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Dr. J. Adomavičius
pataria, kaip saugotis
nuo dideliu galvos
skausmu; „Alytaus
bomba” - dar vienas
kempinligės variantas?
2 psl.

Quo vadis, NATO? klausia vedamąjame
Stasė E. Semėnienė;
išėjo istorinė, gausiai
dokumentuota studija
„Lietuvos okupantai:
klaipėdiškiai. 1939".
3 psl.

Lietuvos vyskupai
svarsto savižudybės
fenomeną ir ragina
visus būti atsakingais;
kunigas A. Skeltys saleziečiu misijos
Lietuvoje įkūrėjas slėpėsi po elgetos rūbais.
4 psl.

Toliau keliaujame
lietuviu pėdsakais JAV.

8 psl.

Lietuvos bėgikas Kęstutis Bartkėnas Prancūzijoje iškovojo pasau
lio neįgaliųjų lengvosios atletikos
čempionato aukso medalį. 34 metų
kaunietis sekmadienį atbėgo pir
mas silpnaregių sportininkų 10,000
m bėgimo nuotolyje. EPA-Eita nuotr.

* JAV įvykusiame pasaulio
šiuolaikinės
penkiakovės
čempionate Lietuvos rinktinė,
kurią sudarė Andrejus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas ir
Tadas Žemaitis, estafetės var
žybose iškovojo sidabro medalį.
* Lietuvos irkluotojas Ro
mas Petrukanecas Vengrijoje
vykusiame penktąjame Europos
baidarių ir kanojų irklavimo
čempionate iškovojo bronzos
medalį.
* Daugiadieniu „Tour de
France” dviratininkų lenkty
nių keturioliktajame rate sek
madienį Italijos „Lampre-Daikin” komandos narys Raimon
das Rumšas finišavo 5-tas ir
bendroje įskaitoje pakilo į 3-ąją
vietą.
* Maskvos CSKA krepši
nio klubo prezidentas Aleksandr Gomelskis „Izvestįja”
dienraščiui apie krepšininką
Arvydą Sabonį sakė: „Kodėl
visi garsiausio krepšininko
karjeros tąsą mato tik NBA,
Ispanijoje ir Lietuvoje? CSKA
taip pat jo neatsisakytų. Mes
rengiamės su Saboniu pradėti
derybas”.
(R, Elta)
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Pagrindinė kova dėl Karaliaučiaus
problemos — dar ateityj e

Pasaulio rinkų audrų
metu siūloma
nepanikuoti
JAV doleriui šį mėnesį nu
kritus net iki 3.4 lito, Lietuvos
finansų žinovai siūlo nepani
kuoti. „Lietuvos gyventojams
nereikia klausyti įvairių gan
dų todėl, kad niekas negali
tiksliai pasakyti, koks dolerio
kursas bus rytoj”, teigė finan
sų analitikė Margarita Star
kevičiūtė.
„Norint suprasti,
kokia
kryptimi judės dolerio kursas,
geriausia stebėti didžiausių
bankų prognozes. Šiuo metu
bankai prognozuoja, kad po
metų JAV dolerio kursas euro
atžvilgiu bus lygus: optimis
tiškiausiu atveju — 3.84 lito,
pesimistiškiausiu — 2.9 lito.
Paprastai kas trys mėnesiai,
priklausomai nuo besikei
čiančių sąlygų, bankai šią
prognozę koreguoja”.
Lietuvos banko Pinigų poli
tikos departamento direkto
riaus Raimondo Kuodžio nuo
mone, jei žmonės taupo ilgą
laiką (2-3 metus), jie gali ir to
liau laikyti JAV dolerius, ne
kreipdami dėmesio į trumpa
laikius svyravimus. „Dolerio
kursas kaip nukrito, taip pat
gali ir padidėti iki buvusio
kurso: 1 JAV doleris — 4 li
tai”, sakė R. Kuodis. (LR, BNS)

Muzikos ir meno
mokyklų vadovai
remia S. Sondeckį

5 psl.

Pianistė lietuvaitė Ieva
Jokūbavičiūtė gros
„Ravinia” festivalyje
Čikagos priemiestyje;
išvyka į Lincoln parką.
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Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų vadovų asociacija pa
skelbė, jog remia Lietuvos ka
merinio orkestro meno vadovo
dirigento Sauliaus Sondeckio
protestą prieš Lietuvos kultū
ros ir švietimo politiką.
Dienraštyje „Respublika”
pirmadienį
išspausdintame
skelbime Muzikos ir meno mo
kyklų vadovų asociacija teigia,
kad „palaiko ir pritaria Lietu
vos kamerinio orkestro meno
vadovo S. Sondeckio išreikštai
pozicijai — protestui dėl šian
dieninės Lietuvos kultūros si
tuacijos”, bei „nepritaria ne
korektiškai Kultūros ministe
rijos pozicijai profesoriaus at
žvilgiu”.
Asociacijos, vienijančios
apie 100 muzikos ir meno mo
kyklų vadovų, prezidentas Ri
čardas Sviackevičius sakė,
Nukelta į 2 psl.
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Vatikanas. Popiežius Jonas
Paulius II, nekreipdamas dė
mesio į susirūpinimą jo svei
kata, antradienį pradeda 11
dienų truksiančią kelionę, ku
ri bus viena ilgiausių ir sun
kiausių per 23 jo popiežiavimo
metus. Popiežius Kanados sos
tinėje Toronte dalyvaus kas
antri metai rengiamose Pa
saulio jaunimo dienose. Po to
jis vyks į Guatemalą bei Mek
siką. Ši 97-oji popiežiaus ke
lionė į užsienį leis sergan
čiam Katalikų Bažnyčios va
dovui tęsti misiją, kuri, kaip
atrodo, jam yra svarbiausia,
— kreiptis į jaunimą.
Varšuva. Lenktos politikai
„labai nelauktu” pavadino
Prancūzuos prezidento Jac
ųues Chirak priešinimąsi įves
ti Karaliaučiaus srities gyven
tojams tranzitines vizas, kai
Lietuva ir Lenkįja taps Euro
pos Sąjungos (ES) narėmis.

Vilnius-Maskva-Karaliaučius, liepos 22 d. („Interfax”BNS) — Prancūzijos preziden
to Jacųues Chirac pareikšta
parama gali gerokai pakeisti
Europos Sąjungos (ES) nuos
tatą dėl Karaliaučiaus proble
mos, mano fondo „Politika”
prezidentas Viačeslav Nikonov. „Kad ši nuostata pasi
keistų, būtinas sprendimas
politiniu lygiu, kurį gali priim
ti tik didžiausių Europos vals
tybių vadovai”, sakė jis.
Drauge jis pažymėjo, jog J.
Chirac — „kaip tik vienas iš
tų, kurie priima svarbius
sprendimus ES, bet dar yra
Vokietija, ir per artimiausius
du mėnesius, kol įvyks kancle
rio rinkimai, jokių pareiškimų
šia tema Vokietijos vadovybė
Lenkijos ir Lietuvos centrinių bankų santykiai yra pavyzdiniai. Taip pir
tikriausiai
nedarys”.
madienį Vilniuje tvirtino Lenkijos valstybinio banko prezidentas Leszek
Praėjusį penktadienį per su
Balcerowicz, kartu su Lietuvos banko valdybos pirmininku Reinoldijumi
Šarkinu (dešinėje) pasirašęs dviejų valstybių centrinių banku sutarties sitikimą su Rusijos vadovu
dėl bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje papildymą. L. Bal- Vladimir Putin Prancūzijos
cerovvicz trumpoje spaudos konferencijoje nurodė tris svarbiausius ben prezidentas pareiškė, kad ES
dradarbiavimo sutarties papildymo momentus: galimybė kartu prižiūrėti reikalavimas, jog Karaliau
centriniams bankams pavaldžius ūkio subjektus; galimybė atlikti bendrų
čiaus srities gyventojams būtų
jų tikrinimą; galimybė keistis informacija, jeigu yra įtarimų dėl nusikal
įvestos
vizos, rengiantis Lietu
stamos veiklos — suderintas Lenkijos ir Lietuvos valstybinių institucijų
vos
ir
Lenkijos priėmimui į
sąrašas, kurios galės gauti tokią informaciją.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Lietuvos ir JAV pareigūnų
akiratyje — Zoknių oro uostas
Vilnius, liepos 22 d. (BNS)
— Seimo pirmininko Artūro
Paulausko susitikimuose su
JAV atstovais du kartus per
pastarąją
savaitę
iškeltas
klausimas dėl galimybės atei
tyje panaudoti Zoknių oro
uostą NATO poreikiams.
A. Paulauskas pirmadienį
susitikęs su JAV ambasado
riumi Lietuvoje John Tefft ap
tarė neseniai parengtas NA
TO žinovų išvadas apie Zok
nių oro uosto prie Šiaulių būkJę. „Ekspertų išvados yra la
bai palankios, ir ambasado
rius net nesitikėjo, kad Šiau
lių oro uostas yra tokios geros
būklės”, sakė A. Paulauskas.
Pasak jo, šiuo metu svarbiau
sia suderinti, kad Lietuvai ta
pus NATO nare, oro uostas
Zokniuose būtų naudojamas
ne tik karinėms pratyboms,
bet ir civiliniams tikslams.
Tačiau konkrečių projektų,
susijusių su Šiaulių oro uosto

ateitimi, A. Paulauskas nemi
nėjo. „Mes aptarėm kelis
konkrečius žingsnius, ką galė
tų padaryti vyriausybė ir vie
tos valdžia. Aš pabandysiu vi
sa tai perduoti ir šiek tiek pa
kontroliuoti, kad būtų įgyven
dinta”, sakė Seimo vadovas.
Apie Šiaulių oro uosto pers
pektyvas įstojus į NATO, A.
Paulauskas praėjusią savaitę
taip pat kalbėjosi su JAV kari
nio jūros laivyno Europoje va
do pavaduotoju, kontradmirolu David T. Hari, kuris at
kreipė dėmesį, kad NATO ži
novai buvo nustebinti labai
gera Šiaulių oro uosto lėktuvų
pakilimo tako dangos būkle.
Seimo pirmininkas pareiškė
manąs, jog oro uostas Zok
niuose, panaudojus jį NATO
reikmėms, galės atsigauti. D.
T. Hari neatmetė galimybės,
jog dalį uosto pajėgumų būtų
galima panaudoti ir civilinėms
reikmėms.

Haga. Pirmadienį prisaik
dinta nauja Krikščionių de
mokratų partijos (KDP) vado
vo Jan Peter Balkenende va
dovaujama Nyderlandų vy
riausybė. Ministrų kabinetas
davė priesaiką karalienei Beatrix praėjus 2 mėnesiams po
visuotinių rinkimų, kuriuos
aptemdė P. Fortein žmogžu
dystė. Kraštutinių dešiniųjų
vadovas buvo nužudytas likus
9 dienoms iki rinkimų.

savo žmonėmis ir išlaikė ry
šius su rėmėjais”, pridūrė Y.
Bodanski. „Jis mėgina suklai
dinti priešus. Jo veiklos akty
vumas rodo, jog jis negali būti
visiškai dingęs. Šiuo metu
mums trūksta informacijos,
kad galėtume ji sučiupti, ta
čiau mes puikiai nutuokiame,
ką jis veikia”, tvirtino Y. Bo
danski.
JAV pareigūnai suėmė
Jordanijoje gimusį vyriškį, ku
ris galbūt buvo apmokytas „ai
Qaeda” stovyklose Afganista
ne, Šeštadienį pranešė „The
Washington Post”. „Mes neži
nome, ką jis ketino daryti, bet
jis atvyko iš Indonezįjos ir tu
rėjo 12 mln. dolerių netikrais
čekiais... jis gimė Jordanijoje,
o jo šeima kilusi iš Čečėnijos,
mūsų laukia didelis ir sunkus
tyrimas”, sakė JAV pareigū
nas.

-------
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Vašingtonas. Osama bin
Laden yra gyvas, slapstosi ir
nuolat keičia savo buvimo vie
tą Pakistane, Kashmyre ir
Rytų Afganistane, sekmadienį
TV „Fox News” teigė Yossef
Bodanski, JAV Atstovų Rūmų
patarėjas, 1999 m. išleistos te
roristų tinklo „al-Qaeda” vado
biografuos autorius. O. bin La
den „kontroliuoja savo žmo
nes ir elitinio tinklo, klausan
čio jo ir besižavinčio juo, veik
lą”, sakė jis. „Jis bendrauja su

Politiniai kaliniai —
prieš referendumą
dėl stojimo į NATO
Politinė partija Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių
sąjunga (LPKTS) paragino bu
vusius kovotojus už Lietuvos
laisvę, tremtinius ir kitus nu
kentėjusius nuo okupacijų as
menis bei visus Lietuvos pi
liečius neparemti siūlymo su
rengti referendumą dėl vals
tybės stojimo į NATO.
Tokia nuostata išdėstyta nu
tarime, kuris priimtas šešta
dienį Kaune įvykusioje parti
jos tarybos konferencijoje.
„Esame griežtai prieš refe
rendumo dėl stojimo į NATO
rengimą. Kviečiame Lietuvos
partizanus, laisvės kovų daly
vius, tremtinius ir kitus nu
kentėjusius nuo okupacijų as
menis bei visus Lietuvos pi
liečius atmesti referendumo
iniciatorių užmačias ir nedaly
vauti renkant parašus bei ki
tais būdais neprisidėti prie
Lietuvos ateičiai labai žalingo
referendumo rengimo”, rašo
ma nutarime. Nukelta į 2 psl.

ES, yra „nepriimtinas”. „Kali
ningrado problema negali būti
sprendžiama pažeidžiant Ru
sijos ir jos piliečių orumą”,
sakė J. Chirac.
Optimaliu
Karaliaučiaus
problemos Sprendimu V. Nikonov pavadino galimą vizų
režimo panaikinimą Rusijos
gyventojams, vykstantiems į
ES valstybes, kaip tai padary
ta JAV ir Baltijos valstybių pi
liečiams. „Žinoma, negali būti
greito šio uždavinio sprendi
mo, bet eiti reikia tik šia link
me — mažinant vizų apriboji
mus, steigiant daugiau kon
sulinių įstaigų, įvedant kele
rius metus galiojančias vizas,
mažinant jų kainą”, sakė po
litologas.
Tuo tarpu įsteigti koridorių
būtų visiškai nepriimtina, nes
išgirdę žodį „koridorius”, euro- >
piečiai „pasirengę griebtis pis
toleto, prisimindami Dancingo
koridorių, kurio reikalavo Hit
leris iš Lenkijos, ir iš dalies
dėl to kilo Antrasis pasaulinis
karas”, mano V. Nikonov.
Tuo tarpu Politikos tyrimų

instituto direktorius Sergej
Markov mano, jog geriausiais
sprendimas yra kaip tik kori
dorius, kuriuo, pirma, Rusijos
gyventojai galės važinėti ne
tikrinami Europos pareigūnų,
antra, jis apribos jų buvimą
ES teritorijoje. Kad nelegalūs
imigrantai nepatektų į korido
rių, politologas pasiūlė pa
skelbti Karaliaučiaus sritį pa
sienio anklavu, apribojant įva
žiavimą į jį.
Europos Sąjungos (ES) vals
tybių vadovai Europos Komi
sijai (EK) pavedė iš naujo ap
svarstyti situaciją, susijusią su
Kaliningradu, ir parengti pra
nešimą „Dėl galimybių lanks
čiai išspręsti žmonių tranzito
problemą”, praneša RLA „Novosti”, pareiškė radijo stoties
„Echo Moskvy” tiesioginėje lai
doje EK atstovybės Maskvoje
vadovas Richard Wright. „Eu
ropos Sąjunga nori ir yra pa
siryžusi bendradarbiauti su
Rusija, kad pagerintų padėtį,
susijusią su Kaliningrado sri
timi, ir pasirengusi suteikti
Nukelta į 2 psl.

