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Pasaulio lietuvių vienybę 
simbolizuos pasodintas 

ąžuoliukas 
vieningai remti Lietuvos sto
jimą į Europos Sąjungą. 

Vieną iš savo posėdžių pa
skyręs Valdovų rūmų atkūri
mo reikalams, PLB X Seimas 
priėmė šiuo klausimu ir savo 
nutarimą. Joje PLB Valdyba 
įpareigojama sudaryti ypa
tingąją komisiją, kuri mora
liai ir materialiai remtų šį 
projektą. Lietuvos preziden
tas, nuo 1998 m. vasario 9 d. 
esantis Valdovų rūmų projek
to globėju, raginamas visapu
siškai remti šio projekto 
įgyvendinimą. Seimas pra
šomas skubos tvarka priimti 
Valdovų rūmų įstatymą, o vy
riausybė — priimti nutarimą 
afkurti Valdovų rūmus. 
Išeivija pritaria Lietuvos spe
cialistų nuostatai, kad Val
dovų rūmų atkūrimas yra tin
kamiausias būdas išsaugoti ir 
rodyti tikroviškas rūmų lieka
nas. Visų kraštų lietuvių 
bendruomenės raginamos nuo
širdžiai prisidėti prie šio pro
jekto finansavimo. 

Priimti taip pat nutarimai 
dėl Valstybinio archyvų depar
tamento, dėl Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to statusų išsaugojimo, Vokie
tijoje veikiančios lietuviškos 
Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmimo, dėl dvigubos pilie
tybės ir vizų, kitais klausi
mais. 

Buvo pritarta JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės 
Marijos Remienės pasiūlymui 
išleisti pašto ženklą, pager
biantį prof. Juozą Eretą, kuris 
be kitų prasmingų darbų Lie
tuvai, prieš 80 metų yra 
įsteigęs Lietuvos telegramų 
agentūrą ELTA. 

Sugiedojus Lietuvos himną 
ir uždarius PLB dešimtąjį 
Seimą, jo nariai vejoje tarp 
Seimo rūmų ir Neries pasodi
no PLB ąžuoliuką. 

Sekmadieni Vilniaus arki
katedroje bazilikoje buvo au
kojamos padėkos šv. Mišios, 
surengta ekskursija į Tilžę 
dalyvauti atstatytos Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios šven
tinimo iškilmėse. 

Konservatoriai žengė dar vieną 
žingsnį rinkimų link 

Vilnius , rugpjūčio 19 d. 
(Elta) — Nepriklausomybės 
aikštėje keturias dienas ple
vėsavusi Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) vėliava 
iškilmingai nuleista. Šešta
dienį baigė darbą Pasaulio lie
tuvių bendruomenės X Sei
mas. 

Prieš 50 metų susikūrusi 
Pasaulio lietuvių bendruo
menė (PLB) dabar jungia lie
tuvius, gyvenančius 31 vals
tybėje. Seimu vadinamas PLB 
atstovų suvažiavimas yra-
aukščiausia šios organizacijos 
institucija. Dešimtajame PLB 
Seime iš 149 .narių dalyvavo 
129. Seimo posėdžių klausėsi 
daug svečių. 

Šeštadienio posėdžiuose bu
vo išrinkta nauja PLB Valdy
ba, Kontrolės komisija ir 
Garbės teismas, priimtas 
pluoštas nutarimų, nužymin
čių tolesnes PLB darbo gaires, 
santykį su Lietuva. 

Nutarime dėl Lietuvos sie
kio tapti NATO nare pabrė
žiama, kad narystė NATO yra 
ekonomiškiausia ir tinka
miausia Lietuvos saugumo ga
rantija, atversianti kelius Lie
tuvos ekonomikos plėtrai ir 
gerovei. Seimas ir vyriausybė 
raginami ir toliau nuosekliai 
vykdyti praktinius ir finansi
nius įsipareigojimus, nema
žinti Lietuvos gynybos biu
džeto, skleisti informaciją apie 
NATO Lietuvos žmonėms. 
Visi užsienio lietuviai ragina
mi prisiminti kovą už Lietu
vos nepriklausomybę ir dar 
kartą sutelkti visas jėgas, pa
gal galimybes raginant savo 
valstybių vyriausybes, taip 
pat Lietuvos visuomenę pa
remti Lietuvos kvietimą į 
NATO 2002 metais. 

Nutarime dėl įsijungimo į 
Europos Sąjungą primenama, 
kad Lietuva yra tūkstantmetė 
Europos valstybė, jos kultūra 
jau seniai yra neatskiriama 
Europos kultūros dalis. PLB X 
Seimas kviečia Lietuvos poli
tines partijas, dalyvaujančias 
artėjančiuose rinkimuose, taip 
pat lietuvių bendruomenes 

viski laikraščiai, leidžiamos 
knygos, čia Vydūnas buvo 
įsteigęs Lietuvių giedotojų 
draugiją, gyveno ir veikė daug 
kitų Lietuvos kultūrai nusi-

K a u n a s , rugpjūčio 19 d. 
(Elta) — Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) pa
tvirtino bendrą kandidatų rin
kiniuose į Seimą sąrašą su 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. 

Šeštadienį Kauno Valstybi
niame dramos teatre vyku
sioje priešrinkiminėje konfe
rencijoje Tėvynes sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pranešė, jog pasirašęs su
sitarimą su Politinių kalinių 

Vienu iš galimų Cen t ro 
są jungos k a n d i d a t u i prem-
lerus laikytas parlamentaras 
Kęstutis Glaveckas nedaly
vaus Seimo rinkimuose cent
ristu sąraše- daugiamandatėje 
apygardoje ir tikriausiai kels 
pats savo kandidatūrą vien
mandatėje' apygardoje. Pag
rindine tokio sprendimo prie
žastis, pasak 51-erių metų K. 
Glavecko, yra tai, jog jis nepri
taria kai kuriems „populisti
niams'' Centro sąjungos paža
dams, tarp kurių paminėjo 
pažadus laimėjus rinkimus, 
Mimažinti PVM mokesčius ir 
perpus sumažinti valstybės 
valdytojų skaičių. <BNS. 

ir tremtinių sąjungos pirmi
ninku Povilu Jakučidhiu. Dau-
giamandatėse rinkimų apy
gardose Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos kandida
tūros Vyriausiajai rinkimų 
komisijai bus pateiktos Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) vardu, o vienman
datėse — susitarta nekonku
ruoti. 

Partijos sąraše pirmu nu
meriu patvirtintas Vytautas 
Landsbergis spaudos konfe
rencijoje sakė, jog dar mąsto, 
ar kels kandidatūrą vienman
datėje apygardoje. Antru 
sąraše esantis Andrius Kubi
lius kandidatuos Šilalės-Ši-
lutės vienmandatėje apygar
doje. 

Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) taip pat ne
konkuruos beveik 50-yje apy
gardų su Krikščionių demo
kratų partija. 

Konferencijos metu partijos 
vadovas V. Landsbergis iš
vardijo Lietuvos pasiekimus 
per paskutiniuosius ketverius 
metus. Pasak j o , ' Lietuvos 
būklė nėra bloga. Asmeninius 
nuopelnus V. Landsbergis 
išdėstė knygelėje „Ataskaita 

Nuotrj Atstatytoji Sv. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Tilžėje. 
Vladimiru Gulev-6. .- Kitai nuotr 

Tilžėje pašventinta Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčia 

Tilžė, rugpjūčio 20 d. (Elta) 
— Tilžės katalikai po penkių 
dešimtmečių vėl turi savo 
maldos namus. Sekmadienį 
Tilžėje vyko atstatytos Kris
taus Prisikėlimo , bažnyčios 
šventinimo iškilmės. Maldos 
namus šventinę- Apaštalinis 
administratorius europinės 
Rusijos dalies lotynų apeigų 
katalikams arkivyskupas Ta-
deuš Kondrusevič. Šventinimo 
apeigose dalyvavo vyskupas 
lietuvių išeivijai Paulius Bal
takis, Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius, kiti dvasininkai 
iš Lietuvos, taip pat iš Kara
liaučiaus krašto. 

Į iškilmes Tilžėje (Sovetske) 
buvo atvykęs Lietuvos Respu
blikos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento, kitų valstybės institu
cijų, visuomeninių organiza
cijų vadovai, Vilniuje vykusio 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės X Seimo delegatai, Ru
sijos Federacijos Karaliau-
čidus srities valdžios pa
reigūnai. 

Tilžė — dabar Sovetsku va
dinamas Rusijos Federacijos 
Karaliaučiaus srities miestas 
kairiajame Nemuno krante 
yra neatskiriamai susijęs su 
Lietuvos istorija. Čia buvo 
spausdinami pirmieji lietu-

pelniusių žmonių. 
1851 metais Tilžėje buvo 

pastatyta nauja neogotikinio 
stiliaus katalikų bažnyčia, 
1888 metais — pristatytas 
bokštas. 1940 m. Tilžė buvo 
dekanato centras, parapijai 
priklausė 2,300 katalikų. 

Per II pasaulinį karą Tilžės 
bažnyčios pas ta tas labai nu
kentėjo. 1983 m. buvo sus
progdintas ir dar išlikęs 
bokštas. 

Karaliaučiaus Šv. Šeimynos 
parapijos klebonas Anupras 
Gauronskas visą laiką rū
pinosi, kad Tilžės bažnyčia 
būtų atstatyta. Jo siekį pa
rėmė Lietuvos vadovybė, iš 
valstybės biudžeto skirdama 
dalį lėšų. Kitą dalį sudaro au
kos. 

1992 m. Tilžės katalikų 
bendruomenė atgavo sklypą, 
kuriame yra stovėjusi bažny
čia. 1993 m. buvo pašven
tintas atstatomos Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios kertinis 
akmuo. 1997 m. Tilžės kata
likų parapijos klebonu paskir
tas kunigas Andrius Eidintas. 

Katalikų maldos namai 
Tilžėje atstatyti pagal archi
tektų Gedimino Jurevičiaus ir 
Stasio Juškos projektą. Dar
bus vykdė statybininkai iš 
Marijampolės ir Šiaulių. Sta
tybai vadovavo Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tas prie Lietuvos vyriausybės. 

Prie Tilžės bažnyčios baigia
mi įrengti ir bendruomenės 
namai, kuriuose jau atidaryta 
sekmadieninė mokykla, vyks
ta koncertai, ateityje veiks ir 
biblioteka, kitos šio krašto lie
tuvių dvasinius ir kultūrinius 
poreikius tenkinančios įstai
gos. 

^ j Tėvynėje pasižvalgius 

Viesulas Lietuvoje pražudė 
žmogų ir suniokojo pusę kaimo 

rinkėjams", kuri po savaitės 
pasieks rinkimų apygardas. 

Ministras pirmininkas. Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) prezidiumo narys 
Andrius Kubilius supažindino 

.jsu konservatorių Seimo rin-
•kimų dešimtmetės programos 
„Naujas vėjas" projektu. Anot 
premjero, konservatoriai Eu
ropos keliu kurs saugios ge
rovės ateitį. Strateginiai šios 
naujos programas įgyvendini
mo principai — tai „bilietas \ 
Europos Ekspresą; saugi Lie
tuva po Šiaurės Atlanto bend
rijos skėčiu; Verslo saulėtekis 
— gerovės pamatas; Atverti 
vartai skaitmeniniam vėjui; ir 
Biurokratijos saulėlydis". 

Vi ln ius , rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Lietuvoje šeštadienio 
vėlyvą vakarą siautęs viesulas 
suniokojo pusę Trakų rajone 
esančio Taučionių kaimo, o 
Šalčininkų rajone audros nu
verstas medis užmušė šio rajo
no gyventoją. 

Staigus viesulas, skriejęs 70 
metrų per sekundę greičiu, 
Trakų rajono Taučionių kai
me griovė namus, išvartė ne
toliese esančio miško pakraštį 
ir nuniokojo aplinkines ga
nyklas. 

Pasak liudininkų, maždaug 
150 metrų skersmens sūkurys 
su šaknimis vertė medžius, 
plėšė namų stogus, išrovė ke
letą elektros stulpų, todėl kai
mas liko be elektros. 

Šalčininkų rajone, Pabarės 
kaime, per audrą ant vasarna
mio nuvirtus medžiui, žuvo 
pastate buvęs 41 metų Henri
kas Baranovskis, o Bene
diktas Krupovieius buvo su
žalotas. 

Kituose Lietuvos rajonuose 
šeštadienio vakarą siautusi 
audra didesnių nuostolių ne
padarė. 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
meninims, nuo žaibo iškrovos 
Varėnos, Alytaus, Utenos ir 
Plungės rajonuose kilo penki 
žmonių turtą sunaikinę gais
rai. Jų metu apgadinti arba 
sudegė gyvenamieji ir ūkiniai 
pastatai, žmones prarado apie 
20 tonų šieno ir šiaudų. 

Nuo galingų vėjo gūsių kai 
kurie Vilniaus ir Kauno rajo
nai buvo kurj laiką likę be 
elektros, sutrikdytos radijo ir 
televizijos transliacijos, nu
pieštos kai kurių parduotuvių 
iškabos. 

Meteorologų teigimu, Lietu

voje siautusi audra kilo dėl 
įsiveržusių iš pietvakarių šilto 
ir labai drėgno oro srautų, su
dariusių audringus debesis. 

Pirmadienį paskelbtame 
„Lietuvos energijos" prane
šime spaudai teigiama, kad 
audra sutrikdė elektros ener
gijos tiekimą Vilniaus, Kauno 
ir Alytaus regionuose. Audros 
metu atsijungė beveik 700 
transformatorių, be elektros 
energijos laikinai buvo likę 
daugiau kaip 37,000 vartotojų. 
Vėtra s i e t u v o s energijai" pa
darė maždaug 200,000 litų 
nuostolių. 

Civilinės saugos departa
mentas audros padarytų nuos
tolių įvertinimą vyriausybei 
pateiks šią savaitę. 

' * K a u n ą v a l d y s t re je tu
k in inkas , tvirtina „Lietuvos 
aidas". Pasak jo, Naujoji są
junga, norėdama turėti savo 
merą Kaune ir išvilioti dabar
tinį merą Vytautą Šustauską į 
Vilnių, j am pasiūlė „saldai
niuką": socialliberalai nekels 
savo kandidato į Seimą toje 
apygardoje, kurioje kandida
tuos Lietuvos laisvės sąjungos 
vadas. Po Seimo rinkimų V. 
Šustausko kėdę turėtų užimti 
Kauno vicemeras, Naujosios 
sąjungos narys Erikas Tama
šauskas. Būsimo Kauno mero 
išsimokslinimas — baigęs 
Kauno IV vidurinę mokyklą. 
LA teigimu, prieš savivaldy
bių rinkimus NS kandidatas, 
klaidingai nurodė savo išsi
mokslinimą: nebaigtas aukš
tasis. Iš tikrųjų taip nėra — 
net nebaigęs III kurso, E. Ta
mašauskas kaip nepažangus 
studentas buvo priverstas iš
eiti iš Kauno medicinos insti
tuto. 'Elui 

* N e s u l a u k ę s va ldžios dė
mes io bei neatgavęs uždirbtų 
pinigų, pirmadienį prie prezi
dentūros rūmų Vilniuje pra
dėjo badauti akcinės bendro
vės (AB) „Tauragės tauras" 
darbininkas Stasys Andriekė-
nas. Jis tvirtina, jog badauti 
pasiryžęs todėl, kad įmonė jau 
metai neišmoka atlyginimo — 
7,000 litų. S. Andriekėnas lei
dimo badauti prie prezidentū
ros iš Vilniaus savivaldybės 
negavo. J is po atviru dangumi 
badauti ketina iki rugsėjo 1 d., 
nes tuomet baigiasi jo nemo
kamos atostogos. Tauragiškis 
grasina, jog jei iki badavimo 
pabaigos neatgaus pinigų, jis 
grįš į darbą, tačiau imsis „ki
tokių veiksmų". ,Aš pakarto
siu Romo Kalantos poelgį, tik 
jis susidegino dėl Lietuvos, o 
aš susideginsiu iš bado", tvir
tino S. Andriekėnas. 

