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Patvirtinta Lietuvos stojimo
į ES ekonominė programa

Vilnius, rugsėjo 24 d, 
(BNS) — Vyriausybė pirma
dienį patvirtino ekonominę 
programą laikotarpiui iki sto
jimo į Europos Sąjungą (ES). 
Valstybė dabar turi pirmąjį 
valstybės ūkio plėtros planą, 
pagal kurį gyvens iki stojimo į 
ES.

Lietuva per šį laiką žada 
subalansuoti valstybės paja
mas ir išlaidas, garantuoti 
valstybinės valiutos pasto
vumą, plėtoti ūkį ir vykdyti 
nepriekaištingą privatizavi-

Projektas parengtas vado
vaujantis Europos Komisijos 
ekonomikos ir finansinių rei
kalų generalinio direktorato 
reikalavimais ir turi būti pa
teiktas iki spalio 1-osios.

NBA sezonui „Trail Blazers” 
ruošiasi be Arvydo Sabonio

Portlandas, rugsėjo 22 d. 
(AFP-BNS) — Jausdami men
kus Arvydo Sabonio ketinimus 
sugrįžti į NBA lygą, Portlando 
„Trail Blazers” klubo vadovai 
rugsėjo 21d. pasirašė vienerių 
metų sutartį su vidurio puo
lėju Chris Dudley.

211 cm ūgio amerikietis, per 
savo karjerą lygoje įmetantis 
tik 46 proc. baudų metimų, 
neturi 221 cm ūgio Lietuvos 
krepšininkui būdingų žaidimo 
įgūdžių. Tačiau „Trail Bla
zers” klubo treneriai vis la
biau nekantrauja, nesulauk
dami galutinio A. Sabonio ap
sisprendimo.

Beveik visą vasarą su šeima 
praleidęs Lietuvoje, A. Sabo
nis kol kas oficialiai nepa
reiškė apie savo ketinimus

* Geriausias visų laikų
Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis patvirtino ke
tinąs tesėti pažadą ir karjerą 
baigti Kauno „Žalgiryje”, ku
riam atstovavo 1981-1989 me
tais. (LR, Elta)

* Lietuvai rengiantis na
rystei Europos Sąjungoje, 
teks prisiderinti prie ES rei
kalavimų ir kasmet paskutinį 
kovo sekmadienį įvesti vasa
ros laiką, o paskutinį spalio 
sekmadienį jį atšaukti. (LR, 
Efta)

* Dar šį mėnesį Rusijos 
dųjų susivienijimas „Gaz
prom” turi nustatyti nuo kitų 
metų įsigaliosiančią dujų kai
ną Lietuvai. Iki šiol dujų kai
na buvo nustatoma atsižvel
giant į mazuto kainas Europos 
biržose. Nors „Lietuvos dujų” 
ir „Gazprom” ilgalaikiame su
sitarime numatyta konkreti 
naujos kainos nustatymo data 
— šių metų trečiasis ketvirtis, 
kuris baigiasi po kelių dienų, 
rusai rengiasi kainą nusta
tinėti tik po to, kai bus aišku, 
ką jie gaus privatizuojant Lie
tuvos dujų įmonę. (LR, Elta)

Seimo narys, Centro są
jungos pirmininkas Kęstu
tis Glaveckas Anykščiuose pa
ragino savivaldybės vadovus 
ir kitus anykštėnus bylinėtis 
su Finansų ministerija dėl ra
jonui suteiktų paskolų likimo. 
„Jūsų skolos prilygsta viene
rių metų biudžetui — jei norė
site jas grąžinti, turėsite vi
siems metams sustabdyti 
Anykščiuose bet kokią veiklą”, 
šakė jis. Priminęs, kad pasko
la gauta laiduojant ir Finansų 
jpinisterįjai, K. Glaveckas pa
ragino anykštėnus per teismą 
įrodyti šios ministerijos atsa
komybę dėl nepasiteisinusio 
finansinio projekto. ibnsi

Kai kurie nepriklausomi 
žinovai kritikuoja programą, 
neva ji sukurta siekiant įtikti 
ES biurokratams, kitiems abe
jonių kelia nerealūs pertvarkų 
finansavimo šaltiniai, tre
tiems ji atrodo neparemta 
šiuolaikinės ekonomikos poli
tikos principais.

Vyriausybė spėja, kad šie
met ūkis augs maždaug 4.5 
proc., kitąmet — 4.7 proc. Nu
matoma, kad šių metų pabai
goje infliacija turėtų būti tarp 
2.2 ir 2.6 proc., 2002 m. pabai
goje — 1.9-2.3 proc., o 2004 
m. ir 2005 m. pabaigoje ji 
turėtų nusistovėti apie 2 proc. 
— būtent tokio infliacijos lygio 
ES valstybėse siekia Europos 
centrinis bankas.

žaisti Portlando komandoje, 
nors treniruočių stovyklą 
„Trail Blazers” pradės mažiau 
nei po dviejų savaičių. Lietu
vio agentas Herb Rudoy nuo
lat kartoja, jog Lietuvos 
krepšininkas jam praneš apie 
savo planus, kai tik apsispręs.

„Blazers” durys A. Saboniui 
sugrįžti ir toliau liks atviros, 
tačiau esama požymių, jog jis 
nenori sugrįžti šiam sezonui. 
„Vis labiau panašu, jog krep
šininkas nesugrįš, nors oficia
liai kol kas nieko nebuvo pa
reikšta”, sakoma Portlando 
komandos pareiškime spau
dai.

A. Sabonis, kuriam gruodžio 
mėnesį sukaks 37-eri, per 
2000-2001 metų NBA sezoną 
uždirbo daugiau nei L1 mln. 
dolerių. Pasak neoficialių šal
tinių, „Trail Blazers” vedė de
rybas su krepšininko agentu 
dėl žymiai mažesnio atlygini
mo ateinančiam sezonui.

A. Sabonis NBA „naujokų 
biržoje” į Portlando komandą 
buvo pakviestas 1986 metais 
24-tuoju, tačiau dar beveik 
dešimtmetį žaidė Europoje. 
Lietuvos krepšininkas į Port- 
landą atvyko 1995 metais ir 
greitai tapo vienu geriausių 
NBA lygos vidurio puolėjų. 
Sėkmingiausias A. Saboniui 
buvo 1997-1998 m. sezonas: 
per rungtynes jis pelnė viduti
niškai po 16 taškų ir po krep
šiais atkovojo po 10 kamuolių.

Traumos ir nesugebėjimas 
sustabdyti Los Angeles „La- 
kers” vidurio puolėjo Sha- 
ąuille O’Neal sumenkino Lie
tuvos krepšininko žaidimą. 
Praėjusį sezoną per 61 rung
tynes A. Sabonis vidutiniškai 
pelnė 10.1 taško bei atkovojo 
po 5.4 kamuolio. Tai blogiausi 
jo statistikos rodikliai per visą 
6 metų karjerą NBA.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino nauju 
Estijos prezidentu išrinktą Ar- 
nold Ruutel ir palinkėjo toliau 
plėtoti dvišalius santykius. 73 
metų A. Ruutel, kuris į prezi
dentus kandidatavo trečią 
kartą, buvo prieštaringiausiai 
vertinamas kandidatas. Jis 
buvo Sovietų Estijos vadovas 
1991 m., kai valstybė atkūrė 
nepriklausomybę. Oponentai 
kritikavo jo komunistinę pra
eitį, tačiau žmonės plačiai rė
mė kaimiškos Liaudies sąjun
gos garbės pirmininką A. Ruu
tel, kuris prieš 10 metų sėk
mingai vedė derybas su tuo
metiniu Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin dėl Estijos nepri
klausomybės pripažinimo.iBNS)
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Tarp daugybės Vilniuje savaitgalį vykusių kultūrinių renginių išsiskyrė rugsėjo 23 dieną pačioje sostinės širdyje 
— Katedros aikštėje — atlikta G. Verdi opera „Aida” Po atviru dangumi ši opera Vilniuje buvo atlikta beveik- 
prieš 30 metų. • Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BNS žinių agentūrų pranešimais)

Premjeras neigia kalbėjęs apie 
Rusijos karinį tranzitą

Vilnius, rugsėjo 24 d. (BNS) 
— Lietuvos premjeras Algir
das Brazauskas pabrėžė, kad, 
viešėdamas Maskvoje, su Ru
sijos vyriausybės vadovu ne- 
aptarinėjo karinio tranzito per 
Lietuvą į Karaliaučiaus sritį.

Jis sakė, kad ruošdamasi di
dinti investicijas Karaliaučiu
je, Rusijos vyriausybė .norėtų 
turėti tam tikras garantijas, 
kad Lietuvoje pasikeitus ka
dencijai, susiformavus naujai 
vyriausybei, išliks garantuo
tos sąlygos, kad šitas visų rū
šių tranzitas per Lietuvos teri
toriją vyks”.

A. Brazauskas pabrėžė kal
bėjęs apie dujų, elektros ener
gijos, „visų rūšių krovinių ir 
keleivių tranzitą”. „Savo ruož
tu aš pasakiau, kad mes irgi 
turime turėti garantijas, kad 
dujos, nafta ir galbūt kiti 
energetiniai resursai būtų ga
rantuoti Lietuvai, ir visa tai 
būtų užfiksuota ilgalaikiuose 
susitarimuose”.

Praėjusios savaitės pabaigo-

* Konservatorių vadovas
Vytautas Landsbergis ragi
na Rusijos politikus neprime
tinėti Lietuvai „klaidingos 
sampratos”, neva busimoji 
Lietuvos narystė Europos Są
jungoje ir NATO sukels kai
myninės Karaliaučiaus srities 
izoliaciją. V. Landsbergis įspė
ja Lietuvos politikus neįkliūti 
į klaidingą sampratą dėl „Ka
raliaučiaus - Kaliningrado” 
krašto ateities, kurią „ypač 
mėgina primesti Rusijos poli
tikai — neva Kaliningrado at
eitis bus problemiška, o prob
lemą sukurs Lietuvos narystė 
Europos Sąjungoje ir NATO”. 
„Taip Lietuvą norima daryti 
kažkokia Kaliningrado atsili
kimo kaltininke, o Lietuvos 
politikus versti apgailestau
ti, vos ne atsiprašinėti ir ką 
nors žadėti”, rašoma V. Lands
bergio pareiškime. ibnsi

* Netikėtos visuomenės 
reakcijos sulaukė didmeni
ne kompiuterinės technikos 
prekyba užsiimanti Kauno 
bendrovė „Saugūs duomenys”. 
Ji klientams siūlo ir kompiu
terio vadinamosios pelės ki
limėlių su naktiniu New York 
vaizdu. Manhattan’o fone pui
kiai matyti du World Trade 
Center dangoraižiai, kuriuos 
rugsėjo 11 d. sugriovė teroris
tai. Bendrovė ieškos būdų, 
kaip padidinti tokių kilimėlių 
pardavimą, o gautą pelną ke
tinama pervesti į JAV amba
sados Vilniuje sąskaitą. (LR, 
KD, Elta)

je kai kurių politikų ir polito
logų susirūpinimą sukėlė abe
jonės, ar A. Brazauskas, po vi
zito Maskvoje kalbėdamas 
apie „teisėtus” Rusijos intere
sus užsitikrinti tranzitą į Ka
raliaučiaus sritį per Lietuvą, 
neturėjo galvoje ir karinio 
tranzito. Tokių abejonių kilo 
po to, kai A. Brazauskas, žur
nalistų paklaustas, ar turimas 
galvoje ir kariftis tranzitas, at
sakė, kad „čia viskas eina į 
vieną bendrą reikalą”'.

* Lietuvoje gyvena apie 
10,000 Alachą garbinančių
žmonių. Jų gyvenimas po kru
vinosios rugsėjo 11-osios nepa
sikeitė. Per pastarąsias dienas 
nebuvo pastebėta agresijos 
ženklų prie keturių valstybėje 
veikiančių mečečių. Dvi iš jų 
yra Vilniaus rajone, po vieną 
— Alytaus rajone ir Kaune. 
Incidentų nebuvo ir Pabradės 
užsieniečių registravimo cen
tre. „Mūsų nei anksčiau, nei 
dabar niekas nebado pirštais”, 
sakė Lietuvos totorių bendruo
menės vadovas Jonas Alek
sandravičius. (LR, Elta)

* Išlaikyti Seimą valsty
bei per metus kainuoja 
maždaug tiek pat, kiek ir 
dešimtį stambiausių valstybės 
kultūros įstaigų. „Kauno die
na” pabandė išsiaiškinti, ko
kia Seimo metinio biudžeto 
struktūra. Kai kuriais atvejais 
išlaidos kelia didelių abejonių, 
ypač tūkstantinės kompensa
cijos Seimo nariams. (KD, Elta)

* Metilo spiritas, kuriuo 
apsinuodiję šį mėnesį mirė 
jau 60 Estijos gyventojų, gali 
būti pradėtas krauti Klaipė
dos uoste. Tokį norą pateikė 
Klaipėdos jūrų krovinių kom
panijos (KLASCO) generalinis 
direktorius Bronislovas Lu
bys. Iki spalio 3 d. už gamtą, 
visuomenės sveikatą ir žmo
nių saugumą atsakingos in
stitucijos turi pareikšti savo 
nuomonę dėl galimos metano
lio terminalo statybos. (R, Elta)

* Atlikę patikrinimą, Spe
cialiųjų tyrimų' tarnybos 
Klaipėdos skyriaus (STT) pa
reigūnai iškėlė prielaidą, kad 
su nusikalstamu pasauliu sie
jamo Kauno „Koncerno SBA” 
ir jo dukterinės įmonės „Azov- 
litas” veikėjai iš Klaipėdos re
gione esančių strateginių įmo
nių privatizavimo galėjo su
sikrauti dešimtis milijonų litų. 
Vien už „Vakarų laivų remon
to” (VLR) miglotą privatiza
vimą kauniečiai galėjo į ki
šenę įsidėti apie 10 mln. litų.

(K. Elta)

* JAV Valstybės sekreto
rius Collin Powell paragino 
tris Baltijos valstybes pareng
ti veiksmų planus kovai su 
tarptautiniu terorizmu. Tai 
sakoma C. Powell laiške Lie
tuvos užsienio reikalų minist
rui Antanui Valioniui. Kaip 
pranešė URM Informacijos ir 
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas, JAV 
valstybės sekretorius pabrė
žė, kad teroro aktai „nesu
menkino ryžto siekti preziden
to George W. Bush kalboje 
Varšuvoje paskelbto tikslo — 
sukurti vientisą, laisvą ir sau
gią Europą”. „Trys Baltijos 
valstybės per JAV ir Baltijos 
valstybių chartiją bei Partne
rystės tarybą gali pasitarnauti 
šioms pastangoms. Raginu jus 
parengti veiksmų programą, 
numatant individualius ir 
bendrus veiksmus, prisijun
giant prie pasaulinės kovos su 
baisia terorizmo rykšte”, ra
šoma C. Powell laiške. (Bnsi

* Lietuva prisijungė prie
Europos Sąjungos vadų pa
sirašytos deklaracijos, kuria 
reiškiamas aiškus pritarimas 
JAV rengiamam atsakui po 
New Yorke ir Vašingtone 
įvykdytų teroro išpuolių. Toks 
sprendimas priimtas rugsėjo
22-osios rytą, kai Briuselyje į 
valstybes-kandidates kreipėsi 
ES viršūnių tarybos atstovai, 
prašydami paramos šiai de
klaracijai. (LR, Elta)

* „Didžiausios teroristės 
yra pačios Jungtinės Val
stijos. Tai juk jos su taikos 
balandžiu vadinamu Atlanto 
paktu daužė Bagdadą, mano 
gražuolį Belgradą”, tokiais 
žodžiais Ameriką, paskelbusią 
karą terorizmui, pasmerkė Pa
nevėžyje kalbėjęs Seimo narys 
socialdemokratas Virmantas 
Velikonis. Jis baisėjosi, kad 
JAV Kongresas, prezidentui 
Goerge W. Bush paskelbus 
apie negailestingą kovą su 
terorizmu, plodamas stojosi 
kelis kartus. „Tai man prime
na Hitlerį, kai jis apakintą 
tautą šaukė žygiui į Rytus”.

(LR, Elta)
* Seimo Užsienio reikalų

komiteto pirmininkas, so
cialdemokratas Gediminas 
Kirkilas pareiškė, jog antia- 
merikietiški jo frakcijos kole
gos Virmanto Velikonio pa
reiškimai neatitinka Lietuvos 
socialdemokratų partijos nuo
statos. „Manau, kad tai yra 
paties V. Velikonio neįsigili- 
nimas į realią situaciją. Tai — 
jo asmeninė nuomonė, ktui 
šiuo atveju neatitinka oficia
lias LSDP pozicijos”, sakė G. 
Kirkilas. ibnsi

Ankara. NATO priklausanti Turkija.šeštadienį paskelbė, jog
patenkino JAV prašymą leisti transportiniams lėktuvams pasi
naudoti Turkijos oro erdve ir oro bazėmis rengiant atsaką teroro 
išpuoliams JAV. Pareiškime sakoma, jog Turkija taip pat pasiren
gusi pasidalyti žvalgybos informacija apie šiaurės Afganistane 
prieš Talibaną veikiančių įvairių grupių padėtį.

