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Seimo dauguma pasiekė 
„džentelmenišką" susitarimą su 

prezidentu 
Vilnius , rugpjūčio 29 d. 

(BNS) — Seimo dauguma, pa
siekusi kompromisą su prezi
dentu, antradienį sutiko at
sižvelgti į jo siūlymus pataisy
ti sustabdytus šešis įstaty
mus, susijusius su Klaipėdos 
uosto statusu ir plėtra. 

Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininko pavaduotojas kon
servatorius Stasys Malke
vičius parlamentarus informa
vo, jog antradienį, ryte, prieš 
pat Seimo posėdį, minėtų 
įstatymą projektų rengėjams 
pavyko pasiekti kompromisą 
su šešių įstatymų pataisas 
sustabdžiusiu prezidentu Val
du Adamkumi. 

Pasak S. Malkevičiaus, pre
zidentas neprieštaraus, kad 
įstatymai įsigaliotų, kaip ir 
buvo numatyta, nuo spalio, o 
projekto rengėjai, atstovaujan
tys Seimo daugumai, įsipa
reigoja atsižvelgti į prezidento 
siūlymus ir pataisyti įstaty
mus per rugsėjo mėnesį vyk
siančią eilinę, paskut inę šios 
kadencijos Seimo sesiją. Todėl 
S. Malkevičius paragino kon
servatorių frakcijos nar ius pri
tarti prezidento pasiūlymui. 

Seimas balsavo už kiekvieną 
įstatymą atskirai. 

Iš pradžių buvo balsuojama, 
ar pritarti įs tatymams be pre
zidento pasiūlymų. Prezidento 
„veto" atmetimui reikia ma
žiausiai 71 par lamentaro bal
so. Šiam siūlymui p r i t a r ta ne
buvo. 

Vėliau įvyko balsavimas dėl 
prezidento pateiktų pataisų ir 

šiai nuostatai pritarė daugu
ma iš 120-ties posėdyje daly
vavusių Seimo narių. 

Antradienį vykusiame prezi
dento ir Seimo pirmininko su
sitikime buvo sutarta, kad 
įstatymai dėl Klaipėdos uosto 
plėtros bus taisomi rugsėjo 
mėnesį ir turėtų įsigalioti nuo 
spalio 1 dienos. 

Liepą, V. Adamkus sustabdė 
šešių įstatymų, susijusių su 
Klaipėdos uosto statusu ir 
plėtra, pataisas. Tai — Sau
gios laivybos, Klaipėdos val
stybinio jūrų uosto įstatymo 
pakeitimo, Prekybinės laivy
bos į s tatymo pakeitimo ir pa
pildymo, Vidaus vandenų 
transporto kodekso pakeitimo 
ir papildymo, Hipotekos įsta
tymo pakeitimo, Muitinės ko
dekso pakeitimo ir papildymo 
įstatymai. 

Grąžindamas Seimui pakar
totinai svarstyti minėtus tei
sės aktus , V. Adamkus pasiūlė 
jų įsigaliojimą atidėti nuo Šių 
metų spalio 1 dienos iki kitų 
metų liepos 1 dienos. 

Seimo konservatoriai tikisi, 
jog pataisius įstatymus per ru
dens sesiją, prezidentas* ne
prieštaraus, kad įstatymai 
įsigaliotų nuo spalio mėnesio. 

Tuo tarpu Seimo kairiosios 
opozicyos atstovai, kalbėję 
prieš balsavimą Seime, pa
žymėjo, jog jie balsuoja už pre
zidento pasiūlymą atidėti 
įstatymų įsigaliojimą iki kitų 
metų ir nepritaria įstatymo 
įsigaliojimui likus kelioms die
noms iki Seimo rinkimų. 

Lietuvos kariuomenė nori 
padėti „Inkaro" darbininkams 

Viln ius , rugpjūčio 29 d. 
(BNS» — Krašto apsaugos in
stitucijos perka .,Inkaro" spor
tinę avalynę, t ikėdamos, kad 
šių metų antrajame pusmetyje 
gynybos finansavimas page
rės. 

Vyriausybei antradienį lei
dus krašto apsaugos instituci
joms, taip pat apskri t ims, glo
bos, švietimo įstaigoms, ne
skelbiant viešoj* konkurso, 
įsigyti „Inkaro" produkcijos, 
krašto apsaugos institucijos 
ketina įsigyti „Inkaro" gami
namų sportinių batelio už 
192,000 litų. 

Iš viso tokiu būdu „Inkaras" 
turėtų parduoti produkcijos už 
550,000 litų. 

Kariuomenės vadovybė an
tradienį dar kartą pakartojo, 
kad sportinės avalynės įsigi
jimas kariuomenės planuose 
nėra svarbiausias, jį būtų gali
ma įgyvendinti, jei Lietuvos 
kariuomenės finansavimas 
būtų šimtaprocentinis. 

Šių metų krašto apsaugos 
biudžete buvo numatytos lė
šos, reikalingos pirkti sportinę 
aprangą ir avalynę, kuri 
kariškiams priklauso pagal 

* Rusi jos a m b a s a d a Vil
n iu je p a d ė k o j o Lietuvos pi
liečiams, pareiškusiems užuo
jautą dėl atominio povandeni
nio laivo „Kursk" įgulos žū
ties. Rusijos ambasador iaus 
Jurij Zubakov kreipimesi dė
kojama Lietuvos valstybės va
dovams, vyriausybinėms ir vi
suomeninėms organizacijoms, 
II pasaulinio karo vetera
nams, buvusiems povandeni
nių laivų įgulų nar iams , vi
siems Rusijos ir Lietuvos pi
liečiams, kurie pareiškė užuo
jautą dėl „Kursk" nelaimės 
aukų. <BNSI 

patvir t intas tarnybinės apran
gos dėvėjimo normas. Tam 
būtu reikėję apie 500,000 Lt. 

