės 7 d., Ro
moje popiežius prie Kolizie
j aus iškilmingai paskelbs XX 
amžiaus tikėjimo kankinius, 

kurie šiame šimtmetyje yra 
paliudiję ištikimybę savo tikė
jimui ir Bažnyčiai. 

Šis amžius buvo sudėtingas 
bei reikšmingas ir Lietuvai, ir 
jos Katalikų Bažnyčiai. Lietu
va į krikščioniškųjų šalių šei
mą įsiliejo t ik šiame tūkstant
metyje, tačiau nemažas Lietu
vos tikinčiųjų būrys savo gy
vybės kaina yra paliudiję išti
kimybę tiesai ir savo tikėji

mui. 
Lietuvos vyskupų konferen

cijos 2000 metų jubiliejaus 
komitetas jau perdavė Romos 
centriniam 2000 m. jubiliejaus 
komitetui 114-kos tikėjimo, 
liudytojų ir kankinių bylų. Jų 
sąraše yra 4 vyskupai, 58 ku
nigai, 46 pasauliečiai, 3 vie
nuolės. 2 diakonai, 1 semina
ristas. 

„Artuma", 1999, Nr. 6 

universitetų, studentų ir dės
tytojų, ir trumpai apžvelgė jų 
sielovadinius poreikius. 

Susitikimo pabaigoje, api
bendrinus visas pareikštas 
mintis, prieita prie išvados, 
kad sielovados darbuotojams 
būtinas ryšys su Lietuvos Vys
kupų Konferencija, universite
tuose reikalingi sielovadinin
kai pasauliečiai, kuriems turė
tų būti teikiama metodinė pa
galba, būtina koordinuoti vi
sus sielovadus projektus, 
glaudžiai bendradarbiauti su 
parapijomis, jaunimo centrais 
ir organizacijomis, ugdyti jau
nimo vadovus, ir pan. Kitas 
panašaus pobūdžio susitiki
mas numatytas lapkričio mė-
n e s»- BŽ. 1999. Nr. 16 

* Semel i škės . Rugpjūčio 
gale Semeliškių Šv. Lauryno 
bažnyčioje vyko didžiausi Lie
tuvoje Šv. Roko atlaidai, ku
riuose dalyvavo keliasdešimt 
tūkstančių tikinčiųjų, išdalyta 
per 4 tūkst. šv. Komunijų. Ta 
proga Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis koncelebravo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. 69 
jaunuoliams suteikė Sutvirti
nimo sakramentą. 

KUNIGU KOLABORAVIMAS SU 
SLAPTĄJA TARNYBA 

Žinomo lenkų istoriko ir žur
nalisto, katalikų savaitraščio 
„Gošė Niedzielny" redak
toriaus A. Grajevski liepos 
pradžioje išleista knyga „Judo 
kompleksas" sukėlė Lenkijoje 
naujas diskusijas dėl kunigų 
bendradarbiavimo su buvusio 
komunistų režimo saugumo 
tarnybomis. 

Knygos autorius teigia, kad 
jo šalies Katalikų Bažnyčioje 
buvo gerokai infiltruotų agen
tu nei anksčiau buvo manoma. 
J i s taip pat paragino Bažny
čios vadovus iki galo atskleisti 
visą tiesą ir ją t inkamai įver
tinti, nelaukiant kol, kaip nu
matyta, šių metų pabaigoje 
bus atidaryti ir taps prieinami 
visuomenei komunistinės sau
gumo tarnybos archyvai. Ta
čiau šį kvietimą atmetė vys
kupų konferencijos atstovas, 
sakydamas, kad Bažnyčia ne
gali prisiimti atsakomybės „už 
atskirus nusikaltusius indi
vidus". 

Netrukus po šios knygos pa
sirodymo. A. Grajevski sakė, 
kad „tiesa yra tokia, jog tarp 
Kristaus mokinių irgi buvo ke
letas judų. Kadangi jie (saugu
mo tarnybų kolaborantai) sun
kiai nusikalto visuomenei, jie 
turi atsiprašyti ir prisiimti vi
sas pasekmes. Žmonės, ben
dradarbiavę su saugumu, ne
turėtų Bažnyčioje užimti 
svarbių postų". 

A. Grajevski knygoje palygi
namas Lenkijos bažnyčioje bu
vusių saugumo agentų ir in
formatorių vaidmuo su padė
timi kitose komunistų valdy
tose šalyse — Vengrijoje, Če
koslovakijoje. Rytų Vokietijo
je. Pagal A. Grajevski, apie 10 
proc. Lenkijos kunigų pokari
niu stalinistiniu metu veikė 
kaip saugumo informatoriai. 
Tačiau daugiau detalių bus 
žinoma, kai Valstybinės at
minties institutas atvers tu
rimų saugumo archyvų duris 
visiems to pageidaujantiems. 

Lenkijos katalikų vyskupai 
visada priešinasi platesnei 
diskusijai apie Bažnyčios ats
tovų kolaboravimą su buvusiu 
komunistų režimu. Jie taip 
pat vengė atsakyti į reikalavi
mus atleisti arba paskirti į že
mesnes pareigas tuos dvasi
ninkus, kurie buvo komunisti
nio saugumo tarnybos infor
matoriai. Beje. daugelis doku
mentų, identifikuojančių kuni
gus kolaborantus, buvo sunai-

bartinės Lenkijos vyriausybės 
už saugumo tarnybas atsakin
gas ministras J. Palubicki per
nai perspėjo, kad į komunisti
nio saugumo pinkles įsipai
nioję kunigai iki šiol gali būti 
šantažuojami buvusių komu-
nistino saugumo narių, mat 
šie gali būti pasidarę bylų ko
pijas ar netgi turėti pačias by
las. 

Knygoje „Judo kompleksas" 
tvirtinama, kad katalikų dva
sininkų verbavimas vėl sus
tiprėjo devintajame dešimtme
tyje, kada kai kurie kunigai 
veikė kaip informatoriai ir tuo 
pačiu metu viešai savo pa
moksluose smerkė komuniz
mą. Jiems, aišku, nebuvo ko 
bijoti. A. Grajevski sakė, kad 
dauguma kunigų, kurie kola
boravo su komunistiniu sau
gumu, darė tai savanoriškai. 
Dalis jų šitaip tikėjosi „užsi
dirbti" užsienio pasą a r gauti 
kitą naudą, kiti tapo informa
toriais pasidavę šantažui, kad 
bus viešai atskleistas jų pra
sižengimas bažnytinei discipli
nai. Buvo ir tokių, kurie dirbo 
informatoriais, nes norėjo at
keršyti jiems nepatikusiai 
bažnytinei vyresnybei. Auto
riaus nuomone, Lenkijos Baž
nyčia turėtų sudaryti eksper
tų grupę, kaip padarė Kata
likų Bažnyčia buvusioje Rytų 
Vokietijoje, kur speciali komi
sija ištyrė saugumo agentų in-

filtravimą. 
Kitoje komunistų valdytoje 

šalyje — Vengrijoje — 1989 
metais katalikų vyskupai laiš
ke tikintiesiems patvirtino, 
kad kai kurie dvasininkai bu
vo įkalbinėjami tapti saugumo 
informatoriais. Tačiau 1990 
metais parlamentinės komisi
jos parengta ataskai ta apie 
Bažnyčioje veikusių saugumo 
agentų vaidmenį taip ir nebu
vo paskelbta. Pagal 1994 me
tais Vengrijoje priimtą įstaty
mą vyksta kai kurių įtariamų 
kolaboravimu teisėjų, žurna
listų, įstaigų vadovų slaptos 
veiklos tyrimas. Į šį maždaug 
6,000 žmonių sąrašą norėta 
įtraukti ir kai kuriuose įta
kingus dvasininkus, tačiau 
tam pasipriešino Bažnyčios 
vadovybė ir kiti. 