Abu Dabi. Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) šeštadienį pa
skelbė, jog Afganistaną kontroliuojančiam Talibanui davė 24 va
landas uždaryti savo ambasadą ir išvykti. Kiek anksčiau JAE nu
traukė diplomatinius ryšius su Talibanu, nes šis atsisako išduoti 
terorizmo išpuoliais JAV kaltinamą Osama bin Laden.

Islamabadas. Pakistanas neketina pasekti JAE pavyzdžiu ir 
nutraukti diplomatinių santykių su Afganistaną kontroliuojančiu 
Talibanu, šeštadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jos ats
tovas spaudai pranešė, jog Islamabadas, kuriame yra vienintelė 
pasaulyje Talibano ambasada, vaidina esminį vaidmenį užtikri
nant Kabulo bendravimą su likusiu pasauliu.

Astana. Vatikanas pirmadienį pareiškė teikiąs pirmenybę ne
smurtiniam krizės, kurią sukėlė teroro išpuoliai Jungtinėse Vals
tijose, sprendimui, tačiau sakė suprasiąs Vašingtoną, jeigu jis nu
spręs panaudoti jėgą ir tokiu būdu apsaugoti savo piliečius nuo 
galimų panašių išpuolių ateityje. Vatikano nuostatą dėl tarptauti
nės krizės ir JAV rengiamo atsako į teroro išpuolius moralinio tei
sėtumo išsakė šiuo metu Kazachstane viešinčio popiežiaus Jono 
Pauliaus II atstovas spaudai Joaąuin Navarro-Valls.

Islamabadas. Talibano vadas, mula Mohammad Omar pirma
dienį sakė, kad pasaulinį terorizmą bus galima įveikti tik tuo at
veju, jei JAV išves savo pajėgas iš Artimųjų Rytų. „Jei Amerika 
nori padaryti galą terorizmui, ji turi atitraukti savo pajėgas iš 
Persijos įlankos ir neberodyti šališkumo palestiniečių klausimu”, 
sakė Talibano vadas. Be to, Talibanas pranešė, kad vis dar negali 
rasti Osama bin Laden, kuriam norima perduoti prašymą išvykti 
iš valstybės. „Kur jis yra, tiksliai nežinau. Stengiamasi jį surasti. 
Jis gali slėptis Afganistane”, sakė Talibano ambasadorius Pakis
tane Abdul Salam Zaeef. Sekmadienį Talibanas paskelbė nuspren
dęs vadovautis islamo teologų tarybos nutarimu ir rekomenduoti 
O. bin Laden išvykti.

Kabulas. Afganistaną valdantis Talibano judėjimas mobilizavo 
300,000 žmonių kovoti su JAV, pirmadienį sakė Talibano gynybos 
ministras. „Gynybos ministerija užregistravo 300,000 papildomų 
žmonių, turinčių Jihad’o (šventojo karo) patirties, sakoma minist
ro mulos Obaidullah pranešime. Pranešime nurodoma, kad norą 
kovoti išreiškė šimtai tūkstančių afganistaniečių. Pranešime pri
duriama, kad Talibanas vis dar nori išvengti konflikto su JAV, o 
Vašingtonas dar kartą raginamas nepulti Afganistano, nes toks 
puolimas esą grėstų viso regiono pastovumui.

Vašingtonas. JAV valdžia paskelbė sumokėsianti 25 mln. dol. 
už informaciją, kuri padės sulaikyti labiausiai ieškomą tarptau
tinį teroristą Osama bin Laden.

Dubai. Pagrindinis JAV įtariamasis dėl kruvinų rugsėjo 11- 
osios teroro išpuolių Osama bin Laden ragina pakistaniečius stoti 
į kovą ir padėti apginti Afganistaną nuo amerikiečių puolimo, pir
madienį pranešė Kataro televizija „al-Jazeera”, cituodama rugsėjo 
23 d. O. bin Laden pareiškimą. „Mes raginame mūsų brolius mu
sulmonus Pakistane visais įmanomais būdais stengtis sutrukdyti 
amerikiečių kryžiuočiams įsiveržti į Pakistaną ir Afganistaną”, sa
kė Saudi Arabijos disidentas, kurio arabų kalba rašytas pareiš
kimas į Kataro televiziją buvo atsiųstas faksu.

Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin pirmadienį kate
goriškai atmetė galimybę, kad į Afganistaną gali būti nusiųsti Ru
sijos kareiviai, tačiau pažadėjo paramą Talibanui opozicinei Šiau
rės sąjungai. „Mes nesiųsime savo kareivių į Afganistaną, bet ‘ko
ridorius’ atidarysime ir padėsime su valdančiąja, Talibano režimu 
kovojančia Šiaurės sąjunga”, sakė prezidentas per Kremliuje vy
kusį susitikimą su Valstybės tarybos prezidiumo nariais, rūmų 
pirmininkais ir Federalinio Susirinkimo parlamentinių grupių 
vadovais.'V. Putin patvirtino, kad Rusija teiks politinę ir moralinę 
paramą JAV kovoje su terorizmu, taip pat perduos specialiųjų tar
nybų turimą informaciją, tačiau savo oro erdve leis naudotis tik 
atliekant humanitarinius skrydžius.

Dušanbė. Aukštas antitalibaniškosios opozicijos pareigūnas 
pareiškė manąs, kad Osama bin Laden su Talibano dvasiniu va
du, mula Mohammad Omar slapstosi pietinėje Afganistano dalyje. 
Šaurinės sąjungos užsienio reikalų ministras daktaras Abdullah 
Abdullah, kurį Jungtinės Tautos pripažįsta kaip Afganistano vy
riausybės narį, pareiškė manąs, jog O. bin Laden kartu su Taliba
no dvasiniu vadovu gali būti rasti ir suimti. „Tai pirmas kartas, 
kai mula Omar slapstosi”, sakė pareigūnas.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush pirmadienį nu

rodė įšaldyti visas lėšas, kuriomis Amerikos teritorijoje gali nau
dotis 27 žinomi teroristai ir teroristinės organizacijos. Jis paragi
no taip pasielgti ir užsienio valstybių bankus: „Pinigai yra gyvas 
teroro operacijų kraujas. Todėl šiandien mes prašome pasaulio nu
traukti išmokas teroristams”. Šiuo įsaku taip pat numatyta įšal
dyti ir Osama bin Laden bei jo organizacijos „Al Qaeda” turtą.

Astana. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas yra „didelė 
garbė” Kazachstanui, pareiškė prezidentas Nursultan Nazarbejev. 
Pasak jo, tai, jog Kazachstanas tapo pirmąja valstybė regione, ku
rią aplankė Šventasis Tėvas, „yra ženklas, kad valstybėje 10 me
tų vykdomos reformos neliko nepastebėtos”. Prezidentas pažymė
jo, jog jo vizitas „itin malonus” katalikams, kurių valstybėje yra
apie 300,000. Be to, prezidentas 
pareiškė, jog Kazachstanas, 
esant būtinybei, padės pasaulio 
bendrijai kovoti su terorizmu 
bei suteiks karinę pagalbą.

KALENDORIUS
Rugsėjo 25 d.: Aurelija, Kleopas, 

Ramvydė, Vaigintas, Vladislovas, 
Želvė.

Rugsėjo 26 d.: Gražina, Justina 
(Justė), Kipras, Kosmas, Vydenis.
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SVEIKATOS KKAL7S/AL4IS
PATS SUSITVARKYK —NEREIKĖS 

TVARKYTIS ŠIRDŽIAI (4)
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Svarbiausia pakeisti — 
prašalinti galimus pavojus šir
džiai yra rūkymas. Naudin
giausias ir medicinos visame 
pasaulyje garsinamas faktas 
yra, kad nerūkorių širdys il
giau ir sveikiau laikosi už rū
kančiųjų. ' Taigi, nerūkoriai 
širdimi miršta daug rečiau, 
negu rūkoriai. Taip pat žino
tinas faktas, kad paliovusiųjų 
rūkyti. širdimi mirtingumas 
sumažta beveik prilygdamas 
niekada nerūkiusių tokiam 
mirtingumui. Irgi nepamiršti
na, kad rūkymas — tai tas 
rūkoriaus dūmų įkvėpimas, 
irgi didina pavojų susirgti rū
kymo sukeliamomis ligomis.

Viena tų ligų yra smegeninis 
paralyžius — „strokas”. Ciga
rečių rūkymas artina pavojų 
juomi susirgti. Mat, rūkymas 
greitina sklerozę ir praeinantį 
kraujospūdžio padidėjimą, ku
ris susidraugauja su „stroku”.

Dar to negana. Rūkant ga
minasi enzimas, prisidedąs 
prie atsiradimo išpūslėjimo — 
aneurizmų arterijų sienelėje. 
O rūkant pasigaminąs anglies 
viendeginis — smalkės suma
žina deguonies kiekį kraujyje 
— verčia badauti kūno ląs
teles.

O ar kas iš mūsų žino, kad 
rūkymas ir prirūkytu oru kvė
pavimas krūvelėn sulipina 
kraujo plokšteles, trumpina jų 
gyvenimą, trumpina kraujo 
krešėjimo laiką, tirština krau
ją ir tuomi moja „strokui” — 
„eikš čia”. Taigi, aišku, kad 
paliovimas rūkyti atitolina 
smegeninį paralyžių.

Vien verksmų negana

Širdies atakos paliesti, žmo
nės tiesiasi ant lentos savo gy
venimo vasarą. O mes, dar li
kusieji, juos apraudame. Tokio 
tiesimosi ir tokių raudų bus 
daug mažiau ir rečiau, kai su
sitvarkysime su per cigaretės 
malonę apturimu širdies žu
dymu.

Mat, rūkymas pats jau vie
nas yra didysis pavojus šir
džiai. Jis veikia ir su kitais 
pavojais kartu, ypač su padi
dintu kraujospūdžiu ir per rie
biu krauju cholesteroliu. Tada 
bematant vien skudurai palie
ka iš širdies, nes rūkorius net 
70 nuoš. padidina mirtingumą 
širdimi, palyginus su nerū
kančiais.

O kiek mūsų žino, kad pri
siekę rūkoriai — surūką kas
dien po du pokelius ar dar 
daugiau — net du-tris kartus 
dažniau miršta širdimi, negu 
nerūkantieji?

O čia žodelis rūkančioms 
gražuolėms

Prieš pasibaigiant reguloms, 
moterys rečiau už vyrus sune

Žemaičių Kalvarijos globos namų gyventoja (kairėje) su viena namų 
globėjų — Viligailė Lendraitiene. Šiuos namus motinos Venos Lauraitie- 
uės atminimui remia šeima. Pranės Šlutienės nuotrauka.

galuoja širdimi. Iš dalies taip 
esti dėl to, kad jų mažiau negu 
vyrai rūko, o rūkančios ma
žiau cigarečių per dieną su
naudoja ir ne taip giliai įkve
pia. Toms, kurios prilygsta vy
rams rūkydamos, esti dar blo
giau negu vyrams: tokios ima 
širdimi mirti gausiau už vy
rus.

Malonėkit, rūkorės, žvilgte
rėti į šį faktą: pusamžio sulau
kusioms moterims net dau
giau negu pusę (50 proc.) šir
dies ataką priartina tabako 
laikymas burnoje. Taip ir išei
na, kad rūkymas yra pats di
džiausias galimas išvengti mo
terų širdžių ėdikas.

Paskutiniais metais moterų 
rūkymas mažta lėčiau negu 
vyrų. O pas prieš pastojimą 
vaistus imančias rūkores šir
dies ataka net 10 kartų daž
niau lankosi, negu pas nevar- 
tojančias tų vaistų ir nerū
kančias.

O čia septyniolikmečių 
dėmesiui

Gimnazistėms rūkorėms yra 
naudinga žinoti šį faktą: juo 
anksčiau žmogus ima rūkyti, 
tuo didesnis pavojus gresia jo 
sveikatai. Dabar čia visur pil
na paskatų rūkymui, ypač jau
nuoliams. Pelnagaudžiai dirba 
savo darbą kuo puikiausiai, 
kai tėvai, artimieji, ypač dva
sininkai — savo pavyzdžiu, — 
savo gyvenimu vis dar miega 
— vien vaitoja, kad blogis la
poja, šakojasi, žydi ir karčius 
vaisius veda.

Ne tik salėje, bet ir 
koridoriuje nerūkoma

Baisus apsileidimas rūkymo 
reikalu yra visų mūsų, ypač 
viešųjų vietų, kaip Jaunimo 
centras, parapijų patalpos, or
ganizacijų buveinės, smuk
lės... Turi būti griežtai drau
džiama rūkyti aplinkoje, o ne 
vien salėse, kai koridoriai 
virsta kaminais. Mat, nerū
kančiajam rūkymas yra prirū
kytu oru kvėpavimas, kuris 
teikia tokį pat pavojų sveika
tai, kaip ir rūkymas.

Gerai, kad jau stipriai drau
džia rūkyti viešuose pasta
tuose, ligoninėse, daugelyje 
restoranų ir prekybos vietų. 
Kada mūsiškiai susipras, jog 
nerūkantieji — sveiki asme
nys — didina pelną visiems, o 
ne gyvi bemirštantys rūkoriai.

Šalia visų kitų, viešosios vie
tos turi vadovauti suluošinimo 
ir mirtingumo, apturimo per 
cigaretes sumažinimui (o taip 
pat ir kramtomo bei uostomo 
tabako). Sėkmės.

Šaltinis: „Fighting Heart 
Disease and Stroke”, BLS for 
Healthcare Providers. Ameri
can Heart Association, 2001.

Nauji mikroautobusiukai neįgaliesiems vežioti Vilniuje. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

KORONARINĖ ŠIRDIES LIGA: AR 
RIZIKUOJA SUSIRGTI MOTERYS?

Anksčiau buvo manoma, 
kad moterims koronarinės šir
dies ligos rizika mažesnė negu 
vyrams, tačiau pastarųjų me
tų duomenys rodo, kad nuo 
šios ligos daugelyje šalių vy
resnio amžiaus moterys (ypač 
po menopauzės) miršta vis 
dažniau. Palyginkite: nuo krū
ties vėžio miršta viena iš 
dvidešimt penkių moterų (4 
proc.), tuo tarpu nuo koronari
nės širdies ligos miršta viena 
iš dviejų moterų (50 proc.). 
Nepaisant tokio didelio koro
narinės širdies ligos dažnio, 
dauguma moterų nežino, ko
kia tai liga ir kokie veiksniai 
reikšmingiausi būtent mote
rims.

Pirmieji pavojaus 
signalai

Pagrindiniai simptomai, ku
rie įspėja moterį, jog būtina 
gydytojo konsultacija, yra krū
tinės skausmas, dusulys ar 
jaučiami ritmo sutrikimai. 
Skausmas gali būti įvairaus 
pobūdžio — spaudžiantis, de
ginantis, plėšiantis, dažniau
siai skauda krūtinę ar už krū
tinkaulio, o kartais nugarą ar 
net žandikaulio sritį. Skaus
mą provokuoja fizinis krūvis 
ar emocinė įtampa.

Koronarinės širdies ligos 
priežastys

Koronarinė širdies liga — 
tai ūminė ar lėtinė širdies 
liga, atsirandanti dėl suma
žėjusio širdies raumens aprū
pinimo arteriniu krauju — de
guonimi. Svarbiausia korona
rinės ligos priežastis — širdies 
vainikinių arterijų ateroskle
rozė. Aterosklerozinės plokš
telės randamos širdies krauja
gyslėse, taip pat miego, klu
binėse arterijose ir aortoje. 
Aterosklerozė dažnai praside
da ir progresuoja nepastebi
mai ir lėtai. Kartais liga pasi
reiškia netikėtai, kai procesas 
jau labai progresavęs, o klini
kinė ligos išraiška gali būti 
angina (stenokardija) ar mio
kardo infarktas.

Rizikos faktoriai

Lemiamą reikšmę ateroskle
rozės, vadinasi, ir koronarinės 
širdies ligos atsiradimui turi 
įvairūs rizikos faktoriai ir, be 
abejo, paveldimumas. Kuo 
daugiau rizikos veiksnių — 
faktorių, tuo didesnė tikimybė 
susirgti koronarine širdies 
liga. Svarbiausi koronarinės 
širdies ligos rizikos faktoriai 
yra arterinė hipertenzija, pa
didėjęs lipidų (cholesterolio) 
kiekis kraujyje, rūkymas, cuk
rinis diabetas, nutukimas, 
mažas fizinis aktyvumas, psi- 
choemocinė įtampa.