* A n k s t y v ą s e k m a d i e n i o 
r y t ą su „ I n k a r o " darbinin
kais meldęsis Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius ne
mano, jog badauti už teisybę 
yra krikščioniška. Savo apsi
lankymu prie badaujančiųjų 
palapinių arkiv. S. Tamkevi
čius parodė bažnyčios prielan
kumą kenčiantiems bankruta
vusios įmonės darbininkams. 
Tačiau aukštas bažnyčios va
dovas badavimo dalyvių prašė 
nesukti į kraštutinumus ir at
siremti į Dievą. Beveik metus 
atlygių už darbą negavę „In
karo" darbininkai į S. Tamke-
vičiaus parodytą dėmesį rea
gavo įvairiai: vieni buvo pa
skendę apmąstymuose, kiti 
braukė skruostais byrančias 
ašaras. 

* Maže ik iuose , p r i e akc i 
n ė s b e n d r o v ė s „ O r u v a " , 
reikalaudami išmokėti jau ke
lerius metus nebemokamus 
atlyginimus, badauja aštuoni 
žmonės. Jų teigimu, „Oruva" 
savo darbuotojams skolinga 
maždaug 10 mln. litų. Badau
tojai pasiryžę dar kelias savai
tes badauti prie AB „Oruva", 
o nesulaukę įmonės vadovų 
dėmesio, — badauti prie Sei
mo ir vyriausybės. 

* Vilniuje p i rmad ien į bu
vo p a m i n ė t o s Alytaus rinkti
nės savanorio Artūro Saka
lausko žūties devintosios me
tinės. A Sakalauskas buvo 
nušautas 1991 m. rugpjūčio 
21-osios vakarą, kai į Lietuvos 
karių saugomą teritoriją prie 
tuometinės Aukščiausiosios 
tarybos (dabartinių Seimo rū
mų) įsiveržė sovietų kariai. 
|vykio metu prie pirmojo sar
gybos posto Goštauto gatvėje 
buvo sužeisti dar 11 savano
rių. Po mirties A. Sakalauskas 
apdovanotas Vyčio kryžiaus 
ordinu. 

* „Respub l ika i " p a v y k o 
sužinot i , kad buvusio „Ma
žeikių naftos" generalinio di
rektoriaus Gedimino Kiesaus, 
jo sūnaus Valdo ir asmeninio 
vairuotojo Alfonso Galmino 
pagrobimo bylą tiriantys pa
reigūnai šiuo metu tiria naują 
prielaidą, siejamą su konkre
čiu policijos pareigūnu. Pra
ėjusią savaitę Generalinė pro
kuratūra bei Policijos departa
mentas gavo anoniminius laiš
kus, kuriuose nemotyvuotai 
teigiama, jog pagrobiant ma
žeikiškius, galėjo dalyvauti 
praėjusią savaitę bandęs nu
sižudyti sostines policijos 
areštinės ir konvojavimo tar
nybos policininkas Jonas Pla-
čenis. Eit*' 

* B a r e n c o j ū r o j e n u s k e n -
d u s i a m e r u s u k a r i n i a m e 
povandeniniame atominiame 
laive „Kursk" yra ir Šiaulių 
gyventojos sūnus , 20-metis 
Sergej Vitčenka. Per Maskvos 
informacinius šaltinius jau
nuolio motina Valentina Ave-
liene sužinojo, kad jūreivis S. 
Vitčenka yra vienas iš 118 
„Kursk" įgulos narių. S. Vit
čenka yra V. Avelienes sūnus 
iš pirmosios santuokos rašo 
„Respublika". 'Eitai 

* K ė d a i n i u o s e , ne to l i trą
šas g a m i n a n č i o s b e n d r o 
vės „Lifosa", į aplinką išsilie
jo daugiau nei 5 tonos koncen
truotos sieros rūgšties, suiū-
žus ją gabenusio automobilio 
talpintuvo sklendei. Nedidelė 
rūgšties dalis pateko į netolie
se tekantį Obels upelį. Žmo
nės nenukentėjo. Aplinkos mi
nisterijos teigimu, pavojus 
gamtai ir žmonių sveikatai da
bar negresia. Į nelaimės vietą 
atvykusi gelbėjimo tarnyba iš 
„Lifosos" bendrovės nuplovė 
nuo kelio išsiliejusią sieros 
rūgštį, ją užgesino kalkėmis, 
aplink tą vietą padarė pylimą 
ir užpylė molio sluoksniu, BNS. 

* P a s t a r a i s i a i s m e t a s 
n e k i l n o j a m o j o t u r t o k a i n o s 
Klaipėdoje nukri to 10-40 
proc., rašo „Lietuvos aidas". 1 
kambario bu tas kainuoja 10-
12,000 dolerių, 2 kambarių — 
14-16,000 dol., trijų — 15-
20,000 dol., keturių — 18-
25,000 dol. Centre butų kai
nos at i t inkamai didesnės 4-
5,000 dol. Didžiausią paklausą 
turi 1 ir 2 kambarių butai. 
Miesto centre neapsimoka 
pirkti 4 kambarių butą. kai
nuojantį 60,000 dol.. nes už to
kią kainą galima nusipirkti 
namą. Del mažų kainų perka
mi bendrabučiai, nors jų išlai
kymas yra brangiausias. Di
džiausią paklausą Klaipėdoje 
turi 150-200 kv.m. ploto na
mai, jų kaina — 100-120.000 
dolerių. 

* K e t u r i s „ S e n u k ų " bend
r o v ė s apsaugos darbuotojus 
nužudęs jų bendradarbis 34 
metų Vladimiras Vladimiro-
vas praeityje yra gydęsis Žieg-
ždrių psichiatrijos ligoninėje 
nuo šizofrenijos, pranešė ..Lie
tuvos r y t a s • Tačiau V. Vladi-
mirovo ligos istorijoje jrašyta 
Besonovo pavardė, todėl pri
imant į darbą apsaugos tarny
boje, apie ligą žinių nebuvo 
gauta. Kruvinų žudynių bylos 
įtariamasis iki šiol apie ligą 
kalba labai nenoriai, nors jau 
nustatyta, kad V". Vladimiro-
vas psichiatrijos ligoninėje 
praleido net pusantro mėne
sio. Po nusikaltimo per televi
ziją išgirdės, kad apsaugos 
darbuotojus galėjęs nušauti 
psichikos ligonis. V. Vladimi-
rovas labai pasipiktino, vie
nam kaimynų net pareiškė, 
jog nesveikas žmogus nesuge
bėtų nušauti keturių žmonių. 
Vieno pareigūno teigimu, ben
draujant su V. Vladimirovu. 
jam susidarė įspūdis, kad įta
riamasis gėdijasi ne del pada
ryto žiauraus nusikaltimo, o 
del to, jog viešumon iškilo jo 
liga. IBNH 

KALENDORIUS^ 
Rugpjūčio 22 d.: Ipolitns. Karijo

tas, Marija, Rimante. Sigitas, Taut-
minas. Violeta, Zygfridas. 

Rugpjūčio 23 d.: Šv Rot* I.i mie
te; Baumiias, Gilius, Girmantas. 
Liudyto, Pilypas. Tautgailė .Juodojo 
kaspino diena Lietuvoje 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ŠIRDŽIAI PAVOJŲ DABARTINIS 
MAŽINIMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Vis dar S5 proc. žmonių yra 
dideliame pavojuje sulaukti 
širdies atakos. Tokiems reikia 
pradėti gyventi sveikai: nerū
kyti ir nekvepuoti prirūkytu 
oru. valgyti augalinį maistą, 
vengti gyvulio riebalų, gausiai 
ryti žuvį ir penkis kartus per 
dieną daržovėmis, o keturis 
kartus vaisiais gardžiuotis, 
niekada nepersivalgant. 

Dar to negana. Reikia dar
buotis, nevengiant retkarčiais 
ir stipriai, o vaikščiojimą pri
siimti, kaip kasdieninį užsi
ėmimą, kuriame mes visi ap-
sileidžiame iabai. oi labai. Štai 
Alvudo Lietuvio sodyboje iš 32 
butų gyventojų, daugumos 
pensininkų, tik viena, lazdute 
pasiramsčiuodama, kasdien 
dažnai vaikšto. Kai jai patari 
prisirišti prie savęs dar nors 
vieną kitą vaikščiotoją, ji atsa
ko: ,Jos nenori, viena buvo ir 
atkrito". 

5 p roc . d ide l i ame 
pavojuje 

Tai tie žmonės, kurie jau 
serga širdies kraujagyslių li
ga, kurie atlaikė širdies ataką, 
smegenų insultą ir kurie turi 
krūtinės anginą ar kojose 
sklerozę. 

Iš 100 tokių širdininkų 40 
sulauks antros atakos laike 
ateinančių 10 metų, o toliau 
gyvenant, tas pavojus mąžta. 
Tas pavojus priklauso nuo 
širdies ligos stiprumo ir tu
rimų kitų širdžiai pavojų, kaip 
rūkymas, kuris dvigubina tokį 
pavojų. 

Su nepastovia krūtinės angi-
" na" žmogui širdies atakos ir 
mirties, laike vienų metų, pa
vojus yra 20 proc, tuo tarpu 
su pastovia širdies angina ir 
neturinčiam kitų pavojų, kaip 
rūkymas, nutukimas ar be 
padidinto kraujospūdžio, žmo
gui tik 3 proc. gresia širdies 
ataka bei mirtis vienų metų 
laike. 

Tokie privalo nerūkyti ir ne
būti prirūkytame kambaryje, 
sutvarkyti kraujospūdį iki 
130/80. imti kasdien aspirino 
po 75 mg 'ketvirtį tabletės), 
reikale imti vaistą Beta Bioc-
ker ir. kai riebumas kraujo 
cholesterolio yra didesnis ar 
lygus 200 •. imti vaistus jo su-
normavimui. 

Tokius gydytojas turi sekti 
— gerai gydyti, o tokie ligoniai 
turi pildyti gydytojo nurody
mus visu šimtu procentų. 

Ki t iems 10 p roc . š tai 
kas ž ino t ina 

Tai dar nesulaukę širdies 
atakos, bet jos 30 proc. ar dau
giau sulauks, nes turi daug 
pavoju tokiai nelaimei. Suau
gusių tatpe tokių žmonių yra 
10 proc. Juos atpažįstama, 
įvertinant jų turimus pavojus 
širdžiai. 

Dabar yra gerai žinomi visi 
pavojai širdžiai Toks amžius 
yra ryškiausias pavojus. Jis po 
50 metų amžiaus stipriai grei
tina susirgimą širdimi. 

Moterys iki 65 metų yra 
saugesnės nuo tokio pavojaus, 
0 po to joms. greičiau negu vy
rams, toks pavojus artėja. 
Joms. 75 metų sulaukusioms, 
smegeninis paralyžius — stro-
kas ir širdies atakos galimybė 
esti didesne negu vyrams. 

Ne staiga, o palengva, tas 
joms pavojus atsiranda, nete
kus regulų Dabar nemetama 
visa kalte hormonu stokai, bet 
kitiems nesveikumams, iš jų 
stipriausias yra rūkymas, ku
ris dabar aplamai mąžta, tik 
ne pas neturingasias ir jau

nus. 
Antras nesveikumas — tai 

padidintas, virš 130/80 krau
jospūdis, ypač pirmasis. Šir
džiai pavojus yra tinginystė, 
cukraligė, kraujo cholesterolio 
riebumas (.riebesnis negu 200, 
širdžiai dar geriau negu 160) 
ir nutukimas, kuris vis gau
sėja, kai vaikai permaitinami, 
tėvams persimaitinant. 

Svarbus širdžiai pavojus yra 
buvusios širdimi mirtys šei
moje. Tai ne po 75 metų šir
dimi mirimai, bet tėvo — bro
lio tokia mirtis, dar 50 metų 
nesulaukus, o motinos — se
sers dar prieš 55 metus. 

Širdies atakos yra dvigubai 
dažnesnės pas paprastus dar
bininkus ir pas visuomenės 
apleistuosius. 

Lemia širdies ataką ne vien 
cholesterolio kraujo riebumas, 
bet ir kraujyje kiekis kitų rie
balų, ypač triglicerinų (jų ma
žiau negu 160 turi būti) ir blo
gojo cholesterolio (jo turi būti 
mažiau negu 130). 

Svarbus širdies sargas yra 
gerasis cholesterolis (HDL), jo 
kiekis per 60 yra geras šalmas 
širdžiai. Jo gausumas lemia 
teigiamą santykį viso choles
terolio su geruoju. Tas santy
kis yra apie penkis (vyrams 
5.3 moterims 4.6). Jei žemes
nis, negu 4, yra pageidauja
mas, o didesnis negu šeši yra 
pavojus širdžiai. 

Iš kitų širdžiai pavojų yra 
gausus kraujyje hemocisteino 
kiekis, kurį normuoja augali
nis maistas, nors jo daugelis 
vengia ir taip save marina. 
Kiti širdžiai pavojai dar mėgi
nami susekti. 

Š i rd ies pavojų susek imas 

Dar širdimi neserga, bet ši
tie turimi širdžiai pavojai tokį 
susirgimą artina: tai — am
žius, lytis (vyrai), rūkymas, 
per riebus kraujas ir padidin
tas kraujospūdis, jų turima 
cukraligė, kai tie du net pusei 
žmonių nesusekami laiku ir 
negydomi. 

Tokiais pavojais apkrovusie
ji savas širdis, per ateinančius 
10 metų jų net 30 procentų su
sirgs širdimi. Todėl svarbu at
sisakyti visų širdžiai pavojų, o 
ne tik vieno kurio, kitaip el
giantis nepasiseks širdies gy
dymas. Tas toks tvirtinimas 
remiasi, ištyrus 5,000 tokių 
širdžiai pavojų savininkų ir 
juos mediciniškai stebėjus per 
30 metų. 

Visišku širdžiai pavojumi 
laikomi tie numatomo sirgimo 
sulaukia mirtinos ar atlaiko
mos širdies atakos bei krūti
nės anginos, laike 10 metų. 
Tik tokiems vien širdžiai pa
vojumi nerūkyti patarimas 
yra kvailas elgesys, kada rei
kia išvengti visų pavojų šir
džiai. Kol kas nesiseka apsau
goti jaunų žmonių nuo jų šir
dims pavojų. 

Kokį pacientą re ik ia 
gydyti? 

Turįs daug pavojų širdžiai ir 
pats norįs būti gydomas. Net 
vienas didelis kraujospūdis — 
per 160/100 reikalauja gydy
mo. Gydytini sergą širdies ar
terijų priskretimu. angina, 
cukralige, turėję širdies ataką 
ar smegeninį paralyžių — 
stroką. 

Iš vaistų tvarkant hiperten-
siją — su česnaku yra vien 
malonumas, o su vaistais pi
gesniais: atenolol, thiazine, o 
su brangesniais — enapril. 
amlodipine, dexazosin — jo 
gydymas metams kainuoja 11 

A.P.P.L.E. dešimtmečio paminėjimo dalyviai. Pinr.oje eilėje III iš kairės: busimasis A.P.P.L.E. pirm. (2001-2002 
m.) dr. Phil Taylor, šalia jo — pirmoji bendrijos pinn.. dabar Švietimo ir mokslo viceministre Vaiva Vėbraitė ir 
dabartinė A.P.P.L.E. pirm. Emilija Sakadolskienė. 

tūkstančių milijonų Kanados 
dol. Net 4 kartus daugiau 
žmonių reikia gydyti, saugan t 
nuo mirties širdimi, negu nuo 
vien tik susirgimo. 

Vien kraujospūdžio didumas 
140/90 ar 159/99 dar nebūti
nai sudaro didįjį pavojų, rei
kia įvertinti dar ir k i tus : 
amžius, lytis, rūkymas a r dū
mų kvėpavimas ir kraujo rie
bumas. Kai gresia didysis pa
vojus, 15 proc. per 10 metų. 
hipertensija gydoma beta-blo-
keriais ar thiazidais. O kai 
metinis pavojus yra 30 proc. 
— tada gydoma s ta t inais , ku
rių metinė kaina kraš tu i būtų 
apie trys tūkstančiai milijonų 
dolerių. 

Asp i r ino 75 m g , 
k a s d i e n i n ė s dozės n a u d a 

Jei nesi alergiškas aspir inui 
ir jis nesukelia kraujavimo, 
naudok jo 75 mg kasdien — 
tai ketvirtoji reguliarios tab
letės dalis. Jis saugo krauja
gysles, tik mažiau yra pajėgus 
mirtingumo sumažinimui. 
Aiški jo nauda saugotis pakar
totinos nelaimės po pergyven
tos širdies atakos, smegeninio 
paralyžiaus — stroko ir turi
mos širdies anginos. 

Taip pat aspirinas saugo 
širdį, žmogui ją s irgdinant 
savo gyvenimo būdu — rū
kant, girtaujant, nu tunkan t , 
nedirbant... 