Kaimyninėje Čekoslovakijo
je iki pat 1989 metų veikė at
virai su komunistų režimu 
bendradarbiavusi didelė ku
nigų sąjunga „Pacem in Ter
as". Manoma, kad šioje šalyje 
vienas iš 10 katalikų dvasi
ninkų buvo saugumo policijos 
agentas. Vėliau daugelis čekų 
ir slovakų kunigų, kolaboravu
sių su režimu, buvo paskirti į 
žemesnes pareigas ar perkelti 
į atokesnes parapijas. 

Autorius Grajevski aiškina, 
kad „būtų geriau, jeigu (Len
kijos) Bažnyčia pati išsiaiš
kintų visą tiesa, o ne ją at
skleistų sensacijų ieškotojai 
arba žmonės, kurie suintere
suoti Bažnyčiai kenkti". 
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NAUJIEJI MOKSLO METAI 
Rugsėjo 1 d. naujus mokslo 

metus pradėjo keturios Lietu
vos kunigų seminarijos, Kata
likų teologijos fakultetas Vy
tauto Didžiojo universitete 
(KTF), KTF filialas Šv. Anta
no religijos studijų insti tutas 
Kretingoje, Vilniaus pedagogi
nio universiteto Istorijos fa
kulteto Tikybos katedra, Klai
pėdos universiteto Tikybos ka
tedra, Lietuvos aukštesnioji 
katechetų mokykla. 

{Vilniaus Šv. Juozapo ku
nigų seminariją šiais metais 
įstojo 19 studentų: 4 iš jų 
siunčiami studijuoti į Kauno 
kunigų seminarijos parengia
mąjį kursą, 11 studentų studi
juos pirmajame kurse ir 4 
priimti į kitus kursus. 

| Kauno kunigų seminariją 
šią vasarą įstojo 20 jaunuolių, 
iš viso čia mokysis 77 klierikai 
(iš jų 15 parengiamajame kur
se). Kauno kunigų seminari-

fcinta po demokratijos sugrįži- joje šiais mokslo metais dide-
mo 1989 metais. Vis dėlto da- lis pasikeitimas: „Atsižvelgda

mas į tai, kad į Vilniaus ku
nigų seminariją perėjo Pa
nevėžio bei Kaišiadorių vysku
pijų klierikai, o nuo Šių metų 
rudens atidaroma Vilkaviškio 
kunigų seminarija ir Kauno 
kunigų seminarijoje liko ma
žai kunigystės siekiančių stu
dentų", Kauno arkivyskupas 
bei KTF didysis kancleris Sigi
tas Tamkevičius pasirašė dek
retą, kuriuo „leidžia klieri
kams klausyti paskaitas drau
ge su pasauliečiais KTF stu
dentais VDU auditorijose". 
Tai pirmas kartas tiek semi
narijos, tiek ir Bažnyčios Lie
tuvoje istorijoje, kai seminari
joje nebebus paskaitų (išsky
rus parengiamąjį kursą bei 
keletą specialiųjų disciplinų), 
o kunigystės siekiantys jau
nuoliai mokysis drauge su pa
sauliečiais. Dekretas galios 
bandomuoju laikotarpiu iki 
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ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMU. SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoUs ir Oft. Mgr Aukse 
S. Karte katoa lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 We«t 95tn Street 

Tel. C708) 424-8654 
(773)581-6654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

* J £ RE/MAX 
^REALTORS 

offc (773) 586-59S9 
home (7*8) 425-7160 
pager (708) 8U-4919 

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

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose, 

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

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, teL 708-387-2067 ir 

pasitarkite. 

JANITORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions ist, 2°d and 3"! 

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

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

Dažytojas iš vidaus ir iš 
lauko; taip pat popieriuoja 

kambarių sienas. Darbas 
garantuotas. Tel. 773-910-8458 

arba 773-767-6350. 
MII 

Išnuomoju bu tą : 6 kamb., 
3 mieg. su baldais Brighton 

Pk. apylinkėje. 
Tel. 773-376-7883. 

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. 

Kryžių kalno vaizdas. 

* R u g p j ū č i o 16-28 d. įvai
r iuose Lietuvos miestuose 
vyko dvišalė stovykla, kur 
Bautzeno (Vokietija) ir Kėdai
nių bei Jurbarko dekanatų 
katalikiškas jaunimas susi
pažino su vietos jaunimo pa
dėtimi — Smalininkuose ap
tarė, kas pasikeitė Lietuvai 
atgavus nepriklausomybe ir 
sugriuvus Berlyno sienai, Jur
barke susitiko su Jurbarko 
savivaldybės atstovais. Klai
pėdoje lankėsi Dvasinės pagal
bos jaunimo centre, Kėdai
niuose su vietos jaunimu dali
josi mintimis, kas padeda 
išlikti žmogumi ekstremalio
mis sąlygomis; Kaune susi
pažino su Kauno arkivyskupi
jos jaunimo veikla ir perspek
tyvomis, taip pat aplankė Kry
žių kalną ir Lietuvos sostinę 
Vilnių. Šią stovyklą organiza
vo Jurbarko dekanato, Kauno 
arkivyskupijos jaunimo cent
rai. Kėdainių šv. Jurgio para
pijos jaunimas . Stovykloje da
lyvavo apie 30 žmonių. 

* R u g p j ū č i o m ė n . š v . J u o 
zapo Darbininko parapijos 
katechetikos centre tikybos 

mokytojams buvo surengtas 
seminaras „Bažnyčia — Dievo 
kūrinys iš gyvųjų akmenų". 
Tris dienas Klaipėdos miesto 
ir rajono mokytojai bendravo 
su gerai jiems pažįstamu ku
nigu vienuoliu profesoriumi 
Gerdu Birku, SVD, iš Miun
cheno. Seminaro dalyvius už
degė profesoriaus pagarba vis
kam, kas gyva. Seminaro me
tu tobulinti ar atnaujinti dar
bo grupėje įgūdžiai, mokytasi 
meditacinių šokių. Kai kam 
tai nebuvo naujiena, tačiau 
profesoriaus nuorodos žvelgti j 
gelmę, įgusti pamatyti žmonių 
santykių smulkmenas, domė
tis vienas kitu. rodos, naujai 
atvėrė akis daugeliui įprastų 
dalykų. 

* K u d i r k o s Naumies t i s . 
Rugpjūčio 8 d. Kudirkos Nau
miesčio bažnyčioje buvo tei
kiamas Sutvirtinimo sakra
mentas ir diakonais įšventinti 
klierikai. Po visų iškilmių vys
kupas J. Žemaitis, MIC, deka
nato kunigai, klierikai, diako
nai ir prof. A. Žygas lankė 
slaugos ligoninėje besigydan
čius senelius ir parapijos glo
bos namų gyventojus. 