Pasak kariuomenės vado
vybės atstovės spaudai pra
nešimo, kadangi dabar krašto 
apsaugos sistema gauna tik 
72 proc. biudžete numatytų 
lėšų, sportinės avalynės pirki
mas buvo atidėtas ir jokių su
tarčių nebuvo sudaroma. To
dėl Lietuvos kariuomenė per
ka specialią ir sportinę avaly
nę t ikėdamasi, kad šių metų 
trečiajame ir ketvirtajame 
ketvirčiuose gynybos sistemos 
finansavimas pagerės. 

„Inkaro" sandėliuose jau yra 
a t r inkta kariuomenei t inkamo 
dydžio ir reikiamos paskirties 
produkcija. Tai bus speciali 
avalynė — guminiai batai, 
reikalingi aptarnaujančiam 
personalui. Taip pat sportinė 
vyriška ir moteriška avalynė, 
skirta karininkijai ir šaukti-
niams. Be to, bus įsigyta ava
lynės taisymo detalių, nes ka
riniuose daliniuose kariai ba
tus taiso savo dirbtuvėse. 

Lietuvos kariuomenės va
das brigados generolas Jonas 
Kronkaitis dar kartą pabrėžė, 
kad sportinė avalynė kariams 
tikrai nėra pirminis poreikis, 
tačiau dabar reikia vykdyti 
vyriausybės nutarimą ir ben
dromis pastangomis išsaugoti 
badaujančių ir ant išsekimo 
ribos esančių žmonių gyvybes. 

Daugiau kaip metus negavę 
atlyginimų, rugpjūčio 1 dieną 
„Inkaro avalynės" darbuotojai 
pradėjo badauti . Pirmąją sa
vaitę badavo 10 žmonių, ta
čiau vėliau penkios išsekusios 
moterys buvo paguldytos į li
goninę. 

Likę penki „Inkaro" darbi
ninkai, prie gamyklos vartų 

| - » i Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Valdovų rūmų maketas 

Valdovų rūmų atstatymu 
rūpinsis specialus fondas 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. 
(BNS) — Antradienį Vilniuje 
pristatytas Valdovų rūmų pa
ramos fondas ieškos rūmų at
statymui reikalingų lėšų. 

Spaudos konferencijoje fon
do valdybos pirmininkas Ed
mundas Kulikauskas sakė, 
kad fondo steigėjai yra 13 Lie
tuvos ir užsienio lietuvių, tarp 
kurių Pasaulio lietuvių ben
druomenės (PLB) pirmininkas 
Vytautas Kamantas, PLB ats
tovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis, poetas Marcelijus 
Martinaitis ir kiti. 

Pasak E. Kulikausko, Val
dovų rūmų atstatymas yra vi
sų pasaulio lietuvių reikalas. 
Šiai minčiai pritarė ir PLB 
Seimas, rugpjūčio viduryje 
priėmęs nutarimą, kuriame 
teigiama, jog Valdovų rūmų 
atkūrimas yra visų lietuvių il
galaikė programa. 

E. Kulikausko teigimu, fon
das dar neįregistruotas, tačiau 
jo steigimo dokumentai jau 
pasirašyti. Fondo vadovo nuo
mone, norint rūmus atstatyti 
iki 2009 metų, kai bus mini
mas Lietuvos vardo tūkstant

metis, kiekvienais metais tam 
reiktų skirti apie 10 milijonų 
litų. 

Pasak E. Kulikausko, be 
valstybės biudžeto lesų projek
tui finansuoti galir. a būtų pa
naudoti ir nevalstviines lėšas. 
Jo manymu, iš -uomenės 
per metus galima b „tų surink
ti apie 2.5 mln. litų 

Svarstoma galim;-be ir apie 
Vilniaus miesto fii.ansinį įna
šą, kuris turėtų būti renka
mas iš turistų. 

Iš viso Valdovų rūmų atsta
tymas kainuos api. 100 mili
jonų litų. " 

Atstatytuose rūmuose, ku
rie užims apie 8,000 kv. metrų 
plotą, ketinama įrengti ar-

Gedimino Svitojaus • Elta - nuotr. 

cheologijos parodą, valstybin
gumo muziejų su gotikos, re
nesanso ir baroko salėmis, 
reprezentacinę Valdovo menę, 
istorines informacijos menes 
su kompiuterine įranga, Pa
saulio lietuvių menę, konfe
rencijų salę, informacijos cent
rą turistams, knygyną, kavinę 
ir restoraną bei istorinių tra
dicijų teatrą. 

Valdovų rūmai buvo Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės politinis, administracinis 
ir kultūrinis centras. Jie nu
griauti XVIII a. pabaigoje, 
naikinant Lietuvos valstybės 
ir valstybingumo simbolius. 
Pirmieji archeologiniai, archi
tektūriniai, istoriniai ir meno
tyriniai tyrimai, kuriais sie
kiama sukaupti medžiagą rū
mams atkurti, pradėti 1987 
metais. 

Šveicarija prisijungė prie 
Ignalinos AE uždarymo rėmėjų 

Vilnius , rugpjūčio 29 d. 
(BNS) — Šveicarija prisijungė 

* Mečys L a u r i n k u s gau
d a v o a t lyg in imą iš išvogtos 
bendroves, tvirtina ..Lietuvos 
aidas". Pasak jo. dabartinis 
Valstybes saugumo departa
mento (VSU) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus 
1994 m. dirbo konsultantu tu
rizmo klausimais bendrovėje 
..Gausa". Ši įmone buvo vie
na iš daugelio. 1993-1994 m. 
rinkusių pinigus iš gyventojų. 
žadėdama 7-14 proc. mėnesio 
palūkanas, tačiau vėliau 
bankrutavo. Jos vadovas Y. 
Stankauskas, priėmęs M. 
Laurinkų į darbą, pabėgo į 
užsienį, likęs indėlininkams 
skolingas 6.5 mln. litų. o ban
kams — dar apie 20 mln. litų. 
„Gausos" indėlininkai iki šiol 
įsitikinę, kad „Gausai" padėti 
didelius bankų kreditus pa
dėjo ir joje dirbęs Seimo narys 
bei pirmasis Lietuvos saugu
mo tarnybos vadovas M. Lau
rinkus. Pastarasis neneigia 
dirbęs ..Gausoje", tačiau sake. 
kad šią bendrovę konsultavęs 
kaimo turizmo klausimais ir 
bandęs ieškoti užsienio inves
tuotuoju. 