Aspirino gydomoji galia yra 
palyginti siaura — jis gerina 
širdies arterijos kraujotaką, 
bet, esant padidintam krau
jospūdžiui, gali sukelti krauja
vimą skrandyje ir smegenyse. 

Todėl geriau aspirinu gydyti 
tik tuos asmenis, kur iems tik
rai gresia 30 proc. ar didesnė 
širdies arterijų liga per 10 me
tų ir kurių kraujospūdis yra 
mažesnis negu 160/100. 

Dar alkoholio vienas gurkš
nis dienoje gali būti naudin
gas, jei kas tik juo vienu mė
gintų savo širdžiai talkint i . 

Pasiskaityti: „The Practit io-
ner". June" 2000, Vol. 244. 
Sėkmės! 

* Vyr i ausybė n u t a r ė 
Į s te ig t i „Žmogaus audinių ir 
organų donorų bei recipientų 
registrą". Šio registro paskir
tis — rinkti, kaupti, apdoroti, 
sisteminti, saugoti, naudoti ir 
teikti duomenis apie audinių 
ir organų aukotojus bei gavė
jus, ir asmenis, pareiškusius 
sutikimą ar nesutikimą, kad 
jų audiniai ir organai po jų 
mirties būtų panaudoti perso
dinimui. Registro tvarkymui 
vadovaus Sveikatos apsaugos 
ministerija, jo duomenų kau
pimu rūpinsis Nacionalinis or
ganų transplantacijos biuras 
bei asmens sveikatos priežiū
ros įstaigos, kuriose atl ieka
mos organų persodinimo ope
racijos. I O M 

• GeViau bartis, nei būti vie
nišam. 

Airių patarlė 

DEŠIMTOJI A.P.P.L.E. VASARA 
LIETUVOJE (4) 

Mintį organizuoti Amerikos 
pedagogus į pagalbą nepri
klausomybe atgavusios Lietu
vos švietimui atvežė Darius 
Kuolys — pirmasis Švietimo ir 
kultūros ministras, jauniau
sias atsikūrusios Lietuvos vy
riausybės narys, dabar prezi
dento Vaido Adamkaus pa
tarėjas. 

D. Kuolys lankėsi JAV 1990 
m. rudenį priėmęs Santaros-
Šviesos federacijos kvietimą 
jos metiniame suvažiavime 
skaityti paskaitą apie kultū
ros kai tą laisvėjančioje Lietu
voje. Ta proga j aunas mi
nis tras apkeliavo kelis lietu
vių telkinius, į ska i tan t Čikagą 
ir Vašingtoną, kviesdamas 
išeiviją tiesti pagalbos ranką 
Lietuvos mokytojams. 

Tuo metu Lietuvos nepri
klausomybes a t s ta tymas buvo 
įelektrinęs visas išeivijos kar
tas , o Dovydo prieš Galijotą 
įvaizdis kėlė nuostabą ameri
kiečiams. Tad D. Kuolio at
vežtas mintis, pavadinta 
Amer ikos mokytojai Lietuvos 
mokyklai". su laukė atgarsio ir 
pas lietuv.us, ir pas tuos, ku
rie netur: jokių giminystės 
ryšių su Lietuva ar lietuvių 
tau ta . 

Pirmieji atsiliepimai buvo 
JAV rytų pakrantėje, kur lie
tuvių te lknia i yra mažesni ir 
kur galbu: daugiau negu bet 
kur kitur anks tesnės lietuvių 
imigrantu ir jų palikuonių 
kartos nuj seno bendradar
biauja su atvykusiaisiais po
kario met<;S. Dvi lietuvaitės — 
Vaiva Vėl raitė-Gust ir Jū ra t ė 
Krokytė-Sirbienė — pradėjo 
organizacinius darbus, į ku
riuos g n t u laiku įsijungė 
Connectic:t, New York, New 
Jersey, M; ;ssachussetts ir Ma-
ryland lic.uviai. Daugelis jų 
buvo antr>s, trečios ir ketvir
tos kartos lietuviai — Ameri
kos mokydų pedagogai. Jie 
kvietėsi savo bičiulius ir kole
gas amerkiečius , daug gir
dėjusius apie Lietuvą ir jos 
„dainuojar^ią revoliuciją". 

Per kel s mėnesius buvo 
įsteigta Ljndrija, pavadinta 
American Professional Part-
nership for Li thuanian Edu-
cation", žinoma santrumpa 
A.P.P.L.E. lietuvių kalba 
„Amerikos jedagogų talka Lie
tuvos švieimui". J a u kitą va
sarą — 19'1 m. liepos mėn. — 
keliasdešint JAV lietuvių ir 
nelietuvių pedagogų nuvyko į 
Vilnių, kur įvyko A.P.P.L.E. 
kvalifikaci os tobulinimo kur
sai Lietuvis mokytojams. 

Pirmasis bandymas sjvesti 
Lietuvos i Amerikos pedago
gus prale:kė visų lūkesčius 
Iš tolimia sių Lietuvos kam
pelių susirinkę mokytojai už
tvindė Vi niaus miesto pa
kraštyje šaltupiuose) esantį 
Pedagogu profesines raidos 
centrą ' t a . a j is vadinosi Mo
kytojų k\ tliffkacijos kėlimo 

institutas). Organizatoriai bu
vo priversti skubiai plėsti pa
skaitų skaičių, ieškoti dides
nių patalpų. Daug mokytojų iš 
viso nepateko į kursus. 

Vėliau A.P.P.L.E. apimtis 
smarkiai išsiplėtė. Dvisavai
tinius kvalifikacijos kėlimo 
kursus papildė įvairios truk
mės seminarai, paskaitos. Lie
tuvos pedagogams prašant , 
A.P.P.L.E. ėmė organizuoti 
kursus kituose Lietuvos mies
tuose, įskaitant Kauną, Klai
pėdą, Marijampolę, Panevėžį, 
Šiaulius ir kitur. Per dešimt 
metų bendrijos kursai ir semi
narai yra įvykę 28 Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, o 
kasmet dar ruošiami ir ma
žesnės apimties regioniniai 
susitikimai, paskaitos. Kas
met vidutiniškai A.P.P.L.E. 
renginiams užsiregistruoja 
apie 1800 Lietuvos mokytojų. 
Per dešimt metų juose dalyva
vo trečdalis visų Lietuvoje dir
bančių mokytojų. Per tą laiką 

j iems dėstė apie 450 daugiau
siai Amerikos pedagogų. 

Tuo pačiu metu A.P.P.L.E. 
bendrija subrendo šiapus At
lanto. Jos gretas papildė JAV 
aukštųjų mokyklų profesūra, 
žinomi JAV edukologai-spe-
cialistai, mokslininkai. Šiuo 
metu bendrijai priklauso keli 
š imtai pedagogų ir rėmėjų. 
Visi jie yra savanoriai, dirban
tys be algos ar honoraro, ski
riantys savo laiką, pastangas 
ir neretai asmeniškas lėšas 
Lietuvos švietimui. 

Per dešimtį metų plėtėsi ir 
A.P.P.L.E. programų turinys. 
Lietuvos pedagogų bendruo-
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Metama 
JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur. (UJS.j $115.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV _ $60.00 
Kanadoje ir kitur (UJŠ.). _. $65.00 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu $600.00 
Reguliariu pastų $100.00 
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Tik šeštadienio laida reguliariu patai . $55.00 
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Dabartinė A.P.P.L.E. pirm. Emilija 
Sakadolskienė. 
menei prašant, A.P.P.L.E. su
stiprino darbą su neįgalių vai
kų mokytojais. Pastarąsias 
dvi vasaras, kartu su Lietuvos 
„Vilties" draugija, suruoStos 
specialiosios pedagogikos sto
vyklos Giruliuose. Daugiau 
kaip tuzinas JAV specialistų 
dirbo su sutrikusio intelekto 
vaikais, o mokytojus ir tėvus 
supažindino su darbo meto
dais. Ateinančią vasarą ši pro
grama bus dar labiau ple
čiama. 

1999 m. vasarą A.P.P.L.E. 
bendrija ėmėsi dviejų naujų 
uždavinių. Vienas — padėti 
Lietuvos mokytojams geriau 
suvokti savo mokinių porei
kius ir problemas, atliekant 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortnwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 706-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hictory Hite, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedžie Ąye, 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Htckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuftHartom Ave. 

Tel. (708) 596MOS5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&MS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus Ngų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. S»». 5 ir 6 

T ^ m : 
Valandos pagal ttuaitartmą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1286 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge,'lL'60415 

Tel. 708436-6622 
4149W.63rd,SC 

Tel. 773-735-7709 

A r r i. r, vadovu 
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kiemelyje 

dr Phil T; 
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l'fl.-ico^u Įirofi'Mnt-s raidos centro 

tyrimus klasėje. Pernai ir 
šįmet Lietuvos pedagogai ir 
edukologijos doktorantai mo
kėsi, kaip atlikti šiuos tyri
mus, juos vykdė per {.-mokslo 
metus, paskui verįiuų, meto
diką ir rezultatus. Kitas nau
jas uždavinys — seminaras 
apie pagalbos priemones rizi
kos vaikams, kovojant su 
didėjančiu jaunimo, nusikalsta
mumu, etiško ir moralaus elge
sio stoka, asocialių šeimų pro
blemomis, daugėjančiomis pa
auglių savižudybėmis, alkoho
lizmu ir narkomanija. 

Ateinančią vasarą numatyta 
plėstis į dar vieną sritį, apie 
kurią Lietuvoje trūksta infor
macijos ir patirties — moksli
niai tyrimai apie žmogaus 
smegenis ir jų išvados švieti
mui. Neurobiologai bei gimi
ningų sričių mokslininkai jau 
seniai tiria ryšius tarp chemi
nių procesų smegenyse ir in
formacijos įsisavinimo, sten
giasi suprasti, kaip žmogus 
išvysto kalbą, judesius, meniš
kus gabumus. 

(Nukelta i 4 psl.; 
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AR TIKRAI KITAIP 
NEGALIMA? 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Gėris ir blogis 

Du išeivijos žurnalistai, dori 
rimti vyrai, skundžiasi, kad 
jie Lietuvai duoda patarimą 
po patarimo, bet ten, Lietu
voje, jų neklauso nei V. Lands
bergis, nei V. Adamkus. Žino
ma, tai yra rimta priežastis 
nusivilti ir šiuos žurnalistus 
verta užjausti. Bet štai ir tre
čiasis atsirado. Bet šis negal
voja nusivilti. Juk į patarimus 
tik tada yra kreipiamas dė
mesys, kai už juos užmokama. 
Šiam niekas užmokesčio ne
siūlė. 

Žvalgykimės ir kalbėkime 
su žmonėmis. Patirsime, kad 
šių dienų Lietuvoje yra daug . 
ir užsislėpusio, ir matomo ge
ro. Didelis skaičius gyventojų 
ramiai, sąžiningai, sunkiai 
dirba ir pelno kuklų pragyve
nimą. Gatves tvindo naujesni, 
gražesni, brangesni automobi
liai. Parduotuvėse žvilgsnius 
džiugina geros prekės, nuotai
ką kelia daugumos pardavėjų 
jau kantrūs, malonūs patarna
vimai. Net privačių butų vir
tuvės pasikeitė — dėl sudu
žusios lėkštes neašarojama, 
stovi tinkamesni puodai, nau
jesnės keptuvės, ruošiamas 
patrauklesnis maistas. Kavi
nėse pilna žmonių, žmonių 
rankose apstu radijo telefonų. 
Išviršinis stilius bei regima 
gausa lenkia ne vieną kraštą, 
o žmonių drabužiai gatvėse 
byloja apie gerą skonį. Blogy
bes, tarsi šešėlių piktžolės, 
klesti nematomos skraistės 
pridengtos. 

Tačiau po ta skraiste jaučia
mas ir kažkoks skeldėjimas. 

Tarp vyriausybės ir gyven
tojų stinga ryšio. Vilniuje su
sigrūdęs politinis gyvenimas 
atsitverė sunkia užuolaida, 
paneigė įsipareigojimus su at
sakomybe, kraštą paliko jo pa
ties valiai. Vyriausybinius įga
liojimus bei privilegijas dau-

ua vadovų taikosi tik sau. 
laida atsisako sąžinin

gai formuoti krašto visuome
nę, manipuliuoja informacija 
ir atrodo lyg kažkokia aukš
čiau viršūnių skraidanti var
na. Net kultūrinis gyvenimas 
kamuolėliu ridinėja tik sosti
nėje, visą kraštą vos ne dyku
ma laikydamas. 

Socialinėje srityje tvyro ne
maloni užtvara tarp masės 
vargšų ir mažos grupelės tur
tuolių. O vidurinės klasės nė
ra. (Tarsi Lietuva būtų kur 
Himalajuose, valdoma Budos 
šventikų.) Pažangioje valsty
bėje tokia padėtis išlikti nega
li, nes tada ir visuomenė turi 
sunykti. Dėl šių sąlygų gyven
tojai kaltina kaip tik tuos tur
tinguosius, kurie esą apgau
lingai susigrobė valstybės tur

tą. Asmenų dingimai, pagrobi
mai ar pabėgimai į užsienį vi
suomenės kaltinimus tarsi pa
tvirtina. Pakrūmėse visada 
slapstosi ne ėriukai, bet vil
kai. 

Labai žemai yra vertinamas 
visas biurokratijos mechaniz
mas. Ar įstatymai kalti? Ar 
netvarką sukėlė biurokratijos 
atsakomingų žmonių sunkios 
visuomeninės ligos? 

Blogo tvarkymo pavyzdžių 
yra daug. Tačiau gal pats 
skaudžiausias — žemės ūkio 
padėtis. Marios usnynų krašto 
nepuošia ir jo gerovės nekelia. 
Per tiek laiko nesugebėta su
tvarkyti žemės nuosavybės. 
Ar tie usnynai neturi savi
ninkų? Ar buvę šeimininkai ir 
jų paveldėtojai kratosi žemės? 
Praėjus dešimtmečiui vyriau
sybė privalėjo nesamus, nesu
tariančius, nenorinčius ūki
ninkauti savininkus nuo us
nynų nubraukti, jų žemę įkai
noti, ateity atlyginti, o dabar 
kaip valstybės turtą perleisti, 
išnuomoti, tinkama kaina per
duoti norintiems savo krašte 
rasti vietą. Žvilgsniai nuslen
ka tuščiomis kalvomis ir lygu
momis, o žmonės, Lietuvoje 
neradę vietos, bėga svetur. 
Prel. M. Krupavičius buvo 
daug vikresnis už šiandieninį 
biurokratinį vėžlį. 

Vagą privalu keisti 

Turbūt jau nėra abejojančių, 
kad Lietuvos vagą privalu 
keisti. Nesvarbu, kas būtų 
valdžioje, kas opozicijoje. Be 
proto ir darbo, vieniems val
dant, kitiems trukdant, gyve
nimas suks į prarają. Iki šiol 
savęs nepateisino jokia vy
riausybė, jokia partija, joks 
politikas. Tuščių šnekų, bur
nojimų, žadėjimų, „ubagų ba
lių" pasekmės yra čia. Greičių 
greičiausiai būtina išmintis ir 
darbas. Netvarka, tarsi piktos 
replės, užspaudžia asmens ir 
valstybės alsavimus. 

Reikia griežtų, didelių pa
keitimų, neatsižvelgiant į pro
testuojančius, partijas ar gar-
siarėkius politikus. Nei gra
žuoliai, nei per partijų tvoras 
strykčioją politiniai sportinin
kai iki šiol nesugebėjo parody
ti išminties. Politinių akro
batų šviesos greitai perdega. 

Perpus sumažinti Seimą! Jo 
nariams neleisti nei ministe-
riauti, nei kitokių valdiškų pa
reigų imtis! Štai ko laukiama. 
Kas atėjo į Seimą, Seime ir te
dirba. Kurie šeimininkai turi 
savo įmones ar bendroves, ka
dencijos metui privalo visiš
kai pasitraukti nuo jų admi
nistravimo. Ir biurokratų 
skaičių kirsti, ir jų atlygini
mus sutvarkyti! Kokie gali 

būti priedai, kai yra alga? 
Kaip pridėtinių išmokų dydį 
gali nustatyti tik vienas vir
šininkas? Kai kieno nežmo
niškai aukštos algos stebina ir 
erzina piliečius, įvairūs prie
dai liudija korupciją. 