Moters sveikata, gera savi

jauta, ilgaamžiškumas pri
klauso ir nuo gyvenimo būdo, 
įpročių, mitybos, laiku įvertin
tų rizikos veiksnių bei kitų 
gretutinių ligų.

Liga ir amžius

Moteriai senstant, rizika su
sirgti koronarine širdies liga 
labai padidėja. Ikimenopauzės 
laikotarpiu moteris yra „sau
goma” kiaušidžių hormonų es
trogenų, kurių reikiamas kie
kis neleidžia didėti korona
rinės širdies ligos rizikai. Me
nopauzė (mėnesinių išnyki
mas) pakeičia moters gyveni
mą daugeliu atžvilgių — ser
gamumo skirtumas labai su
mažėja, ir nors moterys prade
da sirgti dešimčia metų vėliau 
negu vyrai, jau po 65 metų 
amžiaus moterys serga taip 
pat kaip vyrai, o po 75 metų 
moterų serga daugiau nei vy
rų.

Pakaitinės hormonų 
terapijos nauda —

diskutuotina

Pakaitinė hormonų terapija, 
be abejo, sumažina meno
pauzės simptomus (karščio py
limą, prakaitavimą, psicholo
ginius sutrikimus), apsaugo 
nuo osteoporozės ir kaulų 
lūžių, tačiau ar apsaugo nuo 
koronarinės širdies ligos, vis 
dar diskutuojama. Prieš pa
skiriant hormonų pakaitinę 
terapiją, būtina įvertinti pa
cientės bendrą sveikatos būk
lę, gretutines ligas ir galimą 
gydymo riziką.

Koronarinės širdies ligos 
diagnostika ir gydymas

Diagnozuojant koronarinę 
širdies ligą įvertinami visi ri
zikos veiksniai, taip pat atlie
kami fizinio krūvio mėginiai 
dviračiu (veloergometrija). 
Kartais būtina atlikti ir koro- 
nografiją (širdies zondavimą), 
kuri patikslina, ar pažeistos 
kraujagyslės, padeda tinka
miau parinkti gydymo būdus. 
Kai kuriais atvejais širdies 
kraujagyslių susiaurėjimus 
galima išplėsti specialiu ba
lionėliu. Toks gydymas vadi
namas kateterine koronarinių 
arterijų angioplastika.

Kuo daugiau kiekviena mo
teris žinos apie koronarinės 
širdies ligos rizikos veiksnius, 
jų poveikį, tuo bus mažesnė 
tikimybė susirgti koronarine 
širdies liga.

Šeši keliai, padedantys 
sumažinti koronarinės

širdies ligos riziką

I. Pasistenkite mesti rū
kyti. Rūkymas moterims pa
ankstina menopauzę, padidi
na krešulio formavimosi krau
jagyslėje riziką, ypač varto

jant kontraceptikus. Rūkan
čios moterys daug dažniau su
serga koronarine širdies liga 
negu to paties amžiaus rūkan
tys vyrai.

II. Tikrinkite cholestero
lio kiekį kraujyje. Kiekvie
na, ypač vyresnio amžiaus, 
moteris turi pasitikrinti cho
lesterolio kiekį kraujyje, o gy
dytojas kardiologas patars tin
kamą dietą (gyvulinės kilmės 
riebalų, lengvai pasisavinamų 
angliavandenių, t.y. cukraus, 
ribojimas) ir, jei bus indikuoti
na, paskirs atitinkamą anti- 
lipidinį gydymą.

III. Tikrinkite gliukozės 
kiekį kraujyje. Kitas labai 
svarbus rizikos faktorius — 
tai cukrinis diabetas. Diabetas 
moterims yra reikšmingesnis 
rizikos veiksnys negu vyrams 
ir praktiškai „panaikina” de
šimties metų skirtumą tarp 
moterų ir vyrų. Diabeto metu 
susilpnėja apsauginis estro
genų poveikis, taip pat pakin
ta kai kurie krešėjimo fakto
riai. Savalaikė cukrinio diabe
to diagnostika ir gydymas gali 
sumažinti koronarinės širdies 
ligos riziką, pagerinti jau ser
gančiųjų koronarine širdies li
ga prognozę.

IV. Gydykite arterinę hi
pertenziją. Labai svarbu 
įveikti didžiuosius rizikos fak
torius — nuolat ir tinkamai 
gydyti arterinę hipertenziją. 
Pavojinga yra tai, kad gerai 
besijausdamos dauguma mo
terų nekontroliuoja savo krau
jospūdžio ir net nežino, jog jų 
kraujospūdis yra padidėjęs. 
Rimtas signalas, kai kraujos
pūdis didesnis nei 140/90 mm/ 
Hg. Normalus kraujospūdis 
turėtų būti apie 120/80 mm/ 
Hg. Sumažinus diastolinį 
kraujospūdį 7-8 mm/Hg, insul
tų sumažėja 46 proc., o mio
kardo infarktu — 26 proc. Hi
pertenziją gydant svarbu ne 
tik medikamentai, bet ir mity
ba (valgomosios druskos ribo
jimas), psichinės ir emocinės 
įtampos mažinimas, fizinis ak
tyvumas.

V. Mažinkite per didelį 
kūno svorį. Per didelis kūno 
svoris (KMI (kūno masės in
deksas) = svoris kg / ūgis 
kv.m; KMI norma moterims 
ne daugiau 23 kg/kv.m), lie
mens apimtis didesnė kaip 88 
cm, mažas fizinis aktyvumas 
taip pat didina koronarinės 
širdies ligos riziką, sunkina 
širdies darbą. Svorį numesti 
yra būtina, ypač jei padidėjęs 
kraujospūdis, padidėjęs cho
lesterolio kiekis ar sergate 
cukriniu diabetu.

VI. Tinkamai maitinkitės. 
Labai svarbu tinkamai mai
tintis, sumažinti dienos kalo
rijų, taip pat riebalų, saldu
mynų kiekį. Dieta turi būti 
derinama su fiziniu aktyvu
mu, nors 30 minučių per dieną 
reiktų skirti fiziniams prati
mams ar pasivaikščiojimui.

Atsiradus krūtinės skaus
mui labai svarbu kuo greičiau
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kreiptis į gydytoją, nes nuo to 
priklausys gydymo sėkmė ir 
pasveikimo prognozė.

„Sveikas žmogus”, 200 lm. balandis

CHEMOTERAPIJA IR 
MAŽI NAVIKAI

Krūties vėžiu sergančios mo
terys gali tikėtis puikių che
moterapijos arba gydymo ta- 
moksifenu rezultatų, jeigu 
joms bus laiku diagnozuoti 
krūties navikai. Navikai ne
turėtų būti didesni negu vieno 
centimetro dydžio, taigi diag
nozuojami kiek galimaf anks
čiau. Manoma, kad chemote
rapija tokiais atvejais yra 
veiksminga net iki 90 proc. 
visų atvejų, o pacienčių išgy
venimas gali pailgėti iki 8 ir 
daugiau metų. Kuo mažesnis 
navikas, tuo mažesnė rizika, 
kad vėžys vėl atsinaujins — 
tokią ilgalaikių tyrimų išvadą 
padarė net kelios JAV moksli
ninkų grupės. „Po navikų ope
racijų chemoterapija yra tie
siog būtina, ypač jei jis ne
spėjo pi&gresuoti ir jei tikitės 
įveikti krūties vėžį iki galo”, 
— konstatuojama pranešime.

HORMONAS LEMIA 
POLINKI l DIABETĄ

Poodinio riebalų sluoksnio 
ląstelėse gaminamas hormo
nas gali būti svarbi vadinamo
jo 2 tipo diabeto atsiradimo 
priežastis. Tokią išvadą pres
tižiniame žurnale „Nąture” 
paskelbė jungtinė Pensilvani
jos universiteto tyrinėtojų gru
pė. Rezistinu pavadintas hor
monas buvo atrastas dirbant 
su eksperimentinėmis pelė
mis, siekiant ištirti ryšį tarp 
nutukimo ir diabeto. Išskirtas 
hormonas mažino insulino 
koncentraciją: jis neleidžia 
perdirbti kraujyje esančio cuk
raus. Neseniai tokio hormono 
egzistavimas žmogaus orga
nizme buvo įrodytas genetiš
kai, o dabar jau žinome ir kaip 
jis veikia. Šis mokslinis tyri
mas ne tik patvirtina hipote
zę, kad nutukimas yra vienas 
iš pagrindinių diabeto fakto
rių, tačiau ir aiškiai parodo, 
kaip ir kodėl tai įvyksta.

IMPLANTAI SUMAŽINA 
ŠIRDIES

NEPAKANKAMUMO
PROGRESAVIMĄ

Sutrikus širdies sinchroni
zacijos procesams, kai atskiros 
Širdies dalys nesusitraukia 
vienu metu ir iš širdies yra 
išmetamas nepakankamas 
kraujo kiekis, gali išgelbėti 
naujas širdies resinchroniza- 
cijos prietaisas — „InSync”, 
kurį sukūrė Kentucky (JAV) 
universiteto medicinos mokyk
los kardiologai. Kasmetinio 
Amerikos kardiologijos kole-

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
ww.centerforsufgeryandbreasthealth.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS • 

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 
Chicago. IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
______ Valandos pagal susitarimą_______

AfMSŽt/OSĄM.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

gijos susitikimo metu buvo 
paskelbti multicentrinio In- 
cync tyrimo su atsitiktinąi 
parinktais pacientais (MIRA- 
CLE) klinikinis įvertinimas. 
Tyrimo metu 6 mėnesius bu
vo stebimas prietaiso povei
kis, 244 atsitiktinai parink
tiems pacientams implantuo
jant jį į krūtinės ląstą, b 
elektrodus fiksuojant prie kai
riojo ar dešiniojo skilveliu. 
Prietaisas sukeldavo impulsą, 
verčiant širdį dirbti efekty
viau. Įvairiais tyrimo laikotar
piais bei jo pabaigoje, įverti
nus tokių pacientų širdies 
funkciją ir priemonės saugu
mą, nustatyta, kad šis prietai
sas labai pagerino gydytų pa
cientų gyvenimo kokybę, jie 
geriau atlikdavo vaikščiojimįo 
testą ir padidėjo jų fizinis pa
jėgumas.

• Didžiausią apetitą turintis 
paršas pjaunamas pirmiausią.

ww.centerforsufgeryandbreasthealth.com


JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

UŽPILDOME LIETUVIŠKO 
GYVENIMO SPRAGAS

Čikagoje lankėsi Philadel- 
phijoje gyvenantis JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys. Čia jis 
Susitiko su JAV LB Prezidiu
mu, dalyvavo JAV LB 50- 
mečio sukakties rengimo ko
miteto posėdyje. Taip pat 
lankėsi ,,Draugo” redakcijoje 
ir sutiko atsakyti į keletą 
klausimų apie JAV Lietuvių 
Bendruomenę ir save.

- Ai- pradėdama rengtis 
50-mečio minėjimui Krašto 
valdyba turėjo kokia nors 
pagrindinę idėja? Jūs 
koordinuojate visa pasi
ruošimo šventei veikla, 
kaip jis vyksta?
- Mano bendras įspūdis ge

ras. Tai maždaug šešių mė
nesių darbas. Pati valdyba 
pradėjo kadenciją praėjusių 
metų gruodžio mėn. Apžvelgę 
būtiniausius darbus, nu, 
sprendėme paminėti LB 50- 
metį, kartu išjudinant visus 
LB vienetus, ypač periferijoje. 
Aktas buvo paskelbtas 1951 
m. lapkričio mėn. 18 d., todėl 
gąhypme šventę nukelti į ki
tus metus, bet sprendimą pa
darėme būtent tokį - pagrin
dinį renginį rengti šių metų 
spalio 8-14 d. Čikagoje ir apy
linkėse. 50-mečio minėjimo 
renginiai bus tokie: Lietuvos 
Seimo ir LB Tarybos komisijos 
posėdžiai Pasaulio lietuvių 
centre (spalio 8-11 d.'); JAV LB 
XVI Tarybos antroji sesija 
(Radisson Hofel Alsip, Alsip, 
IL, spalio 12-13 d.); LB jubilie
jinės parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje (Jaunimo 
centre Čikagoje, IL, spalio 13 
d.); Akademija ir meninė prog
rama-Ja un i mo centre. (spalio 
filf’efift'Padėkos -švsMišios Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo

,,Draugo" redakcijoje lankėsi JAV LB Krašto valdybos vadovai. Iš kairės: JAV LB Krašto valdybos vicepinninin 
-kas dr. Romualdas Kriaučiūnas, .„Draugą" vyn redaktorė Danutė Bindokienė, JAV LB Krašto valdybos pirmi 
įlinkas Algimantas Gečys ir vicepirmininkas Juozas Ardys. Jono Kuprio nuotr.

bažnyčioje ir Padėkos pamal
dos Lietuvių Evangelikų 
Tėviškės bažnyčioje (spalio 14 
d.); ir tą pat dieną 3 v.p.p. - 
garsaus vaikų ir jaunimo cho
ro „Ąžuoliukas” iš Lietuvos 
koncertas Maria gimnazijoje 
Čikagoje.

Nežinau, kiek mūsų šventę 
paveiks tragiški įvykiai Niu
jorke ir Vašingtone, bet kol 
kas reikalai juda pagal planą. 
Ypač džiaugiamės Broniaus 
Nainio leidiniu, parašytu spe
cialiai 50-mečio proga, taip 
pat ir programiniu leidiniu. 
„Pasaulio lietuviui” paren
gėme medžiagos, kuri užims 
pusę spalio mėn numerio. 
Minėsime sukaktį ir po 
iškilmių. Laukiame svečių iš 
Lietuvos. Kol kas žinome, kad 
atvažiuoja 5 LR Seimo nariai, 
kurie posėdžiaus su mūsų Ta
rybos atstovais ir svarstys Lie
tuvos mokslo problemas.

- Žinau, kad teko gerokai 
pasirausti po Lietuvių 
Bendruomenės archyvus. 
Nors esate senas bendruo- 
inenininkas, bet tikriausiai 
radote ir ką nors nauja?
- Žadu parašyti keletą 

straipsnių apie to savo „pasi- 
rausimo” rezultatus. Trumpai 
jie bus suvesti į Jūratės Bud
rienės rengiamo programinio 
leidinio lentelę, kurioje bus 
išvardinti visi LB Karšto ta
rybų nariai. Ši Taryba - jau 
šešioliktoji. Pirmoji buvo 
išrinkta 1955 m. gegužės 1 d. 
Malonu pastebėti, kad tarp 
bendruomenininkų yra tokios 
pavardės kaip prof. Stepono 
Kolupailos, ministro Vaclovo 
Sidzikausko, Juozo Kapočiaus, 
„Lietuvių enciklopedijos” 
leidėjo ir organizatoriaus. Tu
rime labai daug žymių žmo

nių. Daugumos jau nebėra 
gyvųjų tarpe, bet mes jau
čiame ir vertiname jų indėlį. 
Jie daug prisidėjo, kad mūsų 
organizacija galėtų įsipilie- 
tinti, čionai po Antrojo pasau
linio karo atvykus naujajai lie
tuvių bangai. Veikusieji susi
vienijimai nenorėjo įsileisti to
kios visaapimančios organiza
cijos, dirbančios kultūrinėje, 
švietimo ir politinėje srityje. 
Iki tol buvo dirbama partiniu 
sroviniu principu. Įsipilie- 
tinom ir esam didžiausia orga
nizacija. Galvojame, jeigu ne
būtų Lietuvių Bendruomenės, 
lietuviškas švietimas, kultūra 
nukentėtų. Vienas iš didžiųjų 
LB kūrinių - Lietuvių fondo 
sukūrimas, - idėja atėjo iš dr. 
Razmos, bet LB stipriai jį 
parėmė. LF dabar remia lietu
viškąją veiklą, todėl galime 
gyvuoti. Ir gyvuosime dar 50 
metų.

- Gal paminėtumėte šiuo 
metu aktyvesnius LB sky
rius?
- Darbas labai daug priklau

so nuo pirmininko. Šiuo metu 
Philadelphijos apylinkė, saky
čiau, yra viena aktyviausių 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkių. Stipri Cleveland LB; 
Niujorkas ir Niujorko apygar
da, kuri dabar įsigijo savo ra
dijo programą (užsidarius 35- 
erius metus veikusiam Romo 
Kezio vadovaujamam radijui). 
Bendruomenė užpildo spra
gas, kurios atsiranda lietu
viškame gyvenime. Yra ir 
problemų. Niujorko bendruo
menę kankina Kultūros Ži
dinio praradimas. „Draugo” 
skaitytojai apie tai rašo. Ti
kimės, kad pranciškonai atsi
žvelgs ir bus rastas sutarimas.