* P a s a u l i o i r E u r o p o s 
dai l io jo č i u o ž i m o p i rmeny
bių bronzos medalių laimė
tojai Lietuvos čiuožėjai Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas grįžo į Lietuvą atsi
imti jiems skirtų apdovanoji
mų. Trečiadienį Lietuvą garsi
nantiems čuožėjams buvo 
įteikti Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino V laipsnio 
ordinai. Antradienį Kauno ap-
skirties viršininkas ir Lietu
vos čiuožimo federacijos prezi
dentas Kazimieras Starkevi
čius surengė spaudos konfe
renciją. Joje P. Vanagas žur-

prie užsienio valstybių, parė
musių Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymą, ir 
skyrė šiam tikslui 3 mln. Švei
carijos frankų (apie 7 mln. li
tų). 

Antradienį vyriausybės 
spaudos tarnyba pranešė, kad 
premjeras Andrius Kubilius nalistams teigė, jog dabar jis 

Vyriausybė leido be konkurso 
pirkti „Inkaro" produkciją 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. pirkti „Inkaro" gaminamų gu-
(BNS) — Vyriausybė antra- minių lazdų už 5.000 litų. 
dienį sušauktame neeiliniame p a S a k V. Milaknio, šiems 
posėdyje priėmė du nutari- pirkiniams papildomai lėšų 
mus, kuriais leido krašto ap- nebus skiriama, kiekviena te
saugos institucijoms, taip pat s titucija „Inkaro" gaminius 
apskritims, globos, švietimo gali įsigyti iš savo rezervuose 
įstaigoms, neskelbiant viešojo turimų lėšų 
konkurso, įsigyti „Inkaro" pro- —» - - — . • T , 

' 6 J y Ministras tikisi, jog „Inkaro 

gavo Šveicarijos vyriausybės su žmona nieko nebijo ir atei-
laišką, kuriame pranešama nantį sezoną sieks aukščiausio 
apie finansinį 3 mln. Šveica- apdovanojimo — aukso meda-
rijos frankų įnašą į Ignalinos Hų. Nors an t kulnų lips kole-
atominės elektrinės uždarymo gos iš Rusijos, tačiau Pasaulio 
paramos fondą. ir Europos pirmenybių prizi-

Tokiu sprendimu Šveicari- ninkai nusiteikę kovingai. Dar 
jos vyriausybė prisijungė prie šią savaitę pora Maskvoje tęs 
daugiau nei dešimties valsty
bių, kurios paskelbė skirsian-
čios pinigų šiam tikslui per ge
gužes mėnesį Vilniuje vykusią 
tarptautinę IAE I bloko už
darymo rėmėjų konferenciją. 

Ūkio viceministras Riman-

treniruotes. 
* Už d u iš Rusijos pirk

t u s Juodosios jūros delfinus 
Lietuvos jū rų muziejui nerei
kės mokėti 29.000 litų importo 
muito, o 26,100 litų pridėtines 
vertės mokesčio (PVM) moke-

dukcijos. 
Jei valstybinė įstaiga perka 

produkcijos už daugiau kaip 
150,000 litų, reikia arba skelb
ti konkursą, arba gauti vy
riausybės leidimą pirkti iš vie
nintelio šaltinio. 

Kaip žurnalistams po posė
džio teigė ūkio ministras Va
lentinas Milaknis, tokiu būdu 
„Inkaras" turėtų parduoti pro
dukcijos už 550,000 litų. Kraš
to apsaugos institucijos ke
tina įsigyti „Inkaro" gami
namų sportinių batelių už 
192,000 litų, sportinių batelių 
taip pat turėtų pirkti globos 
namai, mokymo įstaigos. 

Ūkio ministras sakė, kad vi
daus reikalų sistema ketina 

badaujantys nuo rugpjūčio 1 
dienos, sutinka nutraukti ba
davimą tik tuomet, jeigu dar
bininkams bus išmokėti bent 
1 mln. litų. 

Iš viso „Inkaro" administra
cija darbininkams skolinga 
apie 3.8 mln. litų. 

bendrovę pinigai už produk
ciją pasieks artimiausiu metu. 
Jis patikino, kad nesumokėti 
atlyginimai bus mokami ne 
tik badaujantiems „Inkaro" 
darbininkams. Didžiausias dė
mesys turėtų būti skiriamas 
labiausiai socialiai pažeis
tiems asmenims. V. Milaknis 
žada ieškoti kompromisų — 
atidėti delspinigių mokėjimą, 
kad nesumokėti atlyginimai 
pasiektų kuo didesnį skaičių 
darbuotojų. 

Ministro nuomone, Kauno 
miesto savivaldybė taip pat 
gali prisidėti prie „Inkaro" 
problemų sprendimo. Pasak 
jo, „Inkaras" turi 0.5-1 mln. 
litų vertės sporto salę, kurią 
galėtų nupirkti savivaldybė. 

Ministras pabrėžė, jog vy
riausybė neskiria papildomų 
lėšų „Inkaro" darbininkams, o 
leisdama pirkti ..Inkaro" ava
lynę neskelbiant konkurso 
„tik padarė pradžią problemų 
sprendimui". 

tas Vaitkus sakė, kad Europos J i r n o terminas atidedamas iki 
rekonstrukcijos ir plėtros ban- š i u m e t ų pabaigos, nes varga-
ko administruojame fonde. į n a s Lietuvos jūrų muziejaus 
kurį pervedamos tarptautinių biudžetas gali neatlaikyti mi-
donorių lėšos IAE I bloko už- n ė t u mokesčių naštos. Muzie-
darymui, dabar yra apie 195 J u s delfinus iš Rusijos gyrimų 
mln eurų prekybos firmos įsigijo už 

Iš viso 'iki 2005 metų, kai 1 1 6 > ° ° 0 * * J i e b u v 0 ""P"*** 
Lietuva turi uždaryti pirmąjį ii5 muziejaus uždirbtu lėšų. 
IAE reaktorių, šiam darbui at
likti prireiks apie 200 mln. 
eurų. 