Kuri partija eis į rinkimus 
su tokia konkrečia programa 
ir jos nedangstys bendromis 
frazėmis? Tik drąsi, teisinga 
partija, tiesiai ir be maskuočių 
kalbanti, nebijanti pralaimėti 
ir po pralaimėjimo opozicijoje 
drįsianti iš vyriausybės reika
lauti konkrečių darbų. Tik ta 
partija, kurios vadai sugeba 
gyventi be kelių valstybinių — 
ir aukštai atlyginamų — tar
nybų, be korupcinės naudos. 
Ar tokia yra? 

Jau laikas aptvarkyti Lietu
vos valstybės vidų. Prisikal
bėta, prisifilosofuota, prisi-
šmeižta, prisigrasinta plyto
mis, pristumdinėta pakanka
mai po rašomų stalų paviršių 
tuščiavidurių popierėlių. Bet 
drąsaus darbo stigo. Jokia šei
ma, kurios nariai šūkauja, vie
nas kitą skriaudžia, apgau
dinėja, išnaudoja, sėkmingai 
nesiverčia. Be tvarkos gyve
nanti valstybė atsisės tautų 
pašventoriuje išmaldos praši
nėti. 

Suprantama, kad šios refor
mos, būtinai būtinos, turi vyk
ti visiškai nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos labui. 
Apie kokį nors glaustymąsi ir 
gal net pasislėpimą Rusijos 
pažastėje negali būti svars
tymų. Geri kaimynai visada 
yra geri. Gera ir Rusija, kol ji 
gera. Tačiau, kas tvirtina, kad 
ji nėra pavojinga, tasai kalba 
netiesą. Daug laiko turės pra
eiti, kol ja galėsime pasikliau
ti. O šiandien ji dar į akis me
luoja, kad 1940 m. SSSR Lie
tuvos neokupavo! 

Visi buvę LKP centro ir 
centrelių sekretoriai ir ins
truktoriai prisimena, kokių 
veiksmų jie arba jų pirmtakai 
buvo verčiami imtis. Negali 
būti, kad žmogus pats veržtųsi 
vergįjon. Negali būti, kad tie 
savo laiku nusiraudoninę pi
liečiai, ieškodami naudos, vėl 
jos tikėtųsi Rusijoje. Juk ten 
yra nauji žmonės! Norinčių 
Lietuvą Rusijai dovanoti yra 
mažai. Tai tik nusikaltėliai ir 
ligoniai. Visų buvusių komu
nistų pataikavimu Maskvai 
apkaltinti negalime. 

Lietuvoje būtinai reikalinga 
drąsa, kad būtų paskelbtas 
švarinimosi laikotarpis. Ar at
siras tokia partija, toks Sei
mas, tokia vyriausybė? O gal 
jų darbus ir užmojus preziden
tas vetuos? 

* Emaliuotųjų laidu ben
drovei — Panevėžio „Lietka-
beliui" šiemet pavyko išsau
goti nuolatines daugiau nei 60 
proc. apyvartos augimo apim
tis ir kas mėnesį vidutiniškai 
parduoti produkcijos už dau
giau kaip 3 mln. litų. <EIU> 

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS Nr.5 

Šiaulių ganytojas buvo prista
tytas konferencijos klausyto
jams, ypač pabrėžiant jo pasi
rinktą vyskupystės šūkį „Vi
suomet džiaukitės Viešpaty
je!" Kreipdamasis į Viešpaties 
vynuogyno darbininkus, vysk. 
E. Bartulis ragino paklausti 
savęs, ar gera būti pasirinkta
jame kunigo, vienuolio ar ki
tame pasaukime. Jis dalijosi 
savo kunigiškąja patirtimi, 
pastebėdamas, kad patys ti
kintieji dažnai atstumia atei
nančius į bažnyčią. „Džiaugs
mas yra tas tinklas, kuriuo 
pagausim daugybę žuvų", — 
sakė vyskupas E. Bartulis. Jis 
atkreipė dėmesį ir į sveiko 
maisto bei tinkamo poilsio po
reikį. Skleidžiantis džiaugs
mui ateina dėkingumas, — tę
sė ganytojas. — Jei suprasime 
dėkingumo reikšmę, nuolat 

nesiliausime dėkoję". Šiaulių 
vyskupas baigė konferenciją 
mėgstamais Laiško filipie-
čiams žodžiais: „Visuomet 
džiaukitės" ir nuotaikingai už
traukė giesmę „Glori, glori, 
Aleliuja!" 

Konferencijos dalyviai buvo 
paraginti pasiskirstyti grupe
lėmis ir dalytis savo patirtimi. 
Po kurio laiko kai kurie dalijo
si patirtimi per mikrofoną. 
Ses. Albina Giniūnaitė pasa
kojo apie paskutines kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus 
džiaugsmo valandėles prieš 
mirtį. Mons. Kleopas Jakaitis 
sakė, kad žmonės paprastai 
prisimena tik gerus dalykus. 
Iš Toronto atvykęs Vincas Ko-
lyčius dalijosi mintimis apie 
džiaugsmą, kylantį sąmonin
gai švenčiant Eucharistiją. 
Viešnia iš JAV, Švč. M. Mari-
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Danutė Bindokieni 

99 Mūsų valdžia nevertina 
žmogaus 99 

Čia ne eismo susigrūdimas Amerikos greitkelyje, o Vilniuje. 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

NUOSTABIAI VERTINGAS LEIDINYS 
Prieš kelias dienas mane pa

siekė daugiau kaip septynių 
su puse šimto puslapių, kie
tais viršeliais leidinys, kurio 
viršelyje auksinėmis raidėmis 
išrašytas užvardinimas: „Lie
tuviškasis švietimas Šiaurės 
Amerikoje", o apačioje pakar
tota anglų kalba. Pradžioje 
rašoma, kad minimas lituanis
tinių mokyklų penkiasdešimt
metis tarp 1949 ir 1999 metų. 
Labai kukliai knygos autoriai, 
Juozas Masilionis ir Stasė Pe
tersonienė, save vadina „re
daktoriais". Svarbu paminėti, 
kad Juozas Masilionis knygai 
surinko 724 ir Stasė Peterso
nienė 28 lituanistinių mokyk
lų istorijas. 

Įdomu, kad nebuvo pasiten
kinta vien tų metų istorija, 
nes ses. M. Perpetua Gudaitė 
parašė ilgoką ir labai išsamią 
analizę apie lietuvišką švieti
mą JAV ligi XX amžiaus vidu
rio, pradedant nuo 1868 metų, 
pirmiesiems lietuviams atvy
kus į New Yorką. Tolimes
niame skyriuje plačiai rašoma 
apie lituanistinį švietimą ant
rojoje XX amžiaus pusėje, nu
pasakojant Amerikos lietuvių 
mokytojų sąjungą, švietimo 
tarybos reikšmingą vaidmenį, 
studijų savaites ir kitas, su 
lietuviško auklėjimo proble
momis susijusias, temas. 

Toliau yra bene pati įdo
miausia knygos dalis: septy
niolikos JAV valstijų ir Kana
dos lituanistinių mokyklų isto
rijos su turiningais tekstais ir 
daugybe puikių nuotraukų. 
Jose matome mokytojus, mo
kinius, abiturientus ir kai ku
rių mokyklų jubiliejines šven

tes. Leidinio gale yra trijų su 
puse puslapių anglų kalba 
knygos santrauka, kurioje la
bai vykusiai nupasakota litua
nistinių mokyklų istorija, pra
dedant politinių pabėgėlių su
sibūrimu UN'RRA ir IRO glo
bojamose pabėgėlių stovyklo
se, tuo išryškinant naujųjų 
imigrantų ištikimybe savo kil
mei. 

Knygą išleido Pedagoginis li
tuanistikos institutas Čikago
je, o išleidimą finansavo Lietu
vių fondas ir daugybė pavie
nių rėmėjų, kurių sąrašas yra 
knygos gale. Knygoje pažy
mėta jos kaina — 30 dol., o ti
ražas — 800 egzempliorių. 
Knyga yra įtraukta į Ameri
kos Kongreso katalogą. Reikia 
tikėtis, kad ne vien mokyklos, 
bet ir buvę jų mokiniai pasi
stengs tą nuostabiai vertingą 
knygą įsigyti ir gal net pri
versti leidėjus išleisti antrą 
laidą. Valio! 

Aurelija M. Balašaitienė 

* Per pirmąjį jūrinės žve
jybos pusmetį Lietuvos žve
jai sugavo daugiau kaip 81 
proc. Lietuvai šiemet skirtos 
menkės kvotos. t Eita i 

* Vilniaus miesto savival
dybė iki gruodžio 1 d. pa
teiks Vilniaus apskričiai grą
žinamos žemės sklypus, taip 
pat sklypus signatarams bei 
Vyčio kryžiaus ordininkams 
bei sklypus Būsto plėtros 
programai plėtoti. Pagal Vil
niaus savivaldybės parengtą 
planą visi grąžintini suplanuo
ti sklypai, kurių šiuo metu yra 
1,712, galėtų būti skirti kan
didatams dar šiemet. Eita' 

Pirmosios žinios Vakarus 
pasiekė netikėtai ir neoficia
liai. Įvyko nelaimė: Rusijos 
branduoliniu kuru varomas 
povandeninis laivas ,.Kursk" 
nuskendo Berents jūroje, neto
li Arktikos, ir bejėgis guli jos 
dugne, spaudžiamas daugiau 
kaip 400 pėdų vandens sluok
snio. Laivo igula — per 100 
jūreivių. Jų likimas nežino
mas... 

Kai jau „išlindo yla iš 
maišo", ir Rusijos žinių agen
tūros pranešė apie nelaimę, 
bet užsienis buvo perspėtas, 
kad rusai — ačiū — patys gali 
susitvarkyti, tad pagalbos ne
reikia. Ypač tas perspėjimas 
buvo taikomas Amerikai, ku
rios karinių pajėgų vadovybe, 
vos sužinojusi apie nelaimę, 
pasisiūlė padėti. Verta pabrėž
ti, kad ..Kursk" nuskendo sek
madienio į pirmadieni naktį <o 
gal dar kiek anksčiau), bet tik 
šios savaitės trečiadienį Mask
va pagaliau paprašė britų pa
galbos, nes visos pastangos iš
gelbėti laivo įgulą buvo bergž
džios. 

„Kursk" yra vienas naujau
sių Rusijos laivyno povandeni
nių laivų, paleistas 1994 me
tais. Barents vandenyse jis at
liko pratybas, kai įvyko ne
laimė. Pradžioje buvo aiš
kinta, kad „Kursk" susidūrė 
su kitu povandeniniu laivu ar 
dar kažkokiu nežinomu objek
tu. Dabar jau žinoma, kad 
įvyko sprogimas pačiame 
laive. O sprogimas buvęs toks 
stiprus, kad jį užregistravo 
kone visos mūsų planetos seis
minių Žemės judėjimų ste
bėjimo stotys. Tai buvę lygu 
žemės drebėjimui, stipres
niam, kaip 3 Richter lentelėje. 
Dabar taip pat paskelbta, kad 
„Kursk" priekinėje dalyje yra 
sprogimo išmušta milžiniška 
skylė. 

Tiek pačioje Rusijoje, tiek 
užsienyje pirmasis rūpestis 
buvo dviejų branduolinių po
vandeninio laivo reaktorių li
kimas. Nors tuoj stengtasi vi
sus apraminti tvirtinimais, 
kad reaktoriai bematant buvo 
uždaryti, bet baimės galutinai 
neišsklaidė. Turbūt iš atmin
ties dar nedingo Černobylio 
branduolinės jėgainės nelai
mė, kuomet radioaktyviosios 
medžiagos buvo susektos toli 
nuo sprogimo vietos, o Rusija 
aiškino, kad jokių problemų 
nėra ir neperspėjo net savo gy
ventojų apie gresianti mirtiną 
pavojų... 

„Kursk" gali būti ginkluotas 
24 ilgų nuotolių raketomis su 
branduoliniais užtaisais, bet 
ir vėl užtikrinta, kad manevrų 
metu jokių ginklų laive nebu

vo. Paprastai laivas gali nu
nerti iki 1.000 pėdų gylio, tad 
dabartinis nesudarytų proble
mos, jeigu ne sprogimas. Kai 
viskas veikia tvarkingai, laivo 
įgula turi maždaug 100 va
landų švaraus oro atsargas, 
bet jas nuolat papildo bran
duoliniai reaktoriai. Jie taip 
pat aprūpina šiluma ir kitais 
patogumais. Reaktoriams ne
veikiant, įgula galbūt turi tik 
apie 48 vai. oro, juo labiau, 
kad iškvepiamas anglies dvi
deginis jį dar teršia ir mažina. 

Tai kodėl nebuvo dėta dau
giau pastangų laiku pasiekti 
„Kursk" įgulą ir ją gelbėti? 
Teisinamasi, kad trukdė aud
ringa jūra, povandeninis lai
vas guli beveik ant šono, tad 
neįmanoma pasiekti jo išėjimo 
angos ir pan. Tačiau Amerikos 
laivyno vadovybė primena, 
kad Rusijos laivyno stovis yra 
tiesiog katastrofiškas. Mur
mansko uoste ir kitur rūdyja 
netaisomi — ir nebesutaiso-
mi — povandeniniai bei pa
viršiaus karo laivai, nes nėra 
lėšų jiems taisyti. Be to, jū
reivių paruošimas taip pat la
bai atsilikęs — jie daugiausia 
jauni, be reikiamo apmokymo 
ir patyrimo. Tokias pastabas 
apie Rusijos kariuomenės, avi
acijos ir laivyno neparuoš-
tinumą bei pasenusius, nemo
dernius ginklus girdime nebe 
pirmą kartą. Galima sakyti, 
jog tos pastabos nuskamba net 
tam tikro palengvėjimo ar 
pasitenkinimo gaida, kad Ru
sijos meškos dantys jau gero
kai atšipę... 

Tačiau šiurpus „Kursk" įgu
los likimas negali nesukrėsti 
ir labiausiai prieš Maskvą nu
sistačiusių. Sukrėtė jis ir pa
čius rusus. Į Murmanską susi
rinko jūreivių šeimų nariai, 
artimieji, laukdami žinių, 
melsdamiesi ir mėgindami ti
kėti, kad vis tik jų mylimieji 
bus išgelbėti. Žmonių bevil
tiškumas išsilieja pykčiu, ku
rio gera dalis nukreipiama 
prieš naująjį Rusijos prezi
dentą: kodėl jis taip ilgai 
laukė ir neprašė pagalbos iš 
užsienio? Ar čia vis tebeveikia 
ta šovinistinė rusiška savigar
ba, kad rusas gali be vaka
riečių susitvarkyti, kad jokių 
„malonių neprašys"? ..Žmogus 
Rusijoje niekuomet nebuvo 
vertinamas, nevertinamas ir 
dabar", teigia vienas pilietis, o 
jo mintį paremia vis gausesni 
rusų tautos skaičiai. Visa tai 
per daug populiarumo prezi
dentui Vladimir Putin nesu
teiks, nepaisant, ar jūreiviai 
bus išgelbėti, ar tos šaltosios 
gelmės pasiliks jų kapas... 

jos vargdienių seserų kongre
gacijos sesuo Palmyra pas
tebėjo, jog Lietuvoje žmonės 
dažnai naikina džiaugsmą, 
garbindami savo praeities 
kančias. Vienuolė ragino kuo 
greičiau paaukoti praeities 
kančias, nepasiduoti savigai-
lai ir visur ieškoti džiaugsmo. 
Kun. Petras Dumbliauskas, 
SDB, atsiminė kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus raginimą 
niekuomet neapleisti rožinio 
maldos. Sesuo Liucija Grybai
tė, FMA, pasakojo, kaip žmo
nėms padėjo įtikėti Dievo bu
vimu tai, kad jie pamatė lai
mingą seserį vienuolę. 