Labai daug padarė ir 
mažesnieji skyriai - Arizonoje. 
Omahoje, Huston, Texas, 
Seattle. įdomų skyrių turime 
Oregono valstijoje - ten yra 
žmonių, kurie sugeba pasi
reikšti ir kultūroje, ir politi

koje. San Diego - nauja, labai 
veikli bendruomenė. Turime, 
žinoma, ir tokių, kurios baigė 
savo egzistavimą: žmonės 
išmiršta, išsikelia, išvyksta 
gyventi į Floridą, kitur. Pati 
stipriausia, be abejonių, yra 
Floridos LB. Iš ten daug para
mos ateina. Tai apygardai 
vadovauja Algirdas Dūda.

- Kaip sekasi dirbti su 
naująja lietuvių banga? Ar 
yra optimizmą keliančių 
ženklų, kad bus įmanoma 
dirbti abiems lietuvių išei
vių kartoms kartu?
- Apie 15-20 proc. mūsų 

visų bendruomenės junginių 
pirmininkus turi išsirinkę iš 
trečiosios bangos lietuvių. La
bai įdomus trečiosios bangos 
junginys yra Atlanta, Georgia 
valstijoje. Ten lietuvių pri
skaičiuojama apie 600. Jie ne
turi savo patalpų ir susirinki
mus rengia parkuose, todėl 
laukia, kada bus geras oras. 
Vasario 16-osios minėjimus 
rengia balandžio mėnesį, ka
dangi tik tada gali susirinkti. 
Brocktono bendruomenei va
dovauja taip pat iš Lietuvos at
vykęs žmogus, kaip ir India- 
napolyje. Nesakyčiau, kad 
jungimasis yra masinis, bet 
tokių apylinkių yra, kur 
bendrą kalbą surado naujieji 
ir po Antrojo pasaulinio karo 
atvykusieji.

RŪPINASI SAVO 
ŽALIĄJA APLINKA

Lietuvos sostinė šiais metais 
jau praturtėjo daugiau nei 
3,000 medelių ir 58,000 krū
mų. Rugsėjo pradžioje Serei
kiškių parke pražys Gėlių 
fiesta, o rudenį miestą žada
ma apsodinti dar keletu 
tūkstančių krūmų bei mede
lių, spalio mėnesį bus iškil
mingai pasodintas sakurų 
parkas dešiniajame Neries 
krante.

Želdynais rūpinasi ne tik sa
vivaldybės įmonės, bet ir 
miesto gyventojai, organizaci
jos, kurių teritorijose yra ža
lumos. Šiais metais iki liepos 
1 dienos jau išduota 300 lei
dimų želdynų tvarkymo — 
genėjimo, sodinimo bei ki
tiems darbams atlikti. Vil
niaus savivaldybės Saugomų 
teritorijų ir želdynų poskyrio 
vadovo Antano Stackevičiaus 
teigimu, vilniečiai vis labiau 
rūpinasi savo aplinka — kas
met išduodama maždaug pen- 
kiasdešimčia leidimų daugiaū.

Miestelėnų susirūpinimą 
savo aplinka patvirtino ir ak
tyvus vilniečių dalyvavimas 
šiųmetiniame balkonų, sody
bų ir kiemų tvarkymo kon
kurse — vertinimo komisija 
jau pradėjo vertinimo darbą 
122 vilniečių sodybose, kie
muose bei balkonuose, atrink
tuose iš 3,000 konkurse pano
rusių dalyvauti sostinės gy-

Lituanistinės mokyklos yra 
ta vieta, kur susieina abiejų 
kartų interesai. Pusę moky
tojų jau yra iš Lietuvos, moki
nių - apie 40 proc. Rūpinda
miesi vaikais, ir suaugusieji 
pradeda bendrauti, iš to 
išsivysto bendra veikla.
- Priminkite savo paties 

gyvenimo ir visuomeninės 
veikios kelią.

- I Ameriką atvažiavau 16- 
metis - iš Kauno-Vilniaus. Čia 
baigiau gimnaziją, paskui ir 
universitetą. Gyvenau iš inži
nieriaus mechaniko duonos. I 
LB įsijungiau 1955 metais, 
teko net balsuoti renkant 
pirmąją Tarybą. Žinoma, pra
dėjau kaip jaunimo atstovas 
prie apylinkės valdybos. Bend
ruomenei tenka vadovauti jau 
trečią kartą. Krašto valdybos 
pirmininku buvau išrinktas 
1976-1979 m. kadencijai ir su 
rašytoju Vytautu Volertu dali
nomės 1983-1986 m. kadenci
ja. Jau reikėtų, kad šias pozi
cijas užimtų jaunieji.

Lietuvių Bendruomene aš ti
kiu. Man patinka, kad ji jun
gia visus - visokiausių įsiti
kinimų žmones. Lietuvių 
Bendruomenėje yra vietos vi
siems.

Linkime gražios sukaktu
vių šventės.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

ventoj ų.
Rugsėjo pradžioje sostinės 

Sereikiškių parkas pasipuoš 
įvairiausiomis gėlėmis, — čia 
„Sostinės dienų” metu bus 
organizuota Gėlių fiesta, ku
rioje gėlininkai kurs skulptū
ras, kompozicijas legendų, pa
davimų, skirtų Vilniaus įkū
rimui, ar kitaip susijusių su 
sostine tema ir taip paminės 
senąjį Vilnių.

Rudens apželdinimo sezono 
metu planuojama pasodinti 
dar 3,000 medelių bei 5,000 
krūmų, spalio pradžioje Ne
ries dešinysis krantas pasi
puoš 250 japoniškų vyšnai
čių — sakurų parku. Prie Vil
niaus oro uosto planuojama 
pasodinti 60 liepų, taip pat 
bus atkurtas Kūdrų parkas 
Senamiestyje ir senasis Bota
nikos sodas, XVIII a. pab.— 
XIX a. pr. veikęs Pilies gatvės 
22-ojo namo kieme, rekonst
ruota ir apsodinta Eglių gat
vė.

Šiuo metu želdynų tvarky
mo darbus Vilniuje atlieka 5 
organizacijos — ŽAB „Vil
niaus Zunda”, UAB „Stebu
lė”, UAB „Sitis”, Personalinė 
Kulikausko įmonė, IĮ „Iren- 
ta”.

Želdynais rūpintis gali ir 
patys gyventojai — jie gali 
tvarkyti jiems pagal raudo
nąsias linijas prie gyvenamųjų 
namų priskirtas teritorijas.

(Elta)
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Danutė Bindokienė

Amerika jau nebe ta 
pati

Šiomis dienomis norom 
nenorom ateina mintis, kad 
Amerika jau nebe ta pati. 
Kone pernakt iš pagrindų pa
sikeitė gyventojų nuotaikos, 
pažiūros, ypač religijos ir pa
triotizmo atžvilgiu. Juk dar 
labai neseniai kildavo aštrūs 
protestai, jeigu viešose vietose 
(ar renginiuose) kas išdrįsda
vo kalbėti maldą, savivaldy
bės arba valstybinėje įstai
goje papuošti sieną kryžiumi, 
pasimelsti prieš pamokas ino- 
kyklo.se.Dabar, galima saky
ti, per pastarąsias dvi savai
tes girdėjome daugiau žmo
nių, šaukiantis Dievo pagal
bos, negu bet kuriuo kitu 
metu. Ir niekas neprotestavo!

Kažkas pajuokavo, kad net 
ateistai dabar meldžiasi, tad 
nebeturi laiko protestuoti 
prieš viešas religijos apraš- 
kas... Tuo nereikėtų stebėtis, 
nes amerikiečiai iš esmės vi
suomet buvo religingi, tačiau 
savo įsitikinimus laikė-grynai 
asmenišku dalyku ir, pagal 
šio krašto įprotį, jų nuolat 
nedemonstravo, kad neįžeistų 
kitaip galvojančių, tikinčių 
(arba ir visai netikinčiųjų). 
Bereikia apsidairyti savo ap
linkoje: kiek visgi šiame kraš
te yra bažnyčių, šventovių ir 
kitokių maldos namų, kiek 
šventomis dienomis į juos su
sirenka tikinčiųjų. Ir tai žmo
nės laiko labai eiliniu, natū
raliu reiškiniu, neatskiriama 
savo gyvenimo dalimi.

Tačiau po rugsėjo 11-osios 
tas asmeniškas religingumas 
staiga įgavo visuotinį pobūdį 
— jau niekas nesidrovi viešai 
melstis, šauktis Dievo pagal
bos, pripažinti, kad tik Jis te
gali įkvėpti išeitį iš susidariu
sios padėties.

Tikrai įspūdingu pavyzdžiu 
galima laikyti įr praėjusio 
sekmadienio renginius, tiek 
Yankee sporto stadione Nevv 
Yorke, tiek Čikagoje prieš fut
bolo rungtynes, tiek ir kituose 
miestuose. Ypač Nevv Yorke, 
kur maldos, žuvusiųjų prisi
minimo ir vilties renginys, 
truko daugiau kaip tris valan
das, dalyvaujant įvairių reli
gijų, rasių, tautybių žmo
nėms. Dievo vardo šaukėsi 
katalikų, ortodoksų, protes
tantų, kitų krikščioniškų ben
druomenių, musulmonų, žydų 
dvasininkai, skambėjo gies
mės, religinė muzika. Ir nie
kas neprotestavo, kad viešai 
meldžiamasi, kad Jungiama 
valstybė su Bažnyčia”...

Antrasis šio netikėto Ameri
kos pasikeitimo ženklas — pa
triotizmas. Ne vien plevėsuo
jančios vėliavos, bet apskritai

žmonių nusiteikimas: renka
mos aukos nukentėjusių šei
moms, aukojamas kraujas, pa
reiškiamas lojalumas savo 
kraštui. Kaip vis dėlto mums. 
lietuviams, artimai aidi di
džiuosiuose amerikiečių susi- 
būrtimuose skanduojamas; 
„U.S.A., U.S.A!” Juk dar pri- 
smename, kai Vilniuje. Kate
dros aikštėje, Atgimimo ir 
Sąjūdžio metais minios lūpose 
aidėjo „Lietuva, Lietuva! . 
plazdant trispalvių miškui, 
akyse šviečiant laisvės troš
kimui.

Šiandien visa Amerika pasi
puošusi vėliavomis, vėliavėlė
mis — namai, įstaigos, įmo
nės. net automobiliai.. Sako
ma. kad vienintelė pramonė, 
kurioje nesiruošiama dėl dar
bo sulėtėjimo atleisti darbi
ninkų, yra vėliavų siuvyklos. 
Ne kartą jau pasitaikę, kad 
parduotuvės pritruko ameri
kietiškų vėliavų (kai kuriose 
vietove.se įvyko net vagysčių, 
kai per daug uolūs „patriotai” 
nukabino kaimynų.L.y.ėliavą. 
kad iškeltų prie savo namų’.

Reikia tikėtis, kad tas nuo
stabus religingumo ir, patrio
tizmo jausmas laiko slinktyje 
neišblės, ypač jeigu gyvenimo 
realybė pareikalaus tam tikro 
pasiaukojimo. JAV preziden
tas nuo pat rugsėjo-11-osios 
tvirtina, kad išpuolių kalti
ninkai bus surasti jr nubaus
ti. Jau dabar atvirai rodoma 
pirštu | Afganistaną, kurio 
teritorijoje patogų ir saugų 
lizdą susisukusios bin Laden 
teroristų gaujos. Jas iš tų 
lizdų iškrapštyti reikės daug 
pastangų ir, be abęjoj^asiau- 
kojimo. įskaitant karių gyvy
bių. papildomų lėšų, įprastos 
gyvenimo eigos pasikeitimų.

Prezidentas ir jo patarėjai 
(ačiū Dievui už tikrai veiks
mingą vyriausybę ir prita
riančius Atstovų rūmus) jau 
paskelbė kovos su teroristais 
planus. Numatomą kovoti ne 
vien ginklais, bet galbūt .dar 
veiksmingiau — ekonominiu 
spaudimu. Taip pat svarbu, 
kiek Amerika šioje kovoje 
turės sąjungininkų...Kaip pa
prastai pasitaiko, kiekvienas 
visų pirma žiūri sau naudos, 
net tuo atveju, jeigu ilgainiui 
reikia patiems nukentėti.

Šiuo metu JAV-se valstybi
niu mastu vyksta didysis per
sitvarkymas, besistengiant 
užtikrinti, kad panaši tragedi
ja nepasikartotų. Bet ar įma
noma visur ir viską apsaugoti 
nuo teroristų išpuolių? Juk 
blogis yra išradingas, nuo jo 
apsaugos tik Dievo pagalba ir 
nuolatinis apdairumas,

DAR APIE 
SALOMĖJĄ NĖRĮ
JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ

...Malda širdy netilpo
Ir buvo graudu, graudu.
O žvakė tirpo tirpo...
Vargonai gaudė, gaudė...

S. Nėris „Atsivertimas” iš knygos
„Prie didelio kelio”

Redakcijos pastaba. Kodėl spausdiname šią atkar
pėlę apie kontraversinę poetę Salomėją Nėrį, žino
dami, kad tema erzina kai kuriuos skaitytojus? Ma
nome, atėjo laikas — bent užsienio lietuvių tarpe — 
užbaigti nuolatinius ginčus; ar poetė buvo išdavikė, ar 
silpnavalė paklydėlė, gyvenimo aplinkybių bei taria
mų draugų įviliota į lipnų voratinklį, iš kurio tik gyve
nimo pabaigoje įstengė išsinarplioti..

Po to, kai prieš kiek laiko „Bičiulystėje” buvo iš
spausdintas ilgas L. Tautkuvienės straipsnis apie S. 
Nėrį, pasipylė skaitytojų laiškai ir priekaištai. Į juos 
atsiliepia poętė, rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė ir, 
pasinaudodama savo asmeniškomis žiniomis bei įvai
ria patikima medžiaga, pažvelgia į S. Nėries gyvenimo 
tikrovę blaiviai — nekaltindama ir neteisindama. Čia 
Salomėja Nėris labiau panaši į Šekspyro tragedijos 
heroję, kaip į savo tėvynės išdavikę. Kviečiam ne
skubėti su paniekinančiais sprendimais, kol neper- 
skaitysite visos (labai neilgos) atkarpos. Taip pat pri
mename, kad tolimesnių diskusijų šia tema nebetę
sime. ‘

Kąi vis pakartotinai puolama Salomėja Nėris, laikas 
pažvelgti į jos gyvenimą ir kūrybą iš tikrosios pusės.

Mano knygų lentynose, šalia trįjų tomų Salomėjos 
Nėries raštų, prof. V. Daujotytės apie ją knygų, yra ir 
V. Aleknos du tomai „Salomėjos Nėries gyvenimo ir 
kūrybos metraštis” (1995) bei „Salomėja” (1996). Ilgus 
metus V. Alekna rinko medžiagą, lankydamas gimi
nes, draugus, pažįstamus, mokinius, daugelį doku
mentų, jos laiškų, dienoraščio ištraukų, kalendorine 
tvarka įjungdamas į savo knygas.

Salomėjos Nėries niekada nemačiau. Jos tėviškė ne
toli mano gimtinės Čyčkų kaimo, Alvito valsč. Teko jos 
tėviškę, kur dabar gyvena su savo šeima jos sūnus 
Saulius — Balandukas, aplankyti 1996 metų pava
sarį- Po tuo koplytstulpiu sodybos kieme, savo dvasios 
akimis tarytum mačiau Salomėją, suklupusią ir be
simeldžiančią. Jos siela, išlaisvinta iš klaidų, skausmo 
ir nevilties, galbūt sklandė begalinėje Viešpaties erd
vėje...

Pasinaudodama medžiaga, kurią turiu, bandysiu at
spėti ir iškelti tai, kas iš tikrųjų pastūmėjo Salomėją į 
„Trečio fronto” kairiųjų glėbį.

Lengva mums dabar kalbėti, kritikuoti anų laikų 
įvykius, neieškant priežasčių, objektyvaus žvilgsnio, o 
tik vienašališkai pasmerkti. Lengva mums, patogiai ir 
saugiai gyvenantiems šiame krašte, teisti anuomet 
Lietuvoje pasilikusius ir daug iškentėjusius tėvy
nainius.

Turime paklydėlių, nusidėjėlių ir šventųjų tarpe. 
Šventas Petras tris kartus išsižadėjo Kristaus. Ir ko
dėl? Ar ne iš baimės? O šventas Augustinas, o šv. Ma
rija Magdalena? Meskime akmenį tie, kurie be nuo
dėmės, — tai prasmingi Švento Rašto žodžiai.

„Drauge” pereitais metais, taipgi ir neseniai, spaus
dinti skaitytojų laiškai: „...vežė Stalino saulę”, „savo 
elgesio nidkad nesigailėjo”, „tautos išgama”, „biga- 
mistė” ir t.t. Apie Salomėją rašė „Draugo” atkarpose 
1964 metais prel. M. Krupavičius. Jis Salomėją gerai 
pažino, suprato, jos nenuteisė, nepasmerkė, prašė jai 
Dievo malonės.