Vysk. J. Žemaitis kun Juozo Zdebskio gimtinėje š.m gegu2es men 
Nuotr. Zitos Paltanavičiūtės 

KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
VERTYBĖS 

Vaikai, pasiruošė Pirmajai Komunijai naujoje Aleksote .iznydoje 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

ALDONA G R I C I E N Ė 

Pas i t ikdami Kristaus gimi
mo 2000-ąsias metines, susi
mąstome apie dvasines verty
bes, kur ių labai t rūks ta Lfetu-
vai, ir ne t ik ja i . Yra sakoma, 
kad žmogų kur ia trys galiū
nai: bažnyčia, šeima, mokykla. 

Lietuvos mokyklų progra
moje n ė r a žodžių dora, dva
s ingumas. Taut in is bei kr ikš
čioniškasis auklėjimas nus 
t u m t a s į kampą. Švietimo re
formos dėmesio centre — me
todikos, mokymo ir auklėjimo 
technikos per tvarka . Dabar
tinė švietimo ir mokslo mini
sterijos vadovybė nesipriešina 
kosmopolitizmo dvasiai. Ka
dangi švietimo ministras — 
poetas tad svarbiausiu dalyku 
lietuvių kalbos pamokose tapo 
l i teratūros teorija. O k u r 
žmogaus vidinis pasaulis? Mo
kykla įsigijo t iek ir tiek kom
piuterių. Puiku! Bet kas sus
kaičiuos, kiek augesnių vaikų 
iš mažiukų a t ima bandeles, 
kiek mokinių gyvenimo pras
mės ieško žodyje „apsvaigti?" 
Auksas užkel tas ant pjedesta
lo. E t iesų vargšų vargšai 
yra t ie , kurie , apiplėšę savo 
tautą, pinigus pasideda užsie
nio bankuose. Turt ingas y ra 
žmogus, kurio vaikai, tėvams 
susirgus, meta viską ir a tsku
ba pagalbon, kuris negali pra
eiti pro gatvėje parkritusį.. 

Kas y ra didvyris? Ogi krep
š ininkas , visa galva aukštes
nis už k i tus . Ištiesti ranką ir 
kamuolį įdėti į krepšį — štai 
tautos šlovė! Kada pavadin
sime didvyriu mažametį vai
ką, iš degančio namo išnešu
sį dar mažesnį broliuką? Ka
da didžiąja raide rašysime 
vardą aštuonių vaikų moti
nos, kruvinais keliais šliau
žiančios, kad visi jos vaikai 
lankytų mokyklą? Kauniet is 
pedagogas, lietuvių kul tūros 
istorijos puoselėtojas Zigmas 
Tamakauskas sako: „Svarbu 
turėti t ikėjimą ir pasitikėjimą 
Dievu". 

Krikščioniškoji dvasia Lietu
voje šviesesnė negu daugelyje 
aplinkinių šalių. Bažnyčios 
darbų skalė labai plati, religi
nė l i t e ra tūra įvairi. Š iame 
straipsnyje norima pažvelgti į 
vieną žmogų, kuris šiomis die
nomis švenčia kunigiško dar 
bo 50-metį. Kalbėsime apie 
Vilkaviškio vyskupą Juozą Že
maitį, MIC. Gimęs kar tu su 
Lietuvos bažnytine provinci
ja (1926), j is augo, brendo ir 
laistė Viešpaties vynuogyną 
gerumo lietumi. 

Nepriklausomos Lietuvos 
Bažnytinės provincijos akto 
sudarymas valstybiniu požiū
riu buvo svarbus įvykis: Lietu
vos Bažnyčia grjžo į tokią gar

bingą padėtį, kokioje ji buvo 
Mindaugo laikais. Apaštalų 
Sostas bulėje rašė: „Lietuvių 
tau ta i po didžiausio karo atga
vus laisvę, mes, kurie savo 
akimis esame matę lietuvių 
tikėjimą ir maldingumą... lai
kome reikalinga sudaryti 
bažnytįnę provinciją". 

1926-1940 metai — dvasin
gumo klestėjimo metai Lietu
voje. Sovietmečiu svaigintus, 
klaidintus, persekiotus tautie
čius kiekvienas kunigas sten
gėsi laikyti Viešpaties malo
nėje savaip. J . Žemaitis - Ma
rijampolės vikaras, Šakių de
kanas , Vilkaviškio vyskupas 
sėjo ir tebesėja gėrio grūdus į 
paprastų žmonių širdis: jo 
šypsena, komunikabilumas, 
nemokėjimas didžiuotis krei
pia žmones Viešpaties link. 
Vyskupo J . Žemaičio devizas: 
„Gražinant ir puošiant baž
nyčią, puošiasi ir gražėja baž
nyčios veidas". Šie žodžiai įgy
vendinti: kunigams, parapi
jiečiams ir užsienio broliams 
padedant, vyskupijoje buvo 
pasta tyta ir a ts tatyta Akme
nynų bažnyčia, Patašinės baž
nytėlė, Kryžių koplyčia. Dar 
tenka paminėti Naująją Otą, 
S in tau tus , Viršužiglį. Per ket
verius paskutinius metus pas
tatytos Aleksoto, Ežerėlio, Ku
čiūnų, Pilviškių ir Sangrūdos 
bažnyčios. Ypač pagarbos ver
tas darbas — Vilkaviškio ka
tedra. Karo metu apgriauta, 
pokaryje visiškai sugriauta, 
dabar ji — dvasingumo simbo
lis. Vyskupo J . Žemaičio dėka 
Naujienos kaime iškilo monu
mentas kunigui kankiniui Ju
ozui Zdebskiui. 

Įsteigta neakivaizdinis kate
chetų mokyklos Katalikų teo
logijos fakulteto VDU skyrius. 
Įkur ta leidykla „Ardor", kuri 
leidžia žmonių sielas aukštyn 
keliančias knygas. Popiežiaus 
atvykimo į Lietuvą proga su
rengtas Eucharistinis kongre
sas — jame dalyvavo daug 
jaunimo. 

Vilkaviškio vyskupijoje yra 
103 parapijos. Ganytojas visas 
aplanko, sut raukdamas dau
gybę žmonių. Norint surašyti 
visus jo darbus, reikėtų jaučio. 
odos. 