Lietuva įsipareigojo nu
traukti IAE pirmojo bloko 
naudojimą iki 2005 metų sau
sio 1 dienos. Dėl antrojo bloko 
stabdymo datos bus nuspręsta 
per artimiausius kelerius me
tus. 

IAE bus uždaroma anks
čiau projektu nustatyto nau
dojimo laiko, nes ji laikoma 
nepakankamai saugia del 
dviejų joje veikiančių sovietų 
gamybos RBMK reaktorių. 

1984 ir 1987 metais pradėti 
naudoti reaktoriai yra to pa
ties modelio, kaip ir sprogęs 
Černobylio jėgainėje Ukrai
noje. Jie laikomi iš esmes ne
saugiais, nors juose nuo pra
ėjusio dešimtmečio pradžios 

atidedant kitiems metams 
svarbių technologinių įrengi
mų įsigijimą. 

* Ūkio v i cemin i s t r a s Vy
ten is J u n e v i č i u s pare i škė , 
kad rugsėjį numatoma nuo 
..Lietuvos energijos" atskirti 
Lietuvos elektrinę Elektrė
nuose ir Mažeikių elektrine 
bei kaip savarankiškas įmo
nes įsteigti dvi elektros skirs
tymo tinklų bendroves. Netru
kus po to bus skelbiamas šių 
keturių savarankiškų įmonių 
privatizavimo tarptautinis 
konkursas. IOM 

įdiegta daug naujų vakarietiš
kų saugumo užtikrinimo tech
nologijų. 

Ignalinos jėgainė pagamina 
apie 73 proc. visos Lietuvos 
elektros energijos. 

• P r i e š r i n k i m u s už pas i 
kės in imą sukč iau t i kalėjęs 
parlamentaras Audrius But
kevičius ėmėsi ginti viena iš 
įkalintų Sausio 13-osios per
versmo dalyvių Leoną Barto
ševičių. Kovo menu nuo liku
sios bausmės atleistas A. But
kevičius lankėsi Pataisos rei
kalų departamento Respubli
kinėje ligoninėje, kurioje prieš 
teismą buvo laikomas ir jis 
pats. Seimo narys išreiškė pa
sibaisėjimą tuo, kad taip sun
kiai sergantį žmogų teismas 
nuteisė kalėti ir laiko kalėjimo 
ligoninėje, kur pacientui nega
li būti suteikta reikiamos 
kvalifikacijos pagalba. Parla
mentaras tikino ginsiąs iš įka
linto pučisto išgirstų norą su
švelninti bausmę ir leisti jam 
..numirti namie". Ou 

* P a r l a m e n t a r ė Nijolė 
Ože ly tė , savo kandidatūrą 
artėjančiuose rinkimuose ke
lianti pati. prašo finansinės 
paramos jos rinkimų kampa
nijai. Spaudoje šeštadieni pa
sirodė N. Oželytės kreipima
sis į visuomenę, kuriame tei
giama, kad ..net kukli para
ma" padėtų jai organizuoti 
rinkimų kampanija vienman
datėje apygardoje. N. Oželyte 
jau surinko ir pateikė savo 
apygardos rinkimų komisijai 
jos kandidatūra remiančiu 
rinkėjų parašus. Pagal Seimo 
rinkimų įstatymą, kiekvienas 
save iškėlęs kandidatu į Sei
mo narius vienmandatėje rin
kimų apygardoje, turi surink
ti r.e mažiau kaip 1.000 jį re
miančių tos apygardos rinkėjų 
parašų. 

* Se imo n a r y s j auna l i e tu 
vis Stanislovas Buškevičius 
pareiškė pro.testą prieš Lietu
vos informacinių technologijų, 
specialistų verbavimą darbui 
užsienyje. Vokietija, kuriai 
t rūksta kompiuterių -progra
muotojų, neseniai paskelbi 
įdarbinsianti kompiuterių 
specialistus iš užsienio saliu. 
iškaitant ir Lietuvą. Parla
mentaras pareiškime pastebi, 
kad Lietuvos informacinių 
technologijų įmones ir valsty
binės įstaigos skundžiasi gerų 
specialistų stoka, o gero spe
cialisto pa-ruošima.- reikalau
ja daug lesų ir laiko. ..Jaunų 
žmonių emigracija įgauna vis 
didesnį mastą. Pensijos ir so
cialinės pašalpos yra uždirba
mos darbingo amžiaus žmo
nių. Emigracijos propagavi
mas neskatin> šalies ilgalai
kio ekonomikos augimo", pers
pėja Lietuvos Seimo narys. 

* L ie tuvos i r Urugva j aus 
d i p l o m a t a i Stokholme pasi
rašė sutartį dfi vizų režimo 
panaikinimo. Sutartis įsiga
lios praėjus 30 dienų po to. kai 
šalys informuos viena kitą 
apie atitinkamų vidinių pro
cedūrų atlikimą. Lietuvoje šiai 
sutarčiai turi pritarti vyriau
sybe. BNS 

* Vyr i ausybė iš r e z e r v o 
fondo p a s k y r ė 19.800 litų 
Sveikatos apsaugos ministeri
jai, kuri organizuoja psicholo
gine pagalba nuskendusio 
..Linkuvos" laivo jūreivių arti
miesiems. ,E!ta> 

KALENDORIUS" 
Rugpjūčio 30 d.: Adauktas, 

Auguna. Feliksas. Gaudencija, Gin
te, Kintenis 

Rugpjūčio 31 d.: Izabele. K.M-
munda. Raimundas, Vilmantas, Vil
mantė. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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AS& SKAUTYBĖS 
KELIAS 

^ O D ^ Redaktorė j v.s. Irena Regienė 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
STOVYKLA „ROMUVOJE" 

Skautų akademikų sto
vykla š.m. liepos 3-7 d. vyko 
„Romuvoje". Po XI lietuvių 
tautinių šokių šventės suva
žiavo maždaug 40 akademikų 
ir kandidatų iš Čikagos, Los 
Angeles ir Toronto penkias 
dienas pastovyklauti gražioje 
„Romuvos" gamtoje. Bandyda
mas atgaivinti akademikų 
skautų veiklą Toronte, senj. 
Rimas Pečiulis paruošė prog
ramą, kuri drauge su Čikagos 
ir Los Angeles nariais, buvo 
vykdoma stovykloje. 