Arkikatedroje vykusioje kon
ferencijoje „Eucharistija ir at
leidimas" arkivyskupas S. 
Tamkevičius su jos dalyviais 
dalijosi mintimis apie šian
dien Lietuvos žmonėms labai 
reikalingą dvasinį išgydymą. 
Dabartinė visuomenė sunkiai 
serga dvasiškai. Ligos simpto
mai akivaizdūs — tai žmonių 

susipriešinimas, baisūs nusi
kaltimai, beprasmės savižudy
bes ir t.t. Vietinė Bažnyčia irgi 
yra visuomenės dalis, todėl 
visuomenės ligos neaplenkia 
ir Bažyčios narių. Tarnavimas 
žmonėms paverčiamas nevai
singa kritika. Pasak arkivys
kupo, visuomenės ligos prie
žasčių galima ieškoti soviet
metyje, kai klasių kovos teori
ja supriešino žmones, sovietų 
saugumas išmokė vienus ki
tais nepasitikėti, tačiau kuo 
paaiškinti, kad šia liga serga 
ir daugelis tikinčiųjų9 Anot 
ganytojo, kaltas beatodairiš
kas noras dėl visko kaltinti 
kitus. Jis pirmiausia akcenta
vo, kad dvasinis išgijimas pa
siekiamas, tik einant susitai
kymo su Dievu keliu. „Tikras 
susitaikymas visada praside
da nuo suvokimo, kad ne kiti 
yra kalti, bet aš esu kaltas 
Viešpaties akivaizdoje, ne kiti 
yra purvini, bet aš e«u purvi
nas ir vertas didžiausios pa

niekos". — sakė arkivyskupas, 
paliudydamas savo susitaiky
mo su Dievu patirtį iš vai
kystės. Taip pat pabrėžė, kad 

labai svarbu susitaikyti ne tik 
su Dievu, bet ir su žmonėmis. 
Jis kalbėjo apie didelę Bažny
čiai padarytą žalą dėl atlaidu

mo stokos. ..Bendruomenėje 
labai paprasta teisti ir smerk
ti kitus. Šitaip elgdamiesi, ati
mame galimybę augti, fljj ) 

Pirmoji Kuchanstinto koiiu l u - i i a - o i ; •na i- Kauno senamiesčio i įgulos bsttnytia A Kairio MMtr. 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

SUSIVIENIJĘ KRISTUJE 
Iš katalikų žodyno beveik 

išnyko žodžiai apostazė, erezi
ja ir schizma. Daugeliui reiktų 
ieškoti tų žodžių prasmes ka
tekizmuose, žodynuose ir en
ciklopedijose. Kodėl šios są
vokos retai pasirodo mūsų 
žodyne? Ar nepasitaiko apo
stazes, erezijos ir schizmos at
vejų0 O gal oficialioji Bažnyčia 
vengia kam nors taikyti šiuos 
apibūdinimus? O gal Bažny
čioje viskas taip chaotiškai 
sumišę, kad nebeįmanoma 
atskirti eretikų ir schizmati
kų? Panašaus sąvokų painioji
mo rastume ne tik Bažnyčioje, 
bet ir visuomenėje. 

Prisiminkime, ką reiškia 
šios minėtos sąvokos. Apos
taze apibrėžiama kaip kata
likų tikėjimo atmetimas. Apo
statas yra tas. kuris atsiskiria 
nuo Bažnyčios. Erezija yra 
priėmimas ir laikymasis mo
kymų, priešingų tikrajai Baž
nyčios doktrinai. Eretikas yra 
tas. kuris netiki esminėmis 
katalikų doktrinos tiesomis. 
Schizma yra dalinis atsiskyri
mas, kai nepripažįstama visa 
katalikiškoji doktrina arba ne
paklūstamą popiežiaus, auto
ritetui. Schizmatikas yra ta
sai, kuris priklauso tokiai se
paratistinei grupei. Šios trys 
sąvokos turi savo šimtmečių 
istoriją. Apostazės atvejų ap
tinkame ir Senojo Testamento 
istorijoje. Apostazės pagunda 
iškilo, izraelitams susidūrus 
su tautomis, garbinusiomis 
pagoniškąsias dievybes. Iz
raelitus traukė žemiškojo vai
singumo dievaitis Baalas, nors 
jie ir matė daugybę gerų da
lykų, kuriuos jiems davė Jah
vė. Tikėjimas vienu ir tikruoju 
Dievu vienijo izraelitus. Mozė, 
Jozue ir pranašai padėjo šią 
tautos vienybę išlaikyti. Jozuė 
buvo tarpininkas, atnaujinant 
dieviškąją Sandorą. Jo vado
vavimo metu, susirinkę į Iz
raelio religinį ir politinį centrą 
Šechemą, izraelitai pažadėjo: 
„Tebūna svetima mums min
tis palikti Viešpatį ir tarnauti 
kitiems dievams!'' (Joz 24, 16). 
Tačiau jie nepajėgė išlaikyti 
šio pažado. 

Kristus dar nebuvo baigęs 
savo žemiškosios tarnystes ir 
skelbimo, kai kurie jo moki
niai panoro jį palikti: „Nuo to 
meto nemaža jo mokinių pasi
traukė ir daugiau su juo nebe
vaikščiojo" (Jn 6, 66). Jiems 
atrodė, jog Kristus kalba 
..kieta ir nepakeliama kalba". 
Kristus nenorėjo daryti komp
romisų ir „atskiesti" savo mo

kymo vien tam. kad išlaikytų 
savo mokinius. Jis davė Petrui 
ir kitiems apaštalams galimy
bę pasirinkti ir palikti jį. Šis 
supriešinimas suteikė progą 
žymiajam Petro tikėjimo išpa
žinimui: „Viešpatie, pas ką 
mes eisime?!" 

Apaštalas Judas kovojo 
prieš eretikus, kurie, nepai
sant klaidingo mokymo, ir to
liau priklausė krikščioniškajai 
bendrijai, iš vidaus griaudami 
krikščioniškąjį gyvenimą ir 
tikėjimą. Erezijos ankstyvojoje 
Bažnyčioje buvo tarsi „penk
toji kolona". Apaštalas Pau
lius taip pat ne kartą įspėja 
dėl nebrandaus tikėjimo pa
vojų. 

Šiandienės tikėjimo krizės ir 
sumaištys ne visuomet pa
prastai telpa į tris minėtas ka
tegorijas. Nepastebima ir at
virų visiškos apostazės atvejų, 
kokių būdavo ankstyvesniais 
šimtmečiais. Bažnyčioje retai 
girdime, kad koks nors moky
mas būtų vadinamas erezija. 
Blogybės ir įtampos pasi
reiškia užslėpta, tarsi eitų 
kalba apie neesminius daly
kus, skaidantis į „konserva
tyviuosius" ar „progresyviuo
sius". Tokiomis aplinkybėmis 
tampa sunkiau iš karto at
pažinti susipynusius sava
naudiškus interesus, naujus 
ieškojimus, klaidamokslius. 
Tačiau per ilgesnį laiką tiesa 
vis tiek pasirodo. Kristus pa
žadėjo, kad nepaliks savo 
Bažnyčios pražūčiai. Tačiau 
kartais Bažnyčiai tenka ken
tėti laukiant Šventosios Dva
sios pagalbos. 

Minėtieji trys atvejai — apo
staze, erezija ir schizma — 
turi bendrą vardiklį — jie 
ardo tikėjimo vienybę. Kaip 
kontrastą šiems dalykams iš
gyvename priešingą, sutel
kiančią tikėjimo jėgą. Ypač 
tikėjimo krizėje aiškiai suvo
kiame bendrą atsakomybe, 
tarpusavio priklausomybę. Pa
našiai kaip apostazė veikia 
visą tautą, taip ir tikėjimo ga
lia mus visus ugdo ir vienija. 

Šią vienybę simbolizuoja 
santuokos įvaizdis: Jahvės 
santuoka su Izraeliu, Kristaus 
santuoka su Bažnyčia. Kristus 
pamilo ir pasiaukojo Bažny
čiai, kad padarytų ją šventą. 
Bažnyčia atsiduoda Kristui 
meile ir klusnumu. 

Gal mūsų vienybė su Kristu
mi yra ne tokia akivaizdi, kaip 
mes norėtume? Gal tarpusavio 
santykiuose mes nepakanka
mai vadovaujamės Kristaus 

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevirius ir Yolanda Zapa-
rackienė iš Detroito šią vasarą susitiko Kaune. 

DEŠIMTOJI A.P.P.L.E. VASARA (4) 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Šie klausimai 
rūpi ir pedagogams — kada 
geriausia vaiką mokyti kurią 
nors discipliną, kaip patirtis 
tampa įgūdžiu, kokia aplinka 
skatina protinį imlumą, kiek 
mokinys yra įtakojamas aplin
kos, kiek jis priklauso nuo pri
gimties. Tai tik keli klausi
mai, kuriuos ketinama aptarti 
A.P.P.L.E. kursuose 2001 m. 

Šią vasarą A.P.P.L.E. bend
rija atšventė savo darbo de
šimtmetį. Ta proga mintimis 
dalijasi bendrijos iniciatorius 
Darius Kuolys: 

— Ar A.PJ\LuE. veikla 
vystėsi taip, ka ip j ū s įsi
va izdavote tada, kai lankė
tės Amerikoje ir atvežėte 
sumanymą pradėti Ameri
kos ir Lietuvos pedagogų 
bendradarbiavimą? 

— Iš dalies taip, iš dalies ji 
tapo daug platesnė negu buvo 
tariamasi 1990 m. rudenį kar
tu su būsimomis A.P.P.L.E. 
organizacijos direktorėmis Vai
va Vėbraite ir Emilija Saka-
dolskiene. 

Tada galvota — kaip suteik
ti paramą Lietuvos mokyto
jams, atverti jiems platesnius 
akiračius, suteikti demokrati
nio pedagoginio darbo įgūdžių 
ir kaip tai padaryti, Amerikos 
pedagogams bendraujant su 
Lietuvos pedagogais, kad tai 
būtų kolegų perduodama pa
tirtis kolegoms, ne iš aukštų 
bokštų, ne direktyvomis, bet 
bendradarbiaujant. Ši nuosta
ta išliko, šis sumanymas per 
dešimt metų buvo ištesėtas. 

O pačios programos buvo 

klusnumu? Griaunamosios jė
gos Bažnyčioje veikia slapta, 
kartais prisidengdamos pliu
ralizmo ar įvairovės lozungais. 
Tačiau Kristus taip pat galin
gai rūpinasi savo Bažnyčia ir 
jos vienybe. „Viešpatie, pas ką 
mes eisime?" 

Bažnyčios žinios, 2000 ra., 
N'r. 13-14 

koreguojamos ir pagal porei
kius, kurie kito per dešimt
metį, ir pagal tai, kokių inte
lektualinių pajėgų buvo gali
ma pritraukti iš Amerikos, ir 
ko norėjo Lietuvos mokytojai, 
ir kuria kryptimi per tą de
šimtmetį krypo pati švietimo 
reforma Lietuvoje. A.P.P.L.E. 
organizacija buvo labai lanksti 
ir visada stengdavosi įsiklau
syti į Lietuvos balsą. Šitaip 
mezgėsi dialogas, plėtojosi 
A.P.P.L.E. organizacijos veik
la Lietuvoje. 

— Koks, jūsų nuomone, 
yra svarbiausias A.P.P.L.E. 
bendrijos pastarųjų dešim
t ies metų palikimas ar 
įnašas? 

— Didžiulis dalykas yra tas, 
kad per šį dešimtį metų tūks
tančiai Lietuvos mokytojų tu
rėjo galimybe bendrauti ir su 
išeivijos pedagogais, ir su 
amerikiečiais pedagogais, ir 
savo lygmens kolegomis, dir
bančiais mokykloje, ir su rim
tais, solidžiais specialistais, 
Amerikos profesūra, kuri jau 
siūlė ir tam tikrų, išeities kelių 
— kaip projektuoti mokyklos 
kaitą, kaip keisti pačią po
komunistinę mokyklą. 

Kas svarbiausia — nuošir
dus, atviras, partneriškas bend
ravimas Lietuvos mokytojams 
teikė pasitikėjimo savimi, drą
sos ir suvokimo, kaip dirba 
mokykla demokratijos sąly
gomis, kiek mokykla gali savo 
jėgomis prisidėti prie pilie
tinės visuomenės kūrimo. Da
bar, žvelgiant į tą dešimties 
metų darbą, galima sakyti, 
kad tai, jog Lietuvos mokyto
jai tapo drąsesni, kūrybin-
gesni, savarankiškesni, yra ir 
didžiulis A.P.P.L.E. organiza
cijos nuopelnas 

— Ar po dešimties metų 
A.P.P.L.E. darbas jau baig
tas? 

— Ne, nemanau. Nemanau 
vien dėl to, kac A.P.P.L.E. or
ganizacija nebuvo labai aiš

kiai susiplanavusi savo darbo 
dešimtmečiui ir. kaip minėjau. 
buvo labai lanksti, ir tokia 
išlieka. 

Dabar nuo tam tikro ma
siškumo yra pereinama prie 
labai kryptingų, Lietuvos švie
timo ir pedagogų specifinius 
poreikius atitinkančių progra
mų. Dabar kviečiami žmonės 
ne tik iš entuziazmo, bet 
kviečiami tie specialistai, ku
rie Lietuvai yra reikalingiau
si, kad įvyktų postūmiai vie
noje ar kitoje svarbioje švie
timo srityje — specialiojoje 
pedagogikoje, pilietiniame ug
dyme, muzikiniame auklėjime 
ir t.t. 

Aš manau, kad A.P.P.L.E. 
veikla išlieka labai aktuali 
Lietuvai. Tas aktualumas 
akivaizdus — dėl to. kad 
A.P.P.L.E. organizacija prisi
taiko prie Lietuvos poreikių. O 
natūralu, kad tie poreikiai 
kinta. Pati Lietuvos pedagogų 
bendruomenė yra smarkiai 
pakitusi nuo 1990 m., kai dar 
buvo daug gajų mitų. daug 
stereotipų, daug komunistinei 
visuomenei įprasto elgesio. 
Šiandien ta bendruomenė yra 
gavusi įvairių patirčių, 
pamačiusi pasaulio, pabuvusi 
gana greitai besikeičiančioje 
švietimo sistemoje, tad ir jos 
poreikiai yra kiti. A.P.P.L.E. 
organizacija atranda kalbų su 
dabartine pedagogų bendruo
mene, orientuojasi į jos porei
kius. Aš manau, kad A.P.P.L.E. 
veikla Lietuvai išlieka svarbi 
ir čia dar turėtų būti daug 
bendro darbo. 

S K E L B I M A I 

Naujoji A.P.P.L.E. 
Kupčinskiene. 

pirm. Gitą 

— Kaip į s iva izduoja te 
A.P.P.L.E. bendr i ją deš imt i 
m e t ų į p r iek į? 

— Amerikos ir Lietuvos pe
dagogų partnerystė, reaguo
janti į modernios, informa
cinės, edukacines visuomenes 
iššūkius, gali biiti labai svar-

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We nced 100crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver*s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/HAX 
r REALTORS 
orrcrm) sss - M M 
I W K ( 7 W 4 S - n M 
matm m mvi 
RIMAS L.STANKUS 

•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
»Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

T A I S O M E 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

N e r ū k a n t i s p e n s i n i n k a s 
ieško k a m b a r i o su mais
tu, prie šeimos Marąuette 
Pk. apylinkėje. 

Tel. 773-472-1249 

Parduodu 3 sklypus Beverly 
Shores, IN: 1 Beach St., 
33,800 pėdų x 128 pėdų, 1 bl. 
nuo ežero. 2. Hutchinson A ve, 
37,000 pėdų x 148 pėdų, 1 bl. 
nuo ežero. 3. Underwood ir 
Myrtle gatvių kampas, 32,500 
x pėdų x 210 pėdų, 1-1/2 bl. nuo 
ežero. Kreiptis: Edvardas 
Austras, 781-665-5563 arba 
John Nagy, Caldwell Realty, 
tel. 219-872-0626 

bi. Pasaulio globalizacija spar
tės, mūsų visuomenės labai 
greitai artės viena prie kitos. 
Todėl Lietuvai bus aktualu 
dalintis patirtimi kuriant vi
suomenę, grindžiamą dauge
liu atžvilgiu bendromis ver
tybėmis ir bendrais principais. 
Lygiai taip pat ir Amerikos 
pedagogai-profesionalai pra
rasti neturėtų intereso ben
drauti su Lietuvos pedagogais, 
nes tas ryšys yra abipusiai 
praturtinantis. 

Jeigu pakaks iniciatyvių 
žmonių Amerikos pusėje, jeigu 
organizacija turės aktyvių 
narių, tai po dešimties metų 
A.P.P.L.E. gyvuos ir jos svar
ba Lietuvos švietimo gyve
nime tikrai nesumenkės. 

(Pokalbį su Dariumi Kuoliu 
įrašė Vytautas Kavoliūnas 
Vilniuje.) 