Rugsėjo 4 d. įvyko Vyskupo 
J . Žemaičio kunigiškos veiklos 
auksinis jubiliejus. Dalyvavo 
daug dvasininkų, aukšto ran
go pasauliečių, eilinių tikin
čiųjų. Išsamų pamokslą pa
sakė Popiežiaus Nuncijus Lie
tuvoje. Buvo perskaitytas Po
piežiaus sveikinimas, kalbė
tojo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Po šv. 
Mišių visi nuėjo prie atkurtos 
Kunigų seminarijos, kuriai su-

„KĄ PADARĖT VIENAM 
IŠ MAŽIAUSIŲJŲ 

BROLIŲ, TĄ PADARĖTE 
MAN" 

Spalio mėnuo yra BALFo 
šalpos mėnuo. Vasara baigėsi, 
ruduo prasidėjo, žiema ateina. 
BALFo darbuotojai ištisai per 
visą Ameriką vėl atnaujina 
savo darbą, rūpinasi tais, ku
rie yra alkani, kad būtų paso
tinti, kurie yra nuplyšę, kad 
būtų aprengti, sušalę, kad bū
tų sušildyti. Iš tikrųjų tai yra 
mūsų visų rūpestis padėti 
vargstantiems, juos sušelpti, 
parodyti savo gerą širdį, nu
šluostyti ašarą. Tą mes galime 
padaryti neatidėliojant, dar 
šiandien duodami savo, kaip 
galima dosnesnę auką BAL-
Fui. Clevelando skyrius jau 
išsiuntinėjo savo nariams vo
kelius. Gal ne visi juos gauna, 
kai kurių adresai gal yra pasi
keitę, kitų gal ir neturime ad
resų, bet kviečiame visus au
koti BALFui. Jū s galite aukoti 
per savo parapijas, per savo 
pažįstamus įduoti savo auką 
arba net ir per šį laikraštį 
pasiųsti BALFui savo aukos 
čekį. Tenebūna nei vieno, ku
ris savo auka, pagal išgales, 
neparemtų vargšų. Jūsų au
kos per BALFą tiesiogiai pa
siekia tuos, kuriems pagalba 
yra būtinai reikalinga, ypač 
mūsų brangioje tėvynėje, 
BALFas turi savo atstovus, ir 
palaiko tiesioginį ryšį, kad 
jūsų aukos nueitų ten, kur jų 
labiausiai reikia. Prisiminkite 
BALFą, kuri yra seniausia ir 
patikimiausia bendros šalpos 
organizacija, veikianti nuo 
1944 metų. Prisiminkime tą 
šalpą, kurią ir mes patyrėme, 
dar būdami DP stovyklose. 
Atiduokime savo duoklę 
vargšų šalpai. Prisiminkime 
taip pat BALFą savo paliki
muose, kad galima būtų tęsti 
šalpos darbą ir toliau. 

BALFas tiesiogiai šelpia Lie
tuvoje buvusius kalinius, 
tremtinius, našlaičius, sene
lius, gausių vaikų šeimas bei 
visus, į vargą "papuolusius, 
žmones. Būsite užtikrinti, kad 
jūsų auka per BALFą bus tik
rai panaudota pagal jūsų no
rą, ten kur labiausiai reikalin
ga. Visuomet jūs gausite pa
kvitavimą ir visos BALFui 
skirtos aukos yra nurašomos 
nuo mokesčių. Pavalgydinti 
išalkusį, aprengti kalinį, sušil
dyti senelių ar vaikučių širdis 
yra labdaros darbai. Neatsi
sakykime, įsijunkime į bendrą 

teiktas garbingas Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio vardas. 
Iškilmės baigėsi — darbas tę
siasi. 

Vox populi — vox Dei (tau
tos šauksmą Dievas išklauso), 
jei Aukščiausiąjį to prašysime. 

šalpos darbą, tuomet ir mums 
bus šilčiau ant širdies, žinant, 
kad mūsų dėka kas nors ge
riau pasijaus. Tuo pačiu ir 
mums įvyks Pažado išsipil
dymas: „Pas Mano Tėvą, tavęs 
laukia džiaugsmas". 

Dana Čipk ienė 
Cleveland.OH 

AR ATSISAKYSIME 
PAMINKLO? 

Ginčai dėl Grūto parko taip 
įsiaudrino, kad net baugu 
reikšti nuomonę, kuri su dau
guma nesutinka, bent jau su 
dauguma, kuri savo nuomonę 
išreiškia „Draugo" puslapiuo
se. Bet „audiatur et altera 
pars" — tegu būna išklausyta 
ir kita nuomonė. 

Skaitant kai kuriuos argu
mentus, nejučiomis kyla min
tis, ar mums, išgirdus žodžius 
— Stalinas, Dzeržinskis, De
kanozovas, neužverda kraujas 
ir toliau galvoti nebesinori. 
Suprantama ir pateisinama, 
bet, pykčiui nurimus, reikia 
prisiminti, kad istorijos pa
neigti negalima, jos užmiršti, 
bei jos nepaisyti gali tik ne
protingi žmonės. Toks buvo ir 
pats Stalinas, kuris liepdavo 
ištušuoti iš senų fotografijų 
šalia jo stovinčius Buchariną, 
Zinovjevą, tuo istorijos bėgyje 
tik apsijuokdamas. Klasiš
kas pavyzdys yra ir G. Ozwell 
knyga „1984". Tos knygos (ku
ri buvo bolševizmo satyra), pa
grindinio veikėjo tarnyba buvo 
išknisti iš senų laikraščių iš
karpas apie vis naujai atsiran
dančius „liaudies priešus" ir 
kišti jas į „atminties skylę", — 
amžinai liepsnojančią angą. 
Nejaugi mes norim nusileisti 
iki to lygio? 

Atrodytų, kad tie, kurie nori 
Grūto parką panaikinti, gėdi
nasi to 50 metų Lietuvai taip 
tragiško laikotarpio. Be abejo, 
yra žmonių, kurie turėtų gė
dintis, bet ar turi gėdintis visa 
tauta? Jei buvo gėdos lašas, 
kad 1940 m„ esant neįmano
moms sąlygoms, ginklu nepa-
stojom kelio iš Gudagojaus bei 
Gaižiūnų poligono besiver
žiantiems rusų tankams, tai 
tą gėdą su kaupu nuplovė 
1941 m. suki.ėliai, Miško Bro
liai bei 1991 m. Seimo rūmų 
gynėjai. Norėčiau, kad visi ga
lėtų vėl perskaityti to meto 
pasaulio laikraščius, kurių 
straipsniai mirgėjo žodžiais 
„Heroic Lithuanians". 

Kaip kitos tautos panašias, 
•netolimos praeities problemas 
sprendžia? Vokiečiai sponta
niškai griovė Berlyno gėdos 
sieną, bet pirmam įkarščiui 
praėjus, išsaugojo sienos tar
pą, kaip muziejinę vertybe. 
Berlyno priemiesty paliko bu
vusią Sachsenhausen koncent
racijos stovyklą viešam lanky
mui. Kancleris G. Schroeder 

siūlo pastatyti paminklą kny
goms. Tai būtų 100 metrų il
gio ir 20 metrų aukščio vitri
na, k'urioje tilptų 1.000.000 
knygų. Tai būtų paminklas. 
ne skaitykla, vitrinos būtų 
pastoviai uždarytos. Analogija 
gal ne visiškai tiksli, nes vo
kiečiai knygų degintojus patys 
demokratiškai išsirinko, o 
mums okupacija buvo primes
ta, bet esmė lieka. 

Kai kas būkštauja, kad Lie
tuvoje likę komunistai eis ieš
koti įkvėpimo Lenino ir Stali
no statulose. Bet įdomu, kaip 
jie jausis, šalia matydami jų 
„tėvo ir mokytojo" darbo vai
sius, grotomis užkaltus trem
tinių vagonus, žeme dengtas 
jurtas, išžudytų lietuvių vei
dus, suniokotą Lietuvos kai
mą, nes visa tai bus dalis 
Grūto parko. 