Pirmadienį atvykom į „Ro
muvą" prieš vakarą. Pasista
tėme palapines, kol dar nesu
temo. Daugelis iš kitų miestų 
dar niekad nebuvo stovyklavę 
„Romuvoje". Jiems buvo labai 
įdomu pasidairyti po gražią 
stovyklavietę. Pirmą vakarą 
buvo BBQ vakarienė ant „La
pės" ežero kranto su nekvies
tais svečiais — uodais. Po to 
vyko susipažinimo laužas. 

Antrą dieną pakėlėme vėlia
vas ir pradėjome programą. 
Buvo graži diena, baidarėmis 
plaukiojom „Lapės" ežere, žai
dėme tinklinį. Tą naktį t.n. 
Rima Žukauskaitė vedė laužą. 
Kandidatai mokėsi dainuoti 
„Krambambulį", „Kodėl, ko
dėl", „Gaudeamus" ir kt. Tre
čiadienį iškylavome — plau
kėme baidarėmis ir žygiavome 
į „Campbell Dam", kur fil. Jo
nas Variakojis ir fil. Vytenis 
Kirvelaitis apžvelgė ASS isto
riją ir ideologiją. Vyko diskusi
jos apie ideologijos vaidmenį 
išeivijos lietuvių organizaci
jose. Grįžome į „Romuvą", kur 
fil. Auris Jarašūnas vedė va
karine programą. Jis kartu su 
broiiu Rimu ir broliu Jonu pa
n o s ė žaidimą, kuriame daly
viai turėjo greitai atsakyti į 
kiausimus iš Lietuvos istorijos 
ir skautybės bei parodyti savo 
meninius, fizinius, kultūrinius 
ir išminties gabumus. 

Ketvirtadienį sesė Rima Žu
kauskaitė skaitė paskaitą ir 
vedė diskusijas apie muziką. 
Popiet tęsėme sportą — šį
kart žaisdami „softbaU". Va
karą užbaigėme iškilminga 
vakariene ir šokiais, grojant 
dabartinei lietuviškai muzi
kai. Penktadienį, aptvarkę 
„Romuvos" stovyklavietę, ke
liavome namo — kandidatai 
su aiškesniu vaizdu apie aka
demikų veiklą, o akademikai 
su gražiais prisiminimais tę
siant draugystę. 

senj . Moacir P . d e Sa 
P e r e i r a , 

senj . J o n a s Variakoj is , 
senj. Rimas Peč iu l i s 

tytei ir fil. Auriui Jarašūnui . 
Akademikų iškyla į „Romuvą" 
gan sėkmingai praėjo, ir mes 
tikimės, kad akademikų veik
la Toronte vėl atgims. Ad Me-
liorem! 

Senj . R imas P e č i u l i s 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

2000.08.22 

DAR VIENAS BROLIS 
NUĖJO NAMO 

Su liūdesiu pranešame, kad 
liepos 24 d. mirė ilgametis 
Hartford, CT, „Tėviškės" vieti
ninkuos vietininkas v.s. Juo
zas Beniunas (Benešiūnas). 
Brolis Juozas skautauti pra
dėjo Lietuvoje. Visą gyvenimą 
nuoširdžiai skautavo, LSS-je 
buvo įvariose pareigose. 

Hartfordo skautai ir skau
tės, Šv. Trejybės parapija ir 
Lietuvių Bendruomenė liūdi 
netekusi dar vieno darbštaus 
ir pareigingo nario. 

D.B. 

PRISIMINSIME AJV. FIL. 
BRONIŲ KVIKLĮ 

J a u sukako dešimt metų, 
kai Aukščiausio Vadovo pa
šauktas Amžinybėn išėjo a.a. 
fil. v.s. Bronius Kviklys. Jo 
mirties dešimtmečio prisimini
mo šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje, bus auko
jamos sekmadieni, rugsėjo 3d., 
1 0 vai. r. Po Mišių pabendra
vimas Jaunimo centre. Visi 
draugai ir artimieji, o ypač 
plačioji Čikagos skautiškoji 
šeima kviečiami dalyvauti Šv. 
Mišiose ir pabendravime su a. 
a. brolio Broniaus Kviklio šei
ma, idėjos draugais ir artimai
siais. 

ČIKAGOS SKAUTŲIR 
SKAUČIŲ REGISTRACIJA 

NAUJIEMS VEIKLOS 
METAMS 

Čikagos „Aušros Var tų7 
„Kernavės", „Lituanicos" ir 
„Nerijos" tuntų skautų ir 
skaučių registracija Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte bus 
vykdoma šeštadienį, rugsėjo 9 
d., nuo 9 iki 11 vai. ryto PLC 
žemutinėje (valgyklos) salėje. 
Ten pat bus galima įsigyti uni
formas, ženklus ir kt. skau
tiškus reikmenis. Visi skautai 
ir skautės prašomi registruo
tis. Skautaviman kviečiamas 
jungtis visas lietuvių kilmės 
jaunimas. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

„SKAUTYBĖ — RAKTAS 
Į ATEITĮ" 

Toronto. Čikagos ir Los An
geles skautų-akademikų sky
rių vardu senj. Rimas Pečiulis 
dėkoja „Romuva Inc.", už lei
dimą naudotis „Romuvos"' sto
vyklaviete. Dėkojam ir Kana
dos rajono atstovams už jų 
patarimus ir pagalbą — Kazi
mierui Pajaujui ir jo sūnui s.v. 
Tomui Pajaujui prižiūrėju
siems, kad turėtume pakanka
mai maisto ir kad viskas sto
vykloj būtų tvarkoje. Dėkoju 
Čikagos ir Los Angeles akade
mikų skyriams ir jų vadovams 
už visą pagalba prieš ir per 
mūsų iškyla Čikagos senj. 
Moacir de Sa Pereira, fil. Jo
nui Vanakojui. fil. Vyteniui 
Kirvelaiciui, t.n. Nidai Januš-
kytei, t.n. Rimai Žukauskaitei 
ir t.n. Monikai Gylytei, Los 
Angeles fil Terosvtei Giedrai-

Rugsčjo 16 d. — „Sietu
vos" skautininkių ir vyresnių
jų skaučių draugovės sueiga 1 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Rugsėjo 24 d. — Čikagos 
skautininkių draugoves 50 
metų veiklos sukakties minėji
mas. 