P.S. Šiuo rašiniu baigiama 
dešimtosios A.P.P.L.E. vasa
ros darbų apžvalga. Kas domi
si bendrijos darbais, norėtų 
tapti jos nariu arba finan
siškai ją paremti, galite 
rašyti: A.P.P.L.E., P.O. Box 
617, Durham, CT 06422. Ben
drijos vadovybei galite rašyti 
ir elektroniniu paštu tokiu 
adresu: 

applemaiK^erols.com. 
Kviečiame apsilankyti 

A.P.P.L.E. bendrijos interneto 
svetainėje tokiu adresu: http-7/ 
\vw\v. applequest.org/index. html. 

Romas Sakadolsk is 

6710 N Qawtxt IrcdhNoad, L 60646 
RM.773-271-0338; Pagsr S47474-37V7 
Fax 847-674-1802 

40 m. vyras 
ieško sunkvežimio 
vairuotojo darbo. 

Turi CDL le idimą. 
Tel. 708-952-4775 

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai 
pastatytas 2 a. mūrinis namas. 
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. Tel. Lietuvoj 011-370-2-
797-822 arba 011-370-2-345-167 

• Klaipėda. Birželio 26 d. 
Klaipėdos universiteto Kate
chetikos katedra, j au penke
rius metus rengianti tikybos 
mokytojus, įteikė diplomus šių 
metų laidos absolventams: 11 
bakalaurų bei 8 magistrams. 
Katedros vedėjas dr. kun. Al
gis Baniulis, SJ, būsimiesiems 
tikybos mokytojams palinkėjo 
meilės ir kantrybės ugdant 
mažuosius auklėtinius — ves
ti juos į gyvenimą, n iekada 
neužmirštant tarnavimo dva
sios. 

• Vilnius. Birželio 26 d. šv. 
Mišiomis Vilniaus arkikated
roje paminėtos prelatūros 
Opus Dei įkūrėjo palaimintojo 
Josemaria Escriva de Bala-
guer 25-osios mirties metinės. 
Šia proga Mišios buvo aukoja
mos ir Kauno Švč. M. Marijos 
Ėmimo į dangų (Vytauto) baž
nyčioje. 

PAŠVENTINTA KRYŽIŲ KOPLYČIA 

Gražioji Švc M Marijos (rimimo rietuvių parapijos bažnyčia Marquctt«' 
Pfcrfce farchitekto -I Muloko projektas). Edvardo Šulaicio nuotrauka 

Birželio 11 d., per Sekminių 
atlaidus. Vilkaviškio vyskupi
jos vyskupas J . Žemaitis, 
MIC. pašventino naujai pasta
tytą Metelių parapijos Kryžių 
koplyčią, suteikiant jai Švč. 
Mergelės Marijos Rožinio Ka
ralienės titulą. Senoji Kryžių 
koplyčia buvo sovietų ateis
tines valdžios nugriauta 1963 
metais, nes čia rinkdavosi 
gausybė tikinčiųjų. Tai garsi 
vieta, daugelio žmonių laiko
ma stebuklinga. Jau beveik 
tris šimtus metų per Sek
mines. Šv. Ap. Petro ir Povilo 
ir Švč. Mergelės Marijos 
Rožinio Karalienes atlaidus 
čia susirenka tūkstantinės ti
kinčiųjų minios pasisemti gau
sių Viešpaties malonių. Kry
žių šventovė dar vadinama 
Sūduvos Šiluva. Naujosios 
koplyčios architektas — J. 
Žakauskas, architektas dizai
neris — D. Gailius, statybos 
inžinierius — L. Naruševičius. 

Per pašventinimo iškilmes 

vyskupas J. Žemaitis, MIC, 
trumpai pr imaė šios šven
tovės istoriją. J is taip pat 
sakė, jog turėjęs tris svarbiau
sius tikslus: atstatyti Vilka
viškio katedrą, atkurti Vilka
viškio vyskupios kunigų se
minariją ir rūp.ntis, kad būtų 
atstatyta Knžių koplyčia. 
Vysk. J . 2Amaitis, MIC, 
padėkojo Romo e gyvenančiam 
prelatui Ladui Tulabai, kurio 
iniciatyva buv> įsteigtas ko
plyčios ats tatyno fondas (už 
prelato sur inkus lėšas iš gra
nito padarytas altorius ir ta
bernakulis) ir jau mirusiam 
kunigui Jonui Buikui, savo 
aukomis prisidėjusiam prie 
šventovės atginimo ir padova
nojusiam Italjoje padarytą 
Marijos skulptarą, dabar pa
statytą šalia ai oriau*. Vysku
pas taip pat dėkojo visiems ti
kintiesiems, ypač daug rū
pesčių patyrusiam ats tatant 

Kryžių koplyčia Metelių para

pijos klebonui kunigui Vytau
tui Prajarai, kuriam iškilmių 
metu buvo suteiktas vyskupi
jos kapitulos garbės kanau
ninko titulas. 

Šventėje dalyvavo Vilkaviš
kio vyskupijos generalinis vi
karas prel. V. Baltuška. Vil
kaviškio katedros klebonas 
prel. V. Gustaitis. Šakių deka
nato dekanas Sintautų parapi
jos klebonas prel. A. Maske
liūnas. Lazdijų dekanato de
kanas kan. G. Dovidaitis. ap
linkinių parapijų klebonai. 
Vilkaviškio vyskupijos kunigų 
seminarijos klierikai. Alytaus 
apskrities. Lazdijų rajono. Sei
rijų seniūnijos valdžios atsto
vai ir kiti garbingi svečiai, keli 
tūkstančiai tikinčiųjų. 

I'.Ž. 2000 m , \Y 12 

• Lazdijai. Birželio "J") d. 
Lazdijų .šv. Onos bažnyčioje 
vysk. J. Žemaitis. MIC aukoju 
šv. Mišias ir 39.S tikintiesiems 
suteikė Sutvirtinimu sakra
mentą. 

SV. RASTAS — MOKYKLŲ 
BIBLIOTEKOMS 

Jau daugiau kaip 200 Lietu
vos mokyklų yra gavę ver
tingą dovaną — Lietuvos Bib
lijos draugijos rūpesčiu iš
leistą ekumeninį Šventąjį 
Raštą. Knygą sudaro A. Rub-
šio verstas Senasis Testamen
tas ir Č. Kavaliausko — Nau
jasis Testamentas. Knyga iš
spausdinta Suomijoje, ant la
bai plono, patvaraus popie
riaus, yra patogaus formato, 
dailiai įrišta dviem variantais 
— kietais ir minkštais vir
šeliais. 

Pirmoji Šv. Rašto knygų 
siunta. 3.000 egz.. labai grei
tai išparduota. Likusioji tiražo 
dalis tebėra spaustuvėje, nes 
neturėta lesų iš karto uz viską 
sumokėti. Baigus tvarkyti fi
nansinius reikalus, likusios 
spaustuvėje knygos netrukus 
pasieks Lietuvą. 

Lietuvos Biblijos draugija 
yra visuomeninė organizacija, 
kurią \W.Y2. m. jkure aštuonių 

krikščionių Bažnyčių atstovai. 
Vienas jos tikslų — versti į lie
tuvių kalbą ir leisti Šventojo 
Rašto bei kitas krikščioniš
kosios literatūros knygas, pla
tinti jas prieinamomis kaino
mis, ieškoti galimybių šias 
knygas dovanoti negalintiems 
jų nusipirkti. 

Kai ekumeninis Šv. Raštas 
dar buvo tik rengiamas spau
dai, Lietuvos Biblijos draugija 
kreipėsi į visuomenę su pra
šymu paremti leidybą auko
mis, kad Šv. Rašto knygomis 
būtų galima nemokamai ap
rūpinti šiuo metu labai var
gingas mokyklų bibliotekas. 
Už gautas aukas Šv. Rašto 
knygos ir buvo nugabentos į 
218 mokyklų. Pirmiausia kny
gos įteiktos toms mokykloms, 
kurias buvo nurodę aukotojai. 
Lietuvoje yra 2,280 bendrojo 
lavinimo mokyklų, tad dar 
daug jų turės ilgokai laukti, 
kol kas nors padovanos Šv. 
Rašto knygas. Beje, ekumeni
nis Šv. Raštas yra spausdina
mas ir Brailio raštu. (Elta) 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
SEKTOS LIETUVOJE 

„Draugo" liepos 11 d., 133 
numeryje, Audronė V. Škiu-
daitė rašo apie Europos vals-

nės yra tikri krikščionys, pri
pažįstą vieną triasmeninį Die
vą. Kurie gėrė — nebegeria, 
kurie vogė — nebevagia ir jų 
gyvenimo vertybės visiškai 

tybių rūpestį dėl grėsmės pi- atitinka Kristaus Evangeliją, 
lietinei laisvei keliančių sektų Tad skirkime, kas yra sekta ir 
veiklos. Straipsnio pabaigoje ji kas tikra krikščioniška bend-
užsimėna apie Lietuvoje vei- ruomenė. 
kiančią tikinčiųjų bendruome
nę „Tikėjimo Žodį", kurią ji va
dina sekta. Apie tai, kas yra 
sekta, jau buvo daug lietuviš
koje spaudoje rašyta. Arūnas 
Peškaitis, dabar studijuojąs 
Vilniaus kunigų seminarijoje 
ir dirbąs Vilniaus universite-

Vincas Kolyčius 
Toronto, Canada 

TIK VELIONIUI 
NESKIRIAMA DĖMESIO 

Seniai knietėjo parašyti vie
na nemalonia tema: apie mi

te, yra rašęs keletą straipsnių, rusiųjų pagerbimą, tiksliau 
nurodydamas skirtumus tarp apie tautiečių elgesį laidojimo 
sektos ir religinės bendruo- namuose. Vakar buvau bemaž 
menės, aiškiai pabrėždamas, visiems žinomo ir gerbiamo 
kad „Tikėjimo Žodis" nėra sek- Romano Stakausko šermenyse 
ta, o tik religinė bendruome- Petkaus laidojimo koplyčioje 

71 g. Kaip ir anksčiau, atvy
kusieji elgėsi, tarsi norėdami 
patekti į susibūrimą, kur pro
ga susitikti seniai matytus 
žmones, pabendrauti, pasida
linti buitiniais įspūdžiais. Pa
šarvotasis tik pretekstas tam. 
Sėdintieji salėje plepa, 
džiaugsmingai šurmuliuoja. 
Jokio dėmesio ir pagarbos 
mirusiajam. Bet juk tam yra 
gražiai įrengta patalpa, tik 
įėjus. Tai kodėl ja nesinaudo
jama? 

Lietuvoje Vilniuje, Kaune ir 
kituose miestuose (bent prieš 
10 m.) tokiais atvejais lanky
tojai sėdi ramiai, susikaupę, o 
paplepėti ar parūkyti eina į 
tam skirtą patalpą arba į lau
ką. Tai kodėl mes čia taip ne
darome? Gal mūsų samprata 
Amerikoje kitokia? Bet juk 
mes visi lietuviai! 

Malonų įspūdį paliko ne
standartinis, netrafaretiškas, 
žaismingas senų nesenstančių 
antrakaimiečių Eugenijaus 
Butėno ir Alidos Vitaitės at
sisveikinimas su buvusiu kole
ga, be pagraudenimų, skonin
gai pateiktas darbo ir minčių 
draugui, išėjus į amžinas atos
togas. 

Rimantas J u o z a s 
Sabatai t i s 
Chicago, IL 

ISTORIJA KARTOJASI 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 22 d., antradienis 

Arizonos „Saulės" tautinių šokių šokėjų ansamblis (iš ka:res): Rimas- Vaitkus, Maryte ir Rimtis Tallat-Kelpša, 
Violeta Juodakis, Don Adomavich, Algis Motiejūnas, Antonija Petrulis, Dalia Motiejūnas (mokytoja), Rūta Mo
tiejūnas, Rima ir Vytas Rėklaitis, Aldona Vaitkus 

ne. 
Audronė V. Škiudaitė lyg ir 

primena, kad jie turi mokėti 
bažnyčiai dešimtą dalį nuo at
lyginimo. Bet tai yra Dievo 
įsakymas visiems tikintie
siems, ne tik „sektai". Paskai
tykime Melakijo knygoje, 3 sk. 
8-12 eilutes. Būtų gerai, kad 
ir katalikai „atneštų savo de
šimtinę", tada nereikėtų orga
nizuoti jokių „bingo" žaidimų 
parapijų išlaikymui. Kiek man 
žinoma, Lietuvoje tėvai ne 
tiek rūpinasi, jeigu vaikai eina 
į įvairias diskotekas, bet kai 
pradeda skaityti Šv. Raštą, 
eiti į maldos susirinkimus, ta
da jau pradeda rūpintis vaiko 
pasirinktu keliu. 

Faktas, kad Lietuvoje, kaip 
ir kitur, plinta įvairios žalin
gos sektos, kurios išnaudoja į 
jas įsijungusius, verčia pa
klusti jų vadams ir iš jų yra 
sunku i ištrūkti. Daugelis jų 
apsimeta krikščioniškomis, ta
čiau čia yra labai svarbu ats
kirti ir atpažinti sektos sie
kius. Lietuvoje jų yra daug ir 
daug jaunų žmonių jau yra 
suvedžioti. Čia yra iššūkis 
Katalikų Bažnyčiai, kad pa
dėtų jaunimui atpažinti tik
rąsias vertybes. Viena pasau
liečių katalikų bendruomenių 
„Gyvieji Akmenys", su kuria 
aš eilę metų dirbu, per evan
gelizacines išvykas jaunimą 
supažindina su žalingomis 
sektomis ir Katalikų Bažny
čios mokymu. 

O dėl „Tikėjimo Žodžio", tai į 
tą bendruomenę įsijungę žmo-

Kaip žinome, žydų tauta bu
vo vienintelė, kuri tikėjo ir 
garbino vieną tikrąjį Dievą. Il
gus šimtmečius jiems gyve
nant tarp stabmeldžių egip

tiečių ir esant jų vergais, tur
būt kilo pavojus žydams pra
rasti savo tikėjimą ir tautybę. 
Kad išgelbėtų savo tautą, Die
vas atsiuntė j iems išmintingą 
ir drąsų vyrą Mozę, kuris per 
didžiausius pavojus, su Dievo 
pagalba, išvedė savo tautie
čius iš Egipto vergijos. Bet 
žydų tauta buvo „kietaspran
dė" ir neištikima Dievui (gal 
stabmeldžių įtakos dėlei vis 
buvo linkusi pagarbinti ir 
„aukso veršį"). Dėl to Dievas 
tai žydų generacijai neleido 
įeiti į Pažadėtąją Žemę, o liepė 
klaidžioti 40 metų tyruose, kol 
ta generacija išmirs. 

Suprantama, kad gyvenimas 
tyruose nebuvo lengvas: ne
turėjo ne tik namų, bet trūko 
net maisto ir vandens. Kaipgi 
į tuos t rūkumus reagavo žy
dai? Ar pripažino, kad tie sun
kumai yra dėl jų pačių kaltės, 
ar gailėjosi ir darė pastangų 
pasitaisyti? Anaiptol! Dėl visų 
tų sunkumų jie kaltino Mozę, 
kam išvedė iš Egipto, kur jie 
buvo sočiai pavalgę. J ie net 
ruošėsi Mozę akmenimis už
mušti. 

Šią, jau nuo vaikystės metų 
daugeliui mūsų gerai žinomą, 
istoriją čia priminiau dėl to, 
kad daugiau nei po 3000 metų 
ji žodis žodin pasikartojo ne 
kur kitur, o mūsų tėvynėje 
Lietuvoje. 

Ir mūsų tauta i , kenčiančiai 
rusų komunistų atneštą žiau
rią vergiją, Dievas atsiuntė 
lietuvišką Mozę, išmintingą ir 
drąsų vyrą Vytautą Landsber
gį. Jis per visus pavojus, nebi
jodamas Faraono — Gorbačio-

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

No one makes HxirKt-tnp travel to l ithuania easier and ^ore convement ' h a n SAS 
From Chicago. we otter daiiy service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travel t>ack to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out vvhat a vvorid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cafl your Travel *gent oc SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vveosite at www scandinaviannet 
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vo grasinimų, išvedė mūsų 
tautą į laisvę, pirmą iš visų 
Maskvos pavergtų tautų, ir 
tuo davė pradžią sovietų impe
rijos griuvimui. Tik Landsber
gio išmintingos politikos dėka 
didžiulė Rusijos kariuomenė 
išėjo iš Lietuvos metais anks
čiau nei iš kitų okupuotų 
kraštų. 

