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„Maže ik ių na f ta" r e n g i a s i 
d i d e l ė m s p e r m a i n o m s 

Vilnius-Mažeikiai , rug
pjūčio 7 d. (Elta) — Pirma
dienį ūkio ministras Valenti
nas Milaknis informavo prem
jerą Andrių Kubilių apie 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo pristatytą vyriausybei su
sipažinti informacinį susita
rimą, kuris bus teikiamas 
Vakarų bankams ir bus pra
šoma jų finansuoti 400 mili
jonų JAV dolerių vertės naftos 
susivienijimo modernizavimo 
pirmojo rato programą. 

Be to, ministras taip pat in
formavo apie „Mažeikių naf
tos" parengtą veiksmų planą, 
kurio 12 skyrių apima bendro
vei iškilusias problemas dėl 
pastatų, žemės sklypų, žemės 
nuomos, leidimų išdavimo 
klausimus, įsipareigojimus, 
susijusius su ankstesne bend
rovės veikla, dabartinius teis
mus, kuriuose susivienijimas 
dalyvauja, priėjimo prie vamz
dynų problemas, ekologinės si
tuacijos tyrimą, turto atskyri
mo reikalus ir kitus klau
simus. 

Ministro teigimu, sudarytos 
įvairių institucijų specialistų 
darbo grupės, kurios atsako 
už nurodytų problemų nag
rinėjimą ir sprendimą. 

V. Milaknis sakė, kad Ūkio 
ir Finansų ministerijų specia
listai dabar nagrinėja infor
macinį susitarimą finansavi
mui gauti. Šį dokumentą dar 
peržiūrės ir Valstybės turto 
fondo specialistai. 

„Mažeikių naftos" generali
nio direktoriaus pavaduotojas 
tur to valdymui Tom Schneider 
patvirtino, kad.gavus vyriau
sybės atsiliepimus ir siūly
mus, informacinis susitarimas 
bus pristatytas grupei Vakarų 
bankų ir draudimo firmų, iš 
kurių norima pasiskolinti 
lėšų. T. Schneider teigė, kad 
susitarimo projektas jau pa

teiktas vienam iš įmonės fi
nansinių patarėjų, tačiau 
konkrečiai jo nenurodė. Iki 
šiol pagrindinis „Mažeikių 
naftos" finansinis patarėjas 
buvo ir tebėra JAV bankas 
„Chase Manhattan". 

Kol galinčios finansiškai 
projektą paremti institucijos, 
tarp jų ir Europos rekonstruk
cijos bei plėtros bankas, na
grinės programos techninius 
bruožus, „Mažeikių nafta" 
mėgins baigti galutinai susi
tarti su Rusijos verslove 
„LUKoil" del ilgalaiko žaliavos 
tiekimo. Iš neoficialių šaltinių 
žinoma, kad Vakarų bankai 
nesiims finansuoti „Mažeikių 
naftos" susivienijimo atnauji
nimo projekto, kol jis neturės 
garantijų dėl ilgalaikio ža
liavos gavimo. 

„LUKoil" atstovas Lietuvoje 
Ivan Paleičik prieš kelias die
nas tvirtino, kad pastaruoju 
metu „Mažeikių nafta" nerodo 
aktyvumo siekdama susitari
mo su „LUKoil". 

Pirmajame atnaujinimo rate 
300 mln. dol. numatoma skirti 
„Mažeikių naftos" įmonės at
naujinimui ir 96 mln. dol. naf
tos produktų vamzdyno iš 
Mažeikių į Lietuvos pajūrį tie
simui bei terminalų Baltijos 
jūros pakrantėse galimybių 
didinimui. Po to Mažeikių 
įmonė per metus numato ga
minti 8 mln. tonų kokybiškos 
pasaulinio lygio produkcijos. 

Jungtinių Valstijų energeti
kos grupei „Williams Interna
tional" šiuo metu priklauso 
trečdalis „Mažeikių naftos" 
koncerno akcijų, ateityje ji 
gali įgyti bendrovės kontrolinį 
paketą. Vyriausybės rankose 
kol kas yra 59.3 proc. akcijų, 
bet įmonės valdymas nuo 
praėjusio rudens perduotas 
amerikiečiams. 

Teismas atmetė į tariamojo 
mažeikiškių pagrobimu skundą 

Vilnius, rugpjūčio 7 d. 
BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas pirmadienį atmetė Al
gimanto Vertelkos, kuris yra 
įtariamasis buvusio bendrovės 
„Mažeikių nafta" vadovo Ge
dimino Kiesaus, jo sūnaus ir 
vairuotojo pagrobimo byloje, 
bei jo gynėjo skundus dėl kar
domojo kalinimo termino pra
tesimo. 

39 metų A. Vertelkai, pra
varde „Pinčia", Vilniaus apy
gardos prokuratūra yra pa
reiškusi kaltinimą tik dėl ne
teisėto narkotinių medžiagų 
įgijimo ir laikymo, neturint 
tikslo parduoti. Kaltinimai da
lyvavus G. Kiesaus, jo sūnaus 
ir vairuotojo pagrobimo ar dėl 
kitų nusikaltimų prieš pagrob
tuosius jam nepareikšti. 

A. Vertelka buvo sulaikytas 
liepos 21 d. Nidoje, įtarus ma
žeikiškių pagrobimu. Bute Ku-
verto gatvėje, kur poilsiavo 
įtariamasis, policijos pareigū
nai A. Vertelkos džinsų kiše
nėje aptiko polietileninį mai
šelį su narkotinėmis medžia
gomis. Netrukus buvo nusta
tyta, kad tai 0.645 gramo he
roino. A. Vertelka buvo sulai
kytas, vėliau suimtas ilges
niam laikui. Prokuratūra jam 
pareiškė kaltinimą dėl ne
teisėto narkotikų įgijimo ir lai
kymo. Pareiškus kaltinimą, 
liepos 28 d. Vilniaus I apylin
kės teismas leido jį suimti il
gesniam laikui, iki rugpjūčio 
14 dienos. 

Šią teismo nutartį A. Ver
telka ir jo advokatas Kęstutis 
Stungys apskundė Vilniaus 
apygardos teismui. Skunde A. 
Vertelka rašė, kad teismo nu
tartis pratęsti suėmimo laiką 
yra nepagrįsta, ir prašė paleis
ti jį iš suėmimo. Kaltinamasis 
teigė, kad byla prieš jį yra su
klastota. J is taip pat teigia, 
kad gąsdinimais jį pareigūnai 
ragina prisiimti nusikaltimus, 
kurių nėra padaręs, o narkoti-. 
kai jam buvę pakišti. 

„Neringos mieste mane su
laikant aš nesipriešinau, ne
bėgiojau, sėdau į jų (pareigū
nų) transportą", sakė teismui 
A Vertelka, norėdamas įtikin
ti, kad nebėgs ir nesislėps nuo 
tardymo ir teismo. 

A. Vertelka skundėsi, kad 
Vilniaus policijos areštinėje 
buvo laikomas blogomis sąly
gomis, atėję policijos operaty
viniai darbuotojai ragino ben
dradarbiauti, o jeigu ne, „už
darys už narkotikus". Suimto
jo teigimu, jis nežinąs, kaip at
sirado narkotikai jo kelnių 
kišenėje. 

K. Stungys teismui sakė, 
kad A. Vertelkai narkotikai 
buvo pakišti, nes juos į džinsų 
kišenę galėjo įdėti ir kiti as
menys, buvę su juo tame pa
čiame pastate. Tyrimas, kuris 
patvirtintų, kad ant maišelio 
su narkotikais yra suimtojo 
pirštų antspaudų, iki šiol ne
atliktas. 

Advokatas teismui priminė, 

Trečią vasarą Trakų salos pilies kieme vyksta Trakų festivalis Nemet jis ski
namas klasikiniam šokiui Festivalis, kuriame vyrauja operos ir baleto 
žanrai, nėra toks didelis kaip anksčiau, kai buvo Matoma po keletą scenos 
veikalų Tradiciškai festivalį pagerbė baleto legenda Maja J' i-- ckąja ir kom
pozitorius Kodion Šcedrin. Naują programą į Lietuvą atv«V '.UBU imperato
riškasis baletas, Latvijon nacionalinės operos baleto sohst;i Bei Lietuvos bale
to artistai, Estijos. Rusijos ir Olandijos baleto garsenybes 

Nuotr. : Nors bilietai j Trakų festivalio renginius kainuoja 15-75 litus, 
Žiūrovų netrūksta. Vladimiro Gultvitiaus (Elta) nuotr. 

Ap ie 1,400 asmenų prisipažino 
bendrada rb iavę su KGB 

Vilnius, rugpjūčio 7 d. macija ir duomgnys apie juos 
yra įslaptinami. 

Tačiau išimtys bus daromos 
tada, kai asmuo* eis preziden
to, Seimo ar savivaldybės Ta-

(Elta) — Šešis mėnesius 
turėta galimybe savanoriškai 
prisipažinti slaptą bendradar
biavimą su buvusios SSRS 

rybos nario, teisėjo, prokuroro 
pareigas arba kels į jas kandi
datūrą. Taip pat viešai bus 
skelbiami tie buvę slaptieji 
agentai, kuriuos teismas ap
kaltins įvykdžius kriminali
nius, karo ar genocido nusi
kalt imus. 

Tuo tarpu tie, kurie nepasi
naudojo galimybe prisipažinti 
buvusį bendradarbiavimą su 
SSRS specialiosiomis tarnybo
mis arba pateikė Tarpžiny
binei komisijai melagingas 
žinias, nuo šiol praranda bet 
kokias privatumo garantijas. 

{statymas reikalauja, kad 
duomenys apie šiuos žmones 
būtų skelbiami „Valstybės 
žiniose". V. Damulis pabrėžė, 
kad tokių agentų sąrašas ne
pasirodys visas iš karto, ta
čiau po gero mėnesio pirmo
sios buvusių KGB bendradar
bių pavardės j au gali būti 
paskelbtos. Tai turėtų būti tie 
asmenys, kurių bendradarbia
vimą liudijančią medžiagą 
VSD sudaryta komisija jau 
spėjo patikrinti, tačiau prisi
pažinimo nesulaukė. 

Apie komisijos sprendimą 
viešai paskelbti duomenis as
meniui bus pranešama raštu. 
Tokį nutarimą per 15 dienų jis 
turės galimybę apskusti ad
ministraciniam teismui. Jeigu 
šia teise bus pasinaudota, 
komisija lauks teismo spren
dimo, o jeigu ne — po 15 dienų 
nemaloni informacija jau gali 
būti paskelbta. 

Tarpžinybinės komisijos pir
mininkas nesiėmė spėlioti, 
kiek yra kandidatų į šiuos 
Juoduosius sąrašus". Rem
damasis išlikusių KGB ar
chyvų duomenimis, jis spėja, 
kad nuo 1941 metų iki KGB 
uždarymo dienos „tų agentų 
buvo priverbuota dešimtys 
tūkstančių". Tačiau, anot V. 
Damulio, per tokį ilgą periodą 
daugelis galėjo ir išvykti, ir 

specialiosiomis tarnvbomis 
pasinaudojo per 1,400 Lietu
vos piliečių. 

Valstybes saugumo departa
mento sudaryta Tarpžinybinė 
komisija pareiškimų registra
ciją nutraukė šeštadienio va
karą. 

Pasak šios komisijos pirmi
ninko Vytauto Damulio, nuo 
vasario pradžios dirbantys 
komisijos nariai pagal išli
kusias KGB bendradarbių by
las, įvairius žurnalus, KGB 
susirašinėjimo dokumentus 
jau yra patikrinę apie 600 an
ketų. Didžioji dalis prisi
pažinimų pasitvirtina. Duo
menys apie likusius 800 prisi-
pažinusiųjų bus nagrinėjami 
dar keletą mėnesių. 

Pagal praėjusių metų lap
kričio 23 d. Seimo priimtą 
„Lietuvos Respublikos asme
nų, slapta bendradarbiavusių 
su buvusios SSRS specialiosio
mis tarnybomis, registracijos, 
prisipažinimo ir prisi-
pažinusiųjų apsaugos įstaty
mą" savanoriškai prisipažinu
sių ir įrašytų į specialią 
įskaitą asmenų pateikta infor-

kad už nusikaltimą, už kurį A. 
Vertelkai pareikštas kaltini
mas, nėra numatytas laisvės 
atėmimas, tik pataisos darbai. 
Todėl parinkta kardomoji 
priemonė nelygi kaltinimo 
sunkumui. 

Valstybės kaltintojas, Vil
niaus apygardos prokuratūros 
prokuroras Jus tas Laucius 
teismui sakė, kad pakanka 
duomenų laikyti A. Vertelka 
suimtą, prašė nereaguoti į 
emocingą advokato kalbą ir 
skundus atmesti. 

Vi ln ius , rugpjūčio 7 d. 
(BNS) — Vienas partijos 
„Socialdemokratija 2000" va
dovų Arvydas Akstinavičius 
teigia, kad Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) vykdoma 
politika sudaro palankią dirvą 
teisiniam nihilizmui bei pro
fašistinių organizacijų veiklai. 

J is teigė, kad „teisinį nihi
lizmą" skelbia gana nemažas 
politinių partijų būrys, tačiau 
„bene rimčiausiu" signalu yra 
NS idėja platinti „pilietines 
anketas". 

Praėjusią savaitę NS pa
skelbė, kad pradedamos pla
tinti pilietinės anketos dėl NS 
sumanymo pareikalauti konk
rečių asmenų atsakomybės už 
Lietuvos ūkio sužlugdymą. NS 
skelbiasi pasirengusi įvesti to
kią tvarką, kad nauja išrinkta 
valdžia organizuotų buvusios 
valdžios institucijų patikrini
mą, įvertintų pareigūnų veik
lą, pareikalautų konkrečių as
menų atsakomybės už šian
dieninę valstybės ekonominę 
ir finansinę būklę. 

Pasak jo, ..Socialdemokra
tija 2000" šiuos veiksmus ver
tina kaip tipišką populizmo ir 
teisinio nihilizmo pavyzdį, 
„suteikiantį galimybę šalyje 
vis garsiau pasireikšti profa
šistinėms organizacijoms ir 
gerą paruošiamąją dirvą joms 
ateiti į valdžią" 

A. Akstinavičius atkreipė 
dėmesį, kad jau ketvirtas mė
nuo, kai Šiaulius valdo social
liberalai, o „murzininkų bal
sas Šiauliuose skamba vis 

* Kovo mėnes i paskelbu
si ap ie ket in imus Šilutėje 
gaminti etanolį (benzinui 
skiesti tinkamą dehidratuotą 
spiritą), Kauno degtinės ga
mykla „Stumbras" praėjusią 
savaitę pranešė jau pradedan
ti Šilutės filialo gamybos lini
jos pertvarkymo darbus. Vie
toj spirito, kuris naudojamas 
alkoholiniams gėrimams, Šilu
tėje jau kitąmet bus pagamin
ta 10,000 tonų etanolio, ku
riuo bus skiedžiamas benzi
nas. „Stumbro" bendrovė, val
danti Šilutės, Antanavos ir 
Balbieriškio spirito gamyklas, 
jau keleri metai nepajėgia iš
naudoti jų pajėgumų. Tiek, 
kiek šios įmonės vienu metu 
gali pagaminti spirito, Lietu
vos rinkai nereikia. Manoma, 
kad litras etanolio kainuos 
ketvirtadaliu pigiau nei benzi
nas. Vyriausybė yra įsiparei
gojusi parengti biokuro gamy
bos ir naudojimo programas 
bei ioms skirti biudžeto lėšų. 

L~JTėvynėje pasižvalgius 

numirt i . 

Naujosios sąjungos idėjos 
ska t ina fašistinį judėjimą 

tvirčiau ir rimčiau". „Ar su to
kia socialliberalų politika ne
bus atidaryti vartai Lietuvoje 
profašistinėms ar fašistinėms 
organizacijoms? Tai yra rim
tas signalas. Ar nepraeis me
tai kiti ir ši partija duos toną 
Šiaulių politikai?", retoriškai 
klausė Seimo narys. 

A. Akstinavičius mano, kad 
NS, eidama į rinkimus, turi 
pripažinti, kad jų vadas, dirb
damas generaliniu prokuroru 
ir jo pavaduotoju, nesugebėjo 
išaiškinti didžiausių nusikal
tėlių ir nusikaltimų. 