Karaliaučiaus klausimą reikia
spręsti derybomis
Vykdydama ES duotą įsipa
Vilnius, liepos 22 d. (BNS)
— Karaliaučiaus srities atei reigojimą suderinti vizų reži
ties klausimai bus sprendžia mą su Šengeno erdvės sutar
mi ne atskirų valstybių va ties reikalavimais, kitų metų
dovų pareiškimais, bet prasi sausį Lietuva panaikins vizų
dedančiomis Europos Sąjun lengvatas per valstybę važiuo
gos ir Rusijos derybomis, pir jančių Rusijos traukinių kelei
madienį pareiškė Lietuvos už viams, o nuo 2003 metų liepos
sienio
reikalų ministerijos 1 d. vizos bus reikalingos ir
valstybės sekretorius Evaldas Karaliaučiaus srities gyvento
Ignatavičius, reaguodamas į jams, vykstantiems į Lietuvą
Prancūzijos prezidento Jac- ir per ją automobiliais.
ques Clprac pareiškimą.
URM atstovas priminė, kad
Rusija nuogąstauja, kad Lie
Lietuva baigė derybas su ES tuvai ir Lenkijai panaikinus
vizų politikos srityje ir įsipa vizų režimo lengvatas Kara
reigojo vadovautis ES normo liaučiaus srities gyventojams,
mis, bei pabrėžė, kad jokie pa ši sritis bus izoliuota. Pasta
pildomi įsipareigojimai netu raisiais mėnesiais Maskva su
ri tapti kliūtimi Lietuvai kuo aktyvino politinį spaudimą
greičiau prisijungti prie Šen Lietuvai, reikalaudama išsau
geno erdvės, kurioje panaikin goti bevizę erdvę. Lietuvos
tos vidaus sienos.
prezidentas Valdas Adamkus
„Tikimės, kad ES ir Rusijos liepos pradžioje pareiškė, kad
atstovams pavyks rasti spren Rusijos piliečių bevizės ke
dimus, atitinkančius visų su lionės per Lietuvą traukiniais
interesuotų šalių, tarp jų — ir nebus įmanomos, ir Rusijos
Lietuvos bei Lenkijos, intere siekis užtikrinti savo
sus”, teigė pareigūnas.
Nukelta į 2 psl.

padidino investuotojų nepasi visuomenė norėtų matyti soli
tikėjimą, nusmukdė JAV ver dų paminklą. Šis forumas bu
tybinių popierių biržų indek vo pavadintas „didžiausiu to
sus iki žemiausio lygio nuo kio pobūdžio
susirinkimu
1998 m. ir paskatino preziden miesto rotušėje”. Į garsias ir
tą George W. Bush paraginti kartais itin emocingas jo dis
sugriežtinti kovą su šiurkš kusijas įsitraukė daugiau kaip
čiais verslo etikos pažeidi 5,000 žmonių, kurie tarėsi,
mais.
kaip derėtų rekonstruoti vie
* Įtakingas JAV senato tą, kurioje iki rugsėjo 11-osios
rius Joseph Biden sekmadienį atakų stovėjo centro dangorai
pareiškė, jog remia siekį nu žiai dvyniai.
šalinti Irako prezidentą Sad
AFGANISTANAS
dam Hussein nuo valdžios, ta
čiau tik tuo atveju, jeigu pir
Kabulas. Per JAV vadovau
ma bus visapusiškai apsvars
jamų koalicinių pajėgų opera
tyti šio žingsnio padariniai.
cijas prieš teroristų tinklo „alTelevizįjai „Fox” jis taip pat
Qaeda” ir Talibano kovotojus
užsiminė, kad JAV preziden
Afganistane per 7 mėnesius
tas greitai gautų Kongreso
žuvo maždaug 500 civilių gy
pritarimą Bagdado puolimui,
ventojų, pirmadienį pranešė
nesvarbu kada jis nuspręstų
prezidento Hamid Karzai ats
prašyti šio pritarimo. Tačiau
tovas spaudai. Tuo tarpu JAV
J. Biden sakė, kad iš pradžių
vadovaujamos koalicijos atsto
reikia nuodugniai apsvarstyti
vas spaudai Bagramo oro ba
JAV karinio įsiveržimo pada
zėje pareiškė, kad jie neturi
Philadelphia. JAV teleko rinius.
oficialių duomenų apie per
munikacijų firma „WorldCom
operacijas
žuvusių
civilių
New
York.
Tūkstančiai
Ine.”, krečiama skandalo dėl
skaičių.
New
York’o
gyventojų
šešta
netinkamai apskaitytų 3.8
mlrd. JAV dolerių išlaidų, sek dienį miesto pareigūnus griež
madienį pateikė JAV valdžiai tai paragino dar kartą apsvar Į ARTIMIEJI RYTAI
prašymą dėl apsaugos nuo styti pasiūlymus, ką derėtų
Jeruzalė. Šešiolika palesti
kreditorių. „WorldCom” žlugi pastatyti buvusio World Trade
mas pastarosiomis savaitėmis Center vietoje ir priminė, jog niečių iš Vakarų Kranto, ku

riuos Izraelis rengiasi depor
tuoti į Gazos Ruožą, atšaukė
savo teisinius veiksmus, nes
sekmadienį jiems buvo suteik
tos garantijos dėl apeliacijų.
Minimi 16 vyrų yra tarp 22
žmonių, kuriuos Izraelio ka
riškiai praėjusį penktadienį
suėmė netoli Nabulus miesto
Vakarų Krante. Šie žmonės,
įtariamų palestiniečių kovoto
jų giminaičiai, buvo suimti po
dviejų palestiniečių išpuolių,
kurių metu žuvo 11 žmonių.
Jeruzalė. Naujasis palesti
niečių vidaus reikalų mi
nistras Abdelrazek al-Yahiya
pasiūlė Izraeliui planą, numa
tantį kampaniją prieš smurtą
bei pakartotinai Izraelio ka
riuomenės okupuotų teritorijų
palaipsnį perdavimą palesti
niečių saugumo pajėgų žinion.
Plane numatytas Izraelio ka
riuomenės atsitraukimas iki
teritorijų, okupuotų prieš pa
lestiniečių intifados (sukilimo)
pradžią — 2000 m. rugsėjį, ir
palaipsnis zonų, iš kurių pasi
trauks Izraelio kariai, perėji
mas palestiniečių saugumo
pajėgų žinion. Plane nenuma
tyta tiksli Izraelio pajėgų atsi
traukimo data.
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APSISAUGOJIMAS NUO
MIGRENOS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Apsaugomasis — profilakti
nis gydymas nuo migrenos
mažina jos sunkumą, retina
jos dažnumą ir trumpina jos
ilgumą. Tikrai yra verta retin
ti iki 2 atakų per savaitę rei
kalą aštraus gydymo išvengi
mui sugrįžtančio skausmo.
Nuo migrenos gydymas yra
reikalingas dar ir tais atve
jais, kai migrenos gydymas
esti negalimas ar neveiklus,
kai atakos sukelia žymų luo
šumą ar kai ligonis pergyveno
migreninį insultą.
Nuo migrenos saugą
vaistai
Prieš migreną veikia šios
vaistų grupės: beta blockers,

calcium channelgents, heteracylic antidepressants ir kai ku
rie anticonvulsants, ypač divalproez sodium (Depacote) ir
gabapentin (Neurontin).
Kitos vaistų grupės buvo
naudojamos su įvairiopų pasi
sekimu. Nuo migrenos apsau
gai šio krašto vaistus tvarkan
ti įstaiga leido naudoti methylsergide maleate (Sansert). Sis
vaistas greitai veikia, bet dėl
retai kada sukeliamos kompli
kacijos (fibrotic), vartojamas
trumpai greitam kontroliavi
mui, kol kitoks gydymas pra
dedamas. Tas vaistas nenau
dojamas kartu su beta blocker.
Vaikams nuo migrenos ap
saugai patartinas yra vaistas
cyproheptadine (Periactin), tik
jis migdo ir kūno svorį ugdo,
kaip ir daugelis nuo migrenos
apsaugotojų.

Kai pradedamas apsaugo
masis nuo migrenos gydymas,
reikia užvesti migreninį ka
lendorių — surašyti atakų
dažnumą ir apsaugomąją vais
tų veiklą. Apsaugančio vaisto
parinkimas priklauso nuo kar
tu esančios kitokios negero
vės, ypač nusiminimo, baimin
gumo, bipolar illners ar Raynaudo ligos, širdies vožtuvo iš
siveržimo ar nuomario.
Sėkmingas nuo migrenos ap
saugantis gydymas priklauso
nuo imamo tokio vaisto, kuris
esamą medicinišką negerovę
gydo, o ne išerzina — pablogi
na ją.
Už tai calcium channel vais
tas yra idealus migrenininkui,
turint Raynaud ligą, o beta
blocker yra naudingesnis, tu
rinčiam širdies vožtuvo išsi
veržimą ar baimingumą.
Tokio nuo migrenos apsau
gančio gydymo trukmė pri
klauso nuo esamos kitokios li
gos būklės. Kol tokia liga lai
kosi, toks apsaugomasis gydy
mas tęstinas. O kai esama ki
ta negerovė susitvarko ir galvasopė irgi gerai susitvarko,
tada tik retkarčiais mėginama
iš lengvo pravesti apsaugo
mąjį nuo migrenos gydymą.
Išvada. Sėkmingos migre
nos tvarkymo pasisekimui
svarbūs yra abu: apsišvietęs ir
gydytis nusiteikęs ligonis ir
besidomintis juomi gydytojas.
Sėkmės!
Perskaityti:
Postgraduate
Medicine, September 2000, vol.
108 No. 3

SUŠILDYMAS PRIEŠ OPERACIJĄ SUMAŽINA
ŽAIZDOS INFEKCIJĄ
Jungtinėje Karalystėje atlik
to tyrimo rezultatai rodo, kad
prieš aseptines operacijas at
likus šildymo procedūrą, re
čiau išsivysto žaizdos infekcija
nei neatliekant tokių proce
dūrų.
Jau anksčiau buvo skelbia
ma, kad paciento šildymas su
mažina žaizdos infekcijų skai
čių po kolorektalinių opera
cijų, tačiau nebuvo žinoma, ar
tai pasitvirtina atliekant asep
tines operacijas. Buvo tirtas

* Londone leidžiamas po
puliarus kapitalo ir finansų
rinkų žurnalas „Euromoney”
geriausiu Lietuvos banku, ge
riausia vertybinių popierių
prekybos įmone ir geriausia
skolos vertybinių popierių pre
kybos bendrove paskelbė Šve
dijos banko SEB valdomą Vil
niaus banką (VB). Geriausia
Lietuvos susijungimų ir įsi
gijimų konsultacine bendrove
pripažinta Vilniaus banko an
trinė įmonė „VB Vilfima”.iBNSi

* Interpol’as grąžino į
Lietuvą buvusią Rusįjos pre
zidento reikalų valdybos tar
nautąją bei Lietuvoje leisto
laikraščio „Komjaunimo tiesa”
žurnalistę Larisą Serebrianikovą, kurią Lietuvos teisėsau
gininkai įtaria sukčiavimu
stambiu mastu. Moteris kal
tinama apgaule užvaldžiusi
daugiau nei 1 mln. JAV dole
rių fizinių asmenų pinigų.
1998 m. L. Serebrianikovai
bylą iškėlė Vilniaus ekonomi
nė policįja.
(R. Elta)
* Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) pirmininkas
Artūras Paulauskas interviu
laikraščiui paneigia pasiro

421 pacientas, kuriam ma
žiausiai 30 min. prieš asepti
nes operacijas (krūties, varikozinių venų ar išvaržos) buvo
taikomos vietinio arba siste
minio šildymo procedūros ar
nebuvo šildoma visai.
Paaiškėjo, kad žaizdos infek
cija pasireiškė 14 proc. kontro
linės grupės pacientų, tuo tar
pu tik 5 proc. tų, kuriems
prieš operaciją buvo atlieka
mos minėtos procedūros.
.The Lancet”

„Vilties Angelo" centre Julytė užrašo vaikų mintis: „Kodėl tabakas yra
žalingas?”
Ritos Venclovienės nuotrauka.

DAR VIENAS KEMPINLIGĖS
VARIANTAS?
VIKTORAS RUDŽIANSKAS
Lietuvos visuomenė nenuils
tamai kalba apie „Alytaus
bombą” — masiškai infekuoja
mus ŽIV (žmogaus imunodefi
cito virusas) nešiotojus. Nu
teistieji tą „bombą” neigia ir
linkę tvirtinti, jog tai nėra
kažkoks netikėtas sprogimas.
Tai nėra logiška pabaiga. Tie
sa, abejotina, ar tai pabaiga.
Juk yra patirtis. Medikų pa
tirtis, kurią Lietuvos AIDS
centro direktorius Saulius
Čaplinskas nusako labai pa
prastai, teigdamas, jog, jei lais
vės atėmimo įstaigose paplin
ta sifilis, tai jis paplis ir lais
vėje. Vadinasi, taip atsitiks ir
su ŽIV. Ir į tai jau reikia žiū
rėti, kaip į neišvengiamybę.
Net jei atsistatydintų visi iki
vieno pareigūnai, atsakingi už
tai, jog į koloniją prasmuko
narkotikai.
Kvaišalus linkę kaltinti visi.
Tiesa, nuteistieji dar kalba
apie 1998 m. du bausmę atli
kusius klaipėdiečius, kurie gy
veno su visais kartu ir sykiu
švirkštėsi narkotikus. Tik
„adatos broliai” nežinojo, kad
tie du infekuoti. Aišku, tą
žinojo pareigūnai. Ir tylėjo.
Nuteistieji, kurie badosi vienu

* Krepšininkui Dariui Son
gailai žaidžiant JAV NBA va
saros treniruočių lygoje (Show’s
Pro Summer League) iškilo pro
blemos, apie kurias jis anksčiau
džiusius pranešimus, esą jis nebuvo susimąstęs. D. Songaila
nesiryžta apsispręsti, ar daly atsimena, žiūrėdamas NBA
varžybas, matydavo žaidėjus
vaus prezidento rinkimuose.
stumdantis, kovojant ir baksnoTačiau jis pripažįsta, jog parti
jant vienas kitam alkūnėmis.
joje svarstomos ir kitos gali
Visa tai jam atrodė, kaip profe
mos kandidatūros, tarp jų —
sionalaus žaidimo dalis. Todėl
socialinės apsaugos ir darbo
treniruočių lygoje ypač sparčiai
ministrės Viluos Blinkevičiūrinkęs pražangas D. Songaila
tėS.
(LŽ, Elta)
atrodė labai nustebintas. „Aš ti
* Švietimo ir mokslo mi kėjausi kietesnio žaidimo”, teigė
nisterija, siekdama apsaugoti D. Songaila.
* Spaudoje pasirodžius
mokytojus nuo nedarbo, šie
informacijai,
jog Latvijoje
met papildomai finansuos be
gali
būti
rastas
kiaulių
maras,
veik 400 pedagogų iš visos
Lietuva
pirmadienį
laikinai
Lietuvos perkvalifikavimo stu
dijas aukštosiose mokyklose. uždraudė importuoti kiau
Šiam tikslui papildomai skirta lieną, jos produktus ir žaliavą
iš Latvijos.
<BNSt
174,000 litų.
ibnsi

švirkštu, api,e tai sužinojo tik
vėliau. Jau per vėlai. Tad kie
no atsakomybė didesnė už
„bombos sprogimą”, jei tai dar
vis dėlto norime vadinti „bom
ba”, o ne dėsningumu?
Be abejo,, sunku nuneigti,
jog ir žinodami apie grėsmę
užsikrėsti, atsirastų nuteistų
jų, kurie vis vien badytųsi tuo
pačiu švirkštu. Tik tada dar
būtų žmogaus pasirinkimo rei
kalas. Kažkaip keistai mąs
tyta: nuteistasis visur ir visa
da nepatikimas. Net smulk
menose. Kai tas nuteistasis
yra ŽIV nešiotojas, atseit tu
rėtų tapti sąmoningu ir vi
siems rėkti: „Saugokitės ma
nęs”. Nerėks. Turi tylai prie
žasčių. Ir pareigūnai tai žino
jo. Tad, logiškai mąstant, klai
pėdiškius turėjo izoliuoti. Taip
neatsitiko. Trūko lėšų išskir
tiniam laikymui? Tai dabar jų
reikės kur kas daugiau. Nes
jau sveiki neteistieji nori izo
liuotis, nekalbant apie infektuotojų gydymą. O gal tų lėšų
būtų buvę, bet koją pakišo jo
didenybė atsainumas?
Jeigu atsainumas, tai jis per
kelerius metus mokesčių mo
kėtojams kamuos apie 20 mln.