Baimė, nepasitikėjimas savo jėgomis, nusivylimai 
lydėjo Salomėją visą gyvenimą. Baimė lydėjo ir soviet
mety, kai buvo išnaudojama. Ar ne iš baimės pirmo
sios sovietų okupacijos metu ne vienas prisitaikė, rašė 
palankius straipsnius, eilėraščius, prozą? Tik pavarty
kime „Grūto parko poeziją”. Ten rasime ne vieną mūsų 
poetų, kurie, galbūt gelbėdami savo šeimą, save nuo 
komunistinio persekiojimo, atidavė duoklę okupantui. 
Jų kūriniai silpni, neišgyventi, dirbtiniai. Kurie visiš
kai neprisitaikė, kentėjo kalėjimuose ir buvo sunaikin
ti arba ištremti Sibiran. Neseniai atvykęs Čikagon, 
poetas pasakojo, kad ne vienas rašytojas buvo tiesiog

nuodijamas, prievartaujamas, įgrūstas į psichi* trinę 
ligoninę. Taip įvykę ir jam... Žmonės gyveno nuola
tinėje baimėje. Jo žodžiais tariant, Salomėja buvo pri
versta rašyti tą poemą apie Staliną. (Apie tai ir mū
suose buvo ne kartą rašoma). Pirmieji tos poemos pos
mai patriotiniai, su meile Lietuvai, o paskui — pri
verstinai dirbtiniai, be literatūrinės vertės. Šis 
rašytojas tvirtino, kad Salomėja buvo nunuodyta, — 
nesvarbu, kad sunkiai sirgo, gal būtų buvę galima ją 
išgydyti, bet jos liga gal ir buvęs pretekstas nutildyti, 
sunaikinti... 1945 m. birželio 22 d. ligoninėje ji kalbėjo 
su savo geriausia bičiule J. Laurinavičiūte apie savo 
gyvenimą, ilgėjosi bažnyčios, gailėjosi savo klaidų, 
prašėsi kunigo... ,Ąš iŠ Mas :vos gyva negrįšiu”, — 
kartojo ji savo bičiulei po to, <tai sužinojo, kad ją veš 
gydyti Maskvon. Prašė ją laicjti su bažnytinėpiis apei
gomis. Prašė taip pat paimti iš po jos pagalvės rank
raštį — juodą sąsiuvinį. (Paėmė jį kun. Juozas Gustas, 
o sąsiuvinio likimas neaiškus, — gi kun. Gustas buvo 
suimtas ir ištremtas. Žinoma, ją ir tada sekė saugu
mas, tikrino kiekvieną jos pajudėjimą.)

Pasitelkusi, ką tik galėjau surasti, ypač iš V. Alek
nos knygų, bandysiu perbėgti per spalvingą ir tragišką 
Salomėjos lemtį.

Salomėja buvo graži, talentinga, jau ankstyvoje jau
nystėje rašiusi įdomius eilėraščius. Buvo religinga, 
priklausė ateitininkams, universitete studentų ateiti
ninkų meno draugijai „Šatrija”, kurią globojo profeso
riai V. Mykolaitis-Putinas, J. Eretas, S. Šalkauskis.

(Bus daugiau)

vietove.se
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

TURTAS —PALAIMA AR 
PRAKEIKIMAS?

25 eilinis sekmadienis

'1 ■ • Senajame Testamente, 
yp&č ankstesnėse jo knygose, 
dažnai kartojama mintis, kad 
žemiškosios gėrybės yra Dievo 
palaimos ženklas. Jų reikia 
stropiai siekti, nes tai yra tar
si užmokestis už dorą gyve
nimą. Abraomas buvo para
gintas palikti savo gimtąją 
šalį, tačiau jam ir jo palikuo
nims buvo pažadėtas kitas 
didžiulis kraštas. Iš Abraomo 
kilusi tauta su ilgesiu laukė 
pažadėtos „pienu ir medum 
plūstančios” žeihės. Pradžios 
knygos autorius taip pat tei
gia, kad nuo pat pradžių 
žmogui skirta užvaldyti žemę 
su; visa gyvūnija. Taip pat 
daugelyje Naujojo Testamento 
vietų pozityviai pateikiama 
žmogaus pozicija medžiaginių 
gėrybių atžvilgiu. Tačiau drau
ge Šventajame Rašte aptin
kame ir kitokią nuostatą, są
lygotą nuodėmės ir piktnau
džiavimo žemiškosiomis gėry
bėmis, Toks nuodėmės iš
kreiptas santykis su gėrybė
mis akivaizdus skaitinyje iš 
Amoso knygos. Amosas, prisi
statęs „kerdžiumi ir šilkme
džio vaisių brandintoju”, pa
turėtų niekinti turto. Tačiau 
jo patirtis kupina turtuolių go
dumo bei nepasotinamumo pa
vyzdžių. Amoso gyvenamuoju 
laikotarpiu, VIII amžiuje prieš 
Kristų, Samarijoje buvo jau
čiamas ekonominis pagyvėji
mas. Karštligiškam troškimui 
kuo daugiau uždirbti aukota 
kunti ir sielos sveikata, šeimos 
gyvenimas, ištikimybė religi
niams nuostatams. Tokiomis 
sąlygomis tarpo korupcija, tei
sėjų papirkinėjimai, sukčiavi
mas. Viskas tampa perkama 
ir parduodama, netgi sąžinė. 
Turtinguosius taip užvaldė go
dulys, kad jie ėmė nepaisyti 
religinių švenčių, ribojusių 
darbo laiką (Am 8, 5). Jie par
duoda vargšams net kviečių 
nuobiras.

Dievas pranašo Amoso lūpo
mis stoja vargingųjų pusėn. 
Pranašas neapsiriboja aiškiu 
ir paprastu godumo pasmerki
mu. Jis skelbia neteisybių 
užtrauksiamą Dievo bausmę. 
Amosas rūstinasi dėl išnau
dojimo, kai varguoliai, ne
įstengdami išmokėti skolų, pa
tenka į turtingųjų vergiją. 
Galima suprasti, kad tokiomis 
sąlygomis turtas įgyja blogą 
atspalvį, tampa blogybių šalti
niu.

Antrajame skaitinyje apaš
talas .Paulius tęsia pamoky
mus savo dvasios sūnui. Jis 
primena, kad visiems tikin- 
Jtieąjems privalu prisidėti prie 
evangelizacijos savo malda. Ji 
turi būti visuotinė, panašiai 
kaip meilė ar išganymas. Ne- 
rono persekiojimo laikais buvo 
būtina priminti krikščionims, 
kad |ie-melstųsi ne tik už per
sekiojamus tikėjimo brolius, 
bet ir už atsakingus valstybės 
pareigūnus. Į imperatoriaus 
reiškiamas dieviško kulto pre
tenzijas apaštalas atsako aiš
kiu išpažinimu: „Vienas yra 
Dievas ir vienas Dievo žmonių 
tarpininkas — žmogus Jėzus 
Kristui”. Paulius pabrėžia Jė
zaus žmogiškąją prigimtį, jo 
tarpininkavimo prielaidą. Jsi- 
kūnįjimu buvo peržengta be
dugnė, skyrusi Dievą ir nuo
dėmingą žmogų. Mūsų maldą 
už kitus įkvepia pats Dievas, 
kuris yra meilė. Pavyzdį rodo 
Jėzus, atidavęs savo gyvybę 
„kaip išpirką už visus".

Evangelijos palyginime apie 
apsukrųjį prievaizdą taip pat

minimos žemiškosios gėrybės. 
13 eilutė aiškiausiai išreiškia 
krikščionišką nuostatą žemiš
kųjų gėrybių atžvilgiu. Turtas 
niekuomet neturi trukdyti 
svarbiausiam dalykui — žmo
gaus ryšiui su Dievu: „Ne
galite tarnauti Dievui ir Ma
monai”. Iš esmės Amoso mo
kymas panašus į Jėzaus. Skir
tumas tas, kad Jėzus paskel
bia Dievo karalystę ir suteikia 
krikščionims pagrindą naudo
ti žemiškąsias gėrybes kitų la
bui ir Dievo garbei.

Palyginimas apie apsukrųjį 
prievaizdą yra tarsi Evangeli
jos siūlomas išganymo raktas 
turtuoliui. J naudojimąsi gėry
bėmis čia žvelgiama kaip į 
prievaizdavimą, tai yra ne sau 
priklausančio turto valdymą. 
Kai apsukriajam prievaizdui 
iškyla grėsmė boti atleistam 
iš darbo, jis stengiasi įsigyti 
bičiulių, dalydamas ne jam 
priklausantį turtą. Jėzus, ži
noma, neragina mūsų suprasti 
šį palyginimą paraidžiui. Jis 
pabrėžia, kad palyginimo vei
kėjas yra „šio pasaulio vai
kas”, o mes esame „šviesos 
vaikai”. Jėzus siūlo mums įsi
gyti bičiulių dalijant gėrybes 
vargšams, kad šie mus vėliau 
priimtų į amžinąsias padang
tes. Vargšai tampa turtuolių 
užtarėjais Karalystėje. Luko 
evangelijos turtuolis pražūva 
todėl, kad nesidalija savo 
gėrybėmis (Lk 16, 19-31).

Jėzus ragina, kad mes bū
tume sąžiningi dalytojai: „Kas 
ištikimas mažmožiuose, tas 
ištikimas ir didžiuose daly
kuose-". Kas ištikimai valdo 
žemėje patikėtas gėrybes, ku
rios danguje yra visiškai ne
reikšmingos, tam bus patikėta 
nepalyginamai svarbesni daly
kai.

„Jeigu nebuvote patikimi su 
svetimu daiktu, tai, kas jums 
duos tai, kas jūsų? Jėzus čia 
išsako šiandienos sąlygomis 
labai aktualią mintį. Medžia
ginės gėrybės lieka mums sve
timos, nes dažniausiai ne mes 
esame jų šeimininkai, bet jos 
mus valdo. Jeigu leisimės jų 
užvaldomi, jos atplėš mus nuo 
mūsų pačių, nuo to, kas mu
myse svarbiausia.

Kristus iškelia turto ne
reikšmingumą, jo sukeliamą 
susvetimėjimą ir tironiją. 
Aramėjiškas žodis Mamona 
yra turto įasmeninimas ir 
įvardijimas. Ar apskritai visas 
turtas susijęs su apgaule. Kar
tais, nors ne visuomet, turtas 
būna įgytas neteisėtai. Tačiau 
paties turto neteisybė yra ta, 
kad juo nenorima dalytis su 
kitais. Visa tai, kas viršija 
mūsų poreikius, yra netei
sėtas turtas tuo atveju, jei 
žvelgiame į jį tik kaip į nuo- Bažnyčios žinios. 2001 m., Nr 16

Jeigu ne Visų Šventųjų parapijos Vilniuje labdaros valgykla, šie bena
miai jaunuoliai būtų palikti alkio ir gatvės gyvenimo malonei. Su berniu
kais Vida Poškienė, kuri nuolat rūpinasi paauglių dabartimi ir ateiti
mi. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Seselė Aldona Vilniuje talkina kardinolui Audriui J. Bačkiui, besidar
buojant su JAV gyvenančio neįvardinto mecenato įsteigtu „Dieviško 
Kryžiaus" fondu padėti benamiams Lietuvoje. I. Tijūnėlienės nuotr.

KVIETIMAS Į ATGAILĄ
Visi buvome paliesti rugsėjo 

11-osios terorizmo įvykių New 
York ir Washington, D.C. Ne 
vien tik paliesti, bet ir su
krėsti, pritrenkti. Mūsų nor
malus gyvenimas buvo su
trukdytas, kai kur net sustab
dytas. Visi buvome televizijos 
vaizdų sukaustyti. Panašiai 
kaip prezidento Kennedy ir 
Martin Luther King nužudy
mas, taip ir šis siaubingas 
įvykis pakeitė mūsų gyvenimą 
visai ateičiai. Mūsų gyveni
mas tapo trapus ir pažei
džiamas. Mes nebesijaučiame 
taip saugiai, kaip prieš tero
ristinius įvykius. Netrukus 
skrendu į Lietuvą, jau vienuo
liktą kartą, bet šį kartą bai
minuosi skristi. Ar ne iro
niška, kad mes, kurie bėgome 
nuo smurto ir įsikūrėme sau
giame krašte, dabar jaučiamės 
nesaugiai, gaubiami didesnio 
netikrumo negu anksčiau. 
Akivaizdu, kad Vidurinių Ry
tų terorizmas atkeliavo į Ame
rikos krantus. Nebūtų realu 
tokį įvykį ignoruoti nuo sakyk
los, bet reikia skelbti Evange
lijos žodį to įvykio pasekmėje.

Kiek daug netekties ir liū- 
.desio patyrėme per kelias aki
mirkas: tūkstančiai žmonių 
žuvo (dar šiandien nežinoma, 
kiek) — ugniagesių, polici
ninkų ir daugybė darbininkų 
— ir ne vien tik amerikiečių, 
nors jų daugiausia, bet ir pi
liečių iš 62 kitų šalių. Todėl 
terorizmo įvykiai ne vien prieš 
Ameriką, bet apskritai prieš 
civilizuotą pasaulį, kurį Ame
rika įkūnija.

Tačiau buvo ir herojiškų 
veiksmų tokioje didelėje tra-

savybę, o ne kaip į mūsų už- 
vaizdavimui patikėtas gėry
bes. Anot šventojo Augustino, 
perteklius priklauso kitam. 
Evangelijos palyginimas atve
ria išganymo kelią turtingie
siems — tesidalija gėrybėmis, 
įsigydami bičiulių žemėje ir 
danguje.

gedijoje — keli Šimtai gaisri
ninkų ir policininkų žuvo, 
gelbėdami patekusius į tero
rizmo nasrus, tūkstančiai pro
fesionalų ir savanorių iš įvai
rių Amerikos valstįjų dirbo ir 
tebedirba dieną ir naktį, ieš
kodami gyvų, ar negyvų po 
griuvėsiais, daugelis teikia 
buitines paslaugas gelbėto
jams. Kai kurie keleiviai te
roristų užvaldytuose lėktu
vuose herojiškai stengėsi jėga 
sustabdyti jų smurto veiks
mus.

Mes klausiame savęs: „Ko
dėl tai turėjo įvykti?” Kodėl 
tai turėjo įvykti Amerikai, 
mūsų civilizuųtam pasauliui? 
Ar mes tokie blogi, kad mus 
reikėjo žiauriąi bausti? Ar 
mes tokie geri ir todėl kiti pa
vydi Tr neapkenčia? Ar mūsų 
valdžia tiek remia Izraelio 
valdžią, kad jų priešai tapo ir 
mūsų priešais? Ar mes bu
vome tiek naivūs, kad tokio 
masto terorizmas Amerikoje 
mums nebuvo įsivaizduoja
mas? Mes juk galingiausia 
valstybė pasaulyje...

Gal Amerikos žvalgyba kal
ta savo neatidumu? Kaip buvo 
galima keturis skirtingus lėk
tuvus užvaldyti iš dviejų skir
tingų oro uostų per vieną va
landą? Kas nors snaudė. Kaip 
žvalgyba galėjo pražiopsoti, 
kad teroristų lizdai jau keli 
metai veikė Amerikoje?

Ar bus kada atrasti kaltieji? 
Ar esame pakankamai galingi 
ir pąjėgūs apsisaugoti, užsi
tikrinti sau gyvenimą? Ar 
esame pajėgūs savo vaikus ar 
anūkus apsaugoti nuo nelai
mės? Ar mūsų valdžia yra 
pajėgi apsaugoti kraštą nuo 
terorizmo? Kas gali būti tiek 
galingas?

Tikintiesiems kyla klausi
mas: „Kodėl Dievas prileidžia 
tokį siaubingą terorizmo įvy
kį.” Kuo mes kalti, kad užsi
tarnavome tokią nelaimę? 
Mes jaučiamės, kad Dievo pa
laima apleido šį kraštą. Kiek 
kartų pastariosiomis dienomis 
girdėjome ir politikus, ir nepo- 
litikus giedant — „God bless 
America”? Gal mes nebesame 
tikri, kad Amerika yra Dievo 
palaimintas kraštas, ir savo 
maldomis bei giesmėmis mėgi
name tariamą rūstų Viešpatį 
pakeisti į mums priklausomą 
palaimą?

Leiskite man tiesiai ir atvi
rai pasakyti, kad tokie mąs
tymai, tokia laikysena iš tik
rųjų tik pridengia terorizmo 
įvykio reikšmę. Ji pridengia 
kartu ir mūsų tikrą sielos po
reikį. Taip kalbėti šiandien 
gali būti pavojinga ir supran
tama, kaip mūsų esamos san
tvarkos ardymas. Bet Evange
lija suteikia jums drąsos iš
vysti reikalą be jokių prie
dangų.