* Lietuvos kariuomenės 
rezervo karių organizacija 
tapo asocijuota NATO valsty
bių rezervo karininkų asocia
cijos nare. Toks sprendimas 
priimtas per praėjusią savaitę 
Berlyne vykusį NATO rezervo 
karininkų asociacijos kongre
są. Lietuvos kariuomenės re
zervo karių asociacija yra vi
suomeninė nepolitinė organi
zacija, vienijanti per 400 kari
nę tarnybą atlikusių karių. 
Asociacijos tikslas — palaikyti 
rezervo karių fizinį-psicholo-
ginį pasirengimą, tobulinti ka
riuomenėje įgytus įgūdžius, 
propaguoti Lietuvos kariuo
menę ir krašto gynimo idėją, 
padėti savo nariams neati
trūkti nuo kariuomenės nū
dienos. Tapę NATO valstybių 
rezervo karininkų asociacijos 
nariais, Lietuvos kariai galės 
dalyvauti įvairiuose kolegų* 
kongresuose, konferencijose, 
dalintis patirtimi, siųsti savo 
narius į įvairius karinius ir 
kalbos kursus NATO valstybė
se. iBNSl 

* Lietuvis šliejasi prie 
Rusijos valdžios el ito, tei
gia „Lietuvos rytas". Praėjusį 
savaitgalį Rusijos prezidentui 
Vladimir Putin viešint Karali
aučiaus srityje vykusioje kari
nio laivyno šventėje, nedidelia
me svečių būryje, kurie galėjo 
artimiau pabendrauti su 
Kremliaus šeimininku, buvo ir 
Lietuvoje prieštaringai verti
namas verslininkas Vladas 
Laurinavičius, kuris V. Putin 
buvo pristatytas kaip Rusijos 
Federarijos Tarybos įgaliotas 
Karaliaučiaus srities guberna
toriaus patarėjas. J am yra iš
duotas šį statusą liudijantis 
pažymėjimas. Lietuvis kar tu 
su prezidento palyda nuo es
kadrinio minininko „Nastoiči-
vyj" tiltelio stebėjo porą valan
dų trukusį Rusijos karo laivų 
ir aviacijos pasirodymą. Jau
nystėje tris kar tus teistas V. 
Laurinavičius palaiko ryšius 
su nusikaltėlių pasaulio atsto
vais, taip pat su aukštais Lie
tuvos ir ypač Rusijos kariš
kiais, i Elta I 

* Praėjus 30 dienų po pa
grobimo, Lietuvos teisėsau
gai vis dar nepavyksta rasti 
buvusio „Mažeikių naftos" di
rektoriaus Gedimino Kiesaus, 
jo sūnaus Valdo bei vairuotojo 
Alfonso Galmino. Anot „Res
publikos", paieška vis plečiasi. 
Penktadienį Panevėžyje vėl 
buvo daromos kratos. Surasta 
įvairių teisėsaugos pareigūnus 
dominančių užrašų. Koks jų 
turinys ir ar jie susiję su pa
grobimo byla, dar neatsklei
džiama. Užrašai savaitgalį bu
vo analizuojami. J ie gali padė
ti atskleisti ir kitus nusikalti
mus. Kratos buvo daromos ir 
gerai policijai žinomų panevė
žiečių, ir iki šiol su teisėsauga 
nesusidūrusių asmenų na
muose. Policija domėjosi G. 
Kiesaus ryšiais Kaune, kur 
Savivaldybės Verslo skyriaus 
vedėju dirba Arūnas Vertelka 
— G. Kiesaus byloje sulaikyto 
panevėžiečio Algimanto Ver
telkos brolis. Vidaus reikalų 
ministerija išplatino keturių 
ieškomų panevėžiečių — Aud
riaus Andriušaičio, Romualdo 
Čeponio, Giedriaus Liubarto ir 
Egidijaus Bučio — nuotrau
kas. Tuo tarpu naftininkų pa
saulyje keliamos vis naujos 
dingimo prielaidos ir tikimasi. 
kad po kurio laiko G. Kiesus 
atsiras sveikas ir gyvas. <Eit.n 

* B i r ž e l i o i r l i epos m ė 
n e s i a i s Kauno darbo biržoje 
užsiregistravo 912 aukštąsias, 
aukštesniąsias ir profesines 
mokyklas baigę jauni žmonės. 
Pernai per tą patį laikotarpį 
bedarbių gretas papildė 495 
absolventai. Liepą į Kauno 
darbo biržą iš viso kreipėsi 
1,974 bedarbiai, iš jų 876, tai 
yra 44 proc., jaunimas iki 25 
metų. Liepą darbus gavo 143 
jauni žmones. Visi bedarbiai 
absolventai pusę metų gauna 
135 litų bedarbio pašalpą. 
Biržos duomenimis, j aunimas 
pageidauja gerai apmokamo 
darbo, ieško galimybės išva
žiuoti į užsienį. t Eitai 

* P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s pirmadienį priėmė 
prezidentūros sekretoriaus 
Vidmanto Staniulio, dalyvau
siančio Seimo rinkimuose, at
sistatydinimą. Centro sąjun
gos vicepirmininkas V. Sta
niulis iš pareigų atsistatydino 
likus dviem mėnesiams iki 
spalio 8 dieną vyksiančių Sei
mo rinkimų, nes mano, kad 
rinkimų kampanija ir darbas 
prezidentūroje yra nesuderi
nami. Prezidento atstove 
spaudai Violeta Gaižauskaitė 
sakė, kad kandidatas į sekre
toriaus postą kol kas dar nėra 
svars tytas . Neatmetama gali
mybė, kad taupymo sumeti
mais naujasis sekretorius iš
vis nebus skiriamas. 

* Č e č ė n i j o s n e p r i k l a u s o 
m y b ė s r ė m ė j a i Lietuvoje 
kreipėsi į Australijos valdžią 
ir ta rp taut ines organizacijas, 
ragindami boikotuoti Rusijos 
dalyvavimą Sydney vasaros 
olimpinėse žaidynėse. ..Rusi
jos dalyvavimas Pasaulinėje 
olimpiadoje, kuri iš esmės yra 
pasaulio žmonių brolybės iš
raiška, būtų bendražmogiškų-
jų vertybių išniekinimas", ra
šoma kreipimesi. IBNSJ 

* K a i k u r i ų sos t inės ne 
k i lno j amojo t u r t o a g e n t ū r ų 
vadovai pastebi rinkoje pasta
ruoju metu itin suaktyvėjus 
pirkėjus iš Rusijos. Manoma. 
jog investuoti j turtą sauges
nėse kaimyninėse valstybėse 
juos skat ina nepastovi politine 
padėtis Rusijoje. Žinovai tvir
tina, kad suaktyvėję pirkėjai 
iš Rytų gali pakelti Lietuvos 
nekilnojamo turto kainas. 

* A n t r a šią v a s a r ą L e n k i 
jo j e k e l i a u t o j u s iš Lietuvos 
ištikusi nelaimė neatrodo atsi
t ikt inumas ne vienam iš turis
tinių kelionių autobusu grįžu
siam žmogui. Turistai toliau 
šiurpsta nuo didelio greičio, ne 
tik eismo taisyklių, bet ir vai
ruotojų darbo tvarkaraščių ne
paisymo. ..Niekas nepasikeitė 
po tragiškos liepos 1-osios au
tobuso avarijos Lenkijoje", tei
gė tur is ta i , neseniai vykę pail
sėti į Kroatiją tuo pačiu marš
rutu, kaip ir nelaimę patyrę jų 
tėvynainiai. Keliones metu 
įvairių valstybių keliu policija 
Lietuvos autobusą stabdė net 
tris kar tus — už greičio virši
jimą ir už tai, kad autobusas 
važiavo be sustojimo ilgiau nei 
16 valandų. Tačiau visus kar
tus vairuotojams pavykdavo 
išsisukti nenubaustiems, eitai 

KALE N D ORI US~ 
R u g p j ū č i o 8 d.: Daina. Dominin

kas. Dominykas i Domas). Eliįnjus. 
Gustavas , Kinakas. Lelija. Tulgir-
das, Uogintas 

R u g p j ū č i o 9 d. Jorunas, Minta-
ras. Pilonas. Rolandas. Romanas. 
Tarvile, Vircmiia 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NUSITEIKIMAS YRA SVARBIAUSIAS 
ŽMOGAUS VARIKLIS 

-
JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 

Jokioje kitoje pasaulio kal
boje nesurandamas lietuvių 
kalbos nepalyginamas perlas 
yra jos žodingumas. Ameriko
je gimusi Lietuvos konsule Ju
zė Daužvardienė kadaise gė
rėjosi tuo lietuvišku perlu, 
kad ir apsakant vieną mūsų 
darbų — tai skalbti, plauti, 
skalauti, žlugti, velėti... 

Toks pat perlas švyti ir kito
kioje lietuvių veikloje, kad ir 
aptariant svarbiausią, vertin
giausią žmogaus savybe, kuri 
dvejopai reiškiasi: tai puose
lėjant Dorą, Meilę, Paslaugą, 
arba visur ir visada kurstant 
pragarą savyje, kituose ir ap
linkoje, kenkiant sau ir ki
tiems — tai ALVUDO vartoja
mas Nusiteikimas, tai istoriko 
Richardo Bendoraičio pasiūly
tas Nusistatymas, tai kun. dr. 
Kęstučio Trimako minimas jo 
knygoje Apsisprendimas. Visi 
tie žodžiai aptaria tą pačią 
svarbiausią, visą žmogaus el
gesį tvarkančią savybę — jam 
nenormaliai gyvenant kenki
mą ar dorai gyvenant neken-
kimą sau, kitam ir aplinkai. 
Tokią žmogaus elgseną lemia 
jo nuo mažens, per pirmus tre
jus amžiaus metus, įgytas nu
siteikimas, nusistatymas, ap
sisprendimas. Pagal jį, o ne 
pagal ką kitą, žmogus čia gy
vendamas puoselėja dangų ar 
kursto pragarą. Jis taip ar ki

taip elgiasi tik pagal savo nu
sistatymą, nusiteikimą, apsis
prendimą, nepaisant jo tauty
bės, tikybos, išsilavinimo ir 
turtų. Jį lydi mažumėj įsigy
tas per pirmus trejus amžiaus 
metus pasisavintas, nusiteiki
mas kairėn ir dešinėn keliau
ti. Iš čia kyla visas gėris ar 
blogis mūsų elgsenoje. 

Štai vieni ragina tik melstis, 
kad nebotų žudomi negimu
sieji, kada vieno Vyriausiame 
teisme nusiteikimas nulemia 
čia tokių žmonių žudymą. Už 
tai reikia auklėti žmones nor
maliais, juos tokius išmokslin
ti ir į atsakingas vietas iš
rinkti — tik tada liausis negi
musių žudynės ir kitokios 
blogybės. 

Tas pats sužmoniškėjimas 
taps ir visose kitose žmogaus 
veiklos srityse, kai žmoniškai 
normalių ir apsišvietusių as
menų prisiauginsime. 

Tokios laimės Lietuva pa
sieks tik po kelių gentkarčių, 
nes tiek laiko ten buvo kursto
mas pragaras. Todėl visi, ypač 
dievobaimingieji, nustokime 
pasakėlėmis mite, o imkimės 
nusiteikti, nusistatyti, apsi
spręsti normaliam elgesiui — 
tai yra, dorai gyvent, nekenki-
mui sau, kitam ir aplinkai. O 
kai vaikai mūsų pavyzdžiu 
taip nusiteiks — daugiau nie
ko geresnio mums ir nereikės. 

PARALYŽIAUS SUPRATIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ). 

Žmogaus smegenys yra 
sudėtingiausias kompiuteris. 
Jo atskiros dalys tvarko jude
sius, kalbą, elgesį ir asmeny
bę; uoslę, klausą, intelektą ir 
jausmus; rijimą ir kitus, nuo 
valios nepriklausomus, veiks
mus: regą, koordinaciją, kal
bos supratimą, skausmą, 
šilumą bei kitus jutimus. Tai 
tikras stebuklas — toks, 80 
proc. vandens turįs, žmogaus 
organas. Aišku, kad tokio ste
buklingo daikto Korėjas yra 
mums neaprėpiamas. 

Paralyžius, — trumpiau 
„strokas", pertraukia prane
šimų perdavimą iš smegenų 
kontrolinio centro į tas vietas, 
kurias tas centras tvarko. Tai
gi „strokas* ir yra staigus ne
tekimas kraujo smegenyse, 
kai jose užsikemša ar plyšta 
arterija. Mat kraujas smege
nim.*- paduoda reikiamą de
guonį ir maistą nervų 
ląstelėms. Be tokio maisto pa
davėjo — kraujo — smegenų 
ląstelės pradeda, žūti. O jos 
yra kontrolės centrai, kurie 
siunčia pranešimus raume
nims ir kitoms kūno dalims. 
Kai smegenų ląstelės su
nyksta, tada ir raumenys ne
veikia. 

Smegeninis paralyžėlis ir 
paralyžius 

Kai kurie žmonės pirmiau 
tikro pralyžiaus turi para-
lyžėlį — mažą, greit praei
nantį suparalyžiavimą. kurį 
medicina vadina „mini stroke" 
— tai „transient ischemic at-
tack". Tokie paralyžėliai yra 
skambutis, kad artinasi didy
sis paralyžius. Todėl niekada 
negalima savaime pro pirštus 
į juos žiūrėti, nors ir praei
nančius, kaip mes visi ir visos 
dabar elgiamės ir tuomi sau 
duobę kasame. Už tai karta 
ant visados liaukimės taip 
save žudę, nes tvarkantis po 
praėjusio paralyžėlio, galima 
išvengti tikro paralyžiaus — 
„siroko". 

Kas suparalyžiuoja? 

Žmogų dažniausiai supara
lyžiuoja užsikimšusi arterija, 
kuri neša kraują smegenims. 
Ją užkemša riebus kamštis, 
atsiradęs iš nuryto riebaus 
kąsnio. Pradžioje jis kiek su
siaurina arterijos sprindį ir 
sumažina kraujotaką smege
nims. Žmogui toliau riebiais, 
ypač cholesteroliu gausiais, 
kąsniais besidžiaugiant, sme
genys ima verkšlenti — jos 
kraujo vis mažiau ir nevieno
dai gausiai ima gauti, kol rie
balinis kamštis sustabdo krau
jotaką, nes apie tą kamštį 
sukreša kraujas. 

Kitais atvejais tokie riebūs 
kamščiai atsiranda kaklo ar 
širdies arterijose, jų atitrūkusi 
dalis patenka į smegenis ir 
ten užkemša arteriją. 

Paralyžiaus 
pasireiškimas 

Net penkeriopai vienodai 
pasireiškia paralyžėlis ir para
lyžius. 

1. Vienos kūno puses veido, 
rankos ar kojos aptirpimas ar 
pasilpimas; 

2. sunki kalba ir kitų kalbos 
sunkus supratimas; 

3. sumenksta rega; 
4. sumišimas, galvos svaigi

mas, stiprus svaigulys ir ne
tekimas koordinacijos; 

5. staiga atsiradusi nauja 
galvosopė. 

Žinotina, kad ne visi šie pen
ki negerumai esti su kiekvie
nu insultu — kartais jie praei
na ir sugrįžta. 

Neapsileiskime: jei bent vie
ną iš penkių minėtų nege
rumų sulauki — kuo grei
čiausiai ieškok pagalbos, o kai 
pastebėjai pas kitą asmenį 
minėtus negerumus — nieko 
nelaukdamas šauk 911, sakyk 
„stroke" ir toks nelaimingasis 
turi boti kuo greičiau nuga
bentas ligoninėn, kur bus ne
delsiant teikiama pagalba, 
gelbėjant tokį nuo tikro para-

Antakalnio TB ligoninės pacientės stiprinasi. Lithuanian Mercy Lift ypač deda daug pastangų, kad tuberkuliozė 
Lietuvoje vaikų nebekankintų. Per dešimt šios labdaros organizacijos veiklos metų kovai su TB teikiama pirme
nybė. Tačiau tam reikalinga daug lėšų, todėl spalio 1 d. „Montefiori" paviljonuose LML rengia savo metinį lėšų 
telkimo pokylį, kurio pelnas skiriamas vaistams pirkti. V. Lendraitienės nuotrauka 

lyžiaus, kuris daug sunkiau 
pasiduoda gydymui. 

Nelaimė, kad mes lietuviai 
esame skubotume labai apsi
leidę. Žmona ramina vyrą, vy
ras žmoną, kad čia nieko blo-, 
go, viskas praeis. Deja, kad ir 
nepraeis, o anksčiau ar vėliau 
tikras paralyžius — „strokas" 
aplankys ir bus daug sunkes
nis, net mirtinas. 

Ką tamsta turi daryti? 

Kiekvienas paralyžėlis ar 
paralyžius laikytinas kaip gy
vybei gresiantis ir skubios pa
galbos reikalaujantis susirgi
mas. Čia laikas yra svarbus ir 
prasidedantis paralyžius turi 
būti tuč tuojau sulaikytas, jei 
norima sulaukti geriausių pa
sekmių. Greičiausias gydymas 
vieninteliu vaistu (plasmino-
gen activator) tirpina krešulį 
ir saugo nuo nepataisomos 
smegenims žalos. 

O kaip su paralyžiaus 
išvengimu? 

Kai kurios negerovės — li
gos labai artina galimybę būti 
suparalyžiuotam. Gydytojo nu
rodymų pildymas gali daugelį 
jų sutvarkyti. . 

Štai visa vienuolikinė iš-
vengtinų paralyžėlio ir para
lyžiaus prišaukėjų: 

1. padidintas kraujospūdis 
(normalus žemiau 140/90); 

2. širdies arterijų priskreti-
mas; 

3. riebus kraujas cholestero
liu (per 200); 

4. cukraligė; 
5. šeimoje buvęs paralyžėlis 

ar paralyžius; 
6. rūkymas ir prirūkytu oru 

kvėpavimas; 
7. girtavimas; 
8. nutukimas persivalgant; 
9. tinginystės neatsisaky-

mas; 
10. prieš pastojimą vaistai, 

jei esi daugiau kaip 35 ir 
rūkai; 

11. senatvė, kurios negalima 
pakeisti, bet normaliam lietu
viui, kuris pajėgia dorai gy
vendamas nekenkti sau, ki
tam ir aplinkai, visi kiti gyve
nimo nenormalumai atsikra-
tytini, prieš akis turint baisias 
paralyžiaus negeroves, įskai
tant suluošimą visam gyveni
mui. Mirtis tokiu atveju esti 
palaima. 