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundaya and Mondaya, legal Holidaya, the Tuesdaya
following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 26th and Jan.
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589
Periodical claaa poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame Prie
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

Tik šeštadienio laida:

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

.» .

$60 00
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
Užsakant į Lietuvą:
$500.00
Oro paštu
$100.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@draugas.org

redakcjja@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

6018 W. Archer Avė. Sto. 5 k6
Chicago, IL 60638

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Tel. 773-229-9965

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

EUGBSEG DBCKB^ DOS,

PjC

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tai. 706-422-8260

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
MARIUS KATIUUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

wwwxeraBrtoreuig8(^ndbreeBlheaeux3m

90 proc.? Juk prietaisą nešios tarnybą bei kitas operatyvines
žmogus, tad nuo pastarojo vis tarnybas, kurios bandys nu
kas priklauso... Jeigu jau mo statyti, ar pareigūnų veiksmuo
biliojo ryšio telefono aparato se nesama korupcijos. Reikėtų
Lietuvoje įnešimas į koloniją nustatyti ne tai „ar nesama
kainuoja apie 200 litų, tai te pareigūnų veiksmuose korup
galime įsivaizduoti, kokiė pi cijos”, o tai, kurių konkrečiai
nigai „plaukioja”, kai kalbama pareigūnų veiksmuose jos esa
apie narkotikus. O apie tai vi ma. Tik, deja, to įrodinėti kaž
sa tiesa neįvardijama. Juk kodėl niekam niekaip nesinoneatmetama tikimybė, jog bus
Nukelta į 5 psl.
kreiptasi į Specialiųjų tyrimų

Pagrindinė kova dėl Karaliaučiaus
problemos — dar ateityje
Atkelta iš 1 psl.

techninę ir finansinę paramą”, pagrindinės Rusijos teritori
teigė jis. Drauge jis pabrėžė, jos. Tai pareiškė pirmadienį
jog po ES plėtros Lietuva ir Pamaskvio mieste Galicyne
Lenkija prisiima atsakomybę vykstančiame seminare JAV
už išorinių ES sienų saugumą, ambasadorius Rusijoje Alextaip pat už žmonių ir krovinių ander Vershbow. Jis pažy
mėjo, jog Karaliaučiaus pro
judėjimą ES teritorijoje.
blema
— tai „klausimai, ku
JAV pritars „bet kūnam Ka
liningrado problemos sprendi riuos turi išspręsti Rusija, Eu
mui, kuris padės Rusijos gy ropos Sąjunga (ES) ir būsiventojams laisvai keliauti” mosios ES narės — Lenkija ir
tarp Kaliningrado srities ir Lietuva”.

Karaliaučiaus klausimą
reikia spręsti derybomis
Atkelta iš 1 psl.

pilie

čiams kuo lengvesnes tranzito
sąlygas nebus įgyvendinamas
nei Lietuvos suvereniteto, nei
Europos teisės sąskaita.
V. Adamkus pasiūlė įvesti
Kaliningrado srities gyvento
jams magnetines plastikines

Politiniai kaliniai — prieš
referendumą dėl stojimo į NATO
Atkelta iš 1 psl.
Jame primena
ma, kad LPKTS yra ne kartą
paskelbusi paramą Lietuvos
stojimui į NATO ir Europos
Sąjungą.
„Esame už laisvą ir saugią
Lietuvą Vakarų erdvėje. Esa
me prieš tai, kad Lietuva liktų
pilkojoje zonoje ir taptų perei
namuoju kiemu tarp Rusuos ir
Karaliaučiaus krašto”, teigia

litų, kuriuos sukišime į A. M.
Brazausko Vyriausybės pri
tartą neatidėliotinoms nar
komanijas ir ŽIV infekcijos
plitimo įkalinimo įstaigose
prevencįjos priemonėms pla
ną. Geros yra tos priemonės.
Pavyzdžiui, bus nustatinėja
mas asmenų, siunčiančių į
įkalinimo įstaigas siuntinius,
autentiškumas. Mat, kovojant
su narkomanija kolonijose, pa
galiau išsiaiškinta, jog narko
tines medžiagas siunčia as
menys, kurie nuslepia savo
pavardes. Tad nėra ką nu
bausti. Kiek tokių asmenų
yra? Niekas nežino. 0 kiek
tarp tų „nežinomųjų”, kurie į
siuntinius prifarširuoja, tar
kime, opiatų, yra kolonijos
darbuotojų?
Gal atrodo, kad toks klausi
mas — absurdas, nepamatuo
tas kaltinimas? Nebūtinai.
Pavyzdžiui, tebūnie dvejoji
mas. Nes pareigūnai irgi yra
prisidėję prie narkotikų plati
nimo „zonose”. Mes tai žino
me. O jie už mus geriau žino,
kokios narkobiznio apimtys...
Lyg ir galėtume lengviau at
sikvėpti: tokiu keliu kolonijose
narkotikų neplatins bent jau
tie, kurie turi kontroliuoti.
Bent jau tol, kol neprisitaikys
ir neras būdų, kaip apgauti šį
mechanizmą! Prisitaikys, ne
sunku numanyti, greitai ir
dalis lėšų iš tų 20 mln. Lt ati
teks nežinia kam už nežinia
ką...
Tikrai pagal paskirtį bus su
naudoti pinigai, skirti Narko
manų reabilitacijos centrui
Alytaus griežtojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje. Čia
„stovyklauti” galės ir infekuo
tieji kitose laisvės atėmimo
įstaigose. Tik įdomu, ar šiam
reikalui nebus skirtas mizeris? Įsiklausykite: dvidešimt
milijonų! Dar kartą įsiklau
sykite: 70,000 Lt numatyta
skirti narkotikus vartojančių
jų detoksikacijai bei gydymui.
Išraiškingas kontrastas, ar
ne? Užtat 100,000 litų bus
išleista Alytaus griežtojo re
žimo pataisos darbų kolonijai
nupirkti elektroninį narkoti
nių medžiagų aptikimo ir at
pažinimo prietaisą. Vėliau to
kie prietaisai bus nupirkti ir
kitoms kolonijoms. Reikia ste
bėtis, kad jų dar nebuvo. Ką
gali prietaisas, juo labiau su
„landa”? O ta „landa” — viešas
pripažinimas, jog prietaisas
suranda ne visą šimtą, o apie
90 proc. tų narkotinių medžia
gų. Ar į tą 10 proc., kurių jis
negali aptikti, nesutilps visas

korteles su kelių laipsnių ap
sauga tranzitui per Lietuvą.
Lietuvos diplomatų teigimu,
tokios sistemos patogumas
įrodytas praktiškai, reguliuo
jant migracijos srautus Hong
Kong’e bei Meksikos ir JAV
pasienyje.

Muzikos ir meno mokyklų vadovai
remia maestro S. Sondeckį

ma dokumente. LPKTS many
mu, 1940 metų Lietuvos oku
paciją nemaža dalimi lėmė tai,
kad valstybė stengėsi išlikti
neutralia.
Iniciatyvinę grupę, siekian
čią, kad būtų paskelbtas refe
rendumas dėl Lietuvos stoji
mo į NATO, subūrė Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto
rmininkas Rolan
das Pavilionis.
(BNS)

Pirmadienį Kauno jūrų skautai išsiruošė į žygį Nemunu iki Klaipėdos.
Nuo Aleksoto tilto išplaukę žygeiviai uostamiestį ketina pasiekti per 9-10
dienų. I nebe pirmą kartą rengiamą žygį nuo Kauno iki Klaipėdos susibū
rė beveik 30 jaunųjų skautų, kurių amžius — nuo 14 metų. Kelionėje Ne
munu juos lydės 5 suaugusieji. Šiuo metu į aktyvią Kauno jūrų skautų
veiklą yra įsitraukę apie 400 įvairaus amžiaus kauniečių.

Atkelta iš 1 psl.
kad „S. Sondeckis remia mu
zikos mokyklų sistemą, todėl
ir mes jį remiame”. „Su tokiu
menininku Kultūros ministe
rija turi skaitytis”, teigia R.
Sviackevičius.
Liepos pradžioje įvykusioje
spaudos konferencijoje S. Son

4

deckis paskelbė sustabdantis
savo kūrybinę, koncertinę ir
visuomeninę veiklą Lietuvoje,
protestuodamas prieš nenor
malią padėtį Lietuvos muziki
niame gyvenime. Šiam žings
niui jį paskatino „šalies mu
zikinio pasaulio monopolizavi-

mas”, Lietuvos muzikos mo
kyklų ir Vilniaus plokštelių
studijos naikinimas, neapi
brėžta Lietuvos nacionalinės
filharmonijos struktūra ir sta
tusas.
Profesoriaus apkaltinta abe
jingumu, Kultūros ministerija

gito* nuotr

išplatino pranešimą spaudai,
kuriame buvo teigiama, jog
muziko spaudos konferencijoje
išsakyti teiginiai dėl Vilniaus
plokštelių studijos, Trakų fes
tivalio ir Lietuvos naciona
linės filharmonijos buvo klai
dingi.
(BNS)