Šią vasarą man teko keliau
ti per Aziją su 42 žmonių 
grupe. Daugumas jų buvo pa
tyrę keliautojai, kai kurie jau 
aplankę 100 valstybių. Sten
giausi juos supažindinti su 
Lietuva ir pastebėjau, kad 
patyrę ir visko nrUę keliauto
jai, daugiausiai domėjosi Kry
žių kalnu ir būsimuoju Grūto 
parku. Kas, jei jie atvažiuos ir 
parko neras? Ar reikės juos 
nukreipti į Budapeštą, kur to
kio pobūdžio parkas jau kurį 
laiką veikia. 

Neseniai vykusi žmonių ap
klausa parodė, kad virš 60 
proc. lietuvių yra palankūs 
Grūto parkui. Tebūnie tai mū
sų tautos kultūringumo pa
vyzdys. 

R. S i d r y s 
Streator, IL 

JUK DAR NESENIAI 

Kartais turiu progos aplan
kyti Lietuvos ambasadą Va
šingtone. Ten, tik įėjus pro du
ris, dešinėje pusėje ant sienos 
kabo 1918 metų Vasario 16 
dienos signatarų paveikslas. 
Sykį susimąstęs pagalvojau: 
tame paveiksle 20 garbingų 
vyrų, pasirašiusių tą deklara
ciją. Pačiam centre dr. Jonas 
Basanavičius. Ir pagalvojau, 
kokių lengvatų tie signatarai 
gavo Vilniuje. Gal kartais Žvė
ryne (angliškai turbūt būtų 
„Zoo")? Gal istorikai daugiau 
apie tai žino? Bandau palygin
ti su 1990 metų įvykiais. Ne
žinau, bet laikas dar neilgas 
— tik 72 metų skirtumas! 

T a d a s M i c k u s 
Springfield, VA 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 28 d., antradienis 

K a u n a s . Rugpjūčio 1 d. Švč. 
M. Marijos Dangun Ėmimo 
(Vytauto) bažnyčioje vyko Pa
žaislio festivalio renginys. 
Koncertavo žodžio, minties ir 
garso improvizacijos ansamb
lis „Liturgija": Petras Vyš

niauskas (saksofonas). Domi
nykas Vyšniauskas (trimitas). 
Klaus Kugel (mušamieji.) ir 
kun. Salvijus Pranckūnas (žo
džio meditacijos). Koncerto 
meditacijų tema „Atvirumas 
sau ir Dievui". 

A. t A. 
PETRAS V. DAUŽVARDIS 

Gyveno Lockport, IL. Mirė 1999 m. rugsėjo 24 d. 12:35 
vai. p.p.. sulaukęs 71 metų. 

Gimė Nutley, N.J . 
Nuliūdę liko vaikai: sūnus Michael. marti Mary. gyv. 

Joliet, IL, duktė JoMarie Jungles, žentas Donald. gyv. 
Joliet, IL, sūnus Daniel, marti Dawn, gyv. Ottawa, IL, 
sūnus Pau! Daužvardis, gyv. Lockport, IL, sūnus Mathew 
Daužvardis, marti Mary Ann, gyv. Manhattan, IL, duktė 
Marian Daužvardis, gyv. Joliet; 14 anūkų. 

Velionis buvo vyras a. a. Dolores A. Šrupšraitės, tėvas 
a. a. Peter, sūnus a. a. gen. Lietuvos konsulo dr. Petro 
Daužvardžio ir a. a. Josephine Daužvardienes. 

A. a. Petras 35 metus dirbo Argonne National Labora
tories. Velionis mėgo medžioti, meškerioti, gaminti maistą, 
taip pat turėjo meninių gabumų, nemažai tapė ir piešė. 

A. a. Petras Daužvardis bus pašarvotas trečiadienį, 
rugsėjo 29 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose , 12401 S. Arche r Ave. ( a r t i Derby R d . j . 
Ats isveik in imas ir re l ig inės apeigos 7 vai . vaka ro . 
Laidotuves privačios. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti atsisveikinime su a. a. Petru Daužvardžiu. 

Nul iūdę : v a i k a i , a n ū k a i i r k i t i g iminės . 

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

A. t A. 
VIKTORAS PAUPERAS 

Gyveno Oak Lawn, IL. Mirė 1999 m. rugsėjo 24 d., 
sulaukęs 65 metų. 

Gimė Kaune. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: motina Maria, brolis Jonas , žmona 

VVaultraud, brolis Martynas, žmona Astrida, dukterėčia 
Monica, sūnėnas Mark. 

A. a. Viktoras buvo sūnus a. a. kun. Jono Paupero. 
Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 28 d. nuo 2 iki 

5 v.v. Kosary Funeral Home laidojimo namuose, 9873 S. 
Kedzie, Evergreen Park, IL. Budėtuvės 7 vai. vakaro Ziono 
evangelikų liuteronų bažnyčioje 9000 S. Menard, Oak 
Lawn, IL. 

Laidotuvių pamaldos trečiadienį, rugsėjo 29 d. 10 vai. 
ryto Ziono bažnyčioje. Po pamaldų a. a. Viktoras bus 
palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę : m o t i n a , b ro l i a i i r k i t i g iminės . 

Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home. 

Tel. 708-499-3223. 

^ f S**" * 

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

No one makes round-
tnp 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 gives you a reiaxed men
ino, amval for busmess or pleasure. 
When you're ready to retum, you'll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And vvhether 
you fly Business Class 

or Econor-y Class. you can be 
sure our sevee wili be worid<lass. 

and will ai!ow you to arnve rested and 
refreshed - aH for a reasonabie fare. 
Fmd out what a wor!d of difference 
SAS can make for your next tnp. 
Just call your Travel Agente SAS 
at 1-800-221-2350. For more mfor-
mation and speaai offers. visit 
our vvebsite at www.flysas.com. 

FBOJht # 
SK946 
SK744 
SK743 
SK943 

From 
Oncago 
Stockholm 
Virrjs 
CoofhagiT 

16 
Stockholm 
Vilnu* 
Cooenhage'! 
CNcago 

Departure Time 
4:30 pm 
<*20am-l 
12-45 om 
340pm 

Amval Time 
740 am-1 
1050 a-i »1 
2!5pm 
540 pm 

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

Antroji „Draugo" sukak 
ties m e t u šventė — pokyl is . 
įvykęs sekmadienį, rugsėjo 26 
d.. Martmiąue salėje — buvo 
labai šauni. Tiek šv. Mišiose 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, tiek salėje 
dalyvavo daug maionių svečių 
ir viešnių: ir vietinių čika-
giečių ir iš gerokai toliau atvy
kusių. Apie šventę smulkiau 
parašysime kitą dieną, o da
bar tik norime pasidžiaugti ir 
visiems, darbu bei dalyvavi
mu prie jos pasisekimo pri
sidėjusiems, padėkoti. Ypač 
nuoširdi padėka priklauso Ma
rijai Reinienei, kuri didžiausią 
tokių renginių ruošimo naštą 
ant savo pečių užsikrauna. 