Tekste iš Luko evangelijos 
Jėzus klausia: „Ar anie aštuo

niolika, ant kurių užgriuvo Si- 
loamo bokštas ir juos užmušė 
— ar manote, kad jie buvo di
desni nusikaltėliai, negu visi 
kiti Jeruzalės gyventojai? Ne, 
sakau jums; bet jei neatgai
lausite, visi taip pat žūsite” 
(Luko 13:4-5). Tragiško įvykio 
akivaizdoje nėra prasminga 
klausti, kodėl tai įvyko ar kie
no tai kaltė, — tokiems klausi
mams nėra patenkinamo atsa
kymo. Jie nesuteikia jokios 
pagalbos mūsų dvasiai. Jėzus 
aiškina, kad tragedija yra pro
ga atgailai, sugrįžimui prie 
Dievo: ^ei neatgailausite, visi 
taip pat žūsite”.

New York ir Washington 
tragedija yra mums Dievo 
teismas, kuris skelbia: nepasi
tikėkite mamonų — savo fi
nansiniu ir verslo galingumu; 
nepasitikėkite savo kariniu 
galingumu. Tai mūsų Babelio 
bokštai, kuriuos Viešpaties 
teismas sugriovė. Tai mūsų 
stabai, kuriais mes pasi
tikėjome.

„Aš esu Viešpats, tavo Die
vas... Neturėk kitų dievų šalia 
manęs!" (Išėjimo 20:2-3) — 
sako Dievo Žodis. Vien Vieš
pats yra mūsų saugumas. 
Vien Jis yra vertas mūsų vi
siškos pagarbos. Todėl su
grįžkite prie Jo. O sugrįžti 
prie Viešpaties yra ne kas 
kita, kaip atgaila. „Sakau 
jums, — ragina Jėzus, —- jei 
neatgailausite, visi taip pat 
žūsite”.

Gyvenant turtingame ir 
prisotintame krašte, yra sun
ku tokią Evangelijos naujieną 
ir skelbti, ir klausytis. Šio 
krašto populiariu tikėjimo su
pratimu, Diervas turi automa
tiškai laiminti Ameriką — 
„God bless America”. Dievas 
čia yra vaizduojamas, kaip 
mūsų draugužis ir bičiulis, ku
ris garantuoja mums visa 
gera. Mūsų turtas ir pasiseki
mas yra Dievo laiminimo 
įrodymai. Bet, kada Dievas 
tampa tik viso mūsų gyvenimo 
laimintoju, mes nebereaguo- 
jame į nusidėjimus ir tada at
gaila mums nebereikalinga. 
Tačiau Dievas yra ne vien 
mūsų Gelbėtojas. Jis yra ir 
mūsų Teisėjas. Jis yra Šven
tasis, kuris reikalauja iš mūsų 
visiško atsidavimo ir pasi
tikėjimo. Atgaila yra vieninte
lis' tinkamas mūsų atsiliepi
mas Dievui, kada Jis mus 
kritikuoja ir teisia. Tai yra gi
liausias mūsų dvasios porei
kis. Pasiteisinimai ir išsikal- 
binėjimaį mūsų sielai nepa
dės.

Atgaila yra sunki. Jėzus 
sako, kad ji yra lyg mirtis. 
Mūsų senasis „aš” turi mirti, 
ir atginąęs „aš” tada gali iškilti 
per Dievo malonę. Atgaila yra 
sunki, nes ji reikalauja pasi
tikėjimo Viešpačiu. Mūsų šir
dis veikiau pasitiki regimais ir 
apčiuopiamais žemiškais da
lykais, kuriais mes manome 
savo gyvehimą užsitikrinti. 
Jeigu viskas gerai klojasi, at
gaila ir sugrįžimas prie Vieš
paties, rodos, nereikalinga. 
Nebent išeitis blogėtų. O vien 
tik žemiškos gerovės išeitis 
veda į prapuolimą. Tik atgaila 
veda į apstų gyvenimą su 
Kristumi.

Broliai ir sesės! Pabuskim iš 
miego. Neapdenkime įvyku
sios tragedijos nusiskundi
mais, pasiteisinimais arba po
puliariu tikėjimu, kad Dievas 
mums skolingas palaimą. 
Viešpats pakantus, bet įvy
kusia tragedija Jis .beldžiasi į 
Amerikos žmonių širdis, ap
reikšdamas giliausią mūsų 
sielos poreikį. Neleiskime tra
gedijai praeiti veltui. Tad atei
kime Dievo akivaizdon su pa
sitikėjimu. Nusižeminę išpa
žinkime, kad garbinome sta
bus ir sugrįžkime prie Vieš
paties, idant ir mes, ir tauta 
būtų išgelbėta.

Kaip Viešpats kvietė Izrae- 
•lio tautą anąkart pranašo Joe- 
lio žodžiais, taip Jis kviečia

S K E
Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMU. SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr Aukse 

S. Kane kalba liotuviSkai 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654

(773)581-1-8654

Kalame visų rūšių „sidings”,
, „sofrits”. įdedame 
lietvamzdžius (gutters) ir 

dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.

H.DECKYS 
TEL. 773-585-6624

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus.

Butų remontai UŽ prieinamų 
kainą. Tel. 708-499-3279, 

Algirdas.

mus ir šiandien tais pačiais 
pranašo žodžiais; „Bet ir da
bar, — sako Viešpats, — atsi
verskite į mane visa širdim, 
su pasninku, verksmu ir gedė
jimu! Perplėškite savo širdis, o 
ne savo drabužius, ir atsivers
kite į Viešpatį,' savo Dievą, 
nes jis maloningas ir gailestin
gas, kantrus ir turtingas ma
lonės, ir jam gaila užtraukti 
nelaimę.” (Joelio 2:12-13)

Vysk. Hansas Dumpys
Pamokslas, pasakytas Tėviškės 

bažnyčioje (Čikagoje) rugsėjo 16 d. 
po teroristų išpuolio Nevv Yorke bei 
Washington, D.C.

EURO MONETA SU 
POPIEŽIAUS ATVAIZDU

Italija, kaip ir visos kitos 
Europos valstybės; priklau
sančios Europos Sąjungai, ne
trukus atsisakys savo pinigų 
ir pradės vartoti vadinamuo
sius euro banknotus bei mone
tas. Pagal susitarimą su Itali
jos vyriausybe, Vatikapui ski
riama 615,000 verti s euro mo
netų, kurios bus išleistos su 
popiežiaus Jono Pauliaus 11 
atvaizdu (antroji euro puse 
yra vienoda visoms ES šalims, 
nors kiekviena gali pateikti ir 
savo pasiūlymus' pirmajai pu
sei). Kurį laiką popiežiaus at
vaizdui priešinosi Prancūzija, 
nes esą tai pažeidžia Baž
nyčios nuo valstybės atsky
rimą, tačiau pagaliau nusilei
do.

Vatikanas yra vienas iš 
trijų mažųjų Europos valsty- 
'bių, kurioms išimties keliu

Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungą 
(LKKAS), kaip ir visą civilizuotą pasaulį, giliai sukrėtė 
siaubingas teroro aktas, nukreiptas į pačią 
demokratiškiausią pasaulio valstybę — JAV. LKKAS 
reiškia nuoširdžiausią užuojautą nekaltai žuvusiųjų 
žmonių artimiesiems ir visai amerikiečių tautai.
Meldžiamės už tuos, kurių gyvenimas nutrūko taip 
netikėtai. Liūdime su tais, kurie prarado savo 
brangiausius ir artimiausius. Tegul ši kruvina auka dega 
lyg amžinoji ugnis laisvės, demokratijos ir 
žmogiškumo aukure.

Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga

A

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
^REALTORS 

OHC.I773) 229 • 1741 HOME 17081 425 ■ 71B0 MOBIL (7731 590-0205
RIMAS LSTANKUS

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

Siūlo išnuomoti

Išnuomoju 3 miegamųjų butą 
(6 kambariai). Butas tarp 

Wcstem Avė ir California St. 
Skambihti tel. 773-376-2397.

Ouk Lavvn rajone, dviejų aukštų 
namo antrame aukšte, ramioje 

vietoje (netoli prekybinis centras, 
greitkelis, parkas) išnuomojamas 

3 miegamųjų butas.
Tel. 708-430-3979.

a r b ą

Reikalingi žmonės viešbučių 
valymui Joliet ir Mundelein 
priemiesčiuose. Skambinti

tel. 630-357-8110 arba 
708-218-7521.

Window Washers Needtdl 
40,000 per year. We need 100 erews. 
No exp. neccssary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Wlndow VVashing. 
Tel. 800-820-6155. ' '

Parduoda

PARDUODAME bulvių 
. TARKAVIMO 
\ MAŠINAS

HOV
VlfnNMMEL mu

800-775-7363. 773-434-7919

leidžiama įsivesti euro valiu
tą, nors jos nepriklauso Euro
pos Sąjungai. Kitos dvi yra 
San Marino (vartoja italų li
ras) ir Monoco (jos valiuta yra 

■prančūzų frankai).
„Cathollč Nevv WoHd", 

2001.09.16-29

• Liepos 24-28 d. Rekolek- 
cinio veikimo organizacįja Ty
tuvėnų vienuolyne surengė ty
los rekolekcijas tema „Gyventi 
Šviesa ir Meile”. Rekolekcijų 
dalyviai, susirinkę iš Palan
gos, Šilutės, Klaipėdos, Telšių, 
Kretingos ir Vilniaus, penkias 
dienas kartu meldėsi, dalyva
vo ,šv. Mišiose, klausėsi brolio 
Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus 
paskaitų, kurios atskleidė, 
kaip artimai susijusios šv. Jo
no ir šv. Pauliaus sampratos 
apie Dievą kaip Šviesą ir Mei
lę. Paskutinis rekolekcįjų va
karas prasidėjo Susitaikinimo 
sakramento teikimu. Po to vi
są naktį truko Švenčiausiojo 
Sakramento adoracija, kuri 
ryte buvo užbaigta šv. Mišio
mis. Penktąją rekolekcijų die
ną dalyviai galėjo susipažinti 
ir pasidalyti patirtais įspū
džiais prie atsisveikinimo pie
tų stalo.
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
RUGSĖJO 11-AJAI

Priimk užuojautą, Amerika, 
Priimk ją iš visos širdies, 
Leiski pabūt su Tavimi,
Padėti ranką ant peties.

Leiski paverkti su gyvaisiais 
Ir pasimelst už žuvusius,
Man atiduoki dalį skausmo, 
Gal Tau nuo to lengviau

kiek bus...

Ilgai skaičiuosi praradimus, 
Našlaičiais likusius vaikus, 
Dabar tiktai pažinsi priešus, 
Atskirsi ir savo draugus.

Kaip gali būti „šventas
karas”,

Pats Dievas niekad
nesupras,

Nes Jis sutvėrė mus gyventi,
O ne šią dovaną prarast.

Praeis kiek laiko, atsigausi, 
Žaizdos kūne randais sugis. 
Tik vykdytojų nenuteisi, 
Kūrėjas už Tave tai

padarys.

Priimk lietuvišką paguodą, 
Tiesiu ją iš visos širdies, 
Ramybės Tau, Amerika, 
Šviesios taikos ir išminties.

Vilūnė Bučinskienė

PATRIOTIZMAS AUGA

Rugsėjo ll-tosios teroro įvy
kiai ir žuvusiųjų aukos pavei
kė Ameriką, pakėlė jos žmo
nių žvilgsnį nuo materialinės 
kasdienybės. Atgijo vėl patrio
tizmas, pastebimai išaugo rū
pestis savo artimu, nebeven- 
giama net viešai su malda 
kreiptis pagalbos į Dievą. Ir 
tai matoma visur — valdžios 
įstaigose, mokyklose, žinia
sklaidoje, televizijos progra
mose, sporto rungtynėse, net 
kelias dienas neveikusios ko
mercinės biržos atidaryme. 
Patriotizmas matomas vėlia
vėlių plazdenime, jaučiamas 
žmonių tarpusavio santykiuo
se, girdimas U-S-A skandavi
mu susibūrimuose (panašiai, 
kaip anuomet Vilniuje buvo 
skanduojama Lie-tu-va).

Įdomu, kaip dabar šį ameri
kiečių patriotizmą vertins Lie
tuvos „garsusis” filosofas Šlio
geris (deja, turintis savo ger
bėjų ir išeivijos lietuvių tar
pe), kuris dar netaip seniai 
lietuvišką patriotizmą pavadi
no idiotizmu.

Juozas Baužys
Lemont, IL

„HALL FOR RENT?”

Kai pranciškonai po Nepri
klausomybės šventės minėji
mo uždarė Kultūros židinį 
New Yorke, jie atšaukė nu
matytus renginius. Atrodė, 
kad Židinys galutinai baigė 
savo dienas. Bet štai gegužės 
mėn. Tautos fondo suvažiavi
mas vyko Kultūros židinyje, ir 
dabar skelbiama, kad Apreiš
kimo parapijos gegužinė taip 
pat vyko Kultūros židinyje šio 
mėn. 15 dieną.

Dar keisčiau — ant Židinio 
išlaukinių durų užkabintas 
plakatas „Hali For Rent” ir 
duoti pranciškonų telefonai. 
Vadinasi, iš gatvės atėję kita
taučiai gali nuomoti neribotai 
Židinį, o lietuviai — tik pagal 
neaiškią atranką. Įdomu, kad 
pranciškonų „Darbininkas” 
nereklamuoja, kad Židinys yra 
vėl nuomojamas. Matyt, tokiu 
būdu pranciškonai nori užsi
tikrinti, kad židinio nenaudo
tų koks „nepageidaujamas ele
mentas”.

Būtų gražu, kad atsakingi 
pranciškonų vadovai paaiškin
tų politiką Kultūros židinio 
patalpų naudojimo klausimu.

Dr. Regina Saldaitis 
Čiurlienė

Woodhaven, NY

DVIGUBA PILIETYBĖ

Lietuvos ir išeivijos lietu
vių laikraščiai rašo apie Lietu
vos Centro sąjungos vadovo 
Kęstučio Glavecko kelionę po 
JAV, ir kad jis, grįžęs į Lie
tuvą, padarė įdomų praneši
mą apie trečiosios bangos lie
tuvių emigrantų problemas, 
emigravus į Ameriką.

K Glavecko teigimu, dvigu
bos pilietybės įteisinimo ypač 
nori į Ameriką per pastaruo
sius dešimt metų emigravę 
lietuviai. Priimdami JAV pi
lietybę, naujieji emigrantai 
priversti atsisakyti Lietuvos 
pilietybės, remiantis Lietuvos 
Seimo nutarimu.

K. Glavecko pranešimu JAV 
šiuo metu gyvena apie 14,000 
lietuvių, emigravusių iš Lie
tuvos po 1990 metų. Ameri
koje gyvena daug lietuvių, ku
rie turi dvigubą pilietybę. JAV 
įstatymai neverčia asmenis 
atsisakyti kitų kraštų pilie
tybės.

Amerikos lietuviams svar
biausias motyvas yra lietuvy
bės išlikimo tąsa JAV-se.

Antrosios lietuvių bangos 
imigrantus logiškai pakeis 
trečioji lietuvių banga, todėl 
svarbu Lietuvos Seime pakeis
ti esamą įstatymą dvigubos 
pilietybės reikalu.

Seimas dėl pataisos priėmi
mo turi balsuoti du kartus, o 
abiems atvejais, sprendimui 
priimti, reikia ne mažiau kaip 
dviejų trečdalių balsų. Lietu
vos Centro Sąjunga rinks 
parašus įteisinti dvigubą pi
lietybę. Jie tikisi surinkti 
100,000 parašų.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A

VDU PASKAITOS IR 
SEMINARAI PARUOŠIA 
GYVENTI ŠIŲ DIENŲ

PASAULYJE
Po vasaros renginių Vytau

to Didžiojo universitete prasi
dėjo rudens semestras. Pagal 
vieną dėstytoją, sociologįjos 
daktarę Daivą Kuzmickaitę, 
jau pradėtas vienas iš serijos 
naujųjų universitetinių kursų 
— socialinė politika viešojo 
administravimo studentams. 
Filantropijos ir akademinio 
rašymo kursai taip pat pa
tvirtinti LR Mokslo taryboje. 
Vadinasi, bus intensyvus 
rengimasis paskaitom visus 
šiuos mokslo metus.

Šalia viso to, dėstytojai 
2002 metais žada organizuoti 
tarptautinę vasaros mokyk
lą Rytų Europos socialinio 
darbo universitetų dėstyto
jams. Tai bus šios vasaros 
tarptautinės mokyklos. Pagal 
organizatorius 2001 m. kursai 
sėkmingai praėjo. Ruošiant 
naujus kursus savo studen
tams ir Rytų Europos socia
linio darbo dėstytojams, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
socialinių mokslų fakultetas 
moksliniu būdu perduoda 
studentams ir dėstytojams ži
nių apie visuomenės narių at
sakomybes ir pareikalavimus 
gyvenant demokratiniame 
pasaulyje — atsakomybė sau 
ir kitiems bei filantropijos 
reikšmę.