3
biliui pirkti; kiaulidėje išlie bendrininkais 1935 m. Kaune DRAUGAS, 2002 m. liepos 23 d., antradienis
jo cementinę aslą ir statė jova Karo teismo buvo nuteistas 6
lo viryklę; pravažiuojantiems metams laisvės atėmimo. Po
Stasė E. Semėnienė
čigonų taborams griežčiausiai dvejų metų, paleistas iš kalė
uždraudė kurtis ūkio lankose, jimo, su broliu Heinrich iš
Quo vadis, NATO?
kad kūrenamais laužais nesu vyko į Rūro kraštą. Fricas ta
MAŽLIETUVIS
po
vieno
turtuolio
pilies
prie
keltų gaisrų; tvarkė dokumen
naudoti NATO kokiam kitam
taciją Tryškių vandens ma Reino ekonomu, brolis — mė Kaip alkanam rūpi duona ir labai
rimtam karui, toliau
jis
nuolat
ją
mini,
taip
Lietu
VALDEMARAS MICHALAUSKAS
lūnui, kuris netrukus turėjo sinės savininku. Kažin ar ka
ginčijasi Grant.
vai ir kiekvienam lietuviui
pradėti tiekti elektros ener da geranoriškomis mintimis
Išėjo Arūnės Arbušauskai „rabinukai” «— mokslus dėl
Sąjunga perimtų
giją.
Didesni karvių primil jie nuklysdavo į kraštą, ku (kur jis bebūtų) nepaprastai kaiEuropos
tės dar iš senesnės kartos karo veiksmų Vilniuje ar kaž
kurias
taikos palaikymo
Lietuvos priėmimas į
žiai, kiaulių parodose pelnyti riame gimė, užaugo, kur Vei- rūpi
žmonių atminties neišnyku- kurioje kitoje rabinų mokyklo
žas, Šyša, Manija, Tenenys te NATO. Todėl kiekviena men operacijas, jei tuo tarpu
medaliai rodė pažangą.
sius laikus menanti istorinė je nutraukę mokiniai, prie
kiausia žinutė ar mažiausia NATO, jai vis besiplečiant,
Po vakarienės namiškiai ne ka.
studija „Lietuvos okupantai: globstį radę saviškių mieste
užuomina apie NATO visų lie pasiliktų pirmaeile politine
siskubindavo skirstytis mie Vilius nuo ankstyviausio ry tuvių
klaipėdiškiai, 1939”. Gausiai lėnų šeimose. Turgdiėniais pa
yra stropiai sekama,
pan-europietiška saugumo or
goti. Tai apie orus ir derlius, to jau laukuose. Ne atjojęs, skaitoma
dokumentuota knyga — seniai sisukdavo dar ir latvių „šmubei imama dėmesin.
ganizacija, susitelkusia „ties
tai apie politiką šnekučiuo bet pėsčias atėjęs. Žiūri, kaip Štai gegužės 13 d. dienraštis Europa ir jos artimuoju užsie
lauktas 1923 metų sausio kulnikai”, atvažiavę pigesnė
davo. Iš kokios keistenybės darbininkams sekasi. Žengia „China Daily”, valstybinis niu”, teigė Grant.
įvykių Klaipėdos krašte lite mis kainomis maisto pirkti.
Vilius Bendžius
pakvatodavo.
Pasakodavo nuo vieno lauko prie kito, laz anglų kalba laikraštis, įsteig Tokia ta Grant svajone
ratūros tęsinys, išbaigiantis Išgirdę Vilių kalbant, tryškie
šiurpias
istorijas
apie karus, dą rankoje daugiau laikyda tas 1981 m. birželio 1 d. Beij galėtų tiktai didžiai pasigėrėti
su ja susijusią Ūaipėdietiš- čiai iš karto suprasdavo, kad Norėjo, kad tvarkytų doku
vaiduoklius
ir
siautusius
plė mas, nei ja pasiremdamas. ing, Kinijoje, atspausdino Rusijos prezidentas Vladimir
kąją tarpukario tematiką. Jos šis irgi pribuvėlis — tik la mentaciją iš Vokietijos per
Nesvarbu, lietus, deginanti straipsnį „Analysts ask Putin - kuris trokšta matyti
šikus.
Vilius
nevengdavo
pasi
pasirodymas kone kalendoriš biau panašus ne į lenką, o į kamoms mašinoms, pertvar
saulė ar dargana — savo dar whiter goes NATO and vvill it daugiau politinę ir mažiau
pasakoti
apie
save.
Gimė
jis
kai sutapo su šio krašto pri tuos, sugrįžtančius iš Ameri kant techniškai įmonę. Dar
bo neapleis. Labai reiklus ne wither?”
1899
m.
birželio
12
d.
netoli
jungimo prie Lietuvos 79- kos, perkančius ūkius, malū bas buvo trumpalaikis, todėl
karišką NATO - ir Prancūziją,
osiomis metinėmis. Turimas nus, patampančius krautuvi Vilius laukė palankesnio pa nuo Pagėgių pasiturinčio že tik kitiems, bet ir sau. Netu Iš Briuselio ateinančiomis kuri visada siekė europietiško
naujas leidinys — deja, vienas ninkais, karšyklų savininkais. siūlymo. Laimė netrukus nu mininko šeimoje Pleikiškių ri nei numylėtinių, nei posū žiniomis, klausimas: „Kurlink pasirinkimo jau nuo tų laikų,
iš nedaugelio — įgalina geriau Ne visada sekdavosi suprasti, sišypsojo: Vilių išsikvietė ūk- kaime, Plaškių valsčiuje, tada nių. Ne visiems tinka, kad per NATO?” („Whiter NATO?”) - kai prezidentas Charles de
pažinti pamario krašto sudė ką Vilius savo kalboje, dažnai vedžiauti Vytautas Radvilavi- buvusioje Pakalnės apskrityje. dažnai rodosi, neleidžia be amžinas klausimas apie Jung Gaulle apleido NATO papil
tingą istorijos tėkmę, priešta įvairiomis formomis vartoda čius į jam priklausiusį Malde Baigė Pleikiškių pradinę mo darbo ilgai stovinėti, pavėsė- tinių Amerikos Valstijų vado domą komandą 1966 m.
ringus gyventojų tautinės mas veiksmažodį „anuoti”, no nių dvarą Tryškių valsčiuje; kyklą. Žinoma, vokišką, nes lyje pagulėti. Ne itin akis vaujamos apsigynimo organi Respublikonų
senatorius
orientacijos santykius, objek rėdavo pasakyti. Kažkuris tik Dovas taip pat patapo ūkve lietuviškų mokyklų neliko po užmerkia, jei kas ką po skver zacijos ateitį rizikuoja pasukti Richard Lugar paskelbė vi
tyvios įvykių raidos lemtingai prisiminė, kad tą žodį girdė- džiu Aukštelkių dvare 7.5 km 1871 metų, kai suvienytos Vo nu nugvelbia ar bando maišu į „sunaikintą NATO” („Whi- siškai priešingas mintis, ku
davęs Klaipėdos krašte. Taip atstumu nuo Radviliškio. Po kietijos imperijos vyriausybės parsinešti. Kai atsitolina, lau ter NATO”), verksmu dėl sykį rias išreiškė Grant. Svarbiau
paženklintų žmonių likimus.
Pasak autorės, knyga skirta „anuoti” Vilių, dar jam nesku kelių mėnesių Vilius perėjo galva tapo kancleris Otto Bis- ke likusieji pamėgžioja neį galingos karinės organizacijos sia problema, perspėjo jis,
ir akademiniam, ir plačiajam bant sakytis, iš kur jį vėjai at ūkvedžiu į to paties Tryškių marck, neliko. Tačiau mokyk prastą ūkvedžio šnektą, kva smukimo.
nėra
Bush
administracijos
visuomenės ratui. Ypač reko nešę, išdavė esant klaipėdiš valsčiaus Pavirvyčio 230 ha los mokytojas Reisgies, done toja. Apie 50 tūkstančių Lie Ne, North Atlantic Treaty vienpusiški instinktai, bet
menduojama besimokančiam kį, tokį pat bėglį, kaip ir anie. dvarą, valdomą pusiau mano laitiškas lietuvininkas, visam tuvos vokiečių, pusvokiečių, Organization - būrys, laimė kaip tik priešingai - Europos
jaunimui. Savo ruožtu, norė Dar ilgai miestelėnai, nežino mamos motinos Elenos Blium- amžiui įskiepijo teisingumo, tarp jų ir nemažas skaičius jęs šaltąjį karą be jokio (net nė nuolat pasikartojanti stoka in
tųsi šiuos žodžius paryškinti: dami, kaip įvardinti jų padan bergienės ir mūsų šeimos. atsakomybės, doros, meilės tė nuo Hitlerio bėgusių mažlie vieno) paleisto šūvio - nesi vesticijų gynybai ir rimto
su A. Arbušauskaitės studija gėje atsiradusį žmogų, vadino Kaip tik tada Pavirvytyje nuo vų kalbai jausmą. Tas pačias tuvių, 1941 metų kovo mėnesį ruošia dar mirti.
dėmesio naujų terorizmo aktų
turėtų susipažinti ne tik tie, jį tuo pačiu sau duotu vardu širdies ligos mirė ilgametis vertybes įdiegė ir broliams išvažiavo į Vokietiją. Su jais
Devynios valstybės (jų tarpe bei masinio naikinimo ginklų
kuriuos jaudina „Aukštųjų Ši „anuoti”. Kai sužinojo, kad ūkvedis Boleslovas Palčiaus- Dovui (g. 1911), Francui (g. ir Viliaus brolis Dovas, kanki ir Lietuva) lenktyniauja dėl grėsmei. Nicholas Burns, JAV
monių likimai” ir kiti Ėvės Si „anuoti” pavardė buvo Ben kas ir verkiant jo vieton rei 1900) , seserims Mortai (g. namas netikrumo. Tik Vilius pakvietimų prisijungti prie 19 ambasadorius prie NATO,
monaitytės kūriniai, bet ir džius, prie jo prato gano van kėjo rasti naują žmogų. Labai 1901) , Annai (g. 1907), Ellai — kas bus, tas bus — iš Pa narių sąjungos lapkritį, buvęs išdėstė tai daug diploma„Klausimėlio” puikuoliai, pri giai, nes tokių pavardžių apy tinkamas ūkiui tvarkyti rodė (g. 1908). Sunku buvo 18-me- virvyčio, iš Lietuvos nesirengė aršus priešas Rusija stovi ant tiškiau. Jis pavadino šiuos
si Vilius Bendžius. Šiam, savo čiui Viliui, gimusiam pirma niekur važiuoti.
pažįstantys tik vartotojiškus linkėje nebuvo girdėti.
„giminiavimosi” kranto, metus NATO organizacijos
Kilęs karas tikriausiai Vilių naujo
poreikius, kurių daugumai ši- Vilius Bendžius savo gimtąjį ruožtu, Pavirvytis buvo dides jam iš II vaikų, augusiam tarp
NATO kareiviai patruliuoja „pasikeitimo” metais, kurie
šioniškiai — nežinoma pader Pleikiškių sodžių Pagėgių aps nis nei Maldeniai, taigi, galė darbščių, taikių kaimo žmo išgelbėjo, kad 1941 metų bir Balkanuose, o partnerių gau privalėtų vesti į naujas gyny
mė, tikriausiai koks kaimas, krityje kartu su broliu Dovy- jai daugiau, ką sugebi, paro nių, susivokti pašauktam tar želio viduryje prasidėję ma sybė siekia padidinto gynybos bos galimybes, naujas nares
gal kur prie Varėnos, tegul du/Dovu paliko tuojau, kai III dyti, antra, už daugiau darbo nauti į Vokiėtijos kariuomenę siniai trėmimai jo nepalietė.
bendradarbiavimo.
bei naujus ryšius, kurių turė
Reicho užsienio reikalų minis laukė didesnė alga. Gal pereiti I pasauliniam karui baigian Negalima buvo nesižavėti
ir prie Krokų Lankos.
- NATO niekad nebuvo taip tų būti kur kas daugiau.
Klaipėdiškiai optantai — as tras Joachim .von Ribbentrop į Pavirvytį pastūmėjo ir dides tis, kas vyko Karaliaučiuje, ūkvedžio drąsa, kai jis 1943 užversta krūva darbų, kaip „Nėra jokios paslapties, kad
menys, kurie nelemtą 1939 nota Lietuvos vyriausybei pa nio savarankiškumo tikimybė, jo pulko buvimo vietoje: so m. rudenį į ūkį suvažiavu pastaruoju metu, - pasakė ge tarp JAV ir didžios daugumos
metų kovą, kai nacionalso reikalavo iki 1939 m. kovo 22 nes mano tėvas tarnavo ka cialinės revoliucijos Rusijoje siems uniformuotiems vokie neralinis sekretorius George mūsų Europos sąjungininkų
cialistų valdoma Vokietija nuo d. Klaipėdos kraštą atiduoti riuomenėje, į ūkį atvažiuoda paveikti spartakininkai siekė čiams, nuolat mojuojantiems Robertson prieš organizacijos yra stambi galimybių spraga
Lietuvos atplėšė Klaipėdos Vokietijai. Su keliasdešimt ki vo su šeima tik per metines broliuotis su valdžios kariuo kančiais, tokia pat greitakalbe užsienio ministrų kas antri bei nuomonių skirtumai. JAV
kraštą, pasirinko ne automa tų lietuvininkų laikinai prisi šventes ir vasaros atostogų, į mene, šie, Vadų įsakyti, kilo spyrėsi prieš jų reikalavimus metai susirinkimą Reykjavik, visiškai nenori matyti ir labai
tiškai jiems teiktą Vokietijos glaudė Kaune. Utenos gatvėje jo tvarkymą nesikišo ir įtakojo prieš spartakininkus. Aidėjo ir neleido iš svirno išvežti Islandijoje, gegužės 7 d. ir 8 d. kratosi dviejų aukštų sąjungos
pilietybę, bet Lietuvos. A. Ar už valstybės teikiamą pinigi uošvę teikti veiksmų laisvę laisvės, brolybėss, lygybės šū sėklinių grūdų. Kai norėjo iš
Bet kai Bush administracija išvystymo”, pranešė N. Burns
bušauskaitės optantų sąraše nę paramą su broliu išsinuo žmogui, kuris tuos reikalus iš kiai. Frontudse išlikę gyvi ka kiaulidės išsivaryti dvi kiau vengė NATO (turint omeny spaudai gegužės mėn.
les, pats stulpu stojo prie du Washington karišką atsakymą Vis dėlto kariškoji spraga
vienas kitą.
— 303 pavardės. Tolesniame mojo kambarėlį. Vakarais tą manė geriau. Tėvas buvo pa reiviai žudė i*
rų.
vieną kartą drąsiai dėl rugsėjo 11 d. užpuolimų), atrodo užtikrintai auganti dar
skyriuje apie 143 optantus pa pačią dalią pasirinkusieji suei tenkintas naujojo ūkvedžio
To susipriešinimo nemaža gynėNe
tuos,
kuriuos norėta iš sąjunga pasijuto esanti savo plačiau bei giliau. Šiais metais
teikta biografinių žinių. Op davo pas M. Lietuvos patri darbu, aiškiai pastebimu mo būta ir gausioje Bendžių šei
gabenti
darbams
į Vokietiją, pačios abejonių krizėje.
tantų sąraše aptinkamos ir archą Martyną Jankų, įsikū dernistiniu ūkininkavimu. Se moje, nors visi buvo to paties
suplanuoti JAV prezidento
įrodinėdamas,
kad
ūkis, nete Nauji grasinimai bei saugu George W. Bush 45 bilijonai
dviejų brolių — Vilhelmo ir rusį su dukterimis medinia nolė, matydama ryžtingai lau tėvo Dovo (g. 1868 m.) ir mo
Dovydo Bendžių — pavardės. me namelyje Vytauto kalne, žomą senąją tvarką, ne kartą tinos Trudės. (g.1876) Bendžių kęs savo reikalingiausių dar mo iššūkiai guli tiktai už dolerių vien tiktai gynybos pa
Su pirmuoju jų aš daugiau netoli Sporto rūmų! Sužinoti apsiašarodavo, o neištvėrusi, vaikai. Šalia lietuvininkais sa bininkų, nebegalės pristatyti NATO valstybių zonos. JAV, didinimui yra kur kas (nepaly
nei 40 metų nuoširdžiai ben naujienų, visiems apsiprasti. ir rimtai apšaukdavo „šišio- ve laikiusių minėtų brolių ir maisto prievolių.
daug toliau prašokusios į ginamai!) daugiau, negu visas
Kai frontas 1944 metų spa priekį už Europą kariškos kartu sudėtas D. Britanijos
dravau. Iš jo pasakojimų ne Nė vienas žodis nelikdavo ne niŠkį” už visas jo prūsiškas seserų, kitų Frico (g. 1902),
mažai ką iki šiol pamenu ir išgirstas, kai kalbėdavo M., naujoves. Vilius buvo neper Heinrich (g., 1903), Otto (g. lio mėnesį nuo Papilės pąju- technologijos bei gynybos bei Prancūzijos, Europos di
noriu čia pateikti, nes biogra Jankus, dr. M. Anysas, daili kalbamas ir atkakliai tęsė 1905), Danieliaus (g. 1913), dėjo link Tryškių, iš Pavirvy išlaidomis, nenori, jog jų ran džiųjų valstybių, šių metų gy
finių žinių apie optantus sky ninkas A. Brakas, finansinin pradėtus darbus, sakydamas: Mėtos (g. 1906), Bertos (g. čio sprunkantys vokiečiai įkal kos būtų surištos, kad jie pri nybos biudžetas.
riuje nei Vilhelmas Bendžius, kas J. Kybrancas. Džiaugda „Arba leiskit dirbti, arba iš 1912), Lidijos (g. 1915) žvilgs binėjo Vilių važiuoti kartu su valėtų dalintis nutarimų vyk
Kuria kryptimi bepasuktų
nei jo brolis Dovydas Ben vosi visi, jei kam pavykdavo einu”. Teko taikytis, nors - ir niai daugiau krypo anapus jais, tačiau šis, kaip ir su re dymais su sąjungininkais. NATO, kieno „pranašavimai”
Panevėžyje, Marijampolėje, ne visur, ką darė, širdis pri Nemuno, į Karaliaučiaus, Ber patriantais, vykti į „faterlan- Neatrodo, jog busimieji karai bei pageidavimai neišsipildy
džius liko nepaminėti.
kitų
miestų įstaigose gauti tarė. Prieš gyvenamąjį namą lyno pusę. Kuriama galinga dą” griežtai atsisakė. „Jei jau įveltų visą sąjungą kolekty tų, Lietuvos vienintelis tikslas
Vilhelmą, o šnekamojoje kai-,
kokį
darbą.
boję Vilių, apranga, kalba aiš
iškirto kelias prosenelių kar pramonė, tiesiamos puikios tręšti žemę, tai tik savo ”, — viai.
bei svajonė yra - pakvietimas
Vilius,
ilgus
metus
dirbęs
kiai kitokį nei vietos žemai
tas pragyvenusių kaštonų eilę, autostrados, išgyvendinamas nepasidavė. Vokiečiai, už Charles Grant, Europos re šiais metais (dar prieš
čiai, ir retai kada be pypkės ūkvedžiu Traksėdžių dvare nes medžiai varžė saulės nedarbas, kasdien stiprėjan trenkdami automobilio duris, formų centro direktorius (Cen Kalėdas) į NATO. Kad tas
burnoje, tryškiečiai savo mies netoli Šilutės, o Dovas ūki spindulius ir leido drėgmei čios revanšistinės jėgos savai pavadino jį „fanatischer Li- ter European Reform) rašė magiškas, svajingas „sapnas”
telyje pamatė 1939 metų ru ninko patirtį kaupęs tėvų 24 pūdyti lentelėmis dengtą sto me gręžė akis į save, į gerovę tauer”ir išdundėjo.
žurnale „NATO Review”: virstų tikrove, privalome dar
denį. Tryškiuose tada, karui ha ūkyje, skelbėsi per laikraš gą; staininius arklius sekma nešantį nacionalsocializmą ir Nesustabdysi tarybų val „Daugelis žmonių Pentagone stipriau visi - pavieniai bei or
Lenkijoje pasibaigus, matyda čius, ieškodami darbo kuriame dieniais nuvažiuoti į bažnyčią plovė mažlietuvių tautinius džios grįžimo. Lyg ir nebuvo mąto NATO kaip savitarpiniai ganizuotai - suglausti gretas
vai ir daugiau išskirtinų žmo nors dvare. Į skelbimą atsilie liepė varyti laukų arti. Arklių pamatus. Smelkėsi vokiška ko gąsčiotis. Neprietelystę kraštinę, europietiškų orga ir kartu su laisva Lietuva at
nių. Buvo pustuzinis karo pa pęs krakmolo fabriko savinin perteklių ir menkai pieningas dvasia, žavėjimasis Hitleriu. Hitleriui buvo įrodęs. Ir toliau nizaciją”.
kakliai veikti bei siekti, jog
Kadangi dėl planų suardy mūsų beldimą į NATO duris
bėgėlių iš Lenkuos, kuriuos kas iš Kėdainių, sužinojęs, karves pardavė pirkliams ir Fricas įsivėlė į priešvalstybinę ūkvedžiavo. Kaip įstatymai
globojo keli lenkuojantys did- kad Vilius ne tik puikiai moka su Amerikos lietuvių akcine veiklą, 1934 m. buvo suimtas reikalavo, dirbo dorai, sąži mo komitetui kariaujant dėl išgirstų ne tik NATO, bet ir
žemiai. Retsykiais iš Šiaulių vokiečių kalbą, bet ir yra gerai bendrove Šiauliuose pradėjo ir su hitlerinių partijų vado ningai, nesinaudojo niekuo, ko Kosovo 1999 m., nieko gero Europa, JAV bei visas demo
ar Telšių atklysdavo barzdoti raštingas, kvietėsi jį pas save. derybas traktoriui ir automo vais Neųmannu, Sassu bei jų
Nukelta į 5 psl. nežada, jog JAV panorėtų pa kratiškasis pasaulis!
mus Maskvai. Bet reikėjo su jais susisiekti. Ėmėmės sargų kiekius, laukė, kada viskas išsibaigs ir pasiduo man ją padovanojai”. Aš paliečiau lūpomis jo skruostą,
gaminti
aitvarus, kad galėtume išsiųsti atsišaukimus sime patys. Galvojo, kad taip atsitiks greitai, nes ži norėjau pasakyti ką nors raminamo, bet pąjutau, kad
LIETUVAIČIŲ KANČIŲ
laisviesiems. Reikėjo prirašyti tūkstančius lapelių. Vėl nojo, kokie alkani žmonės lageryje. Manė, puls, prisi negalėsiu. Norėdama atrodyti linksma, paliečiau lū
buvo surinkta grupė žmonių, kurie gerai mokėjo rusų ris ir produktai pasibaigs. Komitetas, su visais pasita pomis skruostą ir šalia Mykolo gulėjusiam senyvam
ISTORIJA
kalbą ir galėjo laisvai rašyti. Dauginimo priemonių ręs, pasiūlė netgi sumažinti davinį. Visi sutiko. Ligo ukrainiečiui. Bet nuo to pasidarė dar graudžiau. Po to
Nr.20
Moterų zonoje toji vėliava plevėsavo mes neturėjome, bet nestokojom darbščių rankų, gerų ninėms davinio nemažinom. Antrojo lagpunkto ligoni į ligoninę nebuvau nuėjusi, nes buvo vis kitokių rei
ant pirties kamino. Valdžiai ji buvo pati baisiausia, širdžių ir sveikų protų. Šitoji įvairių tautybių žmonių nėje gydė kalinius, sužeistus gegužės aštuonioliktą. kalų. Kalinys ukrainietis, kuris dabar vietoj manęs
nes pro Kengiro miestelio penkiaaukščius ją matė grupė buvo bene pati didžiausia, čia dirbo nemažai ir Vienoje palatoje gulėjo Pranas Sabonaitis. Kitas lietu tvarkė ligoninės palatas, pasakė, kad Mykolas mirė
geležinkelio stotyje. Sargybos grupei vadovavo K. Ma- mūsų tautiečių: Pranas Paulauskas, Valė Ševčenkaitė, vis — Mykolas. Jį sužeidė dar prieš sukilimą, kai kon (buvo birželio 25 vėlus vakaras) ir klausė, kaip organisilionis. Jų grupė sudarinėjo grafikus, skirstė sargy- Genutė Dirsytė, Alfa Budriūnaitė ir kiti. Dirbo jie vojai paleido automato serįją į vedamą iš darbo kali zuosim laidotuves. Sakiau, ryt tarsimės su kitais. Ne
atrinko budėjimo postus. Tai buvo didelis ir atsa dieną ir naktį. Ir skraidinome lapelius už zonos. Aitva nių koloną. Aš kaip tik tas dvi palatas prižiūrėjau, sutarėm...
kingas darbas. Sargyboje stovėjome po 4 valandas, dvi rai iškelia juos aukštai ir skrenda virš Kengiro, o ten valiau. Nueidavau ir kitų ligonių aplankyti. Kartą My
Žinoma, lageriuose buvo ir „žiurkyčių”. Ir dabar, per
moterys ir vienas vyras. Viskas buvo be galo organi pasipila debesėlis. Kartą dieną stovėjau sargyboje prie kolas paprašė ilgiau prie jo lovos pasėdėti ir vis at skaičiusi, ką aš čia parašiau, kokia nors „žiurkytė”
zuota. B. Brunza turbūt tvarkė kultūrinę dalį, nes or sandėlių. Kai pamačiau aitvarą kylant, pasilypėjau rodė, lyg kažką norėtų pasakyti. Ir paprašė: ^Sesute, pasakytų, kad nieko panašaus nebuvo. Žiurkėmis va
ganizuodavo ekskursįjas. Ėjome grupelėmis apžiūrėti ant stogo ir mačiau, kaip tas iškilęs pasuko miestelio padainuok ką nors apie gėlę, meilę ir rūtas. Ką nors dinu tuos, kurie buvo sotūs, riebūs ir niekur nesikišo.
kalėjimo, vadinamo karceriu. Moterys, pasiskirsčiu- link, o kariškiai ant motociklų dūmė iš paakon Kai švelnaus lietuviško”. Norėdama išsisukti, nes pačiai Sukilimas! Gerai, aš kaip visi. J darbą nereikia eiti,
sios grupėmis, aptarnavome ligonines, padėjome su pasipylė lapeliai, ten lakstė žmonės ir rinko, bet, aiš buvo be galo graudu, suabejojau, kad gal kitiems truk irgi gerai. Tik ten, kur pavojinga, tegul kitas eina, o ne
žeistiesiems, valėme patalpas, skalbėme patalynę. ku, didesnė dalis pateko kareiviams. Kiek tokių aitva dysiu. Tačiau visi ėmė prašyti padainuoti Nikoluškai.
aš. Jie ir joe atsitvėrę kabinas, gultus apsupę paklo
Sios grupės vadovai tikrindavo švarą. Dirbo žmonės rų leidom neprisimenu, tačiau vargu ar koks lapelis Padainavau. Kai pakėliau akis, Mykolo skruostu ritosi dėmis, ir leido dieneles. Net pavojaus metu nebėgdavo
valgyklose. Ten paskyrė sąžiningus kalinius, kurie iš pateko į doro žmogaus rankas. Jokia komisija nesi ašara. Ir kiti, nors nesuprato dainos žodžių, taip pat iš barakų, kaip buvo visiems įsakyta. Kartą išdrįsau
žiūrėjo susijaudinę. Mykolas pakėlė mano ranką prie įkišti nosį į vieną tokią kabiną ir pakviečiau mergaites
duodavo produktus virtuvėms ir griežtai laikėsi tų rodė. Veikė juodosios jėgos!
Taip ir gyvenome. Kol mūsų komitetas derėjosi, jau lūpų ir tyliai drebančiu balsu pasakė: „Ačiū, sese lietu eiti į ligoninę nuplauti langų.
normų, kurios buvo lageryje iki sukilimo. Nutarėm
Bus daugiau
kreiptis į laisvuosius, kad perduotų mūsų reikalavi tėmės, tarytum saugiai. O Čekistai, žinodami maisto at vaite. Jaučiu, kad tai paskutinė lietuviška daina. Tu