Spalio 15 d. — ASS Metinė 
šventė. Šv. Mišios ^11 vai. r. 
Pal. J. Matulaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių mirusiųjų 
kapų lankymas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Spalio 21 d. — ASS Metinė 
šventė — pakėlimai, apdova
nojimai ir iškilminga vaka
rienė 6 v.v. Willowbrook poky
liu saleie, Willowbrook, IL. 

Į Lietuvos skaučių seserijos 
stovyklą Raudondvaryje vyku
sią š.m. liepos 21-31 d. iš įvai
rių Lietuvos kampelių sesės ir 
broliai skautai, kaip bičių 
spiečius, rinkosi į Raudondva
ryje esantį Krašto Apsaugos 
rajoną — stovyklavietę. Grupė 
iš Vilniaus pakraščio net raiti 
šauniais žirgais atjojo. O iš 
Kretingos, Pasvalio, Kauno. 
Vilniaus ir Šalčininkų rajono 
atriedėjo įvairiais ratais. 

Tuoj reikėjo pasirinkti pati
kimiausias vietas palapinėms 
ir viena po kitos, kaip grybai 
sudygo, visos gaubiamos lietu
viško šilo. 

Kitame rajono šone teko ręs
ti lauko virtuvę. Pasvalio 
skautai atsivežė savo, bet di
delį būrį maitinti teko pridėti 
dar kariuomenės naudotiną 
lauko viryklą. Tuoj visi parū
pino kuro, kas kankorėžių, 
kas sausų šakų kalną. Sesė 
Zeną Bružienė apsiėmė maiti
nimo ir sveikatos priežiūros 
pareigas. Ja i į talką stojo Ge
nutė Baranauskienė ir Ada 
Jurkauskienė. Juk keturis
kart į dieną pasotint arti šim
to apetitų ne taipjau lengva. 

Tuo pat laiku sesė viršinin
kė — Stefutė Gedgaudienė — 
išrikiavo seses ir brolius ir pa-
numeriui suskirstė į skiltis. 
Čia visi tuoj pat turėjo išsi
rinkti savo vadus, sutarti skil
ties vardus ir šūkius ir sugal
voti skilties dainą, paka lų" 
vardas gan tradicinis mūsų 
broliams, bet „Erelių", „Žaibų" 
ir „Panterų" pavadinimai ir 
sesėms ir broliams jau retesni. 
Seses globoti apsiėmė sktn. 
Jurgita Aniūnienė, Pasvalio 
vietininkijos vietininkė, o bro
lius — Liudas Augaitis. peda
gogas iš Vilniaus. Jis yra liau
dies ansamblio vadovas ir 
„Raitijos" viršininkas. 

Prasidėjo sesės viršininkės 
sustatytos programos darbai, 
užsiėmimai, vedamieji pašne
kesiai bei dienotvarkės parei
gos ir drausmė. Priedo, brolis 
Liudas mokė liaudies dainų ir 
šokių. Sesės Stefutė ir Regina 
su Jurgita pravedė skautiškų 
dainų ir šūkių valandėles. 
Kasdien stiprėjo balsai jau en
tuziastiškai išmoktų dainų. Iš 
Vilniaus atvykęs brolis Vla
das, architektūros studentas, 
pravedė valandėlę apie idėjas 
išreikštas mene. Tuoj subruz
do visi gaminti gaireles. Taip 
pat su dideliu susidomėjimu 
supuolė jaunimas batikos me
nininkės kūrybos pasimokyti. 
Rinko akmenėlius ir sėkleles. 
rišo „drūčiai" eglutes, saulutes 
ir kitus motvvus medžiagon ir 

skubėjo prie garuojančio mė
lyno skysčio. Čia vėl gi atsar
gumo metodai buvo aiškinami 
ir vyr. skaučių atidžiai seka
mi. Menininkė taip pat atvežė 
daug savo studijos pavyzdinių 
darbų. Teko ir mums pasimo
kyti įvairių dyksnių, namų de
koravimo, spalvų ir medžiagų 
parinkimo technikos. 

Krašto apsaugos suruošta 
programa sukėlė didelį susi
domėjimą. Partizanų veiklos 
ir Krašto Apsaugos kūrimosi 
video filmus visi labai susi
kaupę stebėjo. J u k tai pagauti 
Lietuvos istoriniai momentai 
ir mūsų dėl laisvės pasiauko
jusių ir besiaukojančių reiš
kiniai. 

Visiems teko pabudėti sto
vykloje nakties metu ir dieną 
prie virtuves. Smarkiai padir
bėjome gairindami cepelinus. 
Laimė, kad darbą lengvino 

giai ir broliškai globojami 
Krašto Apsaugos ir likome 
jiems dėkingi. 

Stovykla susi laukė ir svečių. 
Antradienį aplankė mus Sese
rijos vyr. skaut in inke sesė 
Daiva Merkienė, kur i su sese 
Gedgaudiene pasiaukodamos 
veda Seserijos tęs t inumo dar
bą. Visi gailėjomės, kad ji dėl 
šeimoje esamų sveikatos prob
lemų negalėjo su mumis sto
vyklauti. Tarp besilankančių 
tėvelių, giminaičių ir draugų, 
viduryje savaitės atvyko kelių 
laikraščių ats tovai . J i e domė
josi j aun imo ugdymu, ir ne 
vien a tsakingumo ir pareigin
gumo, bet ir seser iškumo bei 
broliškumo puoselėjimu. J ie 
džiaugėsi, kad e s a m e įregist
ruotos į t a r p t a u t i n ę skaučių 
bendriją ir ga l ime Seserijos 
tęstinumą jung t i su prieška
riniu Seserijos d a r b u . 