Tad, kol dar laikas, nė vie
nas nebūkime paikas, nes pa
ralyžius yra trečioji mirtina 
giltinė po sklerozės ir vėžio. 

Pasiskaityti: „Postgraduate 
Medicine", May 15, 2000. Vol. 
107, No. 6. Sėkmės! 

* Vyriausybė i i rezervo 
fondo skyrė 30,000 litų sude
gusiai Pakalnių miestelio baž
nyčiai atstatyti. Balandžio pa
baigoje kilus gaisrui, medinė 
Pakalnių miestelio katalikų 
bažnyčia sudegė iki pamatų. 

(Elui 

STEIGIAMAS VALDOVŲ RŪMŲ 
ATKŪRIMO FONDAS 

Nors Lietuvos vyriausybės ir 
visuomenės kultūriniuose 
sluoksniuose seniai kalbama 
apie būtinybę atkurti, atstaty
ti didžiąją mūsų istorijos ir 
kultūros vertybę — Vilniaus 
Valdovų rūmus, bet konkre
taus darbo iki šiol nesiimta. 
Buvau maloniai nustebintas, 
kai patyriau, jog atstatant, pa
sak Bernardo Brazdžionio,' šį 
kunigaikščių miesto perlą, 
nuo kalbų, ir planų pereiti -prie 
konkretaus, gyvo darbo, ini
ciatyvą ir veiklumą ėmė rodyti 
iš išeivijos grįžę ir sostinėje 
apsigyvenę mūsų tautiečiai. 
Tai jų dėjfcą pernai buvo įkurta 
kultūrinė* draugija „Pilis", pla
nai apie jū atstatymą vis akty
viau aptariami Vilniuje įsi
kūrusiame Užsienio lietuvių 
klube. Valdovu, rūmų atkū
rimo propktą, kaip visų lietu
vių ilgalaikę programą, rug
pjūčio antroje pusėje svarstys 
Vilniuje susirenkantis Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas. 

Valdovų'-' rūmų atstatymą 
dera pradėti nedelsiant, jau 
šiemet. Juk beveik baigti tyri
mai, šalčiai ardo jau atkas
tus, nuo drėgmės neapsaugo
tus tų rūmų pamatus — kal
bėjo drauguos „Pilis" pirmi
ninkas, bene prieš šešerius 
metus iš Kalifornijos grįžęs, 
arba jau vilniečiu tapęs, Ed
mundas Kulikauskas, pridur
damas, kad Valdovų rūmai 
kandidatuoja į prioritetinius 
Lietuvos tūkstantmečio pami
nėjimo p-ogramos projektus, 
prezidentai Vladas Adamkus 
ir Algirdas Brazauskas dar 
1998 m. yra pasirašę Vilniaus 
pilių globos aktą. 

Jau susibūrė Valdovų rūmų 
atkūrimo iniciatyvinė grupė. 
Greta poeto M. Martinaičio, 
kompozitoriaus B. . Kutavi
čiaus, skulptoriaus S. Kuz
mos, vyskupo J. Borutos, Lie
tuvos istorijos instituto direk
toriaus E. Rimšos, šioje gru
pėje yra žinomi išeivyos atsto
vai — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė? pirmininkas V. Ka-
mantas, JAV Lietuvių Bendr 
ruomenės Krašto valdybos pir
mininkė R. Narusienė, Lietu
vių fondo steigėjas dr. A. Raz* 
ma, Pasaulio Lietuvių Bend» 
ruomenės atstovas Lietuvoje 
G. Žemk.rnis ir draugijos „Pi
lis" pirmininkas E. Kulikaus
kas. 

Iniciatorių, taip pat Lietu
vos pilių tyrinėtojų, architektų 
nuomone reikia atkurti tris 
Valdovų rūmų aukštus su 
rūsiais - iš viso maždaug 
8,000 k\ metrų ploto. Jame 
derėtų įkirti Lietuvos valsty
bingumo muziejų su gotikos, 
renesanso ir baroko salėmis, 
reprezentacinę valdovų mene, 
archeologinę ekspozicija, o 
taip pat Pasaulio lietuvių me
nę, istorinės informacijos me
nes su kompiuterine multime-

dijos technologija, konferen
cijų patalpomis. Rūmuose ga
lėtų įsikurti taip pat turizmo, 
komercinės paskirties objek
tai — turizmo informacijos 
centras, knygynas, teatras su 
istorinėmis tradicijomis bei vi
duramžių banketu, aukštos 
klasės restoranas, kavinė. Vi
sa tai atsieitų apie 100 mili
jonų litų. 

Kadangi Lietuvos ekono
minė būklė neleidžia visa tai 
padengti iš valstybės biudžeto, 
iniciatyvinės grupės nuomone, 
dera sutelkti 'nevalstybines 
lėšas, įsteigiant Valdovų rūmų 
atkūrimo ir paramos fondą. Jį 
sudarytų ne tik rėmėjų aukos 
pinigais, darbu, medžiagomis, 
rinkliavos įstaigose, įmonėse, 
mokyklose, bet ir patalpų nau
dotojų (nuomininkų) išanksti
niai įnašai. Bendradarbiau
jant su valstybinėmis institu
cijomis, taip pat derėtų išleist 
pašto ženklus, monetas, me
dalius, prekiauti suvenyrais 
su Valdovų rūmų atkūrimo ir 
paramos fondo: ženklu. Naudo
jant visas šias priemones iš 
visuomenės būtų galima kas
met sutelkti 2-3 milijonus litų. 
Tai sudarytų 20-30 proc. visų 
lėšų, reikalingų rūmams at
kurti. Iniciatyvinės grupės 
nuomone, be išeivijos lietuvių, 
užsienio fondų paramos, prie 
finansinių šaltinių formavimo 
turėtų prisidėti ir valstybės 
biudžetas. Vilniaus miesto sa
vivaldybė galėtų nustatyti 
specialų mokestį viešbu
čiams, restoranams, kaip da
roma panašiais atvejais kitų 
šalių miestuose. 

Draugijos „Pilis" pirmininko 
E. Kulikausko paskaičiavimu, 
Valdovų rūmų atstatymas bū
tų naudingas ne tik mūsų kul
tūrai, visuomenei, bet ir Lie
tuvos ekonomikai. Juk žino
mą, kad bet kokios statybos 
yra ekonomikos variklis. Kita 
vertus, atkūrus Valdovų rū
mus, sostinėje pagyvėtų tu
rizmas — kitas ekonomikos 
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pagyvinimo svertas. Juk, tur
būt niekas negalėtų užginčy
ti, kad Trakų pilies atstaty
mas buvo naudingas. Kiek 
tai patraukė ir tebetraukia 
turistų! Neabejotina, kad taip 
būtų atstačius Kunigaikščių 
miesto istorinius rūmus. Lie
tuvos Banko ir Vilniaus savi
valdybės turizmo skyriaus 
duomenimis, vidutiniškai 2,2 
paros Vilniuje apsistojęs turis
tas išleidžia 940 litų, o Vilniu
je kasmet apsilanko 1 milijo
nas turistų. Taigi, tokiu būdu 
per metus į Vilnių atiteka 
maždaug vienas milijardas 
litų. Gal Prahos, kurią kasmet 
aplanko 12-13 milijonų tu
ristų, nepasieksime, bet turiz
mui augti yra galimybių, ir 
Valdovų rūmai būtų svarbus 
traukos taškas. Turizmo spe
cialistai teigia, kad atstatyti 
Valdovų rūmai turistus, be 
abejo, sulaikytų ne dviem va
landom, su pietumis — vei
kiausiai ir pusdieniui. Vien 
turisto viešnagei pailgėjus 
bent pora valandų ir gautoms 
pajamoms padidėjus tik 10 
proc., susidarytų 100 milijonų 
litų papildomų įplaukų, o val
stybei bent 15 milijonų litų 
mokesčiai. 

Neseniai Užsienio lietuvių 
klubo nariai surengė ekskur
siją po Valdovų rūmų terito
riją. Visi pripažino, kad nors 
po gaubtais esantys pamatai, 
sienų ir kitos liekanos apsau
gotos nuo lietaus ir sniego, bet 
ne nuo šalčio, be gailesčio ar
dančio pamatus. Ilgesnis del
simas tik padidintų atstatymo 
išlaidas. Todėl nedelsiant bū
tina pašalinti čia susidariusią 
avarinę būklę, konservuoti pa
matus, atnaujinti tyrimus ir 
projektavimą. Bent iki 2003 
metų reikėtų atkurti bent dalį 
rūmų, o užbaigti iki Lietuvos 
tūkstantmečio — 2009 metų. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

EUGENE C DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.,Oak.Lawn,IL 
Pirmas apyt su Northvwstem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys darna 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kaJbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hss, IL 
Tel. (708) 5864101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMOKĄS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hfckory HSs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, AID, &C 
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas 

Kalbame hatuv&tai 
6918W.ArcrterAve.Sts.5lfe 

Chtcego, IL 80638 
TeJ/715-229-9966 

Valandos pagal aufrtmsį 

ARASZUOBĄM.D. 
AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 81S-741-3320 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supsftor, Sutts 402 
Valandos pagal susitarimą 

fML 312-387-1 

LINAS SIDRY8.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-6364622 
4149VV. 63rd. 3t. 

Tel. 773-736-7708 

* Vyriausybė nutarė nuo 
kitų metų pradžios panai-

saugumo 
(Cha) 

kinti Kelių 
fondą. 

eismo 

S<>nehų fflobos n;imų jryventojai su direktore dr O Mickoniene (priekyje) Žemaičių Kalvarijoj* Ir Šiuos globos 
ruimus pasiekia l.ithuanian Mercy Lift labdaros dovanos V Lendraitienės nuotrauka 
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NEAIŠKI KOALICIJA 

ANTANAS KUČYS 

' 

Vos dešimt metų praijc, kai 
iš okupacijos atkurtoji Lietu
va egzistuoja, kai dar tik tre
čio Seimo kadencija ir tre
čiasis (iškaitant ir Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką) 
prezidentas, kai dar, galima 
sakyti, neišryškėjo, kas toji se
noji valstybės valdymo politi
ka,— štai jau, taip plačiai pa
siskelbusi, j Lietuvos politinį 
gyvenimą įžengė keturių poli
tinių partijų deklaruota „nau
joji politika". Nauja, vadinasi, 
negirdėta, neregėta, iki šiol 
nebuvusi. 

Ir stebiesi, Lietuvos gyveni
mą sekdamas, kas čia įvyko? 
Juolab, kad ir Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos at
žala, pasivadinusi modernis
tų grupė, numetė „seną rūbą" 
ir prisijungė prie įvairiais var
dais pasivadinusių liberalų. Ji 
čia mažai bus paliesta: šiai te
mai patys krikščionys demok
ratai turi daug kompetentingų 
žmonių. Aš, kaip tas sakė, esu 
ir krikščionis, ir demokratas, 
bet ne krikščionis demokratas. 

Bet grįžkim prie tos, „nau
josios politikos". Stebina jau 
pats vardas: Senasis demokra
tuos lopšys, antikinė Graikija, 
Sokrato, Platono bei kitų fi-
losofų-politikų laikais nerašė 
apie naują politiką, tik apie 
naują žmogų. Jau daug šimt
mečių praėjo nuo Anglijoje 
paskelbtos „Magna Charta Li-
bertatis", tačiau Anglijos par
lamentas iki šiol nėra deklara
vęs jokios „naujos politikos". 
Arba vėl — Šveicarija, viena 
seniausių demokratijų Euro
poje. Ten nuo Vilhelm Tell 
laikų niekas neskelbė kažko
kios naujos politikos. Juk ir 
ten keitėsi kultūra, socialiniai 
santykiai, konfesiniai judė
jimai, bet šveicarams nepri
reikė kažko, kas viską, iki šiol 
turėtą, vadintų atgyvenomis, 
kurias šalinti turėtų ateities 
kartos. Anglijoje, kaip istorija 
sako, dar joks ministras pir
mininkas nebuvo įteikęs mo
narchui kalbos, skelbiančios 
parlamente kažkokią naują (o 
tuo neigiančios ir seną) poli
tiką. 

Suprantama, kad apvogtoje, 
išgrobstytoje ir bolševizmo de
moralizuotoje Lietuvoje kaž
kas blogai ir neina geryn, kaip 
norėtųsi. Tuo ypač pasinaudo
ja opozicija, kurios eilėse dar 
užsiliko daug tokių, kuriems 
tektų pirmiems „mesti akme
nį". Dabartinė padėtis yra ge
ra ką nors drastiško siūlyti. 
Prieš ketverius metus nepa
siekus valdžios su šokiu „Nu
sipelnėm gyventi geriau", rei
kėjo atrasti naują šūkį. Ir su
rado, kaip toj dainoj „Pasaulį 
naują pastatysim". Surado 

naują politiką. Ir tie naujo at
radimo šūkiai ėmė plačiai 
skambėti ne tik Lietuvoje, bet 
ir išeivįjoje. Duok, Dieve, kad 
jie atneštų laimę Lietuvai. 
Bet., reikia ir gerai susimąs
tyti, ar čia nėra netikrų pra
našų, siekiančių valdžioje tik 
savo ar savo partijos egoisti
nių tikslų? 

Kas, pagaliau, yra toji nauja 
politika? 

Iš tikrųjų tai tik publicistų 
spėliojimai. Susitarė keturios 
partijos, kad Lietuvoje labai 
blogai, tiesiog badas, ir reikia 
kažką daryti, reikia Lietuvą 
gelbėti. Viskas pasenę, dalis 
partijų nuo tos žilos senovės, 
dar vis dairosi į praeitį ir ne
prisiima vakarietiško mąsty
mo. Netgi drasko praeities 
žaizdas. Turi žiūrėti tik į atei
tį. 

Atrodo, kad naujosios politi
kos idėja kilo prezidentūroje. 
Pats prezidentas sutiko globo
ti tas keturias partijas. Kai 
vienos konferencijos metu jį 
paklausė, kas yra naujoji poli
tika, jis šį klausimą labai 
lengvai išrišo: „Tai atsigręži
mas į žmogų ir į jo proble
mas". Tai ir viskas, bet klau
sėjui kažin, ar paaiškėjo. Kuri 
gi partija savo įstatuose bei 
programose nesirūpina žmo
nėmis, jų gerove bei proble
momis? Bent Lietuvoje tokios 
nėra ir niekad nebuvo. Net jr 
kompartija apie žmogų gražiai 
čiulbėjo. 

Paskatino mane savo min
tis pareikšti tai, kad š.m. lie
pos 19 ir 20 d. „Draugo" nu
meriuose pasirodė trijų 
straipsnių ciklas apie šiuo me
tu Lietuvoje, o tai pat ir išei
vijoje, skleidžiamą fenomeną 
— iš priešingybių sudarytą 
politinį sąjūdį „Naujoji politi
ka". Mūsų vienintelis užsienio 
lietuvių dienraštis gana opti
mistiškai jį pasitiko ir davė 
jam daug vietos. Cikle yra 
trys straipsniai, kurių auto
riai šie: iš Lietuvos laikinai at
vykusi ir redaktorės parei
gose dirbanti, buv. .Apžval
gos" redaktorė Audronė Škiu-
daitė, Moderniųjų krikščionių 
demokratų pirmininkas Vy
tautas Bogušis ir politologas 
Egidijus Vareikis. Skaitytojus 
norėčiau supažindinti su, ma
no manymu, esmingiausiais 
teiginiais. 

Audronė V. Ski ūdaitė, „Taigi 
yra toks reiškinys — keturių 
partijų mėginimas į politiką 
eiti moderniai — ne kariau
jant su kitais, bet skirtingas 
pažiūras bandant suderinti ir 
ieškant būdų veikti bendrai. 
Pateisinimas: Lietuva laukia 
konstruktyvių sprendimų. 
Tauta pavargo partijoms be-

Kas drįstų tvirtinti, kad Lietuvoje nėra geru, modernių kelių... Puikioji automagistralė Vilnius-Klaipėda V Gu-
levitiaus nuotrauka (Elta). 

siplėšant tarpusavyje" („Svar
bu atpažinti nauja ir neuž
trenkti durų ateinančiam"). 

Krikščionis ir demokratas, 
ilgai nemąstęs, galėtų pasa
kyti, kad visus šiuos moralės 
elementus krikščionybė turi 
jau nuo Kristaus laikų, bet 
politika, sena ar nauja, yra že
miško gyvenimo tvarinys. Ji 
turi spręsti žmonių bei tautų 
tarpusavio santykius esamose 
sąlygose. Ir idealizmas suk
lumpa, kai realybėje atsimuša 
į bedvasių cinikų bei pragma
tikų užtvaras. Šito Audronė 
Škiudaitė, kaip atrodo, to ne
numatė. 

Rezistentas ir sovietmetyje 
persekiotas, dabar Modernių
jų krikščionių demokratų są
jungos pirmininkas, Vytautas 
Bogušis argumentuodamas 
įsijungimą į naująją politiką, 
rašo: 

„Esame įsitikinę, kad MKD 
sąjungoje ras vietą visų Lie
tuvos tautinių bendrijų, visų 
konfesijų atstovai bei asme
nys, savęs nesiejantys su reli
gine bendruomene, bet pripa
žįstantys ir gerbiantys krikš
čioniškuosius principus". 