NE IŠ KARTO SUPRASTAS,
TOLYDŽIO MEILĘ IR
PAGARBĄ PELNĘS
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
UŽ GYVYBĘ ESAME
ATSAKINGI
Lietuvos vyskupų kreipimasis i Lietuvos žmones
Šiandien Lietuvoje, neretai
pačiame jaunystės grožyje, sa
vo valia iš gyvenimo kasdien
pasitraukia 4-5 žmonės, palik
dami savo artimųjų širdyse
neišsakomą skausmą ir liūde
sį.
Kodėl žmogus pakelia ranką
prieš patį save? Kodėl jis ne
bemato prasmės gyventi?
Yra manančių, jog viena iš
to priežasčių yra socialinis
skurdas ir vargas. Prisideda ir
tai, kad nemaža dalis mūsų
žmonių jaučiasi pavargę ir ne
laimingi, nusivylę šiandiena ir
nebetikintys ateitimi. Palan
kią aplinką savižudybių pliti
mui sudaro meilės ir bend
rystės stoka šeimoje, sociali
nio bendrumo susilpnėjimas
visuomenėje. Bet labiausiai
reikia pabrėžti, jog savižudy
bių skaičius tiesiogiai padi
dėja dėl moralinių priežasčių:
tai tikėjimo susilpnėjimas, as
mens nebrandumas, didelė
vertybių krizė, žmones užvaldžiusios mintys apie materia
linę gerovę.
Mūsų nuomone, vienas svar
biausių savižudystės motyvuo
jančių veiksnių yra susįjęs su
religinio tikėjimo susilpnėjimu
arba visišku praradimu. Tuo
met, iškilus sunkumams, sua
bejojama gyvenimo prasme ir
verte, prarandama viltis. Kaip
sako apaštalas Paulius, „tikė
jimas laiduoja mums tai, ko
viliamės, įrodo tikrovę, kurios
nematome” (Žyd 11,1).
Kadangi didelis savižudybių
skaičius parodo vertybių krizę
visuomenėje, labai svarbu im
tis įvairių priemonių, kurios
galėtų sumažinti savižudy
bėms palankią terpę. Čia ypač
svarbus vaidmuo ir atsako
mybė tenka žiniasklaidai. Ug
dymui pozityvų požiūrį į gyve
nimą ir atskleisdami gėrį, žiniasklaidos
žmonės
labai
veiksmingai gali padėti visuo
menei.
Kokiu būdu turėtume už
kirsti kelią savižudiškos aplin
kos plitimui? Popiežius Jonas
Paulius II savo enciklikoje
„Evangelium vitae” pirmą ir
pagrindinį žingsnį gyvybės
kultūros link mato sąžinės
formavime žmogaus gyvybės
atžvilgiu. Gyvenimas yra di
džiausias žmogaus turtas, ku
ris tikintiesiems yra Dievo do
vana. Kiekvienas žmogus yra
naujas, vienintelis ir nepakar
tojamas Dievo kūrinys. Gyve
nimą mums dovanoja Dievas
per mūsų tėvus, kurie su mei
le mus augino, rūpinosi, tikė
jo, kad būsime laimingais
žmonėmis, kad prasmingai gy
vensime. Katalikų Bažnyčios
katekizme rašoma: „Už gyvy
bę kiekvienas yra atsakingas
ją davusiam Dievui. Mes esa
me Dievo mums patikėtos gy
vybės saugotojai, bet ne savi
ninkai. Mes negalime su ja
elgtis kaip mums patinka” (žr.
Katekizmas nr. 2280).
Šeima buvo ir yra natūra
liausia ir sveikiausia žmogaus
brandos aplinka. Raginame iš
naujo atrasti šeimos vertę ir
prasmę. Visuomenė, valstybė

ir Bažnyčia turėtų ypač rūpin
tis šeimomis, jas saugoti ir
joms padėti. Tik darnioje ir
saugioje šeimoje vaikas, jau
nuolis išmoksta mylėti ir ken
tėti, bendrauti su kitais, su
prasti gyvenimo prasmę ir
grožį, Buvokti, kad gyvenimas
nesibaigia mirtimi.
Palikęs šeimą, jaunuolis ne
retai pasijunta vienišas ir nie
kam nereikalingas. Studijų ar
darbo pradžioje jam labai rei
kalinga draugiška bendruo
menė, kuri jį priimtų ir da
lintųsi su juo džiaugsmu ir
sunkumais. Universiteto, pa
rapijų sielovada turėtų būti
vis labiau kreipiama į tokių
bendruomenių kūrimą ir veik
lą. Išmokti gyventi su kitais,
kartu dirbti, kartu linksmin
tis, — tai vienas iš svarbiau
sių mūsų laikų visuomenės
uždavinių.
Kreipiamės į kunigus ir vie
nuolius, prašydami ypatingą
dėmesį skirti vaikams ir jau
nimui, o taip pat ir šeimoms,
kuriose yra sunkumų. Nepali
kime jų vienų, būkime arti jų
sunkią valandą, nepritrūkime laiko ir kantrybės išklau
syti ir įsiklausyti į jų sunku
mus, atrasti gerą žodį arba ir
konkrečią pagalbą, kurios jie
stokoja.
----Nuoširdus aplinkinių supra
timas ir pagalba teapglėbia ir
nusižudžiusiųjų artimuosius.
Jie dažnai išgyvena stiprius
kaltės, gėdos ir bejėgiškumo
jausmus, be to, neretai aplin
kinių jie yra kaltinami dėl
įvykusios nelaimės. Kunigo ir
tikinčiųjų nuoširdi atjauta bei
sielovadinis rūpestis tebūna
šiems kenčiantiems žmonėms
Dievo artumo ir gailestingumo
ženklu.
Kviečiame visus: šeimų tė
vus ir jaunimą, mokytojus ir
ugdytojus, intelektualus, žiniasklaidos darbuotojus, me
dikus ir socialinius darbuoto
jus, politikus ir verslininkus'
savo mąstysenoje ir veikloje
darbuotis „gyvybės kultūros”
labui.
Bažnyčia visų amžių ir kul
tūrų žmonėms diena iš dienos
su meile skelbia Gyvybės
Evangelįją, glūdinčią pačioje
Jėzaus Gerosios Naujienos
šerdyje. Atskleisdamas savo
atpirkimo misijos esmę, Jėzus
sako: „A6 atėjau, kad žmonės
turėtų gyvenimą — kad
apsčiai jo turėtų” (Jn 10,10).
Žmogaus gyvybės veltės bei
jos neliečiamumo patvirtini
mas bei raginimas gerbti, sau
goti ir mylėti gyvybę bei tar
nauti jai yra kelias į teisin
gumą, tikrą laisvę, taiką ir lai
mę (plg. „Evangelium vital”, nr.
5). Trečiąjame tūkstantmetyje
esame kviečiami atsigręžti į
gyvenimą. Gyvybės priklauso
mybė Dievui, o ne žmogui su
teikia jai šventumo bruožą,
keliantį gilios pagarbos jaus
mą. Bažnyčia mus kviečia tap
ti nenuilstančiais Dievo ben
dradarbiais gyvybės kultūros
kūrime.

Lietuvos vyskupai

BIBLIJA ISTORIJOJE IR ŠIANDIEN
Marijampolės kunigų semi
narijoje veikė paroda „Biblįja
istorijoje ir šiandien”. Paroda
aplankė Panevėžį ir Kauną,
kur buvo surengtos viktorinos,
o jose dalyvavo daugiau nei
tūkstantis vaikų. Ekspozici
joje buvo galima susipažinti
su Biblijos paplitimu pasau

lyje, senaięiais ir dabartiniais
vertimais į lietuvių kalbą,
Gustawo Dore grafikos darbų
bibline tema reprodukcijomis.
Parodos atidaryme dalyvavo
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius, SJ,
ir Vilkaviškio vyskupas Ri
mantas Norvilą.
BŽ

Kun. A. Skelčio gimtinėje parimo Rūpintėjėlis.