Suprantama, kad Lietuvoje, 
kaip ir kitose iš komunistinio 
chaoso išsilaisvinusiose vals-. 
tybėse, yra daug sunkumų, 
juo labiau, kad ir „aukso 
veršio" garbintojų atsirado su 
kaupu. Bet keisčiausia, kad 
dalis lietuvių, kaip ir anie 
žydai, dėl tų sunkumų svaido 
akmenimis (bjauriais šmeiž
tais) į savo lietuvišką Mozę — 
Landsbergį, o tie šmeižtai, su
galvotos „istorijos" prašoka 
bet kokio kvailumo ribas. 
Daug tų „istorijų" girdėjau, 
būdamas Lietuvoje, ir stebiuo
si, kad žmonės'nejaučia jokios 
gėdos, jas paėkkodami. Kas 
tuos šmeižtus gamina ir juos 
platina? Landsbergio gyveni
mo tikslas yra Lietuvos ne
priklausomybė, tuo pačiu jis 
yra Maskvos priešas, tad kiek
vienam turėtų būti aišku, kas 
yra tų šmeižtų autoriai. 

Kazys Barūnas 
Ormond Beach, FL 

KARTOJAMOS TOS 
PAČIOS KLAIDOS 

Išeivijos lietuviai, kurie 
skaito amerikietiškus laikraš
čius, dažnai pasigenda žinių 
ar straipsnių apie Lietuvą, ku
rios yra svarbios Lietuvos var
do garsinimui milijoninių tira
žų dienraščių skiltyse ameri
kiečių tarpe. 

Pvz., prieš keletą metų Los 
Angeles lankėsi Lietuvos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, buvo ministras 
pirmininkas Gediminas Vag
norius ir kiti. Lietuvių išei
vijos spauda tuo metu rašė, 
kad jie buvo nuvežti pokalbiui 
į „Los Angeles Times" laikraš
čio redakciją. 

Deja, šis milįjoninio tiražo 
dienraštis neparašė nei vieno 
žodžio apie šių Lietuvos vy
riausybės vadovų lankymąsi 
ar pokalbio su jais. Kitas 
įvykis buvo neseniai, kai Lie
tuvos Vyčių suvažiavimo me
tu, jų iškviestas Los Angeles 
liepos 27-30 d. lankosi Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, kurio garbei buvo su
ruošti įvairūs minėjimai, o jų 
metu į lietuvių parapiją atvy
ko žymus Los Angeles kata
likų kardinolas Roger Maho-
ny. 

Ta pačia proga prez. V. 
Adamkus. Los Angeles orga
nizacijų ir Lietuvos Vyčių va
dovų pastangomis, buvo nu
vežtas į laikraščio „Los An
geles Times" redakciją pokal
biui. 

Deja, praėjus beveik mėne
siui laiko apie Lietuvos prezi
dento vizitą Los Angeles mies
te nebuvo parašyta nei ma
žiausios žinutes. Tuo tarpu 
tokių mažai žinomų valstybių 

— Ugandos ar Tanzanijos — 
pareigūnų lankymuisi ar po
kalbius su jais „Los Angeles 
Times" skiria ištisus pusla
pius ir įdeda jų fotografijas. 

Čia kyla klausimas: kodėl 
ignoruojama Lietuva? Ar Lie
tuvos prezidentas V. Adamkus 
išeivijos pareigūnų buvo nu
vežtas į „Los Angeles Times" 
redakciją tik apsilankyti, ti
kintis, kad ir be prašymų apie 
jį laikraštis parašys? Ar nebu
vo Lietuvos išeivijos atstovų, 
kurie galėjo paprašyti redakci
jos pareigūnų parašyti bent 
keletą sakinių apie šį neeilinį 
įvykį? 

Lietuvos vardo garsinimas 
amerikiečių tarpe turėtų būti 
mūsų pirmaeilis veiksnys. 

Vy tau ta s Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

REIKIA VISKO PO 
TRUPUTĮ 

Kai aš pavargstu, beskaity
dama ilgus straipsnius apie 
Lietuvos politiką, liūdną ir 
skurdų daugelio lietuvių gyve
nimą, mielai paskaitau kun. 
Viktoro Rimšelio, MIC, prisi
minimus. Tai atgaiva po 
įtemptų nervingų minčių. 

Skaitai kun. V. R. atsimini
mus ir nusiramini, lyg būtum 
sugrįžęs į anų „gerų laikų" 
dienas. Tiesa, ir tada ne vis
kas buvo visiems labai gerai, 
ar labai lengva. Tačiau džiau
giesi jauno žmogaus troškimu 
siekti mokslo šviesos, pajuti
mu pašaukimo ir. jo ryžtingai 
siekiant, nugalėti visas pasi
taikiusias kliūtis. Tas kelias 
vedė į gražų, garbingą ir kilnų 
tikslą — tarnauti Dievui ir 
žmonėms! 

Pagarba, ištikimybė drau
gams, jų prasmingi pokalbiai, 
rodos, sužadina pasiilgimą 
savo jaunystės draugų, su ku
riais būtų galima aptarti įvai
rius gyvenimo įvykius ir rasti 
atsakymus į nelengvai iš
sprendžiamus klausimus. 

„ Draugui", manau, reikia 
visko po truputį. 

J . Daugėl ienė 
Ormond Beach. FL 

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pa te ikė 
vyriausybei Šalpos pensijų įs
tatymo pakeitimus, pagal ku
riuos teisę į šalpos pensiją įgy
tų abiturientai ar absolventai, 
kurie iki naujų mokslo metų 
pradžios nelaimingų atsitiki
mų metu tapo invalidais. Per
nai į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją kreipėsi 
apie dešimt vidurinių mokyk
lų abiturientų bei aukštes
niųjų ar aukštųjų mokyklų ab
solventų, tapusių invalidais 
nelaimingų atsitikimų metu iš 
karto po mokyklų baigimo ir 
neturinčių draudimo stažo 
valstybinei socialinio draudi
mo pensijai gauti. 'Eitai 

* Greičiau ir daugiau pa
teikti savo bei užs ienio val
stybių informacijos vartoto
jams svarbių, nešališkų žinių 
apie svarbiausius Estijos, Lat-

A.tA. 
MYKOLUI KIZIUI 

m i r u s , J o ž m o n ą J O L A N D Ą i r s ū n ų S A U L I Ų s u 
š e i m a u ž j a u č i a m e ir k a r t u l i ū d i m e . 

Detroito Lietuvių žurnalistų skyrius 

P A D Ė K A 
A.fA. 

IGNAS JUZĖNAS 
Mirė 2000 m. birželio 17 d. palaidotas birželio 20 d. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, SJ, už atsi

lankymą bei maldas laidojimo namuose ir gedulingas 
šv. Mišias palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje ir laidotuvių namuose. 

Nuoširdi padėka dr. J . Valaičiui ir T. Rudaičiui už 
atsisveikinimą koplyčioje. 

Dėkojame sol. A. Barniškiui už giedojimą šv. Mišių 
metu ir ta ip pat vargonininkui muz. F. Stroliai. Labai 
ačiū visiems karsto nešėjams. 

Visiems draugams ir pažįstamiems už atsilankymą 
laidotuvių namuose, už šv. Mišių aukas, aukas labda
rai, gėles, užuojautos pareiškimą žodžiu ir raštu bei ve
lionio palydėjimą į Amžino Poilsio vietą — gili padėka. 

Ačiū Donald M. Petkui ir jo laidotuvių namų perso
nalui. 

Liūdinti š e i m a 

•L 

LIETUVIU FONDAS //IjTHUANlAN FOUNDATION, INC. 
14911 127thSbeeeLemont.!t.60439«(63(|) 257-1616 

Fax (630) 257-1647 

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

2000 m. gegužės mėn. 

1 x $25 Kučiauskienė Kunigunda atm.: įmo. Holz Keith ir 
Andrea, $2,075. 

2 x $50 Daugėla Kazys (miręs) ir Stasė, $450; Noreikienė 
Marija. $800. 

2 x $100 Klosis Vv'altcr. $975; Šakienė Žydrė, $100. 
1 x $250 Mileris dr. Paul. $2.250. 
1 x $500 Mašalaitis Putinas ir Aniliora, $600. 
1 x $14,000 Masiokienės Kolupailaitės Evelinos ir Masio-

ko Broniaus lituanistų studentų šalpos fondas: įm. Masio-
kienė Filomena, $20.000. 

1 x $72,003.50 Mikšio Povilo A. Stipendijų Fondas: testa
mentinis palikimas, $301.003.50. 

I š viso $87,078.50 

2000 m. b i r ž e l i o m ė n . 

1 x $10 Radzavich Family: VV'olff Valeria, $15. 
1 x $25 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Dačys Al

dona, $9.665. 
2 x $50 Ambraziejus Andrius, $150: Motiejūnas Jonas 

atm. įn.; Morrison Michael ir Jeannetteu$50. 
2 x $100 Mažeika Boleslovas atm. įn.: Mažeika Emilija, 

$200; Žemaitis ambasadorius Algirdas ir Vanda, $100. 
1 x $380 Kučiauskienė Kunigunda atm.: Dėdinas dr. Jo

nas ir Nijolė $200. Baltimore Dept. of Veterans Affairs Medi-
cal Center $80. Dainos choras $50, Buivys Justinas ir Dan
guolė $25. Sakamoto-VVengel Steven ir Joy $25, $2.455. 

1 x $1,235 Mickevičienė Marija atm. įn.: Mackiewicz Anto-
ni ir Fara $200, Miller Freeman, Inc. $200. Banaitis Sigitas ir 
Daiva $150, Aukštuolis Mečys ir Genutė $100. Aukštuolis Vy
tautas ir Natalija $100. Cole Sam ir Dorothy $100. Kalnietis 
Jonas ir Jadvyga $50. Tack Jim ir Regina $50. Norsk Pacific 
Steamship Co. $50, Conenna Tomaniaso ir Dalia $40. Ječius 
Kęstutis ir Dalia $30, Aukštuolis Rimantas ir Vita $25, Ku
čas Viktoras ir Regina $25. Landsbergis Algimantas ir Teresė 
$25, Vidžiūnas Ramūnas ir Kristina $25 ir 4 kt . $2,005. 

1 x $5,000 X. $S.550 
1 x $10,000 Vėliaus Kurto Fondas: įm. Vėlius Kurtas, 

$10,000. 
I š v i s o $16,950 00 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 

2000 VI.30- 10.168.791 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kultū

rą, jaunimą 6.681.673 dol. 
Palikimais gauta $5,204.692 dol. 
Padarykime testamentus ir bent dali turto palikime Lietu

vių Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT-
FOR-PROFIT TAX ENEMPT ILLINOIS CORPORATION. . 

"Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybe. ; 

vijos ir Lietuvos šalių politi- tikime buvo pabrėžta būtiny-
kos, ekonomikos, kultūros, tei- be derinti naujienų agentūrų 
sėtvarkos. sporto ir kitus įvy
kius bei renginius Rygoje susi
tarė naujienų agentūrų ETA, 
LETA ir ELTA vadovai. Susi-

veiklos plėtrą, derinti infor
macinių technologinių sistemų 
tobulinimą, naujų informaci
niu produktu kūrimą. iChai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

JAV LB Vidurio vakaru apygardos gegužinėje (iš kaires): Vytautas Jasi-
nevicius. prelatas Ignas Urbonas ir Jonas Gradinskas.Nuotr. E. Šulaičio 

J a u n i m o c e n t r o didžioji 
salė ga:: sutalpinti tik apie 
300 žmonių. - daug mažiau 
negu Martiniąue pokylių salė. 
Taigi visi tie. kurie norėtų 
pasilinksminti metinėje 
..Draugo" šventėje, paskubėki
te užsisakyti bilietus, - greitai 
gali jų ir nelikti. Svečiams 
ruošiama įdomi programa, šo
kiai, laimėjimų traukimai ir 
kitos linksmybės. Šventės die
na - rugsėjo septynioliktoji. 

Edvardas Mineika - me
no darbų kolekcionierius ir 
konsultantas. Pašnekesys su 
juo vyks rugpjūčio 23 d. 7:30 
val.v. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje. Po pokalbio -
priėmimas ir diskusijos. 

Ateit ininkų Studijų sa
vaitgalis Dainavoje vyks 
š.m. rugsėjo 1-4 d. 

I l l inois valst i jos p r o k u 
r o r a s J i m R y a n d a l y v a u s 
I l l inois l ie tuvių r e spub l i 
konų lygos gegužinėje sek
madienį, rugpjūčio 27 d., vyk
siančioje Lemonte, PLC sode
lyje. Gegužinės pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami gamtoje su 
draugais maloniai praleisti 
vasaros sekmadienio popietę 
ir susipažinti su savo valstijos 
pareigūnais. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

T e a t r o fes t ival is Jaunimo 
centre š.m. lapkričio 23-26 d. 

Vytautas Kamantas, su
grįžęs iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo, daly
vaus Lietuviškų studijų savai
tėje Dainavoje, kur rugsėjo 7 
d., ketvirtadienį, savo paskai
toje apžvelgs šiandieninę PLB 
veiklą ir jos ateities planus. 

ŠILUVOS ŠVENTĖ 
PUTNAME 

Šiluvos Marijos šventė sek
madienį, rugsėjo 10 d., bus 
švenčiama Nekartai Pradėto
sios Marijos šventovėje, Put-
nam, CT. Praves naujai Lietu
voje įšventintas Kauno arki
vyskupijos kunigas Kęstutis 
Kevalas, šiuo metu studijuo
jantis Baltimorėje. Dienos pro
grama: 10 v.r. - Registracija, 
klausomos išpažintys. 11 v.r. -
šv. Mišios ir homilija. 12 vai. -
pietūs. 1:30 v.p.p. - konferenci
ja. 2:30 - procesija su Rožinio 
malda, Palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Šia proga galima 
pelnyti, ypatingus Jubiliejinių 
metų Visuotinius atlaidus. 
Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti iki rugsėjo 5 d. telefo
nu 860-928-7955. Visi kvie
čiami. 

KUN. F. KIREILIO 
PAGERBIMAS 

Jau nuo 1973-ųju metų Švč. 
Mergeles Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje dirbęs 
kun. Fabijonas Kireilis išeina 
tikrai užpelnyton pensijon. Vi
sos šioje parapijoje veikiančios 
lietuviškos organizacijos ruo
šia jam pagerbimą rugpjūčio 
27 d., šį sekmadienį, tuoj po 
10:30 vai.r. lietuviškų Mišių 
mokyklos salėje. Visi esantieji 
ir buvusieji Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
parapijiečiai kviečiami daly
vauti iškilmingose Mišiose ir 
pabendravime mokyklos salė
je. Kreipkitės tel. 773-847-
4855. 

Reng imo komite tas 

I l l inois l ietuviai respub
l ikonai sekmaci<-nį. rugpjūčio 
27 d., Pasaulio lietuviq centro 
sodelyje, Lemon >. ruošia savo 
metinę gegužim Pradžia 12 
vai. Gera proga -asipažinti su 
vietos, valstijos ir kongreso at
stovais, malonioje aplinkoje 
pabendraut i su iraugais bei 
pažįs tamais , Bu> skanūs karš
ti pietūs su lietuvišku alumi, 
vert ingų gausių laimikių lai
mėjimai, muzika ir kiti įvai
rumai . Visi kvieaami atsilan
kyti. 

Gražiuos iuose Montefiori 
pav i l jonuose ir soduose Le-
mont, IL, spalio 10 d. vyks su
kaktuvinis Lithuanian Mercy 
Lift dešimtmecic pokylis. Ten 
vyks didieji laimėjimų trauki
mai, bus galima išlošti po du 
lėktuvo bilietus kelionei į Lie
tuvą ir atgal, taip pat tūks
tančio, penkių š::ntų, du dvie
jų šimtų pekiasdvšimties dole
rių laimėjimus. Norėdami įsi
gyti loterijos biietų ar suži
noti daugiau informacijos, 
skambinkite tel.708-448-6173. 

Stasė Gečiauskienė, pa
gerbdama savo mirusio vyro 
Mykolo Gečiausko atmini
mą, parėmė „Draugą" 100 dol. 
auka . Esame labai dėkingi! 

Vyresniųjų l ietuvių cent
re „Seklyčioje" rugpjūčio 23 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
poezijos popiete, dalyvaujant 
autoriui poetui Adomui Jasui , 
kurio eilėraščių rinkinio „Būk 
palaimintas" II laida išleista 
Vilniuje šiais metais. Daly
vaus ir autoriaus duktė Lilija 
Jasa i tė , literatū-os mokytoja. 
Programoje dalyvauja aktorė 
Nijolė Martinaitytė. 