Tų naujų kursų paruošimo 
apimtyje, Vytauto Didžiojo 
universiteto Sociologijos ka
tedra maloniai kviečia ben
dradarbiauti sociologus ar so
cialinio darbo profesorius iš 
Šiaurės Amerikos. Vytauto 
Didžiojo universiteto Sociolo
gijos katedra maloniai kvie
čiai bendradarbiauti pasta
ruoju metu dirbantį arba 
esantį pensijoje išeivijos lie
tuvių sociologijos profesorių. 
Pageidautina, kad atvykstan
tis profesoriauti asmuo galėtų 
įsidarbinti pirmaeilėms parei
goms.

Vytauto Didžiojo universi

teto prorektorius tarptauti
niams ryšiams prof. Kęstutis 
Pūkelis; kontaktinis asmuo: 
Socialinių mokslų fakulteto 
prodekanė doc. dr. Jolanta 
Kuznecovienė Tel. + 370 7 323 
777 EI: Jolanta Kuzneco- 
viene@fc.vdu.lt

Perdavė
Ramunė Kubiliūtė 

Evanston.IL

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 25 d., antradienis 5
Mūsų brangiai

. A. t A.
ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui 
VANDELINUI, sūnums JONUI ir RIMUI su žmona 
PRANUTE, anūkei MARIJAI ir anūkui JONUI.

KODĖL? Nuliūdę giminaičiai:

Rugpjūčio 23-ios „Draugo” 
laidoje buvo straipsnis „Vie
nuolystės 50-metis”. Tai yra 
dviejų Putnamo seserų, dabar
tinės provincijolės Paulės — 
Zitos Savickaitės ir Margari
tos — Irenos Bareikaitės — 
50-ies vienuoliško gyvenimo 
metų — Dievui padėkos šven
tės aprašymas. Šventė, suta
pusi su Žolinės švente, praėjo 
ypač iškilmingomis Mišiomis, 
kurias praturtino maldingu
mu seserų giesmės.

Didžiojoje vienuolyno salėje, 
po sveikinimų daugiausia 
skirtų provincijolei, pabend
rauta prie iškilmingų, kaip 
vienuolynui tinkančių, vaišių.

Tiktai įdomu, kodėl „Drau
go” informacijos labai viena
šališkai aprašyta? Kiek žinau, 
net „Draugo” korespondentas 
šventėje nedalyvavo.

Izabelė Žmuidzinienė 
Rochester, NY

Vitalis, Tušė ir Mikas Petrušiai 
Linas ir Tina Udriai 

Algis irArlie Žolynai

Mylimam Broliui

A. t A.
LEONUI

Lietuvoje mirus, su liūdesiu širdyse nuoširdžiai 
užjaučiame mūsų artimą ir mielą dr. VYTAUTĄ URBĄ, 
žmoną ALDONĄ bei kitus gimines ir artimuosius.

Aldona ir Gedas Griniai 
Roma ir Viktoras Masčiai
Irena ir Mečys Šilkaičiai 

Algė ir Adolfas Šležai
St. Petersburg, Florida

A. t A.
Dr. ALINA DOMANSKIENĖ- 

TAMAŠAUSKAITĖ
Mirė 2001 m. rugsėjo 22 d., 7:55 v.v., sulaukusi 79 metų.
Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Brighton Parko 

apylinkėje. Gimė Lenkijoje.
Nuliūdę liko: vyras Vandelinas, sūnus dr. Jonas 

Domanskis, gyvenantis Newport Beach, CA, sūnus Rimas 
Domanskis, marti Pranutė, anūkai Maria ir Jonukas 
Domanskiai bei kiti giminės.

A.a. Alina priklausė „Lietuvos našlaičių globos” 
komitetui.

Velionė pašarvota pirmadienį, rugsėjo 24 d. nuo 3 v.p.p. 
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės 
antradienį, rugsėjo 25 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionė 
bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios užjos 
sielą. Po Mišių velioitė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos našlaičiams arba 
kitai jūsų pasirinktai labdaros organizacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www. petkusfuneralhome8.com

* Vyriausybė paskirstė 
204,100 litų iš savo rezervo 
fondo. 124,000 Lt paskirta Na
cionalinei žemės tarnybai prie 
Žemės ūkio ministerįjos — 
Lietuvos valstybinės sienos su 
Lenkija apžiūros ir parengia
miesiems geodeziniams karto
grafiniams darbams apmokė
ti. 60,000 Lt paskirta Botani
kos institutui Verkių architek
tūrinio ansamblio pastatų išo
rės sutvarkymo darbų apmo
kėjimui. Kultūros ministerijai 
skirta 9,100 Lt dailininko Vy
tauto Kalinausko ir kompozi
toriaus Juliaus Juzeliūno lai
dotuvių išlaidoms padengti. 
5,800 Lt paskirta Lietuvos 
TV, kad ši iš dalies padengtų 
videofilmo „36” apie 1991 m. 
sausio 13-osios naktį sužeistą 
ir vėliau dėl to mirusią daili
ninkę Reginą Žiupsnytę, išlai
das.

* Tris dienas Šiauliai

A. t A.
DANUTEI PETRAUSKIENEI
mirus, dukrą YELENĄ, gimines ir artimuosius 
užjaučiame ir liūdime.

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir vadovas 
Detroite

n A. t A.
ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, jos vyrui VANDELINUI, sūnums JONUI ir 
RIMUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia jų giminaičiai.

Halina Bagdonienė 
Liusė Miknienė

Janina Petrušienė

Ir kitą rytą sveikinsi tenai,
Ir bus Tau visos naktys nebebaisios, 
Ir skleisies Tu, it žiedas, amžinai 
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais” 

Bernardas Brazdžionis

Su liūdesiu pranešame, kad 2001 m. rugsėjo 20 d., De
troit, MI, mirė Tėvelis, Brolis ir Dėdė

A. t A.
SAULIUS ANTANAS 

ČERNIAUSKAS
VU,:, o&l r-; f.jjrrjsh O-

Giliame liūdesyje liko dukros dr. Gailė ir Nida 
Černiauskaitės, sesuo Rožė Čerpiauskaitė, sesutės a.a. 
Irenos Christou dukra Julie ir sūnus Alex Christou.

Po gedulingų šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje velionio 
palaikai buvo palaidoti Detroit Mt. Olivet kapinėse, šalia 
tėvelių a.a. Juozo ir Liudvikos Černiauskų.

Nuliūdusios dukros dr. Gailė ir Nida 
Černiauskaitės

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė.
Tel. 313-554-1275.

šventė — buvo minimos 
765-osios miesto įkūrimo me
tinės. Švenčių baigiamasis 
akordas — paminėtas Šiaulių 
dramos teatro 70-metis. Rug
sėjo 22-osios popietę bene dau
giausia miestiečių susirinko 
netoli miesto savivaldybės 
esančiame parkelyje, kur ant 
laužo buvo kepamas 500 kilo- 
gramų jautis. (LR, LŽ, R, Elta)

Krisė Senulienė 
Danutė Smilgevičienė 
Kostas ir Ona Žolynai

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

A STAR

-JT
Chicago Vilnius

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago,

Flnd out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel wlth SAS, you can earn mlleage credlt 
with United’s Miieage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
8OO-221-2Š5O. Or visit us at
www.scandlnavian.net

Neužmirštamai Draugei

A.t A.
Dr. ALINAI 

T AM AŠAU SKAITĖ I- 
DOMANSKIENEI

mirus, jos liūdinčius šeimos narius— vyrą inž. 
VANDELINĄ, sūnus dr. JONĄ, adv. ALEKSANDRĄ 
RIMĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Vida Tumasonienė 
Eglės, Rimo ir Saulės šeimos

How easy is 
As easy as SAS.

y

SAS

A. t A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI

Texas’e mirus, su liūdesiu širdyse giliai užjaučiame jos 
dukrą VIDĄ SABIENĘ ir seserį ALFĄ 
BUDRIONIENĘ, gimines ir artimuosius bei dalinamės 
jų skausmu.

Aleksandra ir Edis Bielskiai 
Kleofa Gaižauskienė 

Janina Jarašienė 
Roma ir Viktoras Masčiai 

Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Irena ir Mečys Šilkaičiai

St. Petersburg, Florida

It’s Scandinavian Scin<ji n»t»n Aklhm „DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

mailto:Kuzneco-viene%40fc.vdu.lt
mailto:Kuzneco-viene%40fc.vdu.lt
Evanston.IL
petkusfuneralhome8.com
http://www.scandlnavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuviu visuomenės su
sitikimas su generolu Jonu 
Kronkaičiu vyks Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje šį 
šeštadieni, rugsėjo 29 d., 4 
val.p.p. Visus kviečia Čikagos 
ALTo skyrius.

Vaikai, apsirengę kau
kėmis, ir kiti „Laumių pietų” 
dalyviai parems „Vaiko vartų į 
mokslą” būrelio veiklą Lietu
vos^ pomokykliniuose centruo
se. „Charakterio ugdymo prog
rama” vaikus išmokins savi
garbos, sąžiningumo, draugys
tės. Be to, būrelis padeda cent
rams aprūpinti asocialių šei
mų vaikus mokslo priemonė
mis. Dalyvaukite lėšų telkimo 
pietuose ir paremkite būrelio 
projektus. Vietas užsisakyki
te skambindami Nijolei Griga
liūnienei tel. 708-974-1262.

Generolo majoro Jono 
Kronkaičio pagerbimas Či
kagos miesto centre „Chicago 
Athletic Association” patalpo
se 112 S. Michigan Avenue) 
vyks šį penktadieni, rugsėjo 
28 d., 11:30 val.r. Šiandien - 
paskutinė diena užsisakyti 
vietas paskambinus į ALTo 
būstinę tel. 773-735-6677 (fak
sas 773-735-3946, e-paštas 
ALTcenter@aol.com ). Visus 
maloniai kviečia Lietuvos kon
sulatas Čikagoje ir Amerikos 
Lietuvių taryba.

,ATEITIES” AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

21-asis „Ateities” akademi
nis savaitgalis Ateitininkų na
muose,'Lemonte, vyks šešta
dienį, spalio 27 ir sekmadienį, 
spalio 28 d. Visi ateitininkai ir 
Čikagos bei apylinkių lietuviš
koji visuomenė kviečiama da
lyvauti. Bendra savaitgalio te
ma — „Tikėjimas”. Bus proga 
išklausyti pranešimus, daly
vauti pašnekesiuose apie ti
kėjimą ir religinių žinių per
davimą vaikams', apie jauni
mo tikėjimo padėtį Lietuvoje 
praeityje ir dabar. Prisimin
sime žymų šveicarą a.a. prof. 
Jup?ą Eretą, daug pasidarba
vusį Lietuvos labui. Lauksime 
visų atsilankymo.

Rengėjai
Skelbimai

• Siuntiniai, pinigai į Lie
tuvą. Mažesnės, didesnės 
sumos siunčiamos jums 
palankiausiomis sąlygomis. 
TRANSPAK (įstaiga laikraščio 
„Draugas” patalpose). Tel. 1- 
773-838-1050.

• 27 centai skambinant i 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• A.a. Jadvygos Ginei- 
tienės atminimą pagerbdami, 
per jos laidotuves draugai ir 
pažįstami aukojo Lithuanian 
Mercy Lift padėti šelpti sunkiai 
sergantiems ligoniams Lie
tuvoje: $200 Vytas ir Gorda 
Maceikoms, Longkey Boat, FL; 
$100 Vytautas Bieliauskas, Ph. 
D., Cincinnati, OH; Skelton 
McQuist, Dayton, OH; $25 Pat 
Vari, Kettering, OH; $20 Nieki 
& William Cochran, Dayton, 
OH; Anonimas, Dayton, OH. 
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės artimiesiems. Nuošir
džiausiai dėkojame aukoto- 
jamsJLithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 773-238-1536. Tax 
ID036-381O893. Atsiprašome už 
klaidą.

JAV Valstybės sekreto
rius Collin Powell paragino 
tris Baltijos valstybes pareng
ti veiksmų planą kovai su 
tarptautiniu terorizmu, numa
tant individualius ir bendrus 
veiksmus, prisijungiant prie 
pasaulinės kovos su baisia te
rorizmo rykšte. Kaip Lietuva 
ruošis šiam planui? Apie tai 
galėsite paklausti paties Lie
tuvos kariuomenės vado Jono 
Kronkaičio, kuris šį sekmadie
nį, rugsėjo 30 d., 5 val.v. daly
vaus rudeniniame „Draugo” 
pokylyje Martiniąue pokylių 
salėje. Be J. Kronkaičio žo
džio, bus ir meninė programa, 
ir šokiai, kuriems gros broliai 
Švabai.

Atsineškime visus vais
tus, kuriuos vartojame, ar
ba jų pavadinimus, net ir tuos, 
kuriuos perkame be receptų. 
Vaistų keliai kryžiuojasi. Kad 
nenukentėtumėme dėl kryž
minės vaistų reakcijos, atvyki
te į informacinę popietę šį 
penktadienį, 28 d., 2 val.p.p. 
PLC, Bočių menėje, kurią ren
gia Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. Vaistinin
kai kalbės lietuviškai ir atsa
kys į rūpimus klausimus.

Apolonija Vitkuvienė, gy
venanti West Harford, CT, 
Draugo fondo pirmojo laips
nio garbės narė, prie savo 
ankstesnių 6,000 dol. įnašų 
vėl atsiuntė 500 dol. fondo ru
dens vajui. Draugo fondas ne
paprastai dėkingas A. Vitku
vienei už tokią stambią para
mą šiuo metu, kai yra labai 
svarbu padidinti Draugo fondo 
kapitalą.

Atsiųsta paminėti
„Skautų aide” (2001 m. lie

pos-rugpjūčio Nr.), kurį reda
guoja v.s. Alė Namikienė, ra
šoma apie Lietuvių skautų są
jungos tarybos posėdį, trijų 
kartų skautus „Rambyno” ir 
Šatrijos” stovyklose Kanadoje, 
Kaziuko mugę ir kitus skau
tiškus renginius. „Skautų ai
do” administratorė - v.s. A. 
Ramanauskienė, 4613 W. 
106th Place., Oak Lawn, IL 
60453.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Lietuvių moterų fe
deracijos Bostono klubui už $50 
auką. Auka buvo skirta a.a. 
Juozo Rasio atminimui. Dėko
jame už auką. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 773- 
238-1536. Tax ID#36-3810893. 
Atsiprašome už klaidą.

• A.a dr. Jadvygos Gi- 
neitienės atminimą pagerb
dami, perjos laidotuves draugai 
ir pažįstami aukojo Lithuanian 
Mercy Lift padėti šelpti sunkiai 
sergantiems ligoniams Lie
tuvoje. Aukojo: $140 Thomas ir 
Dana Empric, Dade City, FL; 
$50 Vita Girdvainienė, Lemont, 
IL, Laima Raštikis, Ketterling, 
OH, Mąrgaret & Michael 
McQuiston, Oakvvood, OH, 
Mary C. Hemmert, Ketterling, 
OH, Col. ir Jim Bash, Beaver- 
Greek, OH; $40 Julie ir Steven 
Wack, Dayton, OH; $30 De- 
borah Schneble, W. Bloomfield, 
MI; $25 Frances R. Petkus, 
Dayton, OH, Katherine E. Bac- 
kus, Centerville, OH; $20 Myra 
Roechner, Xenia, OH, Genė 
Vaslkovs, Ketterling, OH, Ri
mantas ir Titiana Liaugminai, 
Beavercreek, OH; $10 Elaine 
S.Bernstein, Dayton, OH, Geor
ge ir Donna Matthevvs, Ketter
ling, OH, Christine Stone, 
Dayton, OH, Ann ir John Goe- 
bel, Ketterling, OH. Reiškiame 
gilią užuojautą velionės arti
miesiems. Nuoširdžiausiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
773-238-1536. Tax ID#36-3810893.

Malonios viešnios, turėjusios progą smagiai pabendrauti pernai 
ruoštame Lithuanian Mercy Lift labdaros pokylyje. Iš kairės: Rima Bin- 
der, dr. Edita Apuokienė ir Asta Kleizienė. Šiemetinis pokylis ruošiamas 
lapkričio 17 d. Brookfield zoologijos sode (tikrai!). Planuokite dalyvauti.

Dainų popietė su muziku 
Faustu Strolia „Seklyčioje” 
vyks rugsėjo 26 d., trečiadienį, 
2 val.p.p. Maloniai kviečiami 
dainos mėgėjai atvykti, pa
draugauti ir išmėginti laimę 
įvairių gėrybių „šulinyje”. 
Kaip jau įprasta, bus bendri 
pietūs. Atvykite!

Spalio mėnuo Čikagoje - 
itališko paveldo mėnuo.
Mugėje-festivalyje, kuri tęsis 
nuo spalio 1 iki 5 d., skambės 
itališka muzika, bus rodomi ir 
parduodami italų meno dirbi
niai, siūlomi šiaurinės ir pie
tinės Italijos valgiai ir gėri
mai. Mugė vyks nuo 10 val.r. 
iki 6 val.p.p. (ketvirtadieniais
- iki 8:30 val.v.) Čikagos mies
to centre - Daley Center, 
State, Washington bei Dear- 
born gatvių sankryžoje, Muzi
kos atlikėjai pasirodys nuo 12 
iki 2 val.p.p. Informacija tel. 
312-553-9137.