ilK

PARIMO RŪPINTOJĖLIS KUN. A. SKELČIO
GIMTINĖJE
Kunigas Antanas Skeltys
yra garbingas mūsų tautos ir
bažnyčios sūnus — Saleziečių
misįjos pradininkas ir patriar
chas Lietuvoje. Jis yra įtrauk
tas į įžymių kraštiečių knygą.
Kun. A. Skeltys gimė 1884 m.
sausio mėn. 5 d. Šakių apskr.,
Žvirgždaičių valsč., Žalvėderių
k. 1892-1895 m., mokėsi Griš
kabūdžio pradinėje mokykloje,
1895-1902 m. — Marijampolės
gimnazijoje. Nuo pat vaikys
tės buvo silpno regėjimo, bet
visą gyvenimą matė. Ir tai
laikė stebuklu. 1902 m. spalio mėn, išvyko į saulėtąją Italiją,
trokšdamas kilnaus tikslo —
kunigystės. Italijoje pas Don
Bosco idėjos sekėjus-saleziečius pradėjo teologijos studi
jas. 1906 m. rugsėjo mėn. 29
d. pradėjo sekti Don Bosco
idėjos pėdomis — įstojo į sale
ziečių kongregaciją. 1914 m.
rugpjūčio mėn. 5 d. išsipildė
jaunystės dienų svajonė —
gauna kunigystės šventimus.
Prasidėjęs pirmasis pasaulinis
karas sutrukdė parvykti į
gimtinę. 1921 m. pirmą kartą
po 20 m. parvyksta į jau ne
priklausomą Lietuvą, nebe
randa gyvų savo tėvelių, kurie
ilsėjosi Žvirgždaičių kapi
nėse...
Išvykdamas į Italiją kun. A.
Skeltys išsivežė kelis jaunuo
lius — kandidatus į saleziečių
kongregaciją. 1934 m. par
vyksta į Lietuvą visam lai
kui. Vėtynuose (buv. Zamkaus
dvare) įsteigia pirmąjį sale
ziečių centrą ir tampa šios
įstaigos direktoriumi. Šiame
saleziečių centre buvo įkurta
jaunimo auklėjimo mokykla,
kurioje buvo vadovaujamasi
šv. kun. Jono Bosco auklybos
principais. Vytėnuose auklė
tinių skaičius kasmet vis
didėjo. Buvo pradėta statyti
gimnazijos, bendrabučių bei
ūkiniai pastatai. Į Vytėnus at
vykdavo neturtingi jaunuoliai,
siekiantys mokslo žinių. Buvo
planuota pastatyti Marijos
Krikščionių Pagalbos švento
vę. Prasidėjęs karas sužlugdė
visus saleziečių misįjos pradi
ninko Lietuvoje planus. 1947
m. kun. A. Skeltys buvo pri
verstas palikti Vytėnus, sale
ziečių pirmasis židinys buvo
nacionalizuotas.
Kun. A. Skeltys slapstėsi
Kazlų Rūdoje, Igliaukoje, Gu
deliuose, o po to smėlėtoje
Dzūkijoje. Gerieji Dzūkijos
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pradininką Lietuvoje į Amži
nybę. Lazdįjų ligoninėje per jo
skruostą nuriedėjo paskutinė
skausmo ašara... O gal tai bu
vo ir neišsipildžiusių vilčių
ašara...
Šių eilučių autoriui ne kartą
teko aplankyti tų sodžių gy
ventojus, kurie priglaudė ma
no dėdę (esu jo sesers Onutės
sūnus). Dzūkijoje prie tų so-.
džių namelių, kuriuose prie
globstį buvo radęs kun. A.
Skeltys, yra pritvirtintos me
morialinės lentelės. Keliavau
smėlėtais Dzūkijos takais, ku
riuos mynė Don Bosco sekėjas
Lietuvoje.
Ir mažasis Sigitukas-dabartinis Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius — atrado
kelią į kunigystę, susipažinęs
su besislapstančiu Dzūkijoje
kun. A. Skelčiu. Tuo metu jis
kun. A. Skelčiui patarnaudavo
per šv. Mišias, kurias slapta
aukodavo pas sodžių gyvento
jus.
Gerieji Dzūkijos žmonės ry
žosi nuplėšti užmaršties skrais
tę nuo iškilios kun. A. Skelčio
asmenybės. Mokytoja Elvyra
Biliūtė-Aleknavičienė aplankė
tuos Dzūkijos sodžių gyvento
jus, kurie anais sunkiais poka
rio metais priglaudė kun. A.
Skeltį. Surinkusi iš jų prisi
minimus, 1993 m. išleido kny
gą „Gerumo šviesa”, kurioje
aprašyta kun. A. Skelčio vi
daus tremties išgyvenimai. O
1997 m. tos pačios autorės
buvo išleista knygelė „Kunigo
Antano Skelčio muziejus”.
1996 m. sausio mėn. Alytuje
prie naujai statomos Marijos
Krikščionių Pagalbos bažny
čios buvo įkurtas kun. A.
Skelčio muziejus, kuriame pa
talpinti kun. A. Skelčio naudo
ti daiktai (drabužiai, laiškai ir
kt.).
Prieš daugelį metų kun. A.
Skelčio gimtinėje, Žalvėderių
kaime, stovėjo medinis kry
žius. Laiko negandų veikia
mas šis kryžius susidėvėjo. Ki
tas medinis kryžius buvo pri
tvirtintas prie tuomet dar
esančio alksnyno'medžio. Vyk
dant melioracijos darbus, kry
žiui, kaip ir visam alksnynui,
jau nebuvo vietos... Tad ko
plytstulpio pastatymu buvo
siekiama kaip ir atstatyti is
torinę tiesą, tik su prasmingesniais religiniais simboliais,
primenančiais, kad čia yra
Don Bosco idėjos sekėjo gim
tinė.

žmonės priglaudė Don Bosco
idėjos sekėją,-maitino jį duona
ir savo širdfit) meile. Padeda-.
mas Krikštohių parapijos kle
bono J. Reitelaičio ir gerašir
džių dzūkų, praleido aštuonerių metų trėtritį tėvynėje, nuo
lat jausdamas baimę ir perse
kiojimus bei1 ilgėdamasis lai
mingų dienų po Vytėnų žy
drąja padange. Apsivilkęs pie
mens ar elgetos drabužiais,
ganydavo gyvulius. Sielų ga
nytojas buvo-priverstas tapti
gyvulėlių ganytoju, bet jis vis
neprarasdavo vilties sulaukti
šviesesnių dienų.
Jis buvo mąldos ir aukos vy
ras, nuolat sarožiniu rankose,
neapleisdavtfc ir kunigo pa
reigų. Vakartis ar ankstyvais
rytais sodžių tamsiose ka
marėlėse aukodavo šv. Mišias.
Vaikučiai ir seneliai sulaukda
vo pamokančio, paguodžiančio
žodžio, patarimo. . Onutės ir
Edvardo Jttrčiukonių sodyba
Atsirado pirmas labdaringas
Bagdanonių kaime, Viktutės rėmėjas — Jeronimas Šalčiūir Simo Janavičių pastogė nas, kuris suteikė ryžto šių
Mikabalių kaime, Valentų so eilučių autoriui imtis šio, gal
džius Degėsių kaime, Veroni ir sunkaus, bet prasmingo
kos Vailionytės namelis prie darbo. Atsiradus daugiau lab
Seirijų, Ievos Bieliūnaitės na daringų rėmėjų, buvo pradėti
mų židinys Kirkštonyse — tai ' koplytstulpio gaminimo dar
vis pastogės, priglaudusios bai. Minint kun. A. Skelčio
tremtinio dalią nešantį kun. 41-ųjų mirties metinių su
A Skeltį.
kaktį liepos 28 d. jo gimtinėje
buvo pastatytas centrinėje da
lyje — Rūpintojėlis. Papuoštas
tautine simbolika: Vytimi ir
Gedimino stulpais. Ant kop
lytstulpio byloja užrašas: „Ne
apleisk, Aukščiausias, mūsų ir
brangios Tėvynės” (Maironio
mintimis). Koplytstulpio auto
rius tautodailininkas A. Teresius, gyvenantis Garliavoje.
2001 m. rugpjūčio mėn. 25
d. įvyko koplytstulpio pašven
tinimo iškilmės. Atvyko rėmė
jai, giminės ir artimieji. Griš
kabūdžio šventovėje, kurioje
kun. A. Skeltys buvo pa
krikštytas, buvo aukojamos
šv. Mišios. Jas atnašavo Griš
kabūdžio kleb. kun. S. Matu
sevičius prasmingai išryškino
Kun A Skeltys (kairėje) slėpėsi
iškilią kun. A. Skelčio asme
pas Eduardą Jurčiukonį Bagdano
nybę. Po šv. Mišių buvo susi
nių kaime, netoli Seirijų.
kaupta prie kun. A. Skelčio
1954 m. rugpjūčio mėn. kun. kapo. Ant kapo paminklo bylo
A. Skeltys buvo suimtas. Po ja užrašas „Duok man sielas,
mėnesio tardymų paleistas, visa kita pasiimk”.
Vykstant į kun. A. Skelčio
1955-1960 metais darbavosi
Leipalingio bažnyčioje. Tai ir gimtinę, buvo aplankyti ir
buvo paskutinė žemiškos ke kun. A. Skelčio tėvų, sesers
lionės stotis. 1960 m. liepos Onutės (šių eilučių autoriaus
mėn. 28 d. negailestinga mir tėvų) kapai Žvirgždaičiuose.
tis pašaukė saleziečių misįjos Kun. A. Skelčio tėvų kapų pa-

SKELBIMAI
PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

ELEKTROS

Office manager assistant.
Computer literate, active and
organized person welcome.

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,

English and SS reųuired.
Call 708-924-1431.

garantuotai ir sąžiningai.
•

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Reikalingas žmogus, galintis remon
tuoti namus ir butus: lubas, grindis,
sienas ir santechniką. Privalo turėti 2

TAISOME

metų sienų špakliavimo patirtį.

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO

Tel. 773-719-4142, Paulius.

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

Atlyginimas $10 į va).

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

AUIUMOBB JO NAMŲ, SVEIKATOS

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

IR GYVYEĖS DRAUDIMAS

Tel. 615-554-3161.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

Help Wanted:

Alexandria Massage
$10-11 per hour
Call: 312-213-9684.

IEŠKO DARBO
Moteris su pedagoginiu
išsilavinimu ieško vaikų
priežiūros arba senelių
slaugos darbų. Skambinti
tel. 773-276-7366.

minklas buvo pastatytas jo
paties rūpesčiu. Po to iškilmių
dalyviai susirinko prie naujai
pastatyto koplytstulpio kun.
A. Skelčio gimtinėje Žalvė
derių kaime. Koplytstulpį ati
dengti buvo pavesta pačiam
svarbiausiam rėmėjui J. Šalčiūnui. Koplytstulpį pašven
tino Vilkaviškio vyskupijos
Palaimintojo
Arkivyskupo
Jurgio Matulaičio kunigų se
minarijos Marijampolėje dva
sios tėvas, teologijos mokslo
daktaras kun. Arūnas Poniškaitis (šių eilučių autoriaus
sūnus). Nuskambėjo giesmė
„Marija, Marija”. Išsamų žodį
apie kun. A. Skelčio asmeny
bę, jo nueitą nelengvą gyveni
mo kelią tarė Zanavykų ben
drijos prezidentas iš Vilniaus
Albinas Vaičiūnas.
Poezijos žodžiu kreipėsi J.
Šalčiūnas:

Pašventintas medyje menas
Dėkingiems praeiviams
bylos,
Kad kunigas šičia gyvenęs,
Žibintas brangios Lietuvos.
Mintimis pasidalino ir kun.
A. Skeltį globojusių dzūkų
vaikai, atvykę iš Alytaus,
Druskininkų, Zarasų, Kauno,
iš saleziečių pirmojo židinio
Vytėnų atvykusios vytėniškės,
kurių širdyse išlikę neišdil
domi prisiminimai apie sale
ziečių misijos pradininką Lie
tuvoje. Padėkos žodį tarė vie
nuolė salezietė Stanislava Poniškaitytė.
Rašytoja E. Aleknavičienė
padėjo gėles iš savo darželio ir
kvietė visus budėti, kad ne
grįžtų laikai, kuriuos išken
tėjo šviesaus atminimo kun.
A. Skeltys.
Mokytoja, rašytoja iš Aly
taus, knygos „Gerumo šviesa”
autorė Elvyra Biliūtė-Alekna
vičienė pasodino prie koplyt
stulpio visad žaliuojančius
medelius-bukmedžius. O jos
dukrelė Teresėlė išsakė poezi

Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washtng.
Chicągo and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

jos mintis ir pagrojo akordeo
nu. Ji atliko kompozicįją „Bu
dėkite”. Koplytstulpio aplinka
pasipuošė žiedų puokštėmis.
Šių eilučių autorius kaip
dėkingumo ženklą rėmėjams
įteikė po kuklią žiedų puokštę,
Paslaptingosios rožės paveiks
lėlį, medalikėlį.
Nuskambėjo tautos him
nas... Prie koplytstulpio plaz
dėjo Lietuvos Respublikos ir
Vatikano vėliavos. Po to visi
iškilmių dalyviai susirinko į
gimtinės kiemelį, kuriame bė
giojo mažasis Skelčių Antanu
kas. Prie vaišių stalo buvo pa
sistiprinta, atsigaivinta gira,
pasidalinta prisiminimais. Tai
buvo gal pirmas toks gausus
kun. A. Skelčio gerbėjų susi
rinkimas jo gimtinėje.
Tenka
pažymėti,
kad
2001-aisiais Šakių savival
dybės dėka buvo pagaminta ir
prie gimtinės namelio pritvir
tinta memorialinė lentelė. Ar
timoje ateityje numatyta su
montuoti prie kelių, vedančių
į kun. A. Skelčio gimtinę, ke
lių rodykles.
Minint Lietuvos žydų geno
cido sukaktį, rugsėjo mėn. 20
d. Prezidentūroje kun. A
Skelčiui (po mirties) buvo
įteiktas Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžius, kurio įteikime teko
dalyvauti ir šių eilučių auto
riui. «
Švč. M. Marijos Rožančiaus
Karalienės šventovėje Palemo
ne, kurią administruoja tėvai
saleziečiai, suskambo naujai
pagamintas ir kun. A. Skelčio
vardu pavadintas varpas (su
jo asmens užrašais ant varpo).
Botų prasminga, kad gim
tinės namelyje būtų įrengtas
ir kuklus kun. A. Skelčio mu
ziejėlis. O tam reikalinga ir
šimtamečio gimtinės namelio
atitinkamas remontas, ir kele
lio, vedančio pro koplytstulpį į
gimtinę, priežiūra, o — tam
reikalinga parama.

Stanislovas E.
Poniškaitis

Don Bosco sekėjo kun. A. Skelčio gimtinės namelis Žalvėdariuose, Sakių
raj. Kieme stovi Stanislovas Poniškaitis, jauniausias kunigo aOnėnaa.

Arūnas padėjo mums su
rinkti medžiagą apie kapines:
ant paminklų seniausios lai
dojimo datos - iš 1902 m. Iki
1996 m. Čia palaidota apie
5,000 lietuvių. Dalis kapinių
ploto nebenaudojama. Ne visi
lietuviai laidojosi šiose ka
pinėse, be to, tie, kurie ne
turėjo už ką nusipirkti vietos
parapijos kapinėse, miestelio,
reikia manyti, buvo palaidoti
nežinomuose kapuose. O pa
gal išlikusius pasakojimus
apie sunkų angliakasių gyve
nimą, galima numanyti, kad
jų būta ne taip iau mažai.

Lietuvių pėdsakais Amerikoje

SCRANTONO MIRUSIŲJŲ
MIESTE (5)

Regina Petrauskienė, JAV
LB šios apylinkės vadovė,
pakvietė vakarienei Arūną su
sūnum, kad turėtume progos
su jais pasikalbėti. Jie papasa
kojo vienos senųjų lietuvių
šeimos istoriją. Dvi vienišos
senutės - Stanulytės - jų
šeimininkės. Jos apsidžiaugė,
kad po 50 metų gali lietu
viškai pasišnekėti. Atrodo,
kad senieji lietuviai tarpusa
vyje nemėgsta lietuviškai ben
drauti. Kad senųjų lietuvių
šeimose tėvai nebemokė vaikų
lietuviškai, turėjome progos
išgirsti ne vieną kartą. Ne
raštingi lietuvaičiai, patys
kentę
nepavydėtiną
sve
timšalių dalią, kuo greičiau
savo vaikus norėjo padaryti
amerikiečiais. Dauguma kal
bintų senųjų lietuvių palikuo
nių lietuviškai išmoko iš sene
lių arba patys, suvokę save
lietuviais.

’/ nV

Arūno šeimininkių gyveni
mo istorija - viena iš daugelio.
„Šv. Kazimiero parapijos lie Tėvelis apie 1905 m. atva
tuvių kapinynas” - toks už žiavo nuo Lazdijų. Tik išlipusį
rašas ant bendro kryžiaus. Amerikoje iš laivo pasitiko
Dairomės po šį mirusiųjų pirklys, kuris siūlė darbą.
miestą: Mikolas Rutkauskas Atvažiavo į Scrantoną ir čia,
(m. 1926 m.), sūnus Vincentas išgyvenęs neilgą amžių, mirė.
(1907-1934); William Bielic- Dirbo anglies kasyklose. Kaip
kas (1859-1934), keliolika Pa mergaitės prisimena, tėvelis
lučių kapų: Jouzapas, Kazi dažnai grįždavo linksmas,
mierus, Tamošius Kadziaus- sakė, kad „dustą” (anglies
kai (matyt, žemaičiai); Bardzi- dulkes) reikia nuplauti. Kaip
lauskas - tėvas Moteijus (m. visi čia, mirė jaunas, nuo
1937 m.), motina Agota (m. plaučių ligos. Motina (atvyku
1938), dėdė Kostantas Masals si į Ameriką 15 metų su
kis (m. 1921); Gulbinas - t. tėvais) liko su 9 vaikais. Kol
Konstantas (m. 1928), mot. tėvas buvo gyvas, šeimoje
Viktorija (m. 1928), sūnus mi kalbėta lietuviškai, todėl jos,
ręs 1918 m.; Godatis, Noreika, vyresniosios dukros, dar iš
Lazauskas; paminklas avari moko. Mažieji jau nebemokėjo,
jos metu kasykloje žuvusiems nes po tėvo mirties motina su
angliakasiams, ant jo keliolika vaikais ėmė kalbėti angliškai.
pavardžių. Didžiausią - am Motina nuėjo pas miesto val
žiaus nelaimę skrantoniškiai džią žadėtos pašalpos. Ten jai
prisimena įvykus Willkes pasakė: gausi pinigų, bet turi
Barre kasykloje, kai upė pra užstatyti namą. Moters, ma
laužė tunelio sieną. Paskendo tyt, būta gudrios, ji nelindo
visa darbininkų pamaina.
gyva į kilpą. Grįžo iš miesto

Scranton, PA, lietuvių kapinių bendras kryžius. Aušrelės Sakalaitės nuotr.