Čia V. Bogušis atidengia 
mums (turbūt ne tik rašan
čiam) kone visai naują sceno
vaizdį. Skaitant Lietuvos 
krikščioniu demokratų parti
jos nueitą kelią, atsiminus tos 
partijos ideologų, kaip prof. 
Pr. Dovydaičio, steigėjo vysk. 
P. Bučio, Mykolo Krupavi
čiaus ir kitų, nuo steigėjo iki 
Fronto bičiulių sąjūdžio auto
ritetų raštus, Vytauto Bogušio 
aptartas krikščionis demokra
tas yra visai neatpažįstamas. 
Jis gali būti ir svetimtautis, ir 
net nebūtinai krikščionis, tik 
turįs pripažinti (ne išpažinti) 
krikščionybę, vadinasi — kaip 
faktą, kad yra tokia konfesija 
ir ją esą reikia gerbti. Iš to 
tenka padaryti išvadą, jog 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga (ar partija) 
nėra LKDP atžala, bet visai 

nauja partija. Partija, kuri ne
turi jokių varžančių saitų ben
drauti ir su Artūru Paulaus
ku. 

Egidijus Vareikis cituoja žo
džius, kurie sako, kad kiekvie
no kilnaus siekimo žvaigždė 
turinti būti meilė, kuri esanti 
didžiausia vertybė. Be šios 
vertybės ir ieškojimas ko nors 
nauja esančios tuščios pastan
gos. Jam naujoji politika yra 
išeities paieškos. Esą situacija 
esanti bloga, kad reikia ko 
nors, pakeičiančio sena, ieš
koti. 

Čia štai* ir mąstai, kodėl 
žmogus, kodėl krikščionys de

mokratijai turi, ieškodami 
išeities, glaustis prie tų trįjų, 
o ne kitų partijų. Jam turbūt 
žinoma, kas yra to ketvertuko 
globėjas ir kad jame, taip at
rodo, vyraus Artūras Paulaus
kas, kuris visai neseniai viešai 
pareiškė, jog Lietuva turi 
kreipti savo politiką ten, kur 
gaus daugiau naudos, nesvar
bu, kas tai bus: Rytai ar Vaka
rai. Jei tai bus A Paulausko 
rankose, nesunku atspėti, kur 
jis nuvairuos Lietuvą. Ar tuo 
•atveju moderniems krikščio
nims demokratams būtų vis 
tiek? 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 8 d., antradienis 

Danutė Biadokienė 

SUSIRŪPINTA SVEČIU IŠ NATO SAUGUMU 
Vyriausybė numatė lėšas, 

kurios bus.skirtos Šiaurės At
lanto Asamblėjos 2001 metų 
pavasario sesijos, įvyksiančios 
Lietuvoje,' dalyvių saugumui 
užtikrinti. 

Vadovybės, apsaugos depar
tamentas, : kuriam pavesta 
užtikrinti dalyvių saugumą, 
įsigis naujos įrangos už beveik 
milijoną litįj — metalo sekik-
lių, vaizdo kamerų, minų se-
kiklių ir kt. 

Į Vilniuje rengiamą NATO 
sesiją 200jt metų gegužes 
27-31 dienomis susirinks nuo 
600 iki 80C dalyvių iš maž
daug 40 paslaulio valstybių. 

Sesijai buį pritaikytas Šiuo
laikinio meiio centras bei Vil
niaus rotuš^. Šiuolaikinio me
no centre Jau šį rudenį pra
sidės remonto darbai. Laikino
siomis pertvaromis bus atskir
ti ir pagal šiuolaikinius reika
lavimus įrengti darbo ka
binetai NATO Parlamentinės 
Asamblėjos vadovams, nupirk
ta ir įrengta įgarsinimo apa
ratūra, šiuolaikiška kino salė. 
Šiuolaikinio meno centras ne
buvo remontuotas nuo jo pa
statymo pradžios. 

Taip pat bus skelbiami kon
kursai ir kultūrinėms prog

ramoms, atskiros programos 
bus sudarytos NATO parei
gūnus lydintiems asmenims. 
Šiam renginiui ruošiasi Rum
šiškės, kurioms irgi buvo skir
ta pinigų. 

Pirminė sesijos programa 
jau yra patvirtinta, tačiau 
konkreti darbotvarkė bus pa
tvirtinta jau po Seimo rin
kimų, kadangi veikiausiai 
pasikeis tiek organizacinio 
komiteto, tiek darbo grupių 
sudėtis. 

Nors renginio sąmata dar 
neaiški, organizacinio komite
to atsakingosios sekretorės 
Editos Razmėnaitės duomeni
mis, NATO Parlamentinės 
Asamblėjos sesijos Edinburge 
(Škotija) grynosios išlaidos su
darė apie 600,000 svarų ster
lingų (3.64 mln. litų). Dėl 
mažesnių kainų Lietuvoje se
sijos kaštai gali būti mažesni, 
tačiau prisidės pastato įran
gos ir remonto kaina. 

Organizacinio komiteto nuo
mone, tiesiogiai išlaidų kol 
kas negalima pasverti, kadan
gi tiek įranga, tiek pastatas ir 
toliau galės būti naudojami 
kitoms reikmėms. 

(Elta) 

Ar šitos „upės bėgimą* 
įmanoma sustabdyti? 

Eiliniam amerikiečiui sun 
ku net įsivaizduoti, kaip būtų 
galima gyventi be automobi
lio. Miestam vis labiau išsilie-
jant į plačius priemiestinius 
plotus, be savų susisiekimo 
priemonių beveik neįmanoma 
apsieiti. Nepaisant benzino 
kainų ar nuolatinių graude
nimų apie oro taršą, klimato 
atšilimo pavojus ir kitokias 
negeroves, kylančias iš vis 
gausėjančio automobilių srau
to, kitokios, nors labai pato
giai pasiekiamos, transporta-
cijos šio krašto gyventojai kra
tosi kaip pavojingos ligos. 

dono (Didžiosios Britanijos I 
meras Ken Livingstone miesto 
tarybai metė dar (domų iš
šūkį, pasiūlydamas apmokes
tinti asmenis, norinčius įva
žiuoti į miesto centrą. Už 
vieną dieną butų imamas 
maždaug 7.50 dol. mokestis ir 
leistų važinėti keletos mylių 
kvadratiniame plote. Šiuo me
tu kasdien Londono gatvėmis 
ir gatvelėmis pasipila apie 
200.000 privačių automobilių 
ir apie 50,000 įvairiausių ko
mercinių susisiekimo priemo
nių. Ar būtų įmanoma sustab
dyti šios motorizuotos ..upės 

Čia daug įtakos turi gerai bėgimą", kol kas niekas negali 
surežisuotos, patrauklios re
klamos, skatinančios pirkti vis 
naujesnius, greitesnius ir ga
lingesnius mašinų modelius. 
Keletą valandų vakare pralei
dęs prie televizoriaus, bet kas 
pastebės, kad automobilių. 
įvairių lengvųjų sunkvežimių, 
autobusėlių ir kitokių „ratuo
tų susisiekimo priemonių" rek
lamos užima daugiau laiko, 
negu programos ar filmai, ku
riuos norėta matyti. 

Visos tos „motorizuotos 
meilės" pasekmės — sausa
kimšai užgrūstos gatvės, ypač 
važiavimo iš darbo ar į darbą 
metu (tik, gink Dieve, neva
dinkime to dienos laiko „piko" 
valandomis), ir. greitkeliai ta
pę „lėtkeliais". Nenuostabu, 
kad vairuotojų įtampa ir su
sierzinimas kartais išsilieja iš 
ribų dėl mažiausio tikro ar 
įsivaizduoto prasižengimo iš 
kituose automobiliuose va
žiuojančių asmenų. 

Tai. moderniosios kasdieny^ 
bės neatskiriama dalis, su ku
ria reikia norom nenorom ap
siprasti. Ir ne vien Amerikoje. 
Šiame palyginti „nesenos ci
vilizacijos" krašte ir miestai 
naujesni, tad daugelyje gat
vių ne tik nesunku dviem 
mašinom prasilenkti, bet pa
kraščiais joms ir sustoti vietą 
atrasti. Kas kita senuosiuose 
Europos miestuose su siauro
mis gatvelėmis, kurių abi
pus namai beveik kaktomis 
susiremia, staigiais jų posū
kiais, kuomet neįmanoma ma
tyti, kas iš priekio atvažiuoja, 
ir pėsčiaisias, visiškai nekrei
piančiais dėmesio į eismo tai
sykles. 

Net ir Lietuvoje, sakykime. 
Vilniaus senamiestyje, ši pro
blema jau labai opi, o ateityje 
dar paaštrės, kai vis daugiau 
gyventojų užsikrės „automa-
nija". Todėl kai kur jau eks
perimentuojama su mašinų 
judėjimo apribojimu ar visiš
ku uždraudimu, bent tam tik
romis paros valandomis. Lon-

atspeti, bet protestai jau pasi
pylė. Meras tvirtina, kad būtų 
dviguba nauda: miestas turė
tų nemažai pajamų: o eismo 
spūstis- sumažėtų* bent 10 
nuoš. Jeigu pavyktų įgyven
dinti šį pasiūlymą, galbūt juo 
ryžtųsi pasinaudoti ir Roma. 
ir net Vilnius... 

Nors daugiau kaip 200 m. 
praėjo, kai JAV atsikratė ko
lonistų britų ir išaugo į vieną 
galingiausių demokratijų, An
glijoje dar vis pašaipiai išsita
riama apie ..jankius, kurie 
iškraipo karališkąją anglų 
kalbą ir nepasižymi'kultūrin
gumu". O amerikiečiai atran
da progų bakstelėti -į perdėtą 
anglų savimeilę, neslėpdami 
pasitenkinimo, kar- projektai. 
kuriais jie labai didžiuojasi ar 
girtasi, nusprūsta -.^pakalnę". 

Taip atsitiko su ant Thames 
upės kranto pernai užbaigtu 
statyti „Millennium Dome", 
kainavusiu per 812 mln. dole
rių: Tikėta, kad pastatas per 
metus susilauks apie 12 mln. 
lankytojų, bet jų buvo vos 7 
mln. Kažkodėl ..Millennium 
Dome" nesusilaukė dėmesio 
nei Naujų metų naktį, nei vė
liau, likęs tarptautinės pašai
pos objektu. Padėtį'išgelbėjo 
pinigingieji japonai".' už pa
statą sumokėję pusantro mili
jardo dolerių. Jie tikisi įruošti 
pramogų ir poilsio vietą. 

Ne daug geriau išėjo ir su 
kitu tūkstantmečio' projektu, 
milžiniška karusele, pavadin
ta ..London Eye". Nors juo iki 
šiol pasinaudojo apie milijonas 
lankytojų, bet ..akis" laikinai 
..užmerkta'" — reikia svarbių 
pataisymų. Kada ^atsimerks" 
— nežinoma. O dar (domesnis 
nuotykis buvo su ..tūkstant
mečio tiltu", kuris, atrodo, tu
rėjo Kudirkos satyros ..Lietu
vos tilto atsiminimai" sindro
mą: vos tik jį palietė didesnio 
būrio pėsčiųjų kojos, tiltas 
pradėjo siūbuoti ir turėjo būti 
uždarytas... 

„ATEIKITE PAS MANE 
VISIT 

Nr.4 ALEKSAS VITKUS Tęsinys 

Arba štai vyrukas nori {Stoti j komunistų partija. 
Klausimų serija: „Ar prižadi negirti, nerūkyti, nemer-
gjnetf? — į kuriuos kandidatas atsako tvirtu „Prizft-
dur Gavęs tokius atsakymus, egzaminuojantis sutin
ka jaunuolį priimti į partįją, o šis, gerai pergalvojęs, — 
„Nenoriu stoti, neapsimoka". 

II Lietuvos Eucharistinis kongresas buvo baigtas 
sekmadienį, pavadinta „Šeimų ir parapijų diena". Iš 
ryte mūsų grupė dar spėjo aplankyti netoli (apie 20 
km) Kauno esantį Rumšiškių etnografinį ar buities 
muziejų, kuriame galėjom matyti, kaip mūsų prosene
liai.— aukštaičiai, dzūkai, suvalkiečiai ir žemaičiai gy
veno prieš daugiau kaip šimtą metų. 

Grįžę skubėjome į iškilmingą kongreso uždarymą. 
Procesija rikiavosi prie Įgulos bažnyčios, ir pajudėjo 
Santakos link. kur jaunasis šventojo Tėvo atstovas, 
Aukštutinės Bosnijos arkivyskupas kardinolas Vin-
cent Puhič koncelebravo šv. Mišias ir ragino jaunimą 
atsisakyti praeinančių vertybių: „Nesusigundykite 
lengvais uždarbiais, malonumais, nesuderinamais su 
smogišku pašaukimu. Kritiškai vertinkite madingą 
prisitaikėliškumą". Pasirodo, kad kardinolas gerai pa
žįsta Lietuvos problemas. Kongreso metu jis aplankė 
ir Šiluvą, Kryžių kalną bei Aušros Vartus. 

Kaip ir 1934-aisiais metais, taip ir šįmet, Lietuva 
buvo paaukota Švč. Jėzaus širdžiai. Kokia likimo iro
nija! 1934 metais arkivyskupas metropolitas Juozapas 
Skvireckas, šventindamas Prisikėlimo bažnyčios ker
tinį akmenį ir skaitydamas lietuvių tautos pasiaukoji
mo Jėzaus širdžiai aktą, kuriame prisiminė dar ne
seną „Dievo apvaizdos išgelbėjimą iš šimtmečius Lie
tuvą slėgusių vergijos pančių*, turbūt nė nepagalvojo, 
kad už šešerių metų galėtų prasidėti dar viena vergija, 
užtruksianti daugiau kaip pusę šimtmečio. 

Arkivyskupo J. Skvirecko tuometinio prašymo mūšų 
priešams neleisti daugiau viešpatauti brangiojoje mū
sų tėvynėje, o sustiprinti mūsų vyriausybę, mūsų ka
riuomenę ir visus mūsų tautos darbuotojus. Dievas ne
rado reikalo išklausyti. 

Tikėkime, kad šį kartą kongreso metu iš Lietuvos 
žemės kilo dar stipresnė Dievo šlovinimo ir pagalbos 
prašymo giesmė, ir Viešpats ją išgirdo. Tebūnie man 
leista čia pacituoti šių metų pasiaukojimo aktą: 

„Viešpatie Jėzau Kristau, 
Padėk mums atkurti savo bendruomenėse 
pagarbą kiekvienam žmogui, 
siekti teisingumu ir meile pagrįstos santarvės, 
Skleisti tarpusavio pakantumą bei atlaidumą 
Ir, sekant Tavo pavyzdžiu, tarnauti vieni kitiems. 
Eucharistinis kongresas buvo uždarytas Santakoje 

smagia vakarone, kurią vedė ansamblis „Rasa" ir 
„Rimgaudų" folklorinis ansamblis. Sako, kad vakaronė 
įvyko ne taip, kaip tikėjosi kai kurie kauniečiai. Pre
kybininkai pardavinėjo valgius, saldumynus ir gaivi

namuosius gėrimus. Alus čia nebuvo pardavinėjamas 
Po kongreso buvome giminių pakviesti pasidžiaugti 

Kauno valstybiniame teatre statomo ir lietuviškai at
liekamo, daug kartų girdėto angliškai „Rodgers" ir 
„Hammerstein" miuziklo „Muzikos garsai" (Sound of 
Music). Džiaugėmės puikia vaidyba ir mus aukštyn 
kėlė lietuviškai ausiai malonūs vertimų žodžiai, kaip, 
pvz.; 

„Do — tai dobilas laukuos, 
Re — raidė sąsiuviny, 
M — tai milžinas baisus, 
Fa — fantastinis dangus, 
Sol — tai sodas obelų, 
La — ledai iš riešutų, 
Si — sidabras ežerų. 
Ir sugrįšim vėl prie do - o o! 
Baigę švęsti Eucharistinį kongresą, skubėjome susi

pažinti su kiek galima daugiau Kauno ir jo apylinkių 
įžymybių. Pirmadienį, važiuojant per Aleksoto tiltą. 
mūsų gidė mums priminė, kad tai kadaise buvo „il
giausias" tiltas pasaulyje, nes jį pervažiuoti „už
trukdavo" keturiolika dienų — anų laikų kalendoriaus 
skirtumas tarp caro valdomos Lietuvos ir Užnemunės. 
Garliava, Veiveriai... Gerais Suvalkijos plentais ne
trukus pasiekėme Marijampolę, kažkada vadintą Sta-
rapole. Nors nuo 1956 metų bolševikai buvo Marijam
polę perkrikštiję į Kapsuką, 1989 m. buvo gražintas 
senasis Marijampolės vardas. Turtingas tai kraštas, 
palyginus su nederlinga Vilnijos žeme. Turtinga Mari
jampolė ir žymiais Lietuvos žmonėmis, kuriuos bran

dino XLX amžiaus atgimimo metais miestas"ir jo mo
kyklos. Apžiūrėdamas bažnyčią, pastebėjau įdomią 
memorialinę lentą apie 27 metų amžiaus kun. Juozą 
Montvilą, kuris 1912 metais parode nepaprastą he
roizmą, kai, plaukdamas j Ameriką nelaimingu laivu 
„Titanic*", jam susidūrus su ledkalniu, atsisakė lipti j 
gelbėjimo valtį ir paskendo, prieš tai guosdamas pas
merktuosius mirti keleivius ir klausydamas jų iš
pažinčių. 