Lėktuvais skrendantys 
keleiviai raginami dar kaVtą 
pasitikrinti lėktuvų skridimo 
tvarkaraščius ir laikytis 'naujų 
skridimo, įsėdimo į lėktuvus 
taisyklių.- Atvykę į oro uostą, 
visi keleiviai privalo užsire
gistruoti prie oro linijų įėjimo 
(registracija viešbučiuose ar 
kitose vietose negalioja). Už 
apsauginės juostos bus įlei
džiami tik bilietus turintys ke
leiviai. Atvykstančius ir iš
vykstančius žmones prie skri
dimo terminalų galima tik įso
dinti ar išsodinti - laukiančios 
ar stovinčios transporto prie
monės bus nutemptos iš karto. 
Oro uoste keleiviai turi užsi
registruoti prieš 2-3 valandas, 
kiekvienas keliautojas ragina
mas susisiekti su savo lėktuvo 
kompanija ir tiksliai sužinoti 
prisistatymo laiką.

Naujojo Tūkstantmečio 
Madonos (Our Lady of the 
New Millennium) statulą bus 
galima pamatyti rugsėjo 25-30 
d. prie St. Fabian bažnyčios 
(8300 S. Thomas, Bridgeview; 
tel. 708-599-1110) ir rugsėjo 
30-spalio 7 d. prie St. Christi- 
na bažnyčios (11005 S. Homan 
Avė., Chicago; tel. 773-0779- 
7181).

Lithuanian Business 
Council ruošia rudens pietus 
ir visuotinį susirinkimą spalio 
11 d. 7 val.v. Bus svarstomi 
veiklos reikalai, verslo galimy
bės. Iš Vašingtono atvykęs 
ambasadorius Vygaudas 
Ušackas informuos mus apie 
ekonomikos būklę Lietuvoje, 
apie prekybos ir verslo sąly
gas. Susirinkimas vyks netoli 
nuo Pasaulio lietuvių centro, 
Willowbrook Ballroom resto
rane, Willow Springs, 8900 S. 
Archer Avė., IL. Pietų kaina - 
25 dol. prieš spalio 1 d., po to
- 30 dol. Visi susidomėję yra 
kviečiami skubiai užsisakyti 
vietą čekį adresuojant Lithua
nian Business Council ir siun
čiant: Lithuanian Business 
Council, c/o Lithuanian Con- 
sulate, Suite 1500, 211 East 
Ontario Str., Chicago, IL 
60611. Informacija tel. 847- 
541-3702.

Tikėjimas duoda žmogui 
stiprybės išgyventi gyvenimo 
sunkumus ir matyti šviesesnę 
ateitį. Tokios ir kitos mintys 
bus gvildenamos iš teologinių 
ir kitų mokslų perspektyvos 
21-ajame Ateities akademi
niame savaitgalyje. Savaitga
lis vyks spalio 27-28 dienomis 
Ateitininkų namuose Lemon
te. Čikagos ir apylinkių lietu
vių visuomenė kviečiama sa
vaitgalyje dalyvauti.

BALFo 5 skyrius Mar- 
quette Parke praneša, kad 
BALFo rudens piniginio va
jaus aukų vokeliai prie Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios bus dalinami po šv. 
Mišių š.m. rugsėjo 29 ir 30 d. 
Vokelius su piniginėmis auko
mis prašoma BALFo valdybos 
nariams grąžinti šeštadienį ar 
sekmadienį po šv. Mišių spalio 
6 ir 7 d. BALFas jau daugelį 
metų vykdo svarbų labdaros ir 
šalpos darbą, remdamas Lie
tuvoje ir kitur skurstančius 
tautiečius. Savo aukomis pa
dėkime BALFui šį darbą dar 
daug metų tęsti.

VLADAS PUTVINSKIS-PŪTVIS NEBUS 
UŽMIRŠTAS

Apie iškilų Lietuvos didžia
vyrį Vladą Putvinskį-Pūtvį ga
lima daug gerų žodžių para
šyti — pasipriešinimo prieš 
Rusijos carinę priespaudą da
lyvis, knygnešys, caro režimo 
tremtinys, Lietuvos Nepri
klausomybės gynėjas, Šaulių 
sąjungos įkūrėjas, ideologas ir 
pirmasis viršininkas, publicis
tas, žymus Lietuvos visuome
nės veikėjas. Jo vardu Lietu
voje pavadintos gatvės, Šaulių 
sąjungos daliniai, pastatyti 
paminklai. Jo biustas stovi 
tarp kilniausių ir žymiausių 
Lietuvos žmonių biustų Kau
ne, Vytauto Iįidžiojo Karo mu
ziejaus sodelyje. Jo palikimas 
Lietuvai neišsakomas. Tai — 
ir raštai, patriotiškoji ideologi
ja, Lietuvos Šaulių sąjunga, 
kurios indėlis šiandieniniame 
Lietuvos gyvenime tampa vis 
svaresnis. VI. Putvinskio-Pūt- 
vio žodžiai....Šauliškumo psi
chiniame pagrinde glūdi svei
kas instinktyvus asmens 
troškimas pačiam veikliai da
lyvauti tautos laisvės gyveni
me... Tauta be dvasios riterių, 
be idėjinės aristokratijos turi 
žūti... Šaulių sąjungos uždavi
nys įnešti šauliškais rūbais 
apvilktą idėjinį tautinį rite
riškumą į tolimą provincijos 
kampą, į tą kaimą, kurio šiau
diniai stogai matyti ten toli už 
miškelio, už kalnelio, paupy, 
pabaly”... tampa vis realesni ir 
šiandieninėje Lietuvoje.

1933 metais Kaune buvo 
išspausdintas Aleksandro 
Marcinkevičiaus-Mantauto re
daguotas VI. Putvinskio-Pūt- 
vio gyvenimą ir parinktųjų 
raštų II tomas — ideologiniai 
ir publicistiniai raštai. 1934 
m. dienos šviesą išvydo taip 
pat A. Marcinkevičiaus-Man
tauto redaguotas III tomas — 
grožiniai ir filosofiniai raštai. 
1973 m., pažymint VI. Put-

Nors keletas ir koncertų 
buvo atšaukta, tačiau Pa
saulio muzikos festivalio 
(World Music Festival) rengi
niai iki rugsėjo 30 d. vyks 
įvairiuose klubuose, muziejuo
se, parkuose, teatruose, kny
gynuose ir t.t. Informacija tel. 
312-742-1938 arba internete 
www.cityofchicago.org/ 
WorldMusic/

Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba dėkoja Zelmai Norei- 
kienei, kuri mūsų susirinkime 
aukojo 100 dol. lietuviškoms 
mokykloms Vilniaus krašte.

Vaikų Mišios Čikagos Tėvų 
jėzuitų koplyčioje vyks rugsėjo 
30 d., sekmadienį, 10 val.r. Po 
jų Tėvų jėzuitų namuose ruo
šiami religiniai užsiėmimai 
vaikams. Tėveliai galės pa
bendrauti kavinėje. Visus 
kviečiame dalyvauti.

NEEILINES PAMALDOS
Š. m. rugsėjo 30 d. 3 val.p.p. 

Ziono evangelikų liuteronų 
parapijoje vyks neeilinės pa
maldos, kurių metu antrojo 
kunigo (associate pastor) pa
reigoms bus įvestas kunigas 
Valdas Aušra. Kunigas V. 
Aušra jau kuris laikas su šei
ma gyvena ir dirba mūsų tar
pe. Parapija nusprendė jį ofi
cialiai pakviesti šiai tarnystei. 
Mes džiaugiamės ir dėkojame 
Aukščiausiajam už šią galimy
bę - per paskutiniuosius ke
lerius metus nedaug atsirado 
naujų kunigų lietuvių katali
kiškose parapijose ar liutero
niškose.

Pamaldose pamokslą sakys 
kun. Willian Ameiss, Liute
ronų Bažnyčios - Missouri Si
nodo šiaurės Illinois apskri
ties prezidentas. Jis taip pat 
vadovaus ir įvedimo parei
goms.
„Rūtos” moterų draugija po 

pamaldų ruošia užkandžius ir 
kviečia visus parapijiečius bei 
draugus gausiai dalyvauti 
šioje neeilinėje šventėje.

vinskio-Pūtvio 100-ąsias gimi
mo metines, A. Marcinkevi
čiaus-Mantauto, V. Mantauto, 
S. Pūtvytės-Mantautienės, E. 
Pūtvytės, A. Valatkaičio, M. 
Kalmanto, VI. Išganaičio, S. 
Klupšienės ir kitų pastango
mis Čikagoje buvo išleistas 
„Vladas Putvinskis-Pūtvis. 
Gyvenimas ir parinktieji raš
tai” tritomis.

Šiuo metu VI. Putvinskio- 
Pūtvio anūkas prof. V. A. 
Mantautas ir Šiaulių irAušros” 
muziejaus istorijos skyriaus 
vedėja I. Nekrašienė leidybai 
ruošia VI. Putvinskio-Pūtvio 
laiškų knygą.

Šiuose laiškuose skaitytojai 
susipažins su VI. Putvinskio- 
Pūtvio susirašinėjimu su žmo
na Emilija, artimaisiais, poli
tiniais ir visuomenės veikėjais 
iš carinės tremties ir Lietuvo
je, perskaitys apie lenkų šovi
nistinės organizacijos POW 
(Polska organizacija vojskova) 
likvidavimą, kuriame ypač pa
sireiškė šauliai, Klaipėdos 
krašto atgavimo ruošimą, apie 

ergyvenimus dėl Lietuvos iš 
aulių sąjungos reikalų bei kt. 

Tai — istorinis veikalas. Me
džiaga kruopštaus darbo dėka 
jau paruošta, tačiau leidybai 
dar trūksta lėšų. Prof. V. A. 
Mantautas išankstinių prenu
meratorių ir aukų dėka surin
ko keletą šimtų dolerių. A. 
Pūtvytė-Kulnienė Lietuvoje 
surinko per 2,000 litų, tačiau 
to nepakanka. Todėl kaip VI. 
Putvinskio-Pūtvio idėjų šali
ninkas ir Šaulių sąjungos Lie
tuvoje atkūrėjas, kreipiuosi į 
Šaulius ir visus, kuriems pri
imtinos šauliškumo idėjos — 
paremkime šios knygos, reika
lingos Lietuvos ateities kar
toms, kaip patriotiškumo, 
nw&lės Lietuvai vadovėlis, lei
dybą. Stasys Ignatavičius 

LŠS Garbės šaulys

LIETUVIAI RESPUBLIKONAI 
SPRINGFIELDE

Jau tapo tradicija, kad Illi
nois lietuvių respublikonų ly
gos atstovai dalyvauja Guber
natoriaus dienos renginiuose 
valstijos žemės ūkio mugėje, 
Springfielde.

Į šių metų rugpjūčio 15 die
nos renginius, kurie vyko mu
gės direktoriaus sode, pakvie
timai vidurdienio „barbeąue" 
atėjo iš Illinois valstijos pro
kuroro Jim Ryan, o į vakare 
ruošiamą kitą „barbeąue” atė
jo iš gubernatoriaus George 
Ryan.

Kadangi dabartinis guber
natorius George Ryan pasi
skelbė, jog nebus kandidatu 
perrinkimui, abiejuose rengi
niuose jautėsi ankstyva rinki
minės kampanijos nuotaika — 
gausybė televizijos kamerų, 
reporterių ir jų pasikalbėji
mams gaudomų politikų.

Vidurdienio renginiui vado
vavo Kongreso atstovas John 
M. Shimkus, kuris yra Illinois 
lietuvių respublikonų lygos 
garbės narys. Jis supažindino 
dalyvius su keletu valstijos ir 
partijos pareigūnų, kurie tarė 
trumpą žodį. Kalbėjo guberna
torius George Ryan, valstijos 
iždininkė Judy Baar Topinka, 
buvęs gubernatorius Jim 
Thompson ir kiti. Ilgesnį žodį 
tarė renginio šeimininkas, 
valstijos prokuroras Jim 
Ryan, kuris pasiskelbė būsiąs 
kandidatu į gubernatorius. 
Tačiau ateinančių metų pirmi
niuose rinkimuose jis turės 
konkurentų. Tai — valstijos 
senatorius Patric O’Malley, ir 
taipogi dabartinė Lt. guberna
torė Corinne Wood, kuri labai 
aktyviai bendravo su šio ren
ginio dalyviais organizuodama 
sau paramą.

Illinois lietuvių respubliko
nų lygos atstovai Anatolijus 
Milūnas, Vytautas Jasinevi- 
čius ir Mindaugas Baukus 
priešpiečių metu bendravo su 
įvairiais partijos ir valstijos 
pareigūnais. Ypač buvo malo
nu ilgesnį laiką praleisti su 
Kongreso nariu John M. 
Shimkumi, jo žmona ir trimis 
labai gyvais sūneliais. Kongre
so atstovas J. Shimkus plačiai 
papasakojo apie savo jau ant
rą apsilankymą Lietuvoje. Lie
tuvoje jis buvo Lietuvos prezi
dento apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no ordinu už nuopelnus Lietu
vai. Kartu su juo pirmą kartą 
į Lietuvą buvo nuvykę ir jo tė
vai, kurie ten praleido ilgesnį AM.

„Saulutės”, Lietuvos Vaikų globos būrelio, padėjėjai - siuntinių pakuoto- 
jai Algis, Indrė ir Živilė Bielskai. „Saulutė” vėl kviečia į talką! Šį šešta
dienį, rugsėjo 29 d., visi, galintys padėti sunešti dėžes į sunkvežimius, 
prašomi rinktis žemutinėje mašinų aikštelėje Pasaulio lietuvių centre Le
monte 8:45 val.r. Daugiau informacijos jums suteiks Raminta Marcher- 
tienė tel. 630-243-9488. „Saulutė” taip pat mielai laukia tėvelių, atvežu
sių vaikučius į lituanistinę mokyklą, pagalbos.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

laiką. Jo tėvai ypač džiaugėsi, 
kad jhuvykę į savo senelių pa
rapiją, galėjo gauti jų gimimo 
metrikus. Tiek Kongreso na
rys J. Shimkus, tiek jo tėvai 
parsivežė geriausius įspūdžius 
iš Lietuvos.

Priešpiečių metu svečiai bu
vo vaišinami „barbeąue” kiau
liena, o atsigaivinimui buvo 
įvairūs gaivūs gėrimai ir alu
tis. Kadangi iki kito renginio 
liko keletą valandų, jas mūsų 
lygos atstovai išnaudojo žemės 
ūkio parodos ir įvairių gyvu
lėlių apžiūrėjimui.

Gubernatoriaus George 
Ryan susitikimas vėl sutraukė 
didelį skaičių dalyvių. Tačiau 
nors ir labai linksmą muziką 
grojo orkestras, dauguma da
lyvių neraipiai žvelgė į dan
guje besirenkančius tamsius 
debesis. Papietavus programą 
vedė Don Adams (Adomaitis), 
lygos garbės pirmininkas. 
Pradžioje jis pristatė partijos 
ir valstijos pareigūnus, o taip 
pat paminėjo, jog čia dalyvau
ja ir Illinois lietuvių respubli
konų lygos atstovai. Įdomu, 
kad šis paminėjimas susilaukė 
daugiausia plojimų. Programa 
šį kartą buvo skubota, nes 
pradėjo lengvai lynoti, ir dalis 
svečių ieškojo prieglobsčio po 
didele palapine, kiti nekreipė 
dėmesio ir vaišinosi po medžių 
priedanga.

Apsilankymai šio pobūdžio 
renginiuose sudaro progą arti
miau pabendrauti su Illinois 
valstijos pareigūnais, jų štabų 
nariais ir tuo pačiu pristatyti 
lietuvių respublikonų organi
zaciją.

Illinois lietuvių respubliko
nų organizacija yra vienintelė 
atskiros tautinės grupės orga
nizacija, įtraukta; į Illinois 
Respublikonų partijos pagalbi
nių organizacijų tarpą. Lygos 
renginiai yra skelbiami parti
jos mėnesiniame kalendoriuje, 
lygos informacija yra įtraukta 
į Illinois respublikonų partijos 
interneto svetainę. Tai verčia 
atkreipti partijos vadovų ir 
pareigūnų dėmesį, kad tai yra 
rimta nuolatos dirbanti orga
nizacija. Šį dėmesį pajuto ir 
šiuose renginiuose dalyvavę 
lygos atstovai.

Kadangi lietutis vis smar
kiau grasino, o mūsų atstovų 
laokė kelių valandų kelionė į 
namus, mūsų lygos atstovai 
atsisveikino ir išvyko paten
kinti gerai atlikta misija.

mailto:ALTcenter%40aol.com
http://www.cityofchicago.org/