Rokas Zubovas 
Lietuvių da i l ė s mu/. iejus 

Pasauiio lietuvių centre, Re
monte, pradeda antrąjį metinį 
koncertų ciklą. Penktadienį, 
spalio 1 d.. 7:30.vai.v. pianis
tas Rokas Zubovas kviečia į 
muzikos ir dailiojo žodžio va
karą, pavadintą ..Kai susitin
ka poezija ir muzika". Progra
moje galėsite pasiklausyti Ro
ko atliekamų Schopin. List. 
Bach. Beethoven ir kitų kom
pozitorių kūrinių. įkvėptų A. 
Mickevičiaus, VV. Shakespea-
re. Petrarkos ir kitų poetų ei
lių. Pianistas taip pat pasida
lins savo mintimis apie poezi
jos ir muzikos ryšį. Po koncer
to neskubėkite namo - paben
draukite, pasikalbėkite prie 
stiklo vyno. 

Trečiadienį , r ugsė jo 29 d. 
Lemonte. Lietuvių fondo salė
je, įvyks žaidynes tarp Lietu
vos Šiaulių universiteto šokė
jų krepšininkų komandos ir 
vietinės „Lituanikos", kurios 
treneris - Rimas Dirvonis. 
Kviečiame visus krepšinio sir
galius atvykti ir pamatyti 
svarbiausius šių metų preten
dentus į 2000 m. olimpines 
žaidynes. Gal išeis ir ..Klum
pakojis"9 

. .Saulės", Šiaulių universi
teto liaudiškos muzikos an
samblio, koncertai vyks rugsė
jo 28 d. antradienį. 3 ir 7 
vai.v. Jaunimo centre. 

BALFo c e n t r o va ldybos 
p i r m i n i n k ė Maria ir inž. 
A n t a n a s Rudž i a i , negalėda
mi dalyvauti ..Draugo" sukak
tuviniame pokylyje, atsiuntė 
tokio turinio sveikinimą: 
..Sveikiname Draugą', šven
čiantį savo 90-ties metų gar
bingos veiklos Dievui, tautai 
ir visuomenei sukaktį. Ženkite 
į ateitį drąsiai, tiesiai ir 
džiaugsmingai!" Prie sveikini
mo M. ir A. Rudžiai pridėjo 
1.000 dol. čekį, kad tie 
..Draugo'" žingsniai į ateitį 
būtų tikrai sėkmingi. Esame 
savo geradariams nuoširdžiai 
dėkingi. Ta pačia proga prime
name, kad spalio mėnuo jau 
čia pat. o kiekvienas susipra
tęs lietuvis gerai prisimena ir 
to mėnesio šūkį: „Spalio mė
nuo yra BALFo mėnuo!" 

Šak ieč ių k lubo Čikagoje 
Derliaus šventė prasidės spa
lio -3 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių namuose. Ir nariai, ir 
svečiai kviečiami su zanavy
kais pasilinksminti. Šeiminin
kės vaišins svečius namie ga
mintais cepelinais, gros Šau
lių orkestras. Jei galite, atsi
neškite dovanų laimėjimams. 

Muz. D a r i a u s Pol ikaič io 
v a d o v a u j a m a s Pal. Jurgio 
Matu la i č io mis i jos Lemon
te v a i k ų c h o r a s atliks pro
gramą Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos seselių rėmėjų me
tinėje šventėje spalio 10 d„ 
sekmadienį. Pradžia 3 vai. 
p.p. Mišiomis t. jėzuitų ko
plyčioje, o programa 4 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Visi maloniai kviečiami. 

Pal. J . Matulaičio misijos 
renginių komiteto pirmininkė 
Irena Kazlauskienė ir jos tal
kininkės svečius ruošiasi pri
imti gražiai išpuoštoje salėje, 
kad būtų smagu porą valandų 
praleisti jaukioje draugų ir bi
čiulių aplinkoje. Skambės Al
gimanto Barniškio muzika, 
skanų maistą paruoš Aldona 
Šoliūnienė. Pietų rengimo tik
slas - lėšų naujiems vargo
nams sutelkimas. Pietūs ren
giami spalio 10 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Primename, kad rei
kia užsisakyti vietas ar stalus, 
skambinant Vandai Gvildienei 
tel. 630-271-9136 arba Irenai 
Kazlauskienei tel. 630-257-
8346. 

Bever ly S h o r e s Lie tuvių 
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. 

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų aieitinkų kuopa, sveikindama „Draugą", švenčiantį 90 metų sukaktį, dėkoja 
dienraščiui už jų veiklos garsinimą ir siunčia 100 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

• Siunt inia i į L ie tuvą oro 
p a š t u per 7 d i e n a s išs iun
č iami ke tv i r t ad ien ia i s . Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Exspress 
įstaigoje, te l . 800-772-7624. 
š i au rė s Čikagoje. Elkgrove 
Village. tel. 800-262-3797 M« 

• Dar g r ažus ir s au l ė t a s 
rugsėjo mėnuo. Netingėkite ir 
atvažiuokite \ Jaunimo centrą 
pamaut i tarptautinio konkurso 
laimėtojus - Šiaulių univer
siteto ..Saule" prieš jų išskri
dimą į Omaha Tai bus pas
kutine pro^a sujais šiais metais 
sus i t ik t i K o n c e r t a i įvyks 
š iandien, rugsėjo 28 d. 3 vai. 
p .p. ir 7 vai. vak. J a u n i m o 
•ent.ro 

Piniqai, siuntiniai, 
persikraustymas i Lietuva 

per TRANSPAK 
(jttdiaa . Dr.iufjo" pastate) 

Darbo vai 9 S krtidien, se%td 9 1 
Tel. 1 773 8J8 1050 

• , , S i d a b r o v a r p e l i s " 
. .Sau lu tės" . Lie tuvos vaikų 
globos būrelio, kalėdinis kon
certas bus sekmadienį, gruo
džio 5 d., 12:30 vai. p .p. (po 
11:00 vai. Mišių) Lietuvių dai
lės muziejuje PLC, Lemont. IL. 
Kviečiame šv. Kalėdų proga 
prisiminti skurdžiai gyvenan
čius v a i k u č i u s bei paremt i 
vargingus studentus koncerto 
proga ats iunčiant auką. svei
kinimą a rba skelbimą ($100 
puslapis. $50 puse puslapio, 
$25ketvir t i s puslapio I prog
ramos leidiniui. Čekius siųsti: 
„ S a u l u t ė " arba „Sunl ight 
Orphan Aid for Lithuania", 
419 W e i d n e r Rd.. Buffalo 
Grove, IL 60089. Tax ID#36-
3003339. **» 

Apie „ža l i a s korteles", pi
lietybę ir kitus emigracinius 
reikalus bus pasakojama teisi
niame seminare, kuris vyks 
rugsėjo 29 d., trečiadienį, 7 
val.v. „Seklyčioje". Seminare 
kalbės advokatas Diego Bone-
satti , vertėjaus advokatas Al
gimantas Kėželis. 

Norite i šs inuomoti butą? 
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.! Ši nuolaida galios tik ri
bota laiką, taigi skubėkite! 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa Marųuette Parke šven
č ia 75 m. gyvavimo su
kaktį. Visi kuopos nariai ir 
draugai kviečiami į sukaktuvi
nę puotą, kuri vyks spalio 9 
d., šeštadienį — 5 vai. p.p. bus 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, o tuojau po 
Mišių parapijos salėje vaka
rienė, programa ir šokiai. Už
sakymai priimami šiais te
lefonais (užsisakyti vietą iš 
anksto būtinai reikia): 708-
425-6005 arba 708-499-4231. 