Marįjampolėje veikia kunigų •seminarijav-kunoje da
bar studijuoja 50 seminaristų. Tame pačiame pastate 
yra ir teologijos fakultetas, veikiantis kaip Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto skyrius. Kai aš:-apžiūrėjęs 
gražias seminarijos patalpas, juokais pasattau vysku
pui, kad tokiose patalpose ir aš norėčiau būti klieriku. 
sąmojingasis vyskupas atsakė. ..Kodėl aėT Man so-
abejojus del amžiaus ir dėl to. kad aš vedos' vyskupas 
vėl: „Uždaryk žmoną į vienuolyną". 

Marijampolėje yra ir pal. Jurgio Matulaičio relikvi-
jos. Aplankėme netoli Marijampolės esančia Matu
laičio tėviškę, kur netoli Šešupės kranto yra pastatyta 
nediduke kukli koplyčia. Bažnyčioje palaidotas vysku
pas Antanas Karosas Marijampole palikę* tik už 23 
km. tiesiu kaip styga keliu, pasiekėme ir'Vilkaviškj. 
Jsteigus Lietuvos bažnytine provincija. ir'iS'Soinų vys
kupijos dalies sudarius naują Vilkaviškio-'Vyskupiją. 
1926 m. vyskupas Karosas buvo paskirtas jjtJtfValdyto-
ju. 1944 metais Vilkaviškis labai nukentėjo'nuo karo 
veiksmų, katedra gerokai apgriauta, ir vir-foš Valdžios 
nurodymu visiškai nugriauta. Bus" daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

„PAGALBA LIETUVAI" PRANEŠA 
1998 m. pradžioje buvo gau- giau negu 171.000 JAV dol 

tas prašymas iš Vilniaus arki- Jos tėvelių atminimui įsteig-
vyskupo metropolito Audrio 
Bačkio išlaikyti klierikus Lie
tuvoje ir skirti jiems stipendi
jas. Pradėta statyti kunigų 
seminarija — Šv. Juozapo se
minarija Vilniuje, kuri atvėrė 
duris ir buvo pašventinta 
1998 m. rugsėjo 14 d. Ši se
minarija priima kandidatus iš 
visos Vilniaus bažnytines pro
vincijos (iš Vilniaus, Panevė
žio ir Kaišiadorių vyskupijų). 
1998 m. studijavo 69 kandida
tai šioje seminarijoje, du stu
dijavo Romoje ir vienas Pran
cūzijoje. Išlaikyti visus klie
rikus Vilniaus arkivyskupi
joje. Vieno klieriko išlaikymas 
vienerius mokslo metus kai
nuoja 2,000 JAV dol. Daugu
ma žmonių tiki. kad Lietuvoje 
šiandien labiausiai reikalin
gas dvasinis atnaujinimas. 
Gerai paruošti kunigai gali 
priimti šį iššūkį. Šis prašymas 
buvo šiltai priimtas Lietuvos 
Vyčių 85-ame suvažiavime, ir 
atsirado narių, įsipareigojusių 
globoti po vieną klieriką. 
„Pagalba Lietuvai", Lietuvos 
Vyčių padalinys, buvo patvir
tintas globoti Vilniaus arki
vyskupijos klierikus. Šis nau
jas „Pagalba Lietuvai" projek
tas buvo pradėtas ir šiuo laiku 
tebetęsiamas. 

Iki šiol 27 klierikai buvo 
„įsūnyti" ir jiems apmokė
ta visa metinė stipendija 
(1998-99 ir 1999-2000 m.). 
Malonu pranešti, kad viena 
dosni vytė, Anne T. Baronas, 
paaukojo net 3,600 Bellsouth 
akcijų, kurių vertė siekė dau-

tas Baronas šeimos fondas 
įšventintiems kunigams toliau 
tęsti mokslus. Gauta iš 107 au
kotojų aukų daugiau negu 
15,000 JAV dol. sumoje, pa
remti seminariją ir klierikus. 

Arkivyskupas metropolitas 
Audrys Bačkis praneša, kad 
š.m. spalio 7 d. bus įšventinta 
10 kunigų, pirmieji šios semi
narijos veiklos vaisiai. 2000-
2001 mokslo metais studijuos 
daugiau negu 70 klierikų. 
Priimta 20 naujų kandidatų. 
Arkivyskupas Audrys Bačkis 
dėkoja „Pagalba Lietuvai", 
Lietuvos Vyčiams ir visuome
nei už nuolatinę dosnią finan
sišką paramą. 

Kviečiame visuomenę ir to
liau remti mūsų projektą. 
Kiekviena jūsų auka yra svar
bi ir reikalinga ir bus mielai 
laukiama. Aukas galite siųsti: 
Regina Juškaitė-Švobienė, 
President, Aid to Lithuania, 
Inc., 1594 Beaupre Ave., Ma-
dison Heights, MI48071-2622. 
Informacijai tel (248) 547-
2859, faksas: (248) 547-0982, 
arba e-paštas: 

Rjuskasvoba@cs.com. 
Žinome, kad čia, Amerikoje, 

gyvenantiems lietuviams rūpi 
Lietuvos Bažnyčios ateitis. 
Prašome visus padėti ugdyti 
naujus Lietuvos kunigus. Visų 
bendromis jėgomis ir pastan
gomis galėsime paremti Vil
niaus arkivyskupiją. Iš anksto 
dėkojame. 

Regina 
Juškaitė-Švobienė 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS XVIII 

SUVAŽIAVIMAS KLAIPĖDOJE 
Birželio 28 — liepos 1 d. 

Klaipėdos universitete vyko 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos (LKMA) XVIII suva
žiavimas — ketvirtasis ne
priklausomoje Lietuvoje. Aka
demiją 1922 metais įsteigė fi
losofijos daktaras, Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
profesorius Stasys Šalkauskis. 
Okupacijos metu jos veikla 
buvo nutrūkusi ir atsinaujino 
tik 1954 metais Romoje. 

Suvažiavimas prasidėjo iš
kilmingomis šv. Mišiomis 
Klaipėdos Marijos Taikos Ka
ralienės bažnyčioje. Pradeda
majame posėdyje susirinku
siuosius pasveikino Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninkas, Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius Jis išreiškė dėkingumą, 
kad Jubiliejiniai metai priar
tino Lietuvą prie Kristaus, ir 
šio džiaugsmingo susitikimo 
su Jėzumi Kristumi kulmina
cija tapo Lietuvos II Eucharis
tinis kongresas. „Linkiu, kad 
jūsų dvasiniai horizontai tap
tų dar platesni, jūsų liudiji
mas visai Lietuvai būtų išga
ningas", — sakė arkivysku
pas, linkėdamas suvažiavimo 
darbui Viešpaties palaimos. 

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos centro valdybos 
pirmininko vyskupo akad. dr. 
Jono Borutos, SJ, paskaitoje 
..Evangelizacija Lietuvoje — 
praeitis ir šių dienų proble
mos" atsispindėjo bene esminė 
viso renginio mintis — būtina 
ieškoti Bažnyčios ir gyvenimo 
sąsajų. Kristaus nuoroda: 
..Eikite į visą pasaulį ir skelb
kite Evangeliją visai kūrini
jai" (Mk 16,5) aktuali visais 
laikais. Pranešėjas, apžvelgęs 
mūsų krašto evangelizacijos 
istorijos esminius momentus, 

išreiškė mintį, jog reikėtų pa
rašyti naują krikščionybės 
Lietuvoje istoriją, kuri pasi
tarnautų ne tiek įtvirtinant 
Lietuvos tautiškumą, kiek 
skelbiant Kristaus Gerąją 
Naujieną mūsų krašte. Ji tu
rėtų būti naudinga ne tik pra
eities tyrinėtojams, bet ir da
barties problemų gvildento-
jams — juk Kristus priklauso 
visiems. „Šiuolaikinis kultū
ros ir tikėjimo susitikimas tu
ri būti šių dienų evangelizaci
jos uždavinys", — pabrėžė J. 
Boruta, SJ. 

Kitos dvi dienos paskirtos 
darbui sekcijose. Jų buvo ypač 
gausu ir įvairių: teologijos ir 
filosofijos, etnologijos ir folklo
ristikos, pedagogikos, sociolo
gijos, ekologijos, komunikaci
jos ir informacijos, literatūros 
ir kalbos, biologijos ir bio
chemijos, katechetikos, istori
jos, psichologijos, architektū
ros ir dailės, tiksliųjų mokslų, 
sakralinės muzikos, medici
nos. Iš numatytų 159 prane
šimų jose buvo perskaityta 
per 125. Suvažiavimo praneši
mų bei diskusijų medžiaga 
bus išleista atskiru leidiniu 
bei pateikta visuomenei. 

Teologijos ir filosofijos sekci
joje, vadovaujamoje mons. ha-
bil. dr. Petro Puzaro, paskaitų 
temos sukosi apie gilesnį žmo
gaus egzistencijos prasmių su
vokimą. Dr. Julius Šalkaus
kas (Teorinės fizikos ir astro
nomijos institutas) pranešime 
„Žmogiškojo pažinimo galia ir 
ribos", pabrėždamas bendrys
tės svarbą, gvildeno tikėjimo 
ir mokslo sąlyčio problemas 
naujausių išradimų fone bei 
šių santykių istoriją. 

Dr. Leonardas Zasimauskas 
(Klaipėdos universitetas), pri
statydamas temą „Prasmės 

S K E L B I M A I 

Dešimties diakonų šventinimo apeigų šv Mišias Šv. Juc/.ipo kunigų seminarijoje, Vilniuje, i. m. kovo 18 d., 
•» ' ' - • *•••- " -*-" Nuotr. Regitoos Jualuutc*-Švobienc* 

uesiuiues uiaKonų šventinimo apeigi 
aukoja arkivyskupas Audrys Bačkis 

Akimirka iš š.m. kovo 18 d Šv. Juozapo kunigų seminacjcje, Vilniuje, vykusių dešimties diakonų šventinimo 
apeigų. Antras iš kairės — šventinimus suteikęs arkivyskupas Audrys Bačkis 

Nuotr. Reginos Juikaitča-Švobienės. 

problema žmogiškoje egzisten
cijoje", nagrinėjo Dievo nepa
žįstančio žmogaus egzistenci
jos tragizmo problemą. „Rei
kia gyventi ne tam, kad gy
ventum, o tam, kad perženg
tum ribą tarp šiapus ir ana
pus — transcendenciją, — pa
brėžė pranešėjas, — tuo tarpu 
transcendentinės būties elimi
navimas veda asmenybę į dis
harmoniją". 

Originaliose, sukėlusiose 
nemažai poleminių diskusijų 
tezėse „Atvira visuomenė 
kaip mitas" dr. Jūratė Morke-
liūnaitė (Lietuvos filosofijos ir 
sociologijos institutas) iškėlė, 
pagrindinę šių dienų atviros 
visuomenės kūrimo problemą: 
žmogus turi išmokti spręsti 
gyvenimo problemas pats bei 
sugebėti prisiimti už jas atsa
komybę. Poleminėje diskusi
joje šį savo teiginį ji papildė 
viduramžių priešaušrio teolo
go šv. Augustino mintimi, jog 
žmogui, norinčiam tapti vien
tisa asmenybe, nepakanka va
dovautis vien savo protu; no
rint atrasti tikrąją laisvę bei 
harmoniją, reikia Dievo malo
nės ir pagalbos. 

Katechetikos sekcijoje, vado
vaujamoje dr. Eugenijos Fede-
ravičienės, gvildenti prakti
niai visuomenės evangelizaci
jos ir katechizacijos klausimai 
Šeimoje, mokykloje bei Bažny
čioje. Kun. dr. Algis Baniulisv 
SJ, (Klaipėdos universitetas), 
kalbėdamas apie tikybos mo
kytojų rengimą atgimusioje 
Lietuvoje, apžvelgė neseną is
toriją bei aktualijas. Jis primi
nė, jog rūpintis tikybos moky
tojų rengimu Lietuvos Bažny
čioje vienas pirmųjų ėmęsis 
kun. Vaclovas Aliulis, MIC. 
Doc. Eugenija Federavičienė, 
aptardama katechetikos sekci
jos darbą, pastebėjo, kad 
LKMA vaidmuo visuomenėje 
turėtų būti gyvybingesnis — 
taurios, vertingos mintys ne
turėtų gulėti lentynose: „Eu
ropa yra krikščioniška. Jei ji 
nebus tokia, tuomet nesiva-
dins Europa. Todėl kurkime 
meilės civilizaciją". 

Sociologijos sekcijos, vado
vaujamos dr. Algio Valantie-
jaus, pagrindinė svarstyta 
problema — žmogaus atsako
mybė sietą su nūdienos socia
liniais, kultūriniais bei politi-

MARIJA»ff»OLĖJE PAL. J. MATULAIČIO 
ATtiAlDŲ AŠTUONDIENIS 

Marijampolėje' tėvų marijo
nų iniciatyva liejies 14-15 d. 
vyko marijologihįs kongresas, 
kuriuo baigėsi pal. Jurgio Ma
tulaičio atlaidų aštuondienis.. 
Anot marijologink) kongreso 
rengėjo tėvo Vacovo Aliulio, 
MIC, mintis surengti šį kon
gresą kaip vieną i» Didžiojo ju
biliejaus renginiu kilo Lietu
vos marijonų provincijolui 
tėvui Vytautui BnTiui, MIC. 

Dvi dienas marijbnų gimna
zijoje paskaitas skaitė profeso
riai iš Lenkijos katališkojo 
Liublino universiteto. Tėvo 
Celestyn Napiork<)wski, OFM, 
konv. paskaitos tema buvo 
„Vatikano II Susirinkimas 
apie Mariją Kristeus ir Bažny
čios slėpinyje". Jis kalbėjo 

niais pokyčiais, pripažįstant, 
jog sociologiniu požiūriu as
mens atsakomybė šiandien 
yra daug didesne negu anks
tesniais istorijos laikotar
piais. 

Kun. dr. Petras Kavaliaus
kas, MIC, kalbėdamas apie 
įvairias galimas agresijos for
mas šiuolaikinėje visuome
nėje, viena kitai priešpriešino 
destruktyviąją ir konstrukty
viąją, kuri neretai būna nau.: 

dingą, nes padeda žmogui for
muoti savo ego, aptarė prigim
ties ir socialines aplinkos 
veiksnių įtaką agresyviam 
žmonių elgesiui. 

Paskutinė diena prasidėjo 
Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje šv. Mišiomis, ku
rias aukojo vyskupas Jonas Bo
ruta, SJ, baigiamuoju posė
džiu bei bendra diskusija 
„Žmonija, moralt- ir mokslas 
žvelgiant į XXI amžių" suva
žiavimas baigė savo darbą. 
Atsisveikinimo kalboje univer
siteto rektorius habil. dr. Sta
sys Vaitiekūnas paminėjo, jog 
universitetui tek" didelė gar
bė, tačiau kartu ir atsakomy
bė organizuojant šį iškilų ren
ginį Klaipėdoje. Jos padėkojo 
universiteto nedagogams, 
LKMA Klaipėdcv skyriui bei 
kitiems už nuoširdų bendra
darbiavimą ir pagalbą. 

Bažnyčios žinios, 2000 m. 
Nr. 13-14 

apie kristotipinę ir ekleziotipi-
nę marijologiją. Tą pačią die
ną tėvas Kazimierz Pek, MIC, 
remdamasis pal. Jurgio Matu
laičio ir po jo buvusip marijo
nų generolo Kazimiero Vi
šinskio maldingumo Marijai 
mokymu, nagrinėjo Marijam
polės marijonų tradiciją sekti 
Marija. Šios dvi paskaitos su
kėlė klausytojų diskusiją. 

Liepos 15 d. tėvas C. Napior-
kowski pristatė tris svarbius 
dokumentus, skirtus Marijos 
asmeniui Išganymo istorijoje: 
popiežiaus Pauliaus VI apaš
tališkuosius paraginimus 
„Signum magnum" ir „Ma-
rialis cultus" bei popiežiaus 
Jono Pauliaus II encikliką 
„Redemtoris Matei*". Profeso
rius atkreipė dėmesį, kad visi 
trys dokumentai kalba apie 
sekimą Marija. Baigiantis 
kongresui, tėvas K. Pek dar 
apžvelgė šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus I mintis apie Marijos 
apsireiškimus Fatimoje. 

Kongrese dalyvavo pasaulio 
marijonų generolas T. Mark 
Garrow, MIC, iš Romos, Vilka
viškio vyskupijos vysk. Juozas 
Žemaitis, MIC, Vilniaus vys
kupo augziliaras vysk. Jonas 
Boruta, SJ. Vilkaviškio vysku
pas J. Žemaitis, MIC, džiaugė
si marijonų veikla Vilkaviš
kyje, ypač tuo, kaip jie rūpina
si jaunimu. Prasidėjus atlai
dams, marijonų talkininkų ra
ginamas jaunimas surengė pi
ligriminę kelionę pėsčiomis 
nuo Vilniaus iki Marijampo
lės, t. y. nuo šv. Kazimiero iki 
pal. Jurgio Matulaičio. Atvykę 
į Marijampolę jaunuoliai ėjo į 
Lūginę, palaimintojo gimtinę. 
Kelionę jaunieji maldininkai 
pavadino „Pažink palaimin
tąjį Lietuvos globėją Jurgį Ma
tulaitį". 

B2, 2000 m, Nr 13-14 

* Panevėžys. Balandžio 29 
d. Panevėžio kultūros centre 
„Garsas" vyko krikščioniškos 
muzikos koncertas, kurį orga
nizavo A. Lipniūno kultūros 
centras bei krikščioniškosios 
muzikos studija rMusica Ae-
ternitatis". 