Artėjant stovyklos pabaigai 
teko sustoti pr ie s k a u t ų sto
vyklos darbų įvertinimo. 
„Brangindamas savo garbę, aš 
pasižadu t a r n a u t i Dievui ir 
tėvynei, padėti a r t i m u i ir vyk
dyti skautų į s ta tus" . 

Ne visiems a i šku ką reiškia 
garbė, ar būdai tarnavimo 
Dievui ir tėvynei, o kas gi tas 
artimas? Pirmą ka r t ą stovyk
loje susipažįs tamiems su šio
mis sąvokomis reikia susi
kaupt i ir sus imąstyt i . Neuž
tenka tik lengva širdim pakar
toti šiuos žodžius. J u k pasiža
di visą gyvenimą stengtis val
dyti savo įsikarščiavimus, 
pyktį, puikybę, savanaudiš
kumą. Teks ieškoti gero kiek
viename žmoguje, padėti ki
tam savęs a t s i sakant , užstoti 
silpnesnius — štai ir riteriš
kumas ir a l t ru izmas. 

Skautybė žaidimų ir prak
tiškų įgūdžių ugdymo metodai 
vis tiek yra pagr įs ta krikš
čioniška, filosofine pakraipa į 
tauresnę, kilnesnę, tobulėjan
čią asmenybę. Ta i kasdieninis 
ugdymo procesas. 

Mums pr ie inamiau sekasi 
suprasti. „Skautas — gamtos 
draugas" re ikšmę. Lietuviai, 
lyg instinktyviai , grožisi ir 
gerbia gamtą. Š ia i s „moder
niais" laikais ekologijos moks
las išryškina dėmesio reikalin
gumą į Sovietijos laikais padą-
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įžodžiui įvairaus amžiaus jau
nimas . Kai kurie egzaminuo
j a m i giliai susimąstę tardė 
savo įsitikinimus ir tiesiog 
jaudinančiai buvo aišku, kad 
šie nuoseklūs atsakymai kilo 
iš dvasinių gelmių. Net ir jau
n imas sunkiai pažeistas So
vietijos nevilties. 

Penktadienis — įžodžio die
na, vėl apsiniaukusi, bet visų 
sieloje šventiška nuotaika. 
Pakil iai ir sėkmingai prisi
jungė naujos sesės ir broliai į 
Lietuvos skautų augančias 
gretas.Visi atidžiai klausėsi 
S. Gedgaudienės, mūsų sesės 
viršininkės sveikinimo žodžio 
i r skambia daina užbaigė iš
kilmingą stovyklos momentą. 

J a u ir paskutinysis visos 
stovyklos laužas, darniai ve
damas sesės Jurgitos ir brolio 
Liudo jungė visus ne tik dai
nomis, bet ir širdimis. Nu
aidėjo per girias darni sutar
tinė, sutrypė smagiai senoviš
kų šokių dalyviai, aidėjo skar
dūs šūkiai. Šį kartą net sukli
javome Amerikoje mėgstamus 
„Smores". Su gailesčiu kaupė-
mės prie spragsinčių žarijų ir 
sunėrę rankas tyliai ir su-

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, P0SLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CerterforHeeJth, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61»tAv#. 
HobttVIH 46342 

9)947-6279 
94Ti»236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tai. 708-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Ak mirką is š.m. liepos mėn. Raudondvaryje prie Vilniaus vykusios stovyklos iškilmių. 

brolis Liudas su kanklėmis 
vesdamas dainas. O jau gry-
bų-grybų! Debesėliai nepagai
lėjo savo libio, tad kasdien 
daugėjo grybų derlius. Pasku
tinėmis diei >mis net po keletą 
kibirų buvo pririnkta. Čirškė
jo spirgučiai su svogūnais ir 
grietine, o s -sės ir broliai kas
dien vis darėsi, kaip čia dar 
šaukštą jų oaprašyti. Šių gar
dumynų ru šai smarkiai jun
gėsi sesės F.ugenija Bukaus
kienė, Aldoi a Skukauskaitė ir 
Bronelė Imsaitienė. Daug pa
sidarbavo prie maistu aprūpi
nimo broli; . Liudas Augaitis 
ir Audrius Visylius. 

Neužmiršmas ir laisvalai
kis, kurio metu buvo progos 
pajodinėti, pasimaudyti ne per 
toliausiai • sanduose ežerė
liuose, ruoštis laužams ir 
skautiškai ibendrauti Lietui 
lyjant, stip; oje pastogėje dai
navome n • ikoine senoviškus 
liaudies ŠOK iis. Jautėmės sau-

rytą žalą, užterš iant jų už
grobtuose kraš tuose , kuri pa-
vojun pas ta te mūsų augme
niją bei gyvius. Vėlgi, skau
tams tenka pareiga tapti gam
tosaugininkais. 

Štai šiais klausimais besi
rūpinant stovykloje ruošėsi 

simąstę sugiedojome šioje sto
vykloje paskutinį „Ateina nak
tis..." 

Susirinkome stovyklon dau
gelis nepažįstami, o išsiskirs
tėme lyg šeimos nariai, tikė
damiesi vel pasimatyti ir tik
rai, bent laiškais pasiryžę įš-

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Norttmestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Htekory Hito, IL 
Tel. (708$ 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETRĖIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

laikyti ryšį iki kitos stovyklos. 
Žinome, kad skautai rado 

įdomesne ir šviesesnę kryptį 
savo ateičiai, sudarė ar pra
plėtė seseriškumo ir brolišku
mo ryšių tinklą ir vėl suartėjo 
su gamta. S e s e R e g j n a 

Bun-lis brolių Raudondvario t prie Vilniaus) stovykloje Nuotr ReRinos l-Vtr.-mskienes 

į 



NETIKĖTA VIEŠNAGĖ 
VAŠINGTONE 
ANATOLIJUS MILŪNAS 

Š.m. liepos 25 dieną, Ameri
kos Lietuvių tarybos pirm. 
Sauliaus Kuprio paprašytas, 
nuvykau į Washington, DC, 
dalyvauti liepos 26 d. posėdyje 
su senatorium Mitch McCon-
nell ir respublikonų kandidato 
į prezidentus, gubernatoriaus 
George W. Bush patarėjais 
užsienio politikos reikalais. 