Aplankėme Scranton, PA,
Šv. Juozapo parapijos kapines
- galima sakyti, antrą, gražiai
tvarkomą lietuvių (tik miru
siųjų) miestą. Kapines parapi
jai padeda prižiūrėti vasaroms
iš Kauno atvykstantis Arūnas
Vaitkevičius, kuris šiemet at
sikvietė ir sūnų gimnazistą
Marių. Beje, jie vieninteliai
nauji lietuviai visame Scrantone, pernai buvo viena stu
dentė pagal įdarbinimo pro
gramą. Čionai nauji imigran
tai nevažiuoja, nes nėra dar
bo. Ir Scrantonas, ir aplinki
niai miesteliai tylūs, liūdni gatvėse matyti daugiausia pa
gyvenę žmonės, nemažai už
kaltų namų langų. Mat ang
lies kasykloms užsidarius,
užsidarė ir keletas didesnių
įmonių, ir čia neliko darbų.
Jaunimas išvažiuoja į dides
nius miestus ar regionus.
Mažų miestelių problema eg
zistuoja ne tik Lietuvoje.
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A. t A.
RŪTAI BALTRUKĖNAITEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos mamytę STASę
BALTRUKĖNIENĘ, sesutę DAIVĄ, brolį VYTAUTĄ
bei kitus gimines.

Ohio lietuvių gydytojų žmonos

tuščiomis, bet užtat vaikams
išsaugojo namą. Ir tėvas, ma
tyt, buvo protingas darbinin
kas, jeigu per savo trumpą
amžių - gal nė 40 m. neturėjo,
sugebėjo įsigyti nuosavybę.
Šeima išliko tik todėl, kad lie
tuviai, daugiausia atvykę iš
kaimų, turėjo daržus ir augino
gyvulėlius. Nors šeimoje buvo
nuostata, kad tekėti reikia už
lietuvio ir vesti lietuvaitę, bet
tik vienas vaikas sukūrė lietu
višką šeimą.

Lackavvanna Coal Mina ant
racito muziejuje, įrengtame po
žeme, buvusioje anglies šach
toje, matėme ir žiauriąją, ir
gražiąją angliakasių gyvenimo
pusę? Vienoje nuotraukoje už
fiksuotas momentas, kai iš
mašinos kasyklų darbininkai
iškelia žuvusįjį. Negyvėlius
padėdavo prie jo namo durų, o
šeimai liepdavo išsikraustyti,
nes namas paprastai priklau
sydavo kasyklos savininkui.
Nukelta į 6 psl.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultlmate
In comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service,
offers Its own separate cabin with plenty of room to work or relax. Whlle
every seat in all three claSses has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when
flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced
ųuality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O.
www.scandinavian.net

m

It’s Scandinavian

♦

AtA. •
PETRAS JUZĖNAS
Mirė 2002 m. liepos 19 d., 12 v.p.p., sulaukęs 83 metų
Gimė ir gyveno Čikagoje. 1997 m. persikėle į St
Petersburg, FL.
Nuliūdę liko: žmona Kristina, duktė Maryte, anūkai
Brian ir Tracy; Lietuvoje liūdi pusseserės Onute, Janina
ir Aldona, podukra Irma ir posūnis Vygantas su
šeimomis.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 24 d., nuo 9
v.r. iki 10 v.r., Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71
St., Chicągo, IL, iš kur 10:30 v.r. bus atlydėtas į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią gedulingoms
Mišioms. Po Mišių a.a. Petras Juzėnas bus palydėtas į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald

M

Petkus Tel. 800-994 7600 arba

uiunv.petkusfuneralhornes. com

NE IŠ KARTO SUPRASTAS
Atkelta iš 3 psl.

nebuvo uždirbęs, ir kitus savo
pavyzdžiu mokė. Tiesus su vi
sais - viršininkais ir darbinin
kais. Jeigu skirs žemės
bulvėms - visiems vienodai.
Iš pradžių dėl tokios politi
kos „reikalingiausi” įpratę
būti palepinti, šiaušėsi, bet
greitai su ja susitaikė, nes tų,
kurie aiškiai matė gerus ūk
vedžio norus, buvo daugiau.
Vieną kartą lyg šiokią tokią
skriaudą patirdavai, kitą —
su kaupu likdavai geru atly
gintas. Suprato žmonės, kad
jų ūkvedys toks jau gimęs,
taip augintas — nė aguonos
grūdo pats nepaims, kitą su
laikys, jog galėtų naktį ra
miai miegoti.
Viskas ėjosi tarsi ir nepras
tai, kol „atlydžio” metais ne
pradėjo Viliui į Pavirvytį eiti
iš Vakarų Vokietįjos brolių ir
seserų, karo nublokštų į Ba
variją ir Vestfalįją, laiškai.
„Čia jau negeri dalykai”, —
reagavo viršininkai. Tačiau
Vilius užsimezgusių ryšių su
artimiausiais giminaičiais ne
nutraukė. Rašė pats, gavo jų
laiškus su spalvotomis nuo
traukomis, rodančiomis jų na
mus, turtingus butus, pui
kius automobilius. Vilius viso
to neturėjo, nors dirbo dau
giau. O galėjo turėti, jei botų
įstengęs būti kaip jie. Nepali
ko Virvyčio, neįsikūrė kur

nors prie Elbės ar Vezerio.
Šiek tiek perkopęs per 60,
Vilius, tik iš mandagumo pra
šomas dar padirbėti, išėjo į
pensįją. Sėdėdamas ant suo
liuko kieme, mėgo sušnekti su
tame pačiame name gyvenu
siais darbininkas, šį bei tą
skaitinėjo, per radiją klausėsi
vokiškų stočių, kiekvieną lie
pą reguliariai vyko į Klaipė
dos kraštą. Lankė tėvų kapus,
gimines, senus pažįstamus,
gyvenusius Dekintų kaime
prie Katyčių.
Į mirtį žvelgė ramiai, saky
damas, kad traktoriai ir kitos
mašinos pasensta, tad ko no
rėti, kad žmogus nesusidėvėtų
ir amžinai gyventų. 1984 m.
balandžio 15 d. Vilius Bendžius, jokia liga ilgiau nesir
gęs, artimos bičiulės Bronės
Zalaitės prižiūrimas ir slaugo
mas, mirė. Tame pat Pavirvyčio name, kuriame pragy
veno beveik 45 metus. J Tryš
kių kapines lydėjo jį daugiau
sia ūkio darbininkai, mieste
lio pažįstami, būrys vaikų, ku
riuos labai mylėjo, paikino sal
dainiais, ir savo paskutiniąja
valia iš savo menko turto pa
liko globos fondui dalį san
taupų. Pasigesta atvykusių
atsisveikinti su sektino tau
rumo žmogum, lemtingą isto
rijos valandą pasirinkusio sa
vo antrąja tėviške Žemaičių
kraštą, įstaigų, organizacijų
atstovų.

DAR VIENAS KEMPINLIGĖS VARIANTAS?

Our new Airbus goes by the dc
Būt you can just catl it Cloud 9.
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Atkelta iš 2 psl.
sivokimas, sąmoningas ar ne,
Kas kita pagauti narkoti visuomenei, deja, yra pavojin
nėmis medžiagomis pripildytų gesnis už jau padarytus tų inteniso kamuoliukų mėtytojus fektuotųjų nusikaltimus.
Patys narkotikus vartojan
per kolonijos tvorą. Ir apkal
tinti. Aišku, taip ir turi būti, tys nuteistieji žino, kad jiems
tai įstatymiška, tačiau netei reikia asmeninių švirkštų.
singa „ant jų nurašyti” visą Juos draudžia instrukcijos.
problemą, nereikia jų padaryti Galbūt ne be pagrindo? Bet
skydu korupcijai. Tokios vai nėra kito kelio ten užkirsti vi
dybos gali tik liek tiek pasi ruso plitimą. Tačiau (kol kas?)
tarnauti saviapgaulei ir nie nėra ir tokio „ledlaužio”, ku
kam daugiau. Lietuvos Res ris, įvertinęs situacijos rimtį,
publikos pilietis nėra toks bu „aukotų” instrukciją. Gal ma
kaprotis, jog nežinotų, kad noma, kad „sėdintieji”, gavę
narkotikų verslas, ypač lais pamoką, išsigąs pasekmių ir
narkotikus? Juokas!
vės atėmimo įstaigose, be ko mes
rupcijos neįmanomas. Žodžiu, AIDS centro socialinių ligų
dėl ko neabejoja bet kuris konsultavimo kabineto „De
sveiko proto pilietis, dėl to metra” konsultantė Sveta Kul
šis neabejoja, kad net laisvėje
abejoja išrinktasis didžiūnas.
Susidariusioje
situacijoje gyvenantis narkomanas, ku
aiškiau orientuojasi aukos. riam jau būtinai reikia kvaiTaip, jie nuteisti. Taip, jie in šalo, susileis sau dozę, nors
fekuoti, bet visiškai nesupran žinos: ką tik švirkštu pasinau
tama, kodėl niekam nerūpi jų dojo infekuotasis ŽIV. Įtakin
noras sužinoti, kaip tokioje gieji proto ir patirties balsui
situacijoje elgtis. Politikų ir kurti. Tad kyla abejonė, ar tie
pareigūnų nenoras su jais kažkokie nežinomieji, kurie
apie tai kvalifikuotai kalbėti suinteresuoti (dėl biznio?) nar
kvepia viduramžišku mąsty komanuos plitimu įkalinimo
mu: maždaug nėra ko jaudin įstaigose, nėra stipresni už
tis. Mirusiojo narkomano vie tuos, kurie su ta narkomanįja
tą užims kitas. Tad gal ne rengiasi kovoti? Jei iš tikrųjų
nuostabu, kad vieni seimūnai rengiasi kovoti, o ne kovą
siūlo norintiems nuteistie imituoti.
O „bomba"? Ji „sprogo", bet
siems suteikti „auksinę (mir
tiną) dozę”, kiti dar kažką. Ir ją visi užmirš. Kaip kadaise
šis valstybę valdančiųjų nesu šalį šiurpinusią kempinligę.

i

Buvusiam Lietuvių fondo tarybos nariui, Los Angeles
vajaus komiteto pirmininkui, mielam idėjos puoselėto
jui

AtA
Poetui
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ALDONAI,
sūnui ALGIUI, ąnūkams ir visiems artimiesiems ir
kartu liūdime.

Lietuvių fondo taryba ir valdyba

AtA

ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ
Mirė 2002 m. liepos 1 d.

Gedulingos šv. Mišios už velionę Zitą bus atnašaujamos
šeštadienį, rugpjūčio 3 d., 10 v.r., Tėvų Jėzuitų koplyčio
je (šalia Jaunimo centro).
Nuliūdusi šeima kviečia gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti.

Mielam broliui

AtA
ALGIUI NAVICKUI
mirus, sesėm skautėm DANUTEI ir ALDONAI bei
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Aušros Vartų /Kernavės tuntas

Mielai mamai

AtA
ZITAI KEVALAITYTEI-VISOCKIENEI
mirus, sesei skautei GAIDAI VISOCKYTEI ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Aušros Vartų /Kernavės tuntas

Mielai mamai ir močiutei

AtA
ONAI KAŠELIENEI
mirus, jos dukrai v.s. ALBINAI RAMANAUSKIENEI,
žentui v.s. LIŪDUI, anūkams v.s.fil. DONATUI
RAMANAUSKUI, ps. ASTAI VAIČIENEI, ps. INDREI
PAfiKAUSKIENEI, s. RENATAI RAMANAUSKAITEI
BORUCKI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.
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DRAUGAS, 2002 m. liepos 23 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Koncertas po žvaigždėtu
dangumi. Visi kviečiami į
koncertą Marųuette Parke
ketvirtadienį, liepos 25 d., 7
val.v. prie Dariaus-Girėno pa
minklo (67-ta ir California).
Atvykite ir atsiveskite savo
draugus kartu pasiklausyti
gražios muzikos po atviru
dangumi. Atsineškite savo už
kandžius arba bus galima taip
pat nusipirkti. Pelnas bus skiriams parko programoms.
Rugpjūčio 4 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p. Beverly Shores,
IN, Lietuvių klubo gegužinėje
Lituanicos parko ąžuolyne
gražios ponios ir panelės pa
gelbės prie maisto stalų, o pri
tyrę vyrai ant karštų anglių
keps mėsainius ir samčiais
pilstys įvairius gėrimus. Bus
ir lietuviško alučio. Parke yra
ežerėlis su trykštančiu fonta
nu ir skulptoriaus Juozo Bakio stilizuotas „Lituanicos”
skrydžio prisiminimui pasta
tytas paminklas. Smagu apie
ežerelį pasivaikščioti! Yra ir
aikštelė tinklinio entuzias
tams - tik reikia sviedinį at
sinešti!
Liepos 30 d., antradienį, 6
val.v. Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje turėsime pui
kų koncertą, kurį ves kun.
Rimvydas Adomavičius ir mū
sų svečias iš Lietuvos kun. Al
gimantas Lukšas, šiuo metu
kunigaujantis
Šilalės raj.,
Kvėdarnos parapijoje. Koncer
to metu bus galima pasivai
šinti kava ir pyragėliais, atsi
gaivinti ledais ar šaltomis sul
timis. Kviečiame visus apsi
lankyti.

art! tr toli
ATSISVEIKINA SU
B. BRAZDŽIONIU
St. Petersburgo lietuviai at
sisveikins su Lietuvos dainiu
mi Bernardu Brazdžioniu lie
pos 31 d. 3 val.p.p. St. Peters
burgo Lietuvių klubo salėje,
kur klubo kultūrinis būrelis
surengs minėjimą-atsisveikinimą su a.a. B. Brazdžioniu jo
laidotuvių Kaune dieną.
Programoje - prof. dr. Bro
niaus Vaškelio paskaita, poeto
kūrybos skaitymai, pagal poe
to kūrybą sukurtų muzikos
korinių įrašų klausymasis. Vi
si S. Petersburgo apylinkėse
gyvenantys tautiečiai kviečia
mi šiame minėjime dalyvauti.

Petras Petrutis, „Draugo”
bendradarbis, praėjusio ket
virtadienio vakarą buvo leng
vai sužeistas pravažiuojančio
automobilio. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje suteikus pirmąją pagal
bą, grįžo į namus.
Šį kartą ačiū už laimi
kius „Draugo” gegužinei ta
riame Laimai Vaičiūnienei
ir Liucijai Maldūnienei iš
Čikagos hei Antanui Sideravičiui iš Oak Brook. Jūsų
dosnumas nudžiugins musų
svečius!

Pianistė Ieva Jokūbavičiūtė - Čikagos muzikinio fes
tivalio „Ravinia” dalyvė. The
Stern Institute for Young Artists ruošia specialias progra
mas, kuriose jaunus, tačiau
jau pagarsėjusius ir tarptauti
nių konkursų laurus pelniu
sius muzikantus moko patyrę
dėstytojai. Jaunieji atlikėjai
taip pat dalyvauja festivalio
pasirodymuose. Šiais metais
iš 300 muzikantų „Ravinia”
koncertams institutas atrinko
30 dalyvių, iš jų - 6 pianistus,
tarp kurių yra žinoma lietuvių
pianistė

Ieva

JAUTRUMAS KITAM ŽMOGUI
Pal. Jurgio Matulaičio me
tinį paminėjimą, vykusį 2002
m. liepos 14 d., kaip kasmet,
suruošė Nekaltai Pradėtosios
Marijos (Putnamo) rėmėjai.
Minėjimo šventė prasidėjo
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, kur kun. Rimvy
das Adomavičius atnašavo šv.
Mišias. Savo pamoksle jis pri
minė, kad pal. J. Matulaitis
buvo šventas, kilniais darbais
pasižymėjęs asmuo. Pamoksli
ninkas pridūrė ir atkreipė dė
mesį, kad menki, bereikšmiai
šeimos nesutarimai, nuėjus
išklausyti šv. Mišių, išblaško
jo tikrąjį maldos susikaupimą,
pasiaukojimą.
Į parapijos salę gausiai susi
rinkusius ir prie gražiai pa
puoštų stalų susėdusius sve
čius pasveikino rėmėjų pirmi
ninkė Juzė Ivašauskienė, kuri
pakvietė kun. Joną Kuzinską
sukalbėti maldą prieš prade
dant užkandžiauti rėmėjų ir
Ankų šeimos padovanotais
valgiais.
Po užkandžių Agnė Gedvi
laitė paskaitė dvi poemas —
giesmes skirtas pal. Jurgiui
Matulaičiui. Pirmoji buvo pa
rašyta Lacrimos, o antroji su
kurta Jokubonio. Abu autoriai
išraiškiai iškėlė palaimintojo
šventumą.