Išvyką į „Empress Casi-
no" < Joliet, IL) rugsėjo 30 d., 
ketvirtadienį, organizuoja LB 
Lemonto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius. Išvykstama iš 
PL centro Lemonte ryte, po 
pietų grįžtama atgal. Informa
cija tel. 630-243^)791. 

ŽURNALISTAS 
J. ALBERTAVIČIUS 

ČIKAGOJE 
Žurnalistas Jonas Alberta-

vicius, Vilniuje išeinančių 
„Vakarinių naujienų" redakci
jos narys, apie trejetą savaičių 
praleido Čikagoje ir rugsėjo 22 
d. išskrido atgal į namus. 

Jo pagrindinė misija buvo 
dailininko Zigmo Šteinio kū
rinių atvežimas ir jų paruo
šimas parodai. Ši paroda buvo 
atidaryta rugsėjo 18 d. Lietu
vių dailės muziejuje Lemonte. 

Žurnalistas iš Vilniaus, ku
ris buvo apsistojęs pas archi
tektą ir visuomenininką Al
bertą Kerelį, gyvenantį Palos 
Park. IL, viešnagės metu labai 
domėjosi lietuviška veikla, 
lanke mūsų tautiečių rengi
nius. Šalia kitų didesniųjų lie
tuviškų susiėjimų J. Alberta-
vičius dalyvavo Dariaus-Girė
no paminklo atnaujinimo pro
ga, surengtose iškilmėse Mar-
quette Parke, Čikagos lietuvių 
naujojo teatro premjeroje Jau
nimo centre ir kitur. 

J is surinko nemaža medžia
gos apie Čikagos ir apylinkių 
lietuvius, kurią žada paskelbti 
„Vakarinėse naujienose". Beje, 
šis dienraštis paskutiniu metu 
padarė nemaža pakeitimų ir | 
tapo gana įdomiu leidiniu. 
Taip pat ir jo puslapių skai
čius padidėjo. J. Albertavi-
čiaus teigimu, „Vakarinės 
naujienos" dabar yra vienas 
iš įdomesnių leidinių Vilniuje. 

Sis darbštus žurnalistas, bū
damas Čikagoje, rengė me
džiagą ne vien tik savo dien
raščiui, bet ir parašė straipsnį 
„Draugui" apie dailininko Ze
nono Šteinio parodą. 

E. Šulai t i s 

Atvesk i t e savo v a i k u č i u s 
ir vaikaičius į ..Pipirų ratelį"! 
Ratelyje dar liko vietos pirma
dieniais ir pen.-Uadieniais ma
žesniems vaikučiams (nuo 14 
mėnesių iki 2 1/2 metų). Ren
kamės Lemonte PLC nuo 9:30 
vai. r. iki 11:30 vai.r. Kreipki
tės į Elytę Reklaitytę-Siecz-
kowski tel. 708-403-7858. Be 
to, pranešame, kad spalio 3 d. 
10 val.r. „Pipirų ratelis" ke
liaus į Blackberry Farms (Au
rora, Illinois). 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje"' rugsėjo 29 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. vyks 
dainų popietė, jos vadovas -
muz. Faustas Strolia. Į popie
tę taip pat atvyks Irena Leo
navičiūte, pirmųjų lietuviškų 
filmų aktorė, vaidinusi Kau
no Akademinio dramos teatre. 
Ji deklamuos savo mėgiamų 
poetų - J. Degutytės ir V. Ma
černio eilėraščius. Susipa
žinsite ir su svečiu iš Lietuvos 
- kun. Jaun iu Kelpša, Ūdrijos 
parapijos klebonu ir Alytaus 
kalėjimo kapelionu. Bus bend
ri pietūs, veiks laimės šulinys. 

Lemonto Lietuvių Ben
druomenės iškilmingi meti
niai pietūs įvyks lapkričio 7 d. 
tuoj po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre. Pietų 
metu bus traukiama didžioji 
loterija. Atvykite! 

Nepamirškite , kad ..žalio
sios kortelės" loterijos pradžia 
jau už kelių dienų! „Žaliosios 
kortelės" anketas galite įsigyti 
„Seklyčioje" (2711 W. 71st 
Str., Chicago IL; tel. 773-476-
2655) nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 9-4 val.p.p. 
Prašymai dalyvauti DV-2001 
vizų loterijoje vizų centrą turi 
pasiekti tarp 1999 m. spalio 4 
d., pirmadienio vidurdienio, ir 
lapkričio 3 d.. trečiadienio vi
durdienio. 

„Antras kaimas" 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. 

Konferencija „Dovana 
Lietuvai" įvyks š.m. lapkričio 
5-7 d., Key Bridge Marriott 
viešbučio patalpose (1401 Lee 
Highway, Arlington, Virginia). 
Penktadienio, lapkričio 5 d., 
vakare vyks konferencijos da
lyvių susipažinimo vaka ras 
(pabendravimas); konferenci
jos oficialus atidarymas ren
giamas šeštadienį, lapkričio 6 
d., 9 vai. ryto; paskaitos: „JAV 
visuomenės pagalba sute ikta 
Lietuvos žmogui iki 1940 me
tų" (V. Kleiza). „JAV visuome
nės- pagalba suteikta Lietuvos 
žmogui nuo 1940 iki 1990 me
tų" (M. Rudienė); simpoziu
mai: „JAV visuomenės pagal
ba suteikta Lietuvos žmogui 
nuo 1990 iki dabar" (vadovau
ja V. Narutis ir S. Kuprys, da
lyvauja įvairių labdaros orga
nizacijų atstovai), „Kas veikia 
ir ko dar reikia?" (vadovauja 
J. Lendraitis, dalyvauja I. De
gutienė — Lietuvos Respubli
kos Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė, R. Švobienė — 
„Kaimo vaikų" fondo pirmi
ninkė, Paulius Bindokas — 
Lietuvos Respublikos Sveika
tos ministerijos pareigūnas); 
diskusiniai būreliai (pagal 
darbo/veiklos sritis). Šeštadie
nio vakare Lietuvos ambasa
doje konferencijoje užsiregist
ravusiems dalyviams ruošia
mas specialus priėmimas. 
Sekmadienį, lapkričio 7 d., 9 
vai. ryto temą „Lietuvoje dir
busiojo įspūdžiai" nagrinės 
Chicago Shriners ligoninės 
vyr. chirurgas J. P. Lubicky ir 
Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės ortopedinio skyriaus 
vedėjas dr. K. Saniukas. Su
vestinės metu bus pristatoma 
konferencijos eigos apžvalga, 
diskusinių būrelių išvados, 
apklausų apie JAV visuome
nės pagalbos teikimą rezulta
tai. Konferencijos oficialus už
darymas vyks sekmadienį 12 
vai. Konferenciją ruošia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba, 
Lietuvos ambasada ir JAV LB 
Vašingtono miesto apylinke. 
Visą informaciją galima gauti 
atsiunčiant savo vardą, pavar
dę, adresą ir telefoną telefak
su 773-436-6909 arba elektro
niniu paštu 

ajbudrys@ameritech.net ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. Atsiliepus atsako
vui žinias prašome įkalbėti 
aiškiai. 