ALUS, MIDUS LIETUVIŠKOJE 
RUDŽIŲ SODYBOJE 

Kadangi eina kalba apie 
garbingus žmones ir neeili
nius įvykius, norisi ištarti 
Vinco Krėvės Mickevičiaus 
legendų tonu: gražų rugpjūčio 
20-osios sekmadienį į aukštą 
Rudžių dvarą Monee, IL, iš 
artimų ir tolimų šalių plaukte 
plauke pulkai svečių, atsilie
pusių į šeimininkų kvietimą: 
..su draugais pabendrauti, 
kepto paršiuko paragauti, 
skaistaus kaimo oro ..pri
sitraukti'" ir. nors kraštas jau 
išlaisvintas, bet tėvynę turime 
gelbėti, gelbėti ir...ir neprisi
minti, kad negailestingas lai
kas veja mus tekinas, bet mes 
dar vis bėgame (nors kartais 
ir be kvapo) - bet vis su žadu'." 

O ta ypatinga proga - tai 
nedažnai ne tik Amerikoje ar 
Lietuvoje pasitaikanti - Ma
ria ir Antano Rudžių 60 metų 
vedybų sukaktis. Šv. Mišias 
aukojo vyskupas Frank Gor-
man. talkinamas kunigų John 
Kuzinsko, Viktoro Rimšelio. 
Vito Mikolaičio. Anthony Pu-
chenski, Petro Banuiio ir daly
vaujant evangelikų reformatu 
kunigui J . Juozupaičiui. 
Mišias lydėjo Fausto Strolios 

ir sūnaus, Margaritos bei Vac
lovo Momkų atliekamos gies
mės. Šventėje dalyvavo Lietu
vos konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas su žmona, gar
bingi lietuvių katalikų vei
kėjai su šeimomis. 

J au Amerikoje gimusių lie
tuvių Maria ir Antano Rudžių 
gyvenimą apibūdino kun. J. 
Kuzinskas. paminėjęs, kad jie 
savarankiško gyvenimo kelią 
pradėjo nuo pieno fermos. 
Buvo darbštūs, atkaklūs, tei
singi ir sąžiningi, gailėjo gyve
nimo nuskriaustųjų, todėl juos 
lydėjo sėkmė ir Dievo palai
ma. Kunigo žodžiais tariant , 
jie buvo labai nusiminę, kai 
Lietuva patyrė Vokietijos ir 
Rusijos okupacijas. „Kai rusų 
okupantai užgrobė Baltijos 
valstybes. Antanas pradėjo 
judėjimą, kad Amerikos Jung
tinės Valstybes nepripažintų 
užgrobimo. Antanas Rudis su 
kongreso atstovu Charles J. 
Kersten iš Wiskonsin valstijos 
įdėjo daug pastangų ir įro
dymų, kad Amerika nepri
pažintų užgrobimo. Byla Ame
rikos kongrese buvo sėk
mingai priimta ir patvirtintas 

neteisėtas užgrobimas. Anta
nas ir Maria veržėsi į kito
kias labdaras, kur buvo ne 
šiaip sau nariai, o aktyvūs na
riai. Daugiau kaip 50 metų 
Maria Rudienė pirmininkavo 
Seselių kazimieriečių rėmėjų 
draugijai, su vyru Antanu 
buvo patarėjai ir aukotojai 
s tatant Švč. Mergeles Marijos 
Gimimo bažnyčią Marąuette 
Parke. Kai Šventasis Tėvas 
Jonas Paulius II prašė kardi
nolo Bernardino surasti patri
otų pastatyti lietuvių bažnyčią 
Punske, kardinolas pakvietė 
Maria ir Antaną Rudžius ir 
pristatė Šv. Tėvo pageida
vimą. Jie sutiko, ir šiandien 
Punskas turi lietuvišką baž
nyčią, pastatyta Maria ir An
tano pastangomis. Šiandien 
jie taip pat yra dideli aukoto
jai ir prisideda prie Šventos 
Šeimos senelių prieglaudos, 
ypač prie naujai statomos 
naujos koplyčios. Milžiniškas 
pasiaukojimas yra Marytės 
pirmininkavimas BALFui. 
Daugiau kaip 25 metus ji veda 
labdaros veiklą kaip pirmi
ninkė. Ačiū Dievui. kad 
žmonės supranta šalpos 
reikalingumą ir Lietuvos oku
pacijos metais, ir šiandien, 
kada Lietuvoje sunki ekono-

Kunigas Remigijus Gaidys. MIC, (kairėje) kartu su marijonų provincijolu 
kun. Donald Petraičiu nusifotografavo „Draugo" knygynėlyje. 

Nuotr. Jono Kuprio 

MARIJONŲ GIMNAZIJOJE -
YPATINGI VAIKAI 

Kunigas Remigijus Gaidys, Petras Kisielius, Juozas Ole
ka, etnologas kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, ir kiti 
bei gausus būrys kunigų mari
jonų. 

1997-ieji -

[).tn<j įjr.i/ių akimirkų biihi ĮHT Ilįj.'t lwnilm Marijos u A 
popK-tinu* Jono Pauliau? I! 
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minė padėtis. Daugiau kaip 
700 senelių kiekvieną dieną 
y ra pavalgydinami Betanijos 
valgykloje Vilniuje, kurią re
mia BALFAas. BALFas remia 
ir mokyklas. Kiekvieną ketvir
tadienį savanoriai išsiunčia 
drabužių siuntiaius į Lietuvą. 
Šį rudenį M. ir A. Rudžių bei 
arkivyskupo A. Bačkio inicia
tyva pradės veikti amatų mo
kykla Vilniuje" 

Lietuvių enc-dopedija skel
bia, kad Maria Rudienė buvo 
Lietuvių Romi s katalikų fe
deracijos direktorė, organiza
vo Čikagos au .štesniosios li
tuanis t inės m* <yklos motinų 
klubą, finans;..'0 literatūros 
vadovėlių leidimą ir t.t. Anta
nas Rudis, plie o pramoninin
kas, aktyviai veikė ALTe. 
BALFe. Liet. 'ių Bendruo
menėje, išer. jos Lietuvių 
krikščionių de-iokratų sąjun
goje, daugelyje šių organiza
cijų užimdar as vadovau
jančias pozicija, buvo ne vie
nos amenkie i ; . organizacijos 
steigėjas (pvz.. .National stra-
tegy forum~> ir narys, savo 
įvairiapuse v< kla išgarsėjęs 
ne tik lietuv ų tarpe, bet 
plačiai žinoma- ir ta rp Ameri
kos politikų. Ii 45 m. jis daly
vavo JAV delegacijoje į JT ir 
t.t. 

Už nuopelnu- Maria ir An
t anas Rudžiai ra. pelnę dau
gelį apdovaru j mų, iš kurių 
svarbiausieji yri, žinoma, po
piežiškieji. La tuvos krikšto 
600 m. sukakies proga per 
iškilmingas )amaldas Ro
moje, Maria Viggiore bazili
koje, Čikagos cardinolas Jo-
seph L. Benardin įteikė 
Rudžiams p<>-iežiaus Jono 
Paul iaus II žynenis - Mana 
Rudienei moda „Pro Ecclesia 
et Pontifice". > Antanui J. 
Rudžiui - ritero komendanto 
laipsnio Šv. '-rigaliaus Di
džiojo ordiną. 

Apie šią džiugią švente bus 
dar ne k. -tą rašoma. 
• 'irlel pirmojoje inuteje belieka 
pridėti, kad da vių gerą nuo
taiką palaike i lostabi Rudžiu 
sodybos, prim nančios lietu 
viską dvarą, a įlinka su eže
rėliu, piliak. niu ir vešlia 
iniL'mciiij.'i. p:; KIOS vni^'-s ir 
•jeras oras. 

Audron* V. Škiudaitr 

MIC, išvažiuodamas iš Čika 
gos, džiaugiasi, - jis išveža 
daug aukų, kurių prireiks rug
sėjo 1 dieną mokslo metus 
pradedančiai Marijonų gimna
zijai Marijampolėje. Kun. R. 
Gaidys, šios gimnazijos direk
torius, sako, kad atverdama 
senojo, suremontuoto pastato 
duris, gimnazija ypatingą ačiū 
taria įvairiems užsienio fon
dams ir organizacijoms. Be
veik visos lėšos buvo gautos 
tik iš rėmėjų ir geradarių. 
Dosniai aukojo ir padėjo Ame
rikos, ypač Čikagos, lietuviai, 
marijonų provincijolas • kun. 
Donald Petraitis, MIC, kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC, Ame
rikos Šv. Kazimiero provinci
ja, Italijos Vyskupų Konferen
cija, „Renovabis" prie Vokieti
jos Vyskupų Konferencijos ir 
kt. Yra aukų iš visos pasaulio 
- Australijos, Anglijos, nėra 
tik iš Grenlandijos ir Afrikos. 

Gimnazijos pradžia 

Prieš 250 metų prie gražio
sios Šešupės įsikūrę vienuoliai 
marijonai pradėjo steigti mo
kyklas ir patys joms vadovau
ti. Tuo laiku marijonai Sūdu
voje buvo autoritetingiausia 
vienuolija, kuri daugiau kaip 
du šimtmečius švietė' liaudį, 
misionieriavo ir, kaip rašė 
Juozas Guobis, - „ugdė visuo
menės sąžinę". 

1921 metais Švietimo minis
terija marijonams leido Mari
jampolėje steigti privačią 
aukštesniąją mokyklą, kuri 
buvo pastatyta (1921-1923 m.) 
už užsienyje gyvenančių lietu
vių suaukotas lėšas. 1923 m. 
vienuolyno teritorijoje buvo 
pastatyta trijų aukštų gimna
zija su bendrabučiu. Tais pa
čiais metais gimnazija buvo 
prilyginta valstybinėms mo
kykloms. 

Norinčių mokytis Marijonų 
gimnazijoje buvo gana daug. 
taigi klasėse mokydavosi nuo 
20 iki 30 jaunuolių. Į gimna
ziją buvo priimami berniukai 
nuo dvylikos metų. Iki 1940 -
ųjų. gimnazijos uždarymo me
tų, buvo išleista dvylika abi
turientų laidų. Tarp mokyklos 
pedagogų buvo rašytojai Vin
cas Ramonas ir Alfonsas Seš-
plaukis-Tyruolis, istorikai dr. 
kun. Juozapas Stakauskas ir 
dr. Antanas Kučas-Kučinskas. 
Pasižymėję auklėtiniai - dr. 

atsikūrimo metai 
1997-aisiais Lietuvos Kuni

gų marijonų provincija atkūrė 
Marijampolės Marijonų mo
kyklą kaip 1923-1940 metais 
veikusios Marijonų gimnazijos 
tęsėją ir jos teisių paveldėtoją. 
Tačiau dar 1996 m. kunigų 
marijonų atgautas senosios 
gimnazijos pastatas atrodė 
tiesiog apgailėtinai ir pirmiau
sia teko jį kapitališkai remon-
ruoti. J au 1996 m. kun. R. 
Gaidys lankėsi Amerikoje, tie
sė ranką ir ieškojo pagalbos. 
Gimnazijos atstatymo darbuo
se reikėjo ne vien tik materia
linės paramos. Buvo ieškoma 
pedagogų. Pradžioje jau vei
kiančiai mokyklai patalpas su
teikė pradinė mokykla-darže-
lis „Želmenėliai", o vėliau -
Marijampolės 5-oji vidurinė 
mokykla. Buvo įkurta pirmoji 
penkta klasė. 

Gimnazijos direktoriui daž
nai tekdavo laužyti galvą, iš 
kur paimti pinigų, kad būtų 
sumokėti atlyginimai mokyto
jams. Kunigas dažnai visą 
naktį melsdavosi prie Palai
mintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio sarkofago, esančio 
Marijampolės marijonų bazili
kos koplyčioje. Ir, kunigo žo
džiais tariant, kitą rytą visuo
met atsirasdavo išsigelbėji
mas. Išgelbėtojais dažnai bū
davo norintys aukoti turistai. 
Po metų mokytojams jau dalį 
atlyginimo skirdavo miesto sa
vivaldybė. 

Vaikai gimnazijoje -
ypatingi 

Rugsėjo 1 dieną duris atver
siančioje gimnazijoje, kun. R. 
Gaidžio žodžiais tariant, senos 
yra likusios tik pastato sienos 
ir mokyklos lenta, kurią mo
kyklos direktorius rado bažny
čios stoginėje. Šalia gimnazi
jos pastato išsidriekę vienuo
lyno namai, kuriame gyvena 
vienuoliai ir veikia Vilkaviš
kio kunigų seminarija, taip 
pat yra bažnyčia ir spaustuvės 
namas. 

Mokyklos direktorius, pasa
kodamas apie dalykus, dėsto
mus gimnazijoje, pabrėžia, 

kad Marijonų gimnazija dirba 
pagal valstybinę programą, 
bet remiasi krikščioniškomis 
vertybėmis. Patys gimnazijos 
mokytojai sako, kad čia moki
niai visai kitokie nei valsty
binėse mokyklose - sąžinin
gesni, dvasingesni. 

Mokytojai į gimnaziją atren
kami ne tik pagal savo dalyko 
žinojimą, bet pagal tai, ar yra 
praktikuojantys katalikai, ar 
gyvena, priėmę Santuokos 
sakramentą. Mokyklos direk
torius mano, kad mokytojas 
turi rodyti mokiniams pavyz
dį. Iš viso su direktoriumi ir 
buhaltere gimnazijoje yra 16 
darbuotojų. 

Ypatingą dėmesį mokykloje 
stengiamasi kreipti į vaiko 
dvasinį pasaulį. Stengiamasi 
ne per prievartą mokyti vai
kus galvoti ir gyventi pagal 
krikščioniškąsias vertybes. 
Yra tikybos pamokos, jas dės
to pats direktorius. Gimnazi
joje pamokos prasideda mal
da, cengiamos susikaupimo 
dienos, kuriose dalyvauja ir 
tėvai. Kun. R. Gaidys sako, 
kad galbūt gimnazija, pratęs-
dama senąsias tradicijas, atei
tyje bus humanitarinės pak
raipos kalbų mokymo mokyk
la. 

Jau beveik suvalkiet is 

Kunigas Remigijus Gaidys -
ne suvalkietis, tačiau sakė, 
kad jau baigia išmokti būti su
valkiečiu. Iš pat pradžių, 
1991-aisiais atvykus į Suval
kiją, jį stebino žmonių atviru
mas ir tiesumas. Pats kunigas 
- atvykęs iš Kauno vyskupi
jos, o gimė ir užaugo Jonavoje. 
Dar 1986-aisiais, draudžia
mais laikais, tapo marijonu. 
Kun. R. Gaidys yra baigęs 
Kauno kunigų seminariją, stu
dijavęs Romoje, dirbęs dai 
dviejose parapijose. 1991 me
tais marijonų provincijolas 
kun. Donald Petraitis paklau
sęs, ar jis nenorėtų sugrįžti 
pas marijonus. „Aš atsakiau 
„taip", - pasakoja kunigas R 
Gaidys. Dabar jis - ir Mari 
jonų gimnazijos direktorius, ii 
tikybos dėstytojas, ir provinci 
jos ekonomas. 

Rugsėjo 1-ąją gimnazija pra 
deda naujuosius mokslo me 
tus, ir mokyklos direktorius 
žino, kad ateityje nebus leng 
va. Tačiau su Dievo palaima 
Švč. Dievo Motinos bei Palai 
mintojo arkivyskupo Jurgu 
Matulaičio, MIC, užtarimu be 
geros valios žmonių pagalbj 
gimnazija žengs pirmyn. C 
visi tie, kurie norėtų padėti ai 
sužinoti, kaip mokytojams ii 
mokiniams sekasi naujuose 
rūmuose, kviečiami rašyt 
skambinti arba atvykti tiesia 
į Marijampolę! Gimnazijo; 
adresas: Bendoriaus 3, Ma 
rvampolė: tel. 370-4359276 
arba 3 70-4351427. Jei kas 
nors norėtų pagelbėti auka 
galėtų ją siųsti marijonų pro
vincijolui kun. D. Petraičiui 
arba kun. V. Rimšeliui šiuc 
adresu: 6336 S. Kilbourn.. 
Chicago, IL 60629. 

E. Andrulytė 

i ii l l | 3 l 

• . • . . ' . . . - . ., r et 

••^•.v*r. 
.ar »-, 

Marijonų ginui M.'• ijnmpotėjr prirūkai ii : :- l i l i - M l -