Jokubavičiūtė

Šį šeštadienį, liepos 27 d., 5:45val.p.f). ji dalyvaus pasaulinė
je kompozitoriaus Ned Rorem
kurinio premjeroje - dainų
ciklo „Aftermath” koncerte.
Kurinį N. Rorem parašė įk
vėptas rugsėjo 11 d. įvykių.
Koncertas, kuriame su I. JokubavičiUte pasirodys ir stygi
nių atlikėjai bei dainininkai,
vyks Bennet Gordon Hali.
Tiems klausytojams, kurie jau
įsigijo bilietus į to paties šeš
tadienio pagrindinį vakarinį
koncertą 8 val.v., - įėjimas į
Bennet Gordon Hali - nemo
kamas.
Pasaulinė
„After
math” kurinio premjera bus
pakartota rugjUčio 3 d. 5:45
val.p.p. toje pačioje vietoje, o
po to premjera numatoma
New Yorke š. m. spalio 23 d.,
švenčiant kompozitoriaus N.
Rorem 79-ąjį gimtadienį. Dau
giau informacijos' apie bilietus
ir festivalį gausite tel. 847266-5100 arba internete wwlu.
rauinia.org Muzikos kritikų
apžvalgas apie „Ravinia” at
likėjų pasirodymus skaitykite
„Chicago Tribūne” internetiniame puslapyje
Metromix.com

Agnė Gedvilaitė skaitė poemas,
skirtas pal. J. Matulaičiui.
R. Jautokaitės nuotr.

Programą tęsė kun. R. Ado
mavičius. Jis trumpai primi
nė, kad pal. J. Matulaitis gimė
1871 m. balandžio 13 d. gau
sioje šeimoje. Šiemet sueina
131 metai nuo jo gimimo. 1895
m. pasiųstas mokytis į Petra
pilio seminariją, 1898 m. jis
baigė mokslus teologijos ma
gistro laipsniu. Kadangi palai
mintasis Jurgis anksti tapo
našlaičiu, o našlaičio dalia vi
sada yra nelengva, sunki, gal
todėl jis buvo toks jautrus ki
tam žmogui — užjaučiantis ir
suprantantis kito žmogaus
vargus, skausmus ir ligas. No

IŠVYKA Į LINCOLN PARKĄ
Laikas nuo laiko „Seklyčios”
trečiadienio popiečių lankyto
jai pamaloninami išvykomis.
Kad ir kaip būtų įdomu išgirs
ti paskaitas, pamatyti vaizda
juostes apie gamtą, įvairiau
sius kraštus ar miestus, tai
negali atstoti to, ką pamatai
pats savo akimis, palieti, pa
jauti, taip sakant, perleidi per
save.
Liepos 12-tą gausus gerai
nusiteikusių išvykos dalyvių
būrys susėdo į autobusą. Pa
keliui vieni su kitais dalinosi
įspūdžiais iš seniau įvykusių
ekskursijų, kai kurie pro auto
buso langus stebėjo Čikagos

Lincoln parko gražuoliai flamingai

didmiesčio dangoraižius ar gė
rėjosi ramaus ežero vaizdais.
Tai buvo lyg įvadas į pagrin
dinį kelionės tikslą — Lincoln
parką, kur mus pasitiko įvai
riaspalviai gėlynai bei oran
žerija su stebėtinai vešlia šil
tųjų kraštų augalija. Pačiame
centre puikavosi didžiulė pal
mė, sukėlusi nusistebėjimą
net tiems, kurie matė Flori
dos, gėrėjosi Havajų palmė
mis. Sakė nieko panašaus ten
nematę. Akį džiugino puikus
įvairių rūšių, spalvų bei formų
augalų derinys. Taip ir norė
josi paliesti ranka, įsitikinti,
kad matai gyvą augalą, įsileis

ti jo skleidžiamą energiją, su
sivienyti su grožiu, pabūti jo
dalimi bent tą akimirką, kad
vėliau prisiminęs galėtum vi
sa tai perteikti kitiems, to
nemačiusiems, pasidalinti tuo,
ką pajutai susitikęs su didin
ga gamtos grožybe. Tada pa
junti ne tik Dievo kūrybos di
dingumą, bet ir žmogaus suge
bėjimą priartinti tą stebuklą
prie kiekvieno, kuris atvira
širdimi eina į jį.
Pasidžiaugę augalija patrau
kėme į gyvūnijos pasaulį, kur
paviljonuose ir po atviru dan
gumi teko pamatyti daug įdo
maus: kiekviena gyvūnų rūšis

Liucijos Rimkienės nuotr

rėdamas padėti vargšui, jis
steigė vargdienių vienuolynus,
kurių seselės dirbo su varg
šais ir našlaičiais. Pal. Jurgiui
buvo svarbus žmogus, neski
riant jo tautybės, jam nesvar
bu, ar jis buvo lietuvis, lenkas
ar žydas.

DRAUGO
PIKNIKAI

Kun. Rimvydas Adomavičius kalbė
jo pal. J. Matulaičio minėjimo prog
ramoje.
R. Jautokaitės nuotr.

Taip, kaip scenoje degė trys
žvakės, puošiančios arkivys
kupo J. Matulaičio portretą,
taip ir jis norėjo kaip tos
žvakės sudegti prie Dievo alto
riaus. 1913 ir 1927 metais lan
kydamasis Amerikoje, susitiko
su Marija Kaupaite, kitais ku
nigais ir tuo pačiu išaukštino
kunigų ir vienuolių pašauki
mą.
Kun. R. Adomavičius patei
kė pavyzdį apie italą rašytoją.
Italas nuvažiavęs į Indiją, pa
viešėjęs, pakvietė indą atvykti
į Italiją. Vaikščiojant Italijoje,
indas paklausė savo šeiminin
ko: „Ar negirdi, kaip gieda
svirplys?”. Italas nustebo, kad
tokiame triukšme jis girdi
svirplio giesmę. Kai indas nu
metė monetą, tada daug žmo
nių išgirdo jo garsą.
Pal. J. Matulaitis klausė šir
dimi, todėl jis galėjo išlaviruo
ti neužgaudamas žmogaus.
Betarnaujant apaštalinėje pa
siuntinybėje, sulaukus tik 55
metus, 1927 m. sausio 27 d.
Dievas jį pašaukė pas save.
Kun. R. Adomavičius baig
damas priminė, kad mes, lie
tuviai, esame labai kuklūs,
nedrąsūs iškeldami savo šven
tuosius, kai tuo tarpu kitos
tautos nuolatos aukština savo
šventuosius.
Baigiant šiemetinį pal. Jur
gio Matulaičio minėjimą, pro
gramos pabaigai Agnė Gedvi
laitė vėl skaitė paties pal. ar
kivyskupo maldas, prie kurių
ir publika prisidėjo savo pra
šymu išklausyti jo maldų.
Saulė Jau tokai tė
vis kitoje patalpoje, kur kiek
vienam ar keliems jų sukurtos
sąlygos, artimos natūralioms.
Dauguma jų buvo matyti Lie
tuvoje ar kitų kraštų zoologi
jos soduose, tačiau čia jie pri
statyti naujau, įdomiau, gra
žiau, pagaliau, švariau. Ypač
įdomu buvo stebėti egzotiškų
kraštų gyvūnus: liūtus, tigrus,
leopardus, išdidžiąją juodąją
panterą, beždžiones — nuo
pačios mažiausios iki didžiu
lės juodos gorilos, besikars
tančios po dirbtines džiungles.
Malonu buvo bevaikščiojant
po parką gėrėtis tvenkinukuose plaukiojančiomis riesta
kaklėmis gulbėmis ir jų „bjau
riaisiais ančiukais”, anot pa
sakos, kurie atėjus rudeniui
nė kiek nenusileis grožiu savo
tėvams.
Neįprastas vaizdas, atsivė
ręs ir už krūmų, priverčia aik
telėti pamačius didžiulius il
gakaklius rožinius paukščius,
bestypinėjančius ilgom kojom
po tokios pat spalvos gėlynus.
Tai nuostabieji flamingai.
Taip ir tiesiasi ranka pati prie
fotoaparato.
Fotojuostoje užfiksuoti vaiz
dai dar ilgai neleis pamiršti
malonių akimirkų, kurias teko
patirti dėka „Seklyčios” dar
buotojų suorganizuotos išvyLiucija Einikienė
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muzika • šokiai • loterijos •
vaikų žaidimai • arkliukai
• sveikatos tikrinimas • knygų
išpardavimas • ir kitokios pramogos
Prie DRAUGO 4545 W 63rd ST., Chicago, IL
SCRANTONO MIRUSIŲJŲ MIESTE
Atkelta iš 5 psl.
Po tėvo mirties, kad šeima
nemirtų iš bado, vyriausias
sūnus turėjo užimti tėvo vietą
kasykloje. Dažnai tai būdavo
paauglys. Muziejuje matėme
angliakasių streiko nuotrauką
- minia paauglių jaunuolių,
užtvindžiusių didžiulę aikštę.
Iš jos galima spręsti, kas dirbo
šį sunkų darbą, - vyrai se
natvės nesulaukdavo.
Muziejuje kabo ir dr. Jono
Šliūpo portretas, po kuriuo
parašyta, kad tai žmogus, ku
ris savo tėvynei Lietuvai no
rėjo laisvės ir buvo vienas iš
tų, kurie pasirašė Nepriklau
somybės aktą. Ant sienos yra
stendas, pavadintas lietu
viškai „Labas, sveikas”; stovi
lietuviška koplytėlė, 1985 m.
sumeistrauta Jozeph Ambrozaitis.
Scrantone veikė ir plieno ly
dymo fabrikai, miestas buvo
garsus savo mezginiais. Pas
kutinis tekstilės cechas už
sidarė dar visai neseniai. Mu
ziejuje stovi įvairūs anglies
kasyklų įrenginiai - vagonė
liai angliai vežti, tikriausiai
viena iš pirmųjų elektros
stočių,
įrankiai,
skurdūs
rūbai, su kuriais apsirengę
angliakasiai eidavo į darbą,
mezgimo, audimo, siuvimo
mašinos, šeimyninės fotografi
jos, griūties metu žuvusio lie
tuvaičio „Stanley Poteanas”
dienoraštis ir kt. Daugelio Eu
ropos tautų vaikai savo kūnu
ir savo gyvenimu patręšė šią
žemę. Prie įėjimo į muziejų
stovi gruzinės moters savo vy
rui angliakasiui pastatytas la
bai išraiškingas paminklas.
Puikus vaizdas atsiveria
nuo Antracito (aukščiausios
kokybės anglis) muziejaus kal
vos. Niekur čia nepamatysi to
limo horizonto - prieš akis,
važiuojant per visą Pennsylvanįją, - vien kalnai, kalnai, kal
nai, apaugę mišku. Peizažas

panašus į Sibiro, ten šie kal
nai
vadinami
„sopkomis”.
Miesteliai įsikūrę slėniuose,
keliai vingiuoja tarpukalnė
mis. Ir kai nuo aukštesnio kal
no pasižiūri, apačioje vienas
miestelis pasibaigia, praside
da kitas. Ir visuose juose gy
venta lietuvių. Scrantonas ir
kiti gretimi miesteliai, sako,
stovi ant milžiniškų tuštumų,
iš kurių išimta anglis. (Anglia
kasiai nusileisdavo į 300
metrų gylį.) Tuneliai nuo
Serantono tęsiasi ištisas 45
mylias. Pasitaiko, kad kai ku
riose vietose žemė įgriūva kar
tu su namais, nes prieš Ant
rąjį pasaulinį karą Ameriką
ištikusios ekonominės krizės
metu žmonės, neturėdami iš
ko gyventi, ateidavo anglies
vogčia pasikirsti nuo stulpų,
kurie buvo palikti laikyti
žemės skliautą.
Mūsų palydovai juokavo,
kad lietuviai ir lenkai čia
pešėsi anksčiau (dėl tikėjimo
ir įtakos), tebesipeša ir dabar.
Šiandien - dėl Kosciuškos pa
minklo, stovinčio miesto cen
tre. Ir vieni, ir kiti savinasi šį
Lietuvos-Lenkijos ir Ameri
kos laisvės didvyrį.
Regina Petrauskienė nuvežė
mus į Nukryžiuotojo Jėzaus
lietuvių seselių išlaikomą Šv.
Marijos vilą, kur veikia sene
lių prieglauda. Sės. Sebastian,
CJC (Veronika Kuklevičiūtė)
papasakojo apie vienuoliją.
Pasiteiravome ir apie ją pačią.
Vienuole ji svajojo tapti nuo
vaikystės, nes norėjo būti to
kia, kaip jos vyresnioji sesutė.
J vienuolyną išėjo 16 metų.
Čia baigė gimnaziją, kolegįją
ir 37 metus dirbo mokytoja, 9
iš jų - lietuviškoje mokykloje.
Reikia priminti, kad anksčiau,
norint steigti lietuvišką para
piją, reikėjo išpildyti svarbiau
sią sąlygą - prie jos turėjo
veikti mokykla. Taigi, kiekvie
na bažnyčia yra susijusi ir su
lietuviška mokykla, kurioms

aptarnauti reikėjo mokytojų.
O senųjų lietuvių gyvenamuo
ju laikotarpiu mokyklas visa
da globojo ir vedė vienuolės.
Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys šiandien palaiko ryšius ir
remia JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkės Bi
rutės Jasaitienės (Čikagoje)
Lietuvos našlaičių ir invalidų
vaikų globos projektus. Kori
doriuje mus užkalbino dar vie
na seselė - Marija Jokūbą,
CJC. Iš viso šioje vienuolijoje
gyvena 46 vienuolės, didžioji
dauguma - trečiosios kartos
lietuvaitės. Atkreipėme dėme
sį, kad visi šio pensionato ko
ridoriai išpuošti sės. Justinos
(jau mirusios) aliejumi tapy
tais paveikslais. Pensionatas
įsikūręs gražioje vietovėje Elmhurst miestelyje. Mūsų
ekspedicijos „Lietuvių pėdsa
kais Amerikoje” vadovė Mari
ja Remienė, JAV LB Kultūros
tarybos pirmininkė, turėjusi
daug reikalų su vienuolynais,
sako, kad visi vienuolynai yra
įsikūrę gražiose vietose ir vi
sada jų aplinka yra gražiai
tvarkoma.
Audronė V. Škiudaitė
„Draugo" rėmėįal
L. O. Griniutė-Smulkstys,
gyvenanti Melrose Park, IL,
atsidėkodama už „Draugo” ru
dens pokylio prizų bilietus,
pridėjo 50 dol. auką. Ačiū už
paramą!
• 27 centai skambinant
Lietuvą, 6.6 cnt JAV, 2
vai. per parą, 7 dienas pc
savaitę, 6 sekundžių intei
valai. Jokių mėnesinių mi
kesčių. Tikslus apskaičiav
mas. Kokybiškiausias ryšy
Paslauga be apgaulės. Krei]
kitės vakarais lietuviškai
TRANSPOINT atstovą su
metų patirtimi tarptautini)
ose ryšiuose. Tel. 708-381
0566. TRANSPOINT patikimiausias ryšys s
Lietuva bei visu pasauliu