„DRAUGO" GEGUŽINĘ PRISIMINUS 

ii sarti 
i r iš t o l i 

UŽDARYTA MOKYKLA 
LB Židffim neakivaizdine 

mokykla užsidarė. Likusieji 
ižde 338 dol. skiriami Dr. Zig
mu Kalesinsko liaudies amatų 
mokyklai Vilkijoje. Dėkojama 
visiems buvusiems mokyto-
i a m s - A^Udrys 
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Irena Slavinskaite, Vilniaus ir Vy
tauto Didžiojo universitetų dėsty
toja, savo paskaita apie Vincą Ku
dirka skaitys spalio 3 d , sekmadie
nį, 3 val.p.p Jaunimo centre. Ta 
dieną vyks V. Kudirkos 100 metų 
mirties jubiliejaus paminėjimas 

„Laiškai l ietuviams", tėvų 
jėzuitų leidžiamas religines ir 
tautines kultūros žurnalas , 
skelbia 41-ojo rašiniu konkur
so temas. ..Laišku lietuviams" 
redaktorius - Juozas Vai.šnys. 
SJ. redaktoriaus pavaduotojas 

Algirdas Paliokas. SJ. Žurna
lu adresą.-. 234,") VV. .r>6th St... 
Chicago. IL 60636. 

Noriu padėkoti visiems, ku
rie atsi lankė į ..Draugo" gegu
žinę. Šiais metais oras buvo 
puikus, ir svečių prisirinko la
bai daug. 

Atsilankymas parodo,,Drau
go gyvybę ir stiprybę. Šiais 
metais šventėje pasirodė labai 
daug naujai atvykusių brolių 
ir sesių iš Lietuvos. Administ
racijos džiaugsmas yra neribo
tas , dėkojame naujai atvažia
vusiems už atvykimą. 

Dėkojame marijonams, ku
rie mus priima į savo sodą ir 
leidžia pasidžiaugti gamta 
miesto viduryje. Taip pat dide
lis ačiū kun. Viktorui Rimše-
liui, kuris rūpinosi viskuo, 
pradedant kėdėmis ir palaipi
nėmis, baigiant piktžolių pa
šalinimu. Ačiū Marijai Reinie
nei, kur i rūpinosi viskuo, bet 
ypač moterų ir vyrų batalio
nu, kuris visus pavalgydino. 
Mes žinome, koks didelis dar
bas yra pavalgydinti dešimt 
žmonių, o čia buvo šimtai. 

Kaip galima atsidėkoti lote
rijos darbininkams? „Draugo"" 
mylėtojai privežė tiek laimi
kių! Aš galvojau, kad būdami 
tokįe dosnūs, jie ištuštino vi
sus namus. Birutė Jasai t ienė 
su loterijos darbininkais pa
ruošė tokį dovanų skaičių. 
kad, man atrodo, visi svečiai 
galėjo ką nors laimėti. Didelis 
ačiū tiems, kas dirbo loteri
joje. 

Dėkoju administracijos dar
bininkėms, kurios aptarnavo 
šimtus žmonių, pardavinėda-
mos knygas ir prenumeratas . 
Joms neteko nei pavalgyti. 

Didelis ačiū visiems dakta
rams, kurie t ikr ino sveikatą. 
Dėkoju dr. J . Adomavičiui, dr. 
P. Rasučiui, Holy Cross ligonines 
ir Cook County darbuotojams. 
Ačiū jums už brangų laiką ir 
pasiaukojimą. 

Didelis ačiū priklauso Joe 
Kulys, kuris prisidėjo prie 
Cook County Hospital repre
zentacinio atvykimo. J is taip 
pat pasirūpino policijos šunų 
paroda, policijos arklių atvyki
mu, gaisrininkų ir greitosios 
pagalbos buvimu. J . Kulys su 
savo darbuotojais taip pat rū
pinosi mašinų pastatymu ir 
atvežė vaikų pramogai ,,Moon 
vvalk" palapinę. 

Gėrimus tvarkė Antanas Va
lavičius su savo linksmais 
draugais . Vyrai dirbo taip ge
rai, kad pri trūko alaus. Ačiū 
j iems už pasiaukojimą visą 
dieną visiems pa tarnaut i . 

Kas buvo gegužinėje, paste

bėjo labai daug vaikučių. Tiek 
daug lietuviukų - mažų, gra
žių, linksmų, tai - mūsų 
ateitis. J ie bus lietuviškos sie
los riteriai Amerikoje. Di
džiausias ačiū Ligijai Tautku-
vienei už vaikų šokių pasiro
dymą ir piešinių konkurso su
rengimą. L. Tautkuvienė kaip 
magnetas pritraukė vaikučius 
ir jų šeimas. Jai - didelis ačiū. 

Lietuvių televizija su nepail
stančiu Arvydu Reneckiu prie
šakyje filmavo viską. Pagalvo
kime, kaip svarbu mums turė
ti savo programą, būkime dė
kingi ir prisidėkime prie jos 
išlaikymo. Ačiū, Arvydai, už 
jūsų filmavimą. 

Taip pat ačiū Jonui Kupriui 
ir Bernardui Kordeliui už foto
grafavimą. Visi gegužinės įvy
kiai, džiaugsmai, pasidarė ne
mirtingi. Fotografijos mus 
džiugins visą laiką. Ačiū už 
jūsų profesionalų darbą. 

Didelis ačiū priklauso vi
siems verslininkams, kurie 
prisidėjo prie gegužinės rengi
mo. Stavvski Distributors 
(1521 W. Haddson Ave. Chica
go. IL) per savo atstovą Stasį 
Dubulį paaukojo gėrimų ir 
pristatė daug ..Utenos" alaus. 
Kai užeisite į savo krautuvę, 
paprašykite, kad ji „Utenos" 
alaus užsakytų iš Stavvski 
Distributors. 

^Iarquet te bankas užmokėjo 
už vaikams pristatytus ark
liukus. Vaikai jodinėti galėjo 
nemokamai, taigi būtų nepra
šai visiems dirbti su bankais, 
kurie padeda mūsų veiklai 
gyvuoti. 

SAS oro linijos atskirai lote
rijai paaukojo du bilietus į 
Lietuvą. SAS taip pat padeda 
vežti „Draugą" į Lietuvą. 
„Draugui" yra labai svarbu, 
kad jo ; skaitytojai naudotųsi 
SAS oro linijomis ir, svar
biausia, informuotų bendrovę, 
kad skrenda jos lėktuvais to
dėl, kad ši remia lietuvišką 
veiklą. Ačiū SAS! 

Norime taip pat padėkoti 
Rūtai Staniulienei ir jos First 
Personai Bank už vaikų pieši
nių pinigines premijas. Padė
kime savo žmonėms, nes jie 
padeda mums. 

Ačiū visiems „Draugo" tar
nautojams, kurie prisidėjo 
prie gegužinės darbo. Dėkoju 
ir j au planuoju ateinančią 
šventę. Taip pat laukiu ir pa
tarimų, kaip gegužinę padary
ti dar didesnę ir įdomesnę. 

V a l e n t i n a s Krumplis , 
..Draugo" administratorius 

http://ent.ro
mailto:ajbudrys@ameritech.net