ELEKTROS 
(VEDIMAI-PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

i UMTKAMA^. rvvMLb o i n n n i 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Ort.Mgr Auka* 
S. Kana kaba tetuviskai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W«at96tf)8traat 

Tel. (706) 4244654 
(773) 561-8664 

Window YVashen Neededt 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will tnin. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent ui English. 
LA. McMahoo Window WasUng. 
TeL 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidJngs", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

į O tHT PARDUODA 

^ 
VtCJ77SStS-BeM 

[0NI4B.71M 

RIMAS LSTANKUS 
> Gretas ir sąžininga* 
• Nuosavybių iiaeiaMm— 
> Paritam* ir parduodam* 
»Pensininkams nuolaida 

Priimu asmenį gyventi 
atskirame kambaryje 

Chicago Ridge apylinkėje, t 
TeL 708-499-3279. 

90LOOOVCNE 

naa.77&27t-033a; Paoj 
Fax 847474-1808 

Tvarkiagas a į a į B a į j į į 
BcdidcU* bate ta patogumais ir 
apšildymu. Būtina vieta malimai 
garaže. Vietovė: Brightoa Ptrit, 
MarqueaePark(BOTėūn vakari—o 
Kedzie). Oak Lawn arpas. TsL 773-
247-8S32, »-U ryte. 7-18 

Reikalingas vairuotojas 
CDL. Minimum anglų 

kalba. Labai geras darbas 
mieste. TeL 708-268-0927. 

Alteraative Home Care is look-
ing for responsible, live-in 
caregivers ana CNAs: Fluent Eng- <J 
lish & mušt drive & be able to lift 9 
References reauircd. Exqeilent sal- Ą 

e8Sft 

tinie. Mušt speak Engitsh. 
have good references. Live-ia 
or come & go. Lake Skote Dr. 
location. TeL 312-255-1197. 

Tarpininkauja perkant 
arba parduodant 

automobili. 1 
TeL 708-499-3279. 

T^^f 
Iš partizanų istorijų (57) 

TAUTĄ NETEKO TRIJŲ MILŽINŲ 
Visa tai įvyko prieš 50 metų. 

Grūmėsi tautos milžinai su 
tautos išdavikais, jiems pade
dant 24 okupantų NKVD pul
kams. Prisiminkime šiuos tris 
nuostabius Dzūkijos vyrus, 
vienus ryškiausių tautos ko
vos asmenybių. Apie juos buvo 
net sukurtos ir dainuojamos 
dainos. 

Lionginas Baliukevičius 
— Dzūkas 

Lionginas Baliukevičius žu
vo išduotas, kuomet buvo 
Dainavos apygardos vadu. Bu
vęs studentas. Didelis idea
listas ir eruditas, aukštos mo
ralės žmogus. Drąsus parti
zanas, dalyvavo eilėje mūšių. 
Jo dienoraščiai liudija, kad tai 
buvo ne eilinė asmenybė. Štai 
kaip jis pergyveno, kad Kubi
linsko ir Skinkio išdavystė 
pražudė Žaibą su bendražy
giais. 

„Ištisus gyvenimo mėtos 
atiduočiau, kad būtų galima 
nubausti išdavikus..." Sam
protaudamas apie partizanų 
tikslus, rašė, kad čia turi būti 
svetimas savanaudiškumas, 
reikalingas atsidavimas. Jeigu 
Dzūkas ir dar daug panašių 
būtų tarp tų, kurie dabar yra 
aukštumose, mes žymiai ge
riau gyventume, būtumėme 
geresni. 

Antanas Grušauskas —> 
Siaubas 

Antanas buvo už daugelį 
partizanų vyresnis (g. 1901 
m.). 1945 m. vasario 6 d., žu
vus tų vietų partizanų vadui 
Šarūnui, jo vietą užėmė Anta
nas. Tų pačių metų vasarą iš
kilusis partizanų vadas Kazi
mieraitis Siaubą paskyrė Sei
rijų bataliono vadu. 1945 me
tais padėjo Kazimieraičiui vie
nyti dzūkų partizanus. Siau-

, bas nepaprastai veržėsi į ko
vą, degė noru naikinti enka
vedistus ir stribus. Mulių, 
matyt, turėjo daugiau ir už 
narsųjį Žaibą bei kitus parti

zanų yadus, oę tik DsOjųjoj*>.: 
bet ir lutose Lietuvos vietose. 
Ypač daug kartų įsivėlė į ko
vas 1945 metais. Du kartus 
puolė Merkinę, buvo užėmęs 
Leipalingį. Pastoviai naikino 
Seirįjų stribus.-1946 m. rudeni * 
Jonionyse nukovė 3 NKVD 
karininkus. Siaubas iuvo prie 
Ryliškių, susidūręs su daug 
didesne rusų kareivių gru
puote. 

Bernardas Navickas — 
Girinis 

Bernardas partizanu tapo 
1948 m., pavasarį, kai abitū
ros egzaminai Merkinėje jau 
buvo čia pat. Tapo rinktinės 
vadu. Buvo grasus, garbano
tais tamsiais plaukais jaunuo
lis. Stropus moksle, doras, 
sportininkas. Per savo trum
pą veikios laika veikė efektin
gai ir ryžtingai. Nukovė kelis 
Varėnos valsčiaus stribus. Ne- -
toli Varėnos susprogdino sun
kvežimį su kareiviais. Pilvin
gių kaime nukovė rusų saugu-. 
mo papulkininkį Vasiljevą. 
Apie jo smarkumą liudys kiti 
faktai. Suimtas pabėgo, ii 
Varėnos kalėjimo, prieš tai 
nutrenkęs sargybinį ir tuomet 
įveikęs aukštą tvorą. Varėniš-
kiai pasakoja, kad tvora buvo 
2 m aukščio. 

Visuomet su savimi nešiojosi 
knygų, kad galėtų lavintis, 
mokytis. Buvo labai manda
gus. Jaunasis vadas žuvo iš
davus. „Jo partizano kebas 
buvo panašus į žvaigždės ke
lią, neilgas, bet labai ryškus", j 
— rašo Vytautas Ikamas. 

Henrikas Kudrsikis 
--Kg™^------.--aVagaBBaa^BiaBaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaa^BaaaiBi 

• Kaunas. Gegutės 28 d. 
Marijonų vienuolyne vyko 
LKMA. ir LKKC renginys. 
Jame pranešimą tema JLie- •-' 
tuvos nacionalinio saugumo 
problemos" skaitė dr. E. Varei
kis. Susirinkime taip pat buvo 
apžvelgta karo ir taikos ideo
logus remiantis žymių kero 
teoretikų mintimis, Lietuves 
saugumo koncepcija, atsakyta 
į susirinkusiųjų klausimus. 

mailto:Rjuskasvoba@cs.com
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1MCĄI IR NUOMONĖS 
• KODĖL BĖGA ŽMONĖS IŠ 
„ ..*.-.. LIETUVOS? 

klausimas, i kurį sunku 
rast* vienareikšmį atsakymą. 
Tačiau daugumas U tų „bėg
lių", atrodo, ryžtasi palikti tė
vynę,nes. joje negali užsitik
rinti bent normalesnį pragyve
nimo lygį. 

Cia norime papasakoti apie 
vieną moterį, kuri neseniai 
paliko Lietuvą ir išvyko į iš
svajotąją Ameriką. Apie ją bu
vo; pasakojama (taip pat kai-
bėjįs. ir ji pati) Lietuvos televi
zija* laidoje .Autodafė", kurią 
veda išradinga žurnalistė Jo
lanta Šarpnickienė. 

Šios lafdos. turinys buvo nu
šviesta* „Klaipėdos" dienraš
tyje 2(2000 m. birželio 9 d. lai
doje) kito žurnalisto Povilo Si
gito .Krivicko, kuris dalyvavo 
kaip diskusįjų narys. 

Jis-rašo, kad šios laidos he-

laujančius darbus. Moterys 
valo įstaigas ar butus, prižiūri 
ligonius, senukus. Vyrai tvar
ko namų aplinką, imasi re
monto, statybos darbų. 

O viena pagrindinių gausė
jančios emigracijos priežas
čių, kurią išsakė anksčiau 
minėtos televizijos laidos pa
gyvenęs dalyvis, yra tokia: 

„Esame tokioje Lietuvoje, 
kai po dešimties nepriklauso
mybės, metų mus smaugia gė
la ne dėl to, ką šiandien tu
rime, o todėl, kad galėjome tu
rėti žymiai geriau negu da
bar. Daugelio tų, kas ėjo į val
džią ir joje sėdėjo, pečius sle
gia kaltė, kad tokia apgailė
tina dabar yra Lietuva. Su 
vienuolika procentų bedarbių, 
su išvešėjusia biurokratija ir 
lyg vėžio metastazės issikero-

rqfc bttvto paslėpta už peršvie- jusiomis veidmainystėmis po-
čiajnos Širmos, todėl studijoje Utikoje, teisėtvarkoje, ekono-

ti 

sėdintys pašnekovai ir televi
zijos žiūrovai tegalėjo matyti 
vien tik tamsų tos jaunos mo
tei' 

ia kitų klausimų, laidos 
a paprašė išdėstyti pa
neš priežastis, kurios 

Itmė apsisprendimą išvyk-
uriri. ' 

kažkada buvau versli-
ninkėdaciau viskas subyrėjo. 
Buvome sukūrę savo verslą, 
savo kooperatyvą. Dirbau ja
me nuo pačių pradžių, ir vis-
kasįklostėsi labai gražiai. Bet 
per pastaruosius penketą me
tų viskas ėmė labai sunkėti, 
ir aš esu be darbo. Išeities rei
kia ieškoti kažkur kitur", — 
pradėjo kalbėti išvykstancioji. 

Ji toliau tęsė: „Važiuoju į 
Jungtines Amerikos Valstija*. 
Maria*, kad tai tikrai neribotų 
galimybių šalis, kur ai galbūt 
galėsiu įgyvendinti savo pla
nus, ko negalėjau padaryti 
čionai". 

I&tpfimesnio pasakojimo pa-
aišlcejcr/kad moteris yra pasi
ryžusi Amerikoje pradėti nuo 
paties juodžiausio darbo, kurį 
jai parūpins pažįstami. Su sa
vimi ji ima pradine mokyklą 
lankantį vaiką, o kitą palieka 
su vyru Lietuvoje. 

Be to, ji pasakė, jog vykstan
ti į Ameriką gyventi nelega
liai, ką vienas laidos dalyvių 
pavadino avantiūra. Kita, 
Amerikoje gimusi ir dabar 
Lietuvoje gyvenanti bei turinti 
čia nuosavą verslą, laidos da
lyvė pastebėjo, jog nelegalams 
be atitinkamo sveikatos drau
dimo tampa nepakeliamomis 
išlaidos ligos atveju. 

Kaip laikraštyje pažymima, 
per šios laidos įrašą vienas 
diskusijų' dalyvis išsireiškė, 
kad ilgesniam laikui išsisky
rus jaunai šeimai, gali iškilti 
ištikimybes problema ir grės
mė santuokai, tačiau ši pasta
ba į galutinį laidos variantą 
nepateka. 

Straipsnyje yra aiškinama, 
jog dabar JAV ambasada iš
gyvena tikrą apgultį. Šiemet į 
ambasadą plūsta beveik dvi
gubai daugiau vizų prašytojų, 
negu prieš metus. Kas savai
te JAV ambasados konsulinio 
skyriaus' darbuotojai priima 
per 600 žmonių. 

Taip pat teigiama, kad, apy
tikriais duomenimis, maž
daug* trečdalis išvykstančiųjų į 
JAV nelegaliai ten pasilieka 
ilgam laikui. Kadangi patenki
nami maždaug du trečdaliai 
pareiškimų, tad per savaite už 
Atlanto „nusėda" 120-130 ne
legalų. :. 

„Jei norinčių patekti į JAV 
nesumažės, tai per metus į tą 
šalį iš Lietuvos gali emigruoti 
5-6 tūkstančiai žmonių", — 
rašoma straipsnyje. 

Jų neatbaido, jog dažniau
siai pavyksta gauti tik didelių 
profesinių įgūdžių nereika-

mikoje" 
Prie šių minčių, žinoma, 

sunku ką nors daugiau pridė
ti. Bet tas turbūt atsako į šio 
rašinio klausimo forma pa
teiktą antrašte: „Kodėl bėga. 
žmonės iš Lietuvos?" 

Ed.Šulaitis 

AR „RAUDONASIS 
SKORPIONAS" 

APNUODIJO IŠEIVIJĄ? 

Nesuprantama, neįtikėtina 
ir nepateisinama išeivijos apa
tija bei nevertinimas vieno 
svarbiausių nepriklausomy
bės atgavimo dešimtmečio įvy
kių beveik kėlė įtarimą, kad 
„raudonasis skorpionas" yra 
apnuodųes išeivijos kovos už 
tiesą, kovos už laisvę, kovos 
už Lietuvą valią. Turiu minty
je, žinoma, birželio 12-14 d. 
Vilniuje vykusį kongresą — 
tribunolą, kurį žmonės trum
pai vadino „Niurnbergu IT, 
„Vilniaus Niurnbergu" bei 
„Mini — Niurnbergu IT. Bent 
jau prieš man išskrendant 
(birželio 6 d.) Lietuvon, mūsų 
spaudoje ir organizacijose, su 
mažom išimtim, vyravo triuš
kinanti tyla. Lyg botų užmirš
tos dejonės ir nusiskundimai, 
kad vis girdime tik apie nacių 
karo nusikaltimus, o nieko 
apie komunistinį holokaustą, 

kuris nusinešė keleriopai dau
giau aukų, ir ypač vykdė mū
sų tautos genocidą. Iš štai, kai 
Lietuvoje atsirado drąsuolių 
duoti iššūkį pasauliui, išei
vijoje buvo j tai atsiliepta ne 
tik apatija, bet ir kai kuo ne
suprantamu, ir net nepateisi
namu. 

Po Kongreso grįžęs Floridon 
užtikau (birželio 15 d. „Drau
ge") redaktorės skiltį, pava
dintą „Dėmesio stoka nepatei
sinama", kuri suteikė vilties, 
kad bent daliai išeivijos nebus 
lengva užmigti ant apvytusių 
patriotizmo laurų. Deja, teko 
suvirškinti ir sieksninių „Je-
remįjaus raudų" apie tai, kaip, 
kur ir kodėl Vilniaus kongre
sui nepavyks, kas nekreips į jį 
dėmesio, bet vienok nė žode
lio apie tai, ką išeivija, ką už
sienio lietuviai galėtų ir priva
lėtų daryti, kad raudos liktų 
raudomis, o veikla paskleistų 
Vilniaus kongreso idėjas ir tri
bunolo nuosprendžius už Lie
tuvos ir kitų komunizmą per
gyvenusių aukų kraštų ribų. 

Matome, kaip komunizmo 
aukos — lietuviai — ėmėsi ini
ciatyvos ir vadovavimo, sulau
kiant kongresą po „raudonojo 
skorpiono" ženklu, kas be išly
gų rodo, ką turėtų daryti už
sienio lietuviai. Juk aišku, 
kad, Europoje gyvenant, ne
įmanoma pasiekti Kanados ar 
JAV miestų bei miestelių vie
tine spaudą, valdžios atstovų 
ištaigas ar radijo ir TV pokal-

Tai ne naujausia „roko* muzikos grupė, o teatralizuotas juru Uoto pasirodymas Klaipėdos Juru muziejuje-
delfinariume. Nuotr. Gedimino ffijmko (Elta) 

bių programas. Tik užsienio 
lietuviai, kaip ir kitų tautų 
išeiviai, gali paskelbti infor
maciją tarp JAV ar Kanadps 
gydytojų, advokatų, dvasinin
kų, politikų, mokytojų ir kitų. 

Vien tik mažytė kongreso 
programos knygutė, iš kurios 
paaiškėja kongreso apimtis ir 
net joje kraštų atstovų pateikti 
faktai ir idėjos apie nusikal
tėlišką organizaciją — „Ko
munistų partija" vadinamą, 
atkreiptų bent kiek galvojan
čio žmogaus dėmesį. Ypač kai 
atsitiktinai, lyg pagal užsa
kymą, CNN TV tinklas prade
da (nuo 7/17) seriją apie.-
Niurnbergo teismą. Tai pa
lengvina užvesti kalbą apie 
neužbaigtą karo nusikaltėlių 
teismą, apie reikalą (paga
liau!) teisti Reicho sąjungi
ninkės ir karo sąmokslininkes 
Sovietų Sąjungos nusikaltė
lius prieš žmones, prieš tau
tas, prieš žmoniją. Gera proga 
asmeniškai ir laiškuose spau
dai bei šiaip viešosios nuomo
nės ir politikos formuotojus 
paklausti: kodėl tylima apie 
Vilniaus kongresą, kai apie 
neužbaigtą Niurnbergą net 
TV vaidinimų serijos ruošia
mos? 

Reikia tikėtis, kad iš kūjo ir 
pjautuvo sumaniai išvystytas 
„raudonasis skorpionas" ne
bus apnuodijęs užsieniečių ko
munizmo (irgi) aukų valios 
paaukoti porą centų ir porą 
valandų tiesai paskleisti, ypač 
susidarius tokiai progai. 

Pradžiai organizacijos galė
tų padauginti pakankamą 
skaičių Kongreso programų 
anglų kalba, ir gal lydlaiškiu 
joms, kad kiekvienas narys 
galėtų bent po keletą paskleis
ti jų ten, kur jo ranka arba 
pašto ženklas pasiekia. Padė
tų paskleidimas informacijos, 
kaip galima rasti daugiau ži
nių, internete. Kongreso adre
sas internete yra: httpV/ 
ok.w3.lt 

Reikia manyti, jog minėtoji 
birželio 15 d. „Draugo" skiltis 
„Dėmesio stoka nepateisina
ma" yra tik pirma kregždutė 
iš miego keliančių ir tautinę 
sąžinę žadinančių kregždučių 
būrio. 

Vilius Bražėnas 
Deland, FL 

KĄ PALIUDIJA VISLOS '• 
INTAKŲ VARDAI? 

Lenkiją juosia ir raizgo sker
sai bei išilgai 5 didelės upės, 
kurių vardai lietuviški. Visos 
jos turi daug intakų. Parink
sime tik stambiuosius, kurie 
taip pat primena, kokia kalba 
šioje šalyje praeityje čia skam
bėjo. 

Bebro upė — Narevos kairy
sis intakas. Vardo kilmė — 
kailinio žvėrelio pavadinimas. 
Jos aukštupys prasideda neto
li Gardino. 

Bobro upe — Oderio kair. in

takas. Vardo kilmė kaip „beb
ro". 

Būgo upė — Narevos kairy
sis intakas, skiriantis Lenkiją 
nuo Baltarusijos. Vardas kilęs 
iš žodžių jbūgtf", „pabūgo". Jis 
skirtas vaikams pagąsdinti, 
kad prie upės. atsargiau elg
tųsi. . . ' 

Dunąjecas •& Vislos dešin. 
intakas „duonittių" grupę pa
pildantis vardas. 

Labos aukštupys. Didžioji 
upės dalis teka per Vokietiją. 
Lietuvių ir latvių kalbose šis 
žodis nusako gerumą. 

Livecas — Būgo kair. inta
kas. Vardo kilmė susijusi su 
lietuvių tautos.* vardu. Mūsų 
šalyje tokie vardai Liuvynas, 
Livina. Prus. —;Liwa. 

Lūgas-Būgo dešin. intakas 
Lietuvoje Lugai, Luginai, Lu-
ja. Iš viso 11 vardų. 

Neras — Vartos upės dešin. 
intakas — „nesjninių" grupės 
vardas. Lietuvoje Nerema, Ne-
repa, Neris, Neretėlė, iš viso 9 
vardai. •• 

Notecė — Vaitos dešin. inta
kas. Vardo kilmė nenustatyta. 
Per Lietuvą teka Nocelė, No
ta, Notygala, Notiškis. Iš viso 
7 vardai. .. 

Opolės miestas prie Oderio. 
Palyginkime šį vardą su Apo-
lės piliakalniu; Žemaitijoje. 
Vardo kilmė — akmeninėmis 
sienomis pilis. 

Oderio upė — savarankiškai 
įteka į Baltiją.' Lenkiškai ir 
čekiškai ji vadinama Odra. 
Lietuviškai turėtų būti vadi
nama Ūdra, brangiakailis žvė
relis. 

Ožica — upė I— Narevo de
šin. intakas, istorinę reikšmę 
turintis vardas. Ožkinių šei
mos gyvuliai į mūsų šalį buvo 
pargabenti iš šiltesmųjų šalių. 
Prie paminėtos upės gyvenu
sieji žmonės šių gyvulių anks
čiau negu kitų vietų gyvento
jai įsigijo. Lietuvoje tokius 
vardus turinčių vandens telki
nių šeima labai gausi. 

Pelteva — Būgo kair. inta
kas. Šių vardų kilmės nepasi
sekė nustatyti. Tokių vardų 
Lietuvoje išliko apie 40. 

Pilica — Vislos kair. inta
kas. Vardas susijęs su žodžiu 
„pylimas". Čia turima minty 
neaukšti pylimėliai sekliuose 
vandenyse, kuriais naudojasi 
tolimos praeities žvejyboje. 
Tokių vardų Lietuvoje taip pat 
nemaža. Iš viso apie 30: Pil-
kiškis, Pilpis. Pyla,Pilasius, 
Pilelė ir eilė kitų. 

Sana — Vislos dešin. inta
kas. Žodžio šaknis „san". Kil
mė nepakankamai aiški. Kiti 
vardai su šia šaknimi: Sąnaša, 
Sandariškis, Sandrava, Santa
ka, Santaika. 

Sula — Vislos aukštupio in
takas. Vardo kilmė — iš beržų 
bei klevų išsunkiamo gėrimo 
pavadinimas. Su šia šaknimi 
Lietuvoje 7 vardai, bet prie jų 
dar reikėtų prijungti Saločius. 
Šalpą, Saltonką ir kt. Sulines 

upės, išsisklaidžiusios po visą 
Rytų bei Šiaurės Europą, pra
turtina visą tautos istoriją. 

Varšuva — Lenkijos sostinė. 
Sudaryta iš dviejų žodžių — 
varyti žuvis. 

Varta — Oderio (Ūdros) in
takas. Vardo kilmė — žuvų 
gaudymas varymo būdu. 
.'Velna — skalbinių plovimas 

velėjimo būdu. 
Visla — Iš žodžių veistis, 

vislumas. Daug žuvies. 
Vislokas — mažybinis Vislos 

pavad. — mažoji Visla, Visle-
lė, Visliukė. 

Dombė — ežeras. Liet. — 
Domantas, Domija, Domeikis. 
Iš viso 9 vardai. 

Gardnas — ežeras. Palyg. su 
lietuvišku — Gardinas. Liet. 
12 vandenvardžių. 

Labos ežeras. Tas pats, kaip 
Labos upė. 

Mamrų ežeras. Kilmė neaiš
ki. Lietuvoje — Mamavys, Ma-
mavica, Mamėnas, Maminys. 
Iš viso tokių vardų 8. 

Medvės ežeras — miškais 
apaugęs ežeras. Žemaitiškai 
^nedė" — miškas. 

Vygrių ežeras. Kilmė neaiš
ki. Liet. tokių vardų 4. 

Lietuviški vardai, išsisklai
dę po visą Lenkiją, yra ne vie
nintelis šios šalies praeities 
liudininkas. Panašiai susi
klostė ir Lietuvos bei Lenkijos 
valstybių istorijos. Lietuvoje 
didžiuoju kunigaikščiu pirma
sis pasiskelbė Mindaugas 
1236 m. Vėliau, gavęs popie-
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• Krikštėnai. Birželio 17 d. 
Krikštėnų Nukryžiuotojo Jė
zaus bažnyčioje vyko amži
nųjų įžadų iškilmės. Krikštė
nuose (Ukmergės rajj įsikū
rusioje Aušros Vartų Marijos 
ir Teresėlės bendruomenėje, 
vadovaujamoje ses. Rozanos 
Graulich, amžinuosius įžadus 
davė sesuo Jėzaus ir Marijos 
Širdžių Diana Teresė. Baž
nyčia buvo pilna Krikštėnų 
parapijos tikinčiųjų ir iš kitų 
miestų atvykusių svečių. 
Iškilmės prasidėjo adoracija. 
Mišių koncelebracijai vado-
vavo Kaišiadorių vyskupijos 
kancleris kun. Robertas Rum
šas. Pamokslą pasakė kun. 
Kęstutis Rugevičius. Liturgiją 
padėjo parengti jaunimas iš 
Ukmergės ir Vilniaus Kalvari
jos parapijos, taip pat talkino 
Aušros Vartų Marijos ir Te
resėlės bendruomenės bičiu
liai. Po iškilmių bažnyčioje 
šventės dalyviai aikštėje prie 
kultūros namų klausėsi vietos 
jaunimo surengto koncerto, 
vaišinosi agapėje. 

Lietuvos prezidento referentė, vai
kais besirūpinančios komisijos narė 
Rasa Leonienė liepos mėnesį pra
nešė, kad už „Saulutės". Lietuvos 
vaikų globos būrelio tam tikslui 
nusiųstus 7,000 dol. jau perkamas 
naujas autobusėlis vežti Raseinių 
rajono vaikus į mokyklą. Šiuo metu 
beveik pusė kaimo mokyklų už
sidaro, tad vaikams vis daugiau ke
blumų lankyti pamokas. Ant auto-
busėiio bus „Saulutės" logo su 
užrašu „Čikaga, JAV". I. Tijūnė-
lienes nuotrauka 

žiaus Inocenti IV pritarimą, 
1253 m. priėmė karaliaus ka
rūną. 

Mindaugas tarsi pakartojo 
Krokuvoje anksčiau valdžiusį 
kunigaikštį Mešką. Atkreip
kime dėmesį į jo lietuvišką pa
vardę. Meškai geriau pasisekė 
negu Mindaugui. Jis didžiuoju 
kunigaikščiu (jo sostinė — 
Krokuvoje) pasiskelbė 960 m. 
966 m., pritardamas popie
žiaus Benedikto V pasiūlymui, 
įvedė krikščionybę Lenkijoje. 
Meškai pasitaikė nepaprastai 
patogi proga. Kaip tik tuo me
tu 962 m. susitvėrė Šventoji 
Romos imperija. Ji tebebuvo 
silpna ir ieškojo sąjungininkų. 
Meškai paskelbus, kad jo šalis 
savanoriškai priima krikščio
nybę, SRI buvo priversta nu

traukti puldinėjimus. Kai 
Mindaugas pasiskelbė di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu, 
į Pabaltijį jau buvo įsibrovę du 
teutonų ordinai. Mindaugas, 
norėdamas su jais susitaikyti, 
vieną po kitos dovanojo lietu
viškas teritorijas. Ordinai ko
vų vis tiek nenutraukė. 

Meška, apkrikštydamas 
liaudį, leido šventikams duoti 
po krikščionišką vardą. Pats 
Meška antrą vardą priimti at
sisakė. Pasitenkino senuoju — 
lietuvišku. Kunigaikščių suei
gos taip pat būdavo vadina
mos lietuvišku vardu — sei
mais. Iš to galima spręsti, kad 
ir pasitarimai, kol Meška te
bevaldė, tebebuvo vedami lie
tuvių kalba. ••-- -

Juozas Jokubauskas 

A . t A . 
Dr. VYTAUTUI GYLIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
DANUTEI su šeima, broliams ir jų šeimoms. 

• 

Raimundas Rimkus 

Birutė Gylienė 

Zita Zvirzdienė 

Nijolė Vardienė 

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

No one manės round-tno trave! to Litnudr;a easier and more convement tnan SAS 
F>-OIT Chicago. we offer datly service to Vilnius with a nassie-'^ee connection v>a 
Stoc^hoin When you're ready to return. you !i enjoy same-day travei back to 
Chicago trrougn our C.openhagen hub Fmd out what a wor!d o' d^fe^ence SAS 
can make for your next trip. Just cali your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at wwwscandmav:an net 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Buvęs šau l ių v a d a s Alfon
sa s P a u k š t ė yra paguldytas į 
Grist ligoninę (.4440 W. 95th 
Str., Oak Lawn). Jo kambarys 

9O A 34. 
A r v y d a s R e n e c k i s , Ameri

kos lietuvių televizijos vado
vas. ..Draugo" gegužinėje vi
sus filmavo savo kamera. Rug-
pjučo 3 d. vakarą Čikagos ir 
apylinkių lietuviai per 23 
YVTBT kanalų galėjo matyti 
įdomius ..Draugo" gegužines 
momentus. ..Draugo" vadovy
bė A. Reneckiui dėkoja už jo 
pastangas. 

Dr. Vy tau tas Biel iauskas , 
Xavier universiteto profeso
rius, dalyvavo Amerikos Psi
chologų asociacijos metiniame 
suvažiavime Vašingtone, kur 
rugpjūčio 5 d. buvo pagerbtas 
kaip buvęs vienas šio šimtme
čio Konsultuoiojų psichologų 
draugijos prezidentų. Šias pa
reigas jis ėjo 19S6-1987 m. 

Prof. d r . Valdas S a m o n i s 
iš Toronto dalyvaus Lietuviš
kų studijų savaitėje Dainavo
je, kur rugsėjo 8 d., penktadie
ni, skaitys aktualų pranešimą 
apie šią vasarą Vilniuje vyku
sį Niurnbergo II tribunolą -
tarptautinę antikomunistinę 
konferenciją ir jos reikšmę bei 
atgarsius. 

Almis G e r a r d a s U d r y s 
kartu su jaunimu dayvauja 
Respublikonų suvažiavime. Al
mis dirba gubernatoriaus G. 
Bucfa kampanijoje Malibu, kur 
Pepperdine universitete ruo
šia magistro laipsnį „Public 
Policy" srityje. Almio G. Udrio 
nuotrauka buvo išspausdinta 
„USA Today" liepos 3 1 d . nu
meryje. 3 puslapyje. 

Praė jus į p e n k t a d i e n į 
. .Drauge" diabetą pasitikrino 
net 72 žmonės. Kelly Korik, 
gailestingoji Cook County ligo
ninės seselė, sake. kad buvo 
išaiškinti trys, jau sergantys 
diabetu žmonės (jie to nežino
jo1. Kitų penkių klientų cuk
raus kiekis kraujuje dar bus 
tiriamas nuodugniau. Jei tu
rite klausimų apie diabetą, 
skambinkite į Cook County li
goninę tel. 312-633-8973. O 
„Draugas" savo ruožtu dėkoja 
už tokią reikalingą ir nemoka
mą pagalbą. 

Siūlyki te k a n d i d a t u s 
da i l ė s premijoms! Šių metų 
JAV7 LB Kultūros tarybos 
dailės premijos komitetą suda
ro pirmininke Daiva Karužai-
tė, Vanda Alekniene, Julija 
Švabaitė-Gilienė. Regina Jau-
tokaitė ir Juozas Mieliulis. 
Kandidatus premijai galima 
siūlyti iki rugsėjo 15 d. Siūly
mus siųsti: Daiva Karuža. 
6035 S. VV'hipple. Chicago. IL 
60629. 

Rac ine Bake ry - Juozo ir 
Danutė- Kapačinskų maistas 
papuoš stalus JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos apylinkių 
gegužinės metu rugpjūčio 13 
d., sekmadienį. 12 vai. Pasau
lio lietuvių centro sode. Visi 
maloniai kviečiami. Apylinkės 
bendruomenininkai. norintys 
prisidėti laimikiais, skambin
kite tel. 708-974-2464. 

— 

Nepr ik lausomos Lietu
vos Kar iuomenės atsikū
r imo 82-jų metų sukakt ies 
minė j imas Šaulių namuose, 
Čikagoje, š.m. lapkričio 19 d. 
Rengia Lietuvių veteranų s-ga 
..Ramovė". 

Pirma, kar tą Amerikoje 
lankysis „Trys tigriukai". Tai 
- talentingi dvylikamečiai dai
nininkai, jau pagarsėję Lietu
voje. „Trys tigriukai" lankysis 
Lemonte. Čikagoje, Detroite, 
Clevelande. Vašingtone ir Phila-
delphijoje. Nepraleiskite pro
gos atvykti į koncertus ir at
vežti savo jaunimą. 

Visus kv ieč iame į Za ra sų 
k lubo geguž inę , kuri vyks š. 
m. rugpjūčio 13 d„ sekmadie
nį. 12 vai. Šaulių namuose. 
Galėsite pasivaišinti skaniai 
pagamintu šeimininkių mais
tu, o prie baro atsigaivinti 
..Utenos" ir „Kalnapilio" alu
mi. Gros Kosto Ramanausko 
orkestras. Galėsite išbandyti 
laimę loterijoje. 

T e a t r o fest ivalis Jaunimo 
centre š.m. lapkričio 23-26 d. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

Ar n e n o r ė t u m ė t e daly
v a u t i Č iu r l ion io festivalyje 
ir skaityti paskaitą akademi
nėje sesijoje, pavadintoje „Su
grįžtant prie Čiurlionio"? Šioje 
sesijoje kviečiami dalyvauti 
Amerikoje gyvenantys ir jau 
su Čiurlionio menu ne pirmi 
metai susieję savo interesus 
menininkai ir muzikai, kurie 
norėtų iš naujo apžvelgti ank
stesniuosius samprotavimus 
apie įvairius Čiurlionio muzi
kos ir dailės aspektus, jo kūry
binio palikimo vietą lietuviš
kosios kultūros raidoje ar pa
nagrinėti vienaip ar kitaip 
prie Čiurlionio prisiliečiančius 
kitų kūrėjų darbus. Apie daly
vavimą prašome pranešti iki 
rugsėjo 1 d„ taip pat laukia
me jūsų pranešimų temos ir 
jūsų trumpos biografijos bei 
nuotraukos. Kadangi sesijoje 
kviečiami dalyvauti ne vien 
tik lietuviai Čiurlionio tyrinė
tojai, labai prašome į festivalį 
atsivežti ir anglišką savo pa
skaitos variantą, kad galėtu
me, padauginę kopijas, tekstą 
išdalmti angliškai kalban
tiems sesijos lankytojams. 
Daugiau informacijos apie 
Čiurlionio festivalį Čikagoje 
galite rasti Interneto puslapy
je mkc2000.tripod.com Ra
šykite: Rokas Zubovas. Ame
rikos lietuvių meno draugija, 
1248 Oakmont Ave., Floss-
moor, IL 60422; tel. 708-647-
1287. Elektroninis paštas (po 
rugpjučiol5d.) 

zubovas@sxu.edu 
Tilžės Akto paske lb imo 

82 metų sukakt ies minė
j imą sekmadienį, gruodžio 3 
d., 2 vai. p.p. Šaulių namuose 
rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis, iškilmėse 
dalyvaujant šauliams, ramo-
vėnams. jūrų šauliams, Maž. 
Lietuvos draugijai, kitoms or
ganizacijoms ir visuomenei. 

'nn-jtiMU motu .JAV LB Vidurio vakaru apvcardo- y^uzinrir - valdybos 
nariai Rita Sakeniene ir Paulius Guobožia prie vaišiu stalo Šiais metais 
gegužine ruošiama rugpjūčio Ii d . >į sekmadienį. 12 vai Pasaulio lietu
vių rentro sode. Nuotr B. Vindašienės 

Savo pa t i e s v a i d i n i m e 
"My h e a r t , My P r e s i d e n t " 
rašytojas, režisierius ir akto
rius Kęstutis Nakas a tkūrė 
beprotiškai keistą būseną, ku
ri jį užvaldė būnant namie ir 
sergant reumato karšt ine. 
Remdamasis vaikystės prisi
minimais, K. Nakas koncen
truojasi ties lemtingąja 1963 
m. lapkričio 22-ąja - pasikė
sinimo į prezidentą Kennedy 
diena. K. Nakas a tgamina 
kiekvieną detalę, kuri tuomet 
buvo iškilusi 10-mečio ber
niūkščio sąmonėje - nuobodu
lį, nerimą, rūpestį, vaizduotės 
skrydžius. Du dideli vaiko gy
venimo įvykiai - liga ir prezi
dento mirtis užgriūna tą pačią 
dieną. Atmintini tos dienos te
levizijos epizodai simbolizuoja 
ir paryškina vaidintojo skaus
mą ir nežinomybę. Apimto 
karščio K. Nako haliucinaci
jose prezidentas Kennedy lyg 
televizijos herojus pabėga nuo 
savo žudikų ir pasislepia K. 
Nako namuose. Visa tai akto
rius ir režisierius atl ieka są
mojingai, intelektualiai ir 
jautr iai . "My heart, My Presi-
dent" pjesė - atvirai nugink
luojanti savo įtaiga, t i esumu 
ir nuoširdumu. Šis vaidinimas 
yra 4 mėnesių teatro festivalio 
"New Play 2000" dalis. K. Na
kas savo pjesę vaidins šį ket-
virtadienį-sekmadienį L u n a r 
Cabaret, 2827 N. Lincoln, Chi
cago. Ketvirtadienį-šeštadienį 
spektaklis vyks 8 val.v., sek
madienį - 7 val.v. Informacija 
tel. 773-486-7767. 

Paruošta pagal 
Čikagos spaudą 

****** 
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m e t u s leidžia Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui skirtą 
mėnesinį leidinį „Pasaulio lie
tuvį". Anksčiau jį Lietuvoje-
nuo 1937 m. lapkričio 15 die
nos iki Sovietų okupacijos 
1940 metais leido Pasaulio 
Lietuvių sąjunga. Po to „Pa
saulio lietuvį" vėl pradėjo leis
ti nuo 1963 metų lapkričio 
mėnesio Juozo Bačiūno pirmi
ninkaujama PLB valdyba. 
Žurnalas dabar lanko viso pa
saulio lietuvius. Dabart inę 
„Pasaulio lietuvio" redakcinę 
kolegiją sudaro J ū r a t ė Bud
rienė, Vytautas Kamantas , 
O a ž i n a Kamantienė, Vikto
ras Kučas, Regina Kučienė, 
Leonas Narbutis ir Edvardas 
Šulaitis. Iždą tvarko Aleksas 
Karaliūnas. Visi redakcinės 
kolegijos nariai ir iždininkas 
yra savanoriai ir negauna at
lyginimo. Leidinio redaktorė 
yra Aušra Veličkaitė, rinkėjos 
— Rūta Kunciene ir Karilė 
Vaitkutė, maketuotojas — Ri
čardas Spitrys ir 'adminis t ra
torė — Laima Zavistauskienė. 
X PLB seime Vilniuje 2000 m. 
rugpjūčio 15 - 20 dienomis bus 
rimtai svarstomas „Pasaulio 
lietuvio" leidimas, jo pobūdis 
ir finansavimas ateityje. Šiuo 
metu visiems prenumerato
riams jau yra išsiųstas „Pasau
lio lietuvio" birželio - liepos 
numeris. Rugpjūčio mėnesio 
numeris* bus skirtas X PLB 
seimui Lietuvoje, j ame bus 
kraštų Bendruomenių prane
šimai, ataskaitos, seimo pro
grama ir kiti straipsniai . Po 
PLB seimo pasirodys kitas 
„Pasaulio lietuvio" rugsėjo -
*-p;'im numeris. 

V y r e s n i ų j ų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", rugpjūčio 9 d.. 
trečiadienį, 2 vai.p.p. trečia
dienio popiečiu lankytojai tu
rės progos sus pažinti su mu
zikais iš Lietuvos - Vilniaus 
konservatorijo> dėstytoja kom
pozitore J ū r a : ' Baltramiejū
naite ir jos vyru. Lietuvos Mu
zikos akadem;jos katedros do
centu dr. Rirr.antu Astraus
ku, sutikusiu skaityti paskai
tą apie liaudie- muzikos tyri
nėjimus Lietuvoje. Visi kvie
čiami, bus ir bt-ndri pietūs. 

REGISTRUOKITĖS Į 
J A U N I M O KONGRESAI 
Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso organizatoriai kvie
čia registruotis į šių metų pa
baigoje Australijoje vyksiantį 
jaunimo kongresą. Je i jūs už
siregistruosite ir nusiusite če
kį pradiniam įnašui (arba visą 
mokestį) rugsėjo 1 dienos data 
a rba ankstesne, jūs galėsite 
užsiregistruoti papiginta kai
na. 

Registracijos ir kongreso 
mokestis bus priimamas iki 
rugsėjo 1 d. Registracijos an
ke tas galima surasti oficialia
me kongreso tinklalapyje 
wrww.rapidnet.net.au/--aljs 
Čikagoje formas galite įsigyti 
skambindami Nidai Bichne\ii-
čiūtei tel. 708-421-7810. 

Visiems kongreso dayviams 
reikia „Personai Details" 
(.Asmeninių duomenų") lapo 
ir vieno iš „Delegate" ( .Ats
tovo"), „Participant" („Daly
vio") ar „Tours t" („Turisto") 
lapų - priklauso, kaip norėsite 
dalyvauti kongrese. Jei kong
rese planuojate dalyvauti kaip 
dalyvis ar atstovas, bet norite 
Australiją pamatyti ir kaip tu
ristas, jums reiKia užpildyti ir 
„Turisto" lapą kartu su pir
maisiais dviem. Kieviename" 
lape rasite daug pasiūlymų, 
kaip dalyvaut: kongrese ir, 
svarbiausia, visas kongreso 
kainas. 

JAV L J S a:stovai, dalyviai 
ir tur is tai užpildytus lapus 
siunčia: JAV LJS, 7766 Trevi-
no Lane, F a l s Church, VA 
22043. Čekius išrašykite 
„JAV LJS (Kongresas)". 
Kanados LJS atstovai, daly

viai ir tur is tą lapus siunčia: 
KLJS, Matas Stanevičius, 578 
Indian Road Toronto, ON, 
M6P 2C2, Canada. Čekius 
rašyti „KLJS (Kongresas)". 

Norėtume priminti, kad jūs 
galite gauti d igubą nuolaidą, 
jei dalyvausit- Studijų dienose 
ir Stovykloje (po 50 dol. už 
kiekvieną — iš rišo 100 dol. nuo
laida). Įdėmi.i perskaitykite 
registracijos inketas, - kad 
teisingą nuolf ;dą gautumėte. 

Iki pasimat mo Australijoje, 
Me.isa Sav i cka i t ė , 

X PLJK ruošos 
komiteto pirm. 

NEPAPRASTA 
GEGUŽINĖ 

Rugpjūčio 21 d. Lemonto LB 
valdyba PLC sodelyje ruošia 
nepaprastą g gužinę. Ji prasi
dės tuoj po šv. Mišių, 12 vai. 
Kviečiame isus dalyvauti, 
nes jūsų čia aukia lauke ke
pami paršiuku, Baniutės Kro-
nienės pag.rninti šaltibarš-
čiai su bulvytėmis, pyragai, 
kavutė. Veik- baras , kuriame 
atrasi te „Ka napilio" ir „Ute
nos" alaus be kitokių gėrimų 
Savo laimę u dėsite išbandyti 
loterijoje, kur t rauks akį save 
gausiais ir ertingais laimi 
kiais. O skaniai pavalgius, at-
sigaivinus. t ;oj norisi dainą 
užtraukt i , tu • labiau, kad Le 
monte daui skambių balsų 
-čia ..Tėviške-' kapelos namai 
tad Stasei J igminienei akor 
deonu pritar ant , bus galim? 
dainuoti dan »s net iki aušros. 

Maloniai šviečiame visu* 
naujai atvyk sius lietuvius at 
vykti, pabendrauti, susipažin 
ti su kitais ir įsirašyti į LB na 
rių eiles. Visi vienodai malo 
niai yra kviečiami, tad laukia 
me visų gan-aus dalyvavime 
šioje nepaprn-tojo gegužinėje. 

Ix*monto LB va ldyba 

http://mkc2000.tripod.com
mailto:zubovas@sxu.edu
http://wrww.rapidnet.net.au/--aljs


Smagu būti kartu • 
tė Tiškuviene. 

džiaugiasi Alė Karaliūniene, Bronė Nainienė ir Agu-
Nuotr. V. Jasinevieiaus 

PLC TALKININKIŲ POPIETE 
Bėgdami nuo komunistinio be prijuosčių, bet šventiškai 

pasipuošusios. Pirmininkė pa
sveikino visas ir padėkojo už 
darnų bendradarbiavimą. Ku
nigui negalėjus dalyvauti, 
maldą sukalbėjo V. Jasinevi-
čius. Darbščioji Zita Dapkienė 
visas vaišino vyneliu - apeti
tui pagerinti. O bufetas buvo 
labai įvairus ir turtingas - su
neštinis. Ragavome visko ir 
baigėm kvepiančia kavute. 

Gamindamos koldūnus, mes 
dainuojam, tai ir čia B. Nai
nienė prašė dainos. Tik gaila 
gaila, kad nebuvo Stasės Jag-
minienės su akordeonu. Po ke
lių dainelių poetė ir dailininkė 
I. Gelažienė pasakė keletą 

„rojaus", skaudžiai ilgėjomės 
savo krašto - tėvynės, artimų
jų. Kur begyvendami, stovyk
lose ar čia, bandėme kurti sa
vo „lietuvas". Mūsų telkiniuo
se dažniausiai būdavo lietu
viškos pamaldos, mokyklos, 
organizacijos, skambėjo mūsų 
dainos, giesmės ir gražus lie
tuviškas žodis. 

Visa tai išlaikyti reikalinga 
ne tik materialinė pagalba, 
bet ir pasiaukojusių žmonių 
talka. 

Pasaulio lietuvių centras iš 
dalies išsilaiko iš tų gerų žmo
nių darbo. Čia kaip avily dirba 
Bingo grupė, renginių komite
tas, Vaikų vilties bei kitų 
rėmėjų grupės, koldūnininkių 
būrelis ir daugelis kitų. 

Paprastai darbai yra apmo
kami. Bet ne visi apmokami 
pinigais, kiti apmokami malo
niu žodžiu, šypsena, širdies ši
luma. O svarbiausia, ykad ir 
pats jauti malonumą bei dva
sinį pasitenkinimą, kai nors 
maža dalele kažkur gali padė
ti. 

Liepos 27 d. PLC renginių 
komiteto pirmininkė Bronė 
Nainienė atsidėkodama suk
vietė visas savo talkininkes -
koldūnininkes į Bočių menę 
pabendrauti. Šį kartą atėjome 

smagių anekdotų. Netikėtai 
apsilankė K. Ječius (atsiprašė 
už darbo aprangą, nes tik 
grįžo iš skautų stovyklos), pas
veikino mus ir padėkojo už 
visokeriopą talką. 

Atsisveikinimo ir padėkos 
žodį tarė Marija Čepelienė, 
kuri grįžta atgal į Lietuvą. J i 
taip pat pasakė mums keletą 
populiarių anekdotų iš Lietu
vos gyvenimo ir baigė savo žo
dį poeto J. Marcinkevičiaus 
eilėmis. Šį kartą, matyt, buvo 
anekdotų popietė, nes mūsų 
Bingo „ašis" Baniutė Kronie-
nė sakė: „Noriu ir aš kalbėti!". 
Ji savo anekdotus perpasako
jo skambiu balsu, puikiai vai
dindama ir keisdama veido iš
raišką - negailėjom katučių. 
Nežinojau, kad B. Kronienė 
turi aktorinių gabumų. 

B. Nainienė pristatė naują 
centro gyventoją O. Norvilienę 
- žymią kulinarę, kurią turbūt 
pažįsta visa Čikaga. Galėsime 
jos prašyti kulinarinių pata
rimų. V. Jasinevičius mus nu
fotografavo. 

Taip su daina ir gera nuotai
ka praleidome malonią popie
tę. Reikia padėkoti mūsų va
dovei Bronei Nainienei. Jos 
švelnus būdas, mokėjimas su
gyventi, organizuoti buria 
mus ne tik bendram darbui, 
bet ir poilsiui. Jos dėka mes 
paįvairinam savo saulėlydžio 
dienas. Linkime Bronei svei
katos, ištvermės ir ...daug 
koldūnų!. 

R. Sabaliūnienė 
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Popiečių metu visada galima pavaišinti kava ir pyragaičiais 
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

Popiečių talkininkes sėdėjo prie vieno didelio stalo. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

, , D r a u g o " knygynėlyje 

„A. Gurev ič iaus sąrašai". 
Tūkstančiai lietuvių, kurie 
gelbėjo tūkstančius Lietuvos 
žydų Antrojo pasaulinio karo 
metais. Įvadinis straipsnis 
Gintučio Procutos (Kanada). 
Išleista Kanados lietuvių 
žurnalistų sąjungos lėšomis. 
Leidykla „Protėvių kardas", a. 
d. 1847, LT-2043, Vilnius. 
Tiražas 1500 egz. 1999. Kaina 
..Draugo" knygyne 10 dol. 

Tai leidinys, kuris ne tik 
užpildo dideles spragas Lietu? 
vos istorijoje, bet ir skatina 
istorikus bei visą visuomenę, 
o ypač kartą, • patyrusią 
vokiškąją okupaciją, tas spra
gas užpildyti. Pirmiausia 
reiktų pasakyti, kad ši knyga 
apie lietuvius, gelbėjusius 
žydus, ir išgelbėtus žydus 
turėjo būti išleista pačių žydų. 
Bet ką padarysi, taip jau su
siklostė: okupacijų nuteriotas 
lietuvis pasijuto mažas mažos 
tautos žmogelis, kuris jaučia 
pareigą įrodinėti. knH jis ne 

žmogėdra. Sektinas Antano 
Gurevičiaus pavyzdys: rinkti 
medžiagą apie žydų holo-
kaustą Lietuvoje. Knygą 
turėtų įsigyti kiekvienas vo-
kietmetį Lietuvoje praleidęs 
žmogus. Jis turėtų sutikrinti 
savo žinias su knygoje pateik
ta informacija. Ar tavo mieste
lyje, gatvėje, apylinkėje, kai
me buvo žmonių, kurie gelbėjo 
žydus ir jeigu buvo, kas jie to
kie? Taip pat reikalinga su
skaičiuoti, kiek Lietuvos žydų 
buvo nužudyta. Nekyla ranka 
užrašyti dažnai kartojamo 
skaičiaus, kad buvo sunaikin
ta 95 proc. Lietuvos žydų. Ne
kyla todėl, kad niekas to ne
skaičiavo, o juk į Lietuvą iš 
Ryt% ir Vakarų Europos, 
gelbėdamiesi nuo nacių, dar 
iki vokiečių kariuomenei 
peržengiant Lietuvos sieną, į 
mūsų valstybę buvo atbėgę 
dešimtys tūkstančių žydų. 
Beje, jų daugeliui Lietuva 
davė išsigelbėjimo dokumentą 
- pisą. Apie šią 50 metų pas
laptį pasakoja įvadinio 

straipsnio autorius G. Pro-
cuta. Kodėl tai buvo laikoma 
paslaptimi, galėsite sužinoti 
„Draugo" knygyne įsigiję „A. 
Gurevičiaus sąrašus". Knygos 
kaina - 10 dol., su persiunti
mu - 13.95 dol. A . Škiudaitė 
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Saulės lituanistinės mo
kyklos mokinių registracija 
bus pradedama rugsėjo 9 d., 
šeštadienį nuo 10 vai.r. iki 12 
vai. mokyklos patalpose (Don 
Vista Community Center, 
3300 Gulf Blvd., St. Pete 
Beach, FL. Priimami vaikučiai 
nuo 3 metų amžiaus. Daugiau 
informacijos skambinant Vi
dai Meiluvienei tel. 727-360-
1364. 

• Pranas Zelba, S o u t h 
Pasadena, FL, Lietuvos vaikų 
vargą sumažint i a ts iuntė 
$1000. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame geradariui! „Lietu
vos Našlaičiu globa", 2711 
Weat 71 Str., C h i c a g o , II 
60629. 