Kadangi šis paskyrimas at
stovauti ALTui atėjo gan vė
lai, teko gerokai paieškoti 
kiek įmanoma pigesnės kelio
nės lėktuvu ir viešbučio, nes 
atvykimas tą pačią dieną dėl 
susirinkimo laiko ir kelionės 
kainos nebuvo įmanomas. Vy
kau per Baltimorę, iš ten au
tobusu į traukinių stotį, ir 
traukiniu į Washington, kas 
užėmė nemažai laiko. Prieš 
išvykstant, susilaukiau pa-
skambinimo iš Lietuvos am
basadoriaus Stasio Sakalaus
ko, kviečiant atvykti liepos 25 
dienos vakare į ambasados 
ruošiamą pagerbimą ir susi
pažinimą su naujai paskirtu 
Lietuvai JAV ambasadorium. 

Kadangi jau labai seniai lan
kiausi Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone, buvau didžiai nu
stebintas padarytais pakeiti
mais ir aplinkos sutvarkymu. 
Visos vaišės vyko kieme, kur 
po mašinom statyti pastoge 
buvo bufetas, o svečiai, paskli
dę po kiemą, vaišinosi. Svečių 
tarpe: naujasis ambasadorius 
John F. Tefft su žmona, buvęs 
pirmasis po nepriklausomybės 
atstatymo ambasadorius D. 
Johnson, Lietuvos Seimo at
stovai Rimantas Dagys ir 
Emanuelis Zingeris, kurie bu
vo atvykę į neseniai įsteigto 
JAV ir Lietuvos Verslo tary-
bos posėdį. Svečių tarpe taip 
pat buvo įvairių korporacijų 
atstovų, Kongreso tarnautojų 
ir kitų valstybių diplomatų. Iš 
lietuvių šiame priėmime buvo 
JAV LB pirmininkė Regina 
Narušienė, LB įstaigos vedėja 
Audronė Pakštienė ir keletas 
vietinių lietuvių. Svečių tarpe 
nevieno dėmesį patraukė dvi 
aukšto rango uniformuotos 
moterys. Tai dviejų žvaigždžių 
generole p. Karu, kuri porą 
metų buvo Lietuvoje, kaip 
JAV karo atašė (estų kilmės) 
ir Laivyno admirole p. Blu-
mentahl. 

Ambasadorius S. Sakalaus
kas supažindino dalyvius su 
naujuoju ambasadorium ir 
svečiais parlamentarais iš Lie
tuvos. Pasveikinau ambasado
rių John F. Tefft Amerikos 
Lietuvių tarybos vardu. 

Liepos 26 d. ryte nuvykau į 
Kongreso nario John M. Shim-

Anatolijus Miltinas. 

kaus įstaigą pasiteirauti, kas 
daroma dėl netikėtai nutrauk
tos 20 milijonų dolerių karinės 
paramos Baltijos valstybėms. 
Buvau maloniai sutiktas įstai
gos vedėjo Mat Nordąuist ir 
tarnautojų. Atstovas Shimkus 
tuo laiku dalyvavo svarbiuose 
apklausinėjimuose komercinio 
komiteto posėdyje. Buvo pa
prašyta tarnautoja Baltijos 
valstybių klausimams, Court-
ney Anderson, paaiškinti situ
aciją ir kas daroma. Atstovės 
Maxine Waters, demokratės iš 
Kalifornijos, pasiūlytas įstaty
mo priedas buvo netikėtas ir, 
atrodo, balsuojant už tai, nevi
si suprato daromą žalą. Sena
toriaus Bingaman įneštas 
įstatymo priedas (Senate Am-
mendment S3491) turi labai 
nepalankų pareiškimą, kur 
sakoma „niekur šiame akte 
dėl pagalbos Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai po antrašte TJž-
sienio karinės pagalbos prog
rama' neturi būti interpretuo
jama kaip išreiškianti Senato 
pritarimą Estijos, Latvijos ar 
Lietuvos paskubintam įsijun
gimui į NATO". Šis senatorius 
jau kelintą kartą pasisako 
prieš NATO plėtrą. Man buvo 
duotas atstovo Shimkaus ir jo 
kolegų pasirašytas laiškas at
stovui Sonny Callahan, Appro-
priations Subcommittee on 
Foreign Relations pirminin
kui. Šiame laiške prašoma at
statyti 20 milijonų paramą ir 
protestuojant dėl senatoriaus 
Bingaman padaryto pareiški
mo, prašant tą pareiškimą 
išimti iš įstatymo priedo teks
to. 

Buvau painformuotas apie 
pravestas rezoliucijas, taip pat 
rezoliuciją, sveikinančią Balti
jos valstybes su 60 metų su
kaktimi JAV nepripažinimo 
politikos, sovietams neteisėtai 
užgrobus Baltijos valstybes. 
Rezoliucija turėtų būti praves
ta šį rudenį. Tai svarbi rezo
liucija, kadangi šiomis dieno
mis vis dažniau Rusija kalba 

apie savanorišką Baltijos val
stybių įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą. Bekalbant įstaigos 
vedėjas Mat Nordąuist prane
šė, kad atstovas Shimkus bū
tinai norėtų trumpai susitikti. 

Beeinant paprašiau trum
pam sustoti atstovės Judy 
Biggert įstaigoje, kuri, deja, 
irgi buvo posėdyje. Pakalbėjau 
su štabo nariu, prašydamas 
perduoti prašymą, kad karinė 
pagalba Pabaltijo valstybėms 
būtų atstatyta. Atėjus prie 
apklausinėjimų salės, laukia
majam pro duris žvilgtelėjau į 
vidų. Didžiulėje salėje turbūt 
daugiau kaip 500 dalyvių. At
stovas Shimkus, atrodo, gan 
įkaitęs, trumpam išbėgo iš 
salės ir trumpai pasikalbėjom. 
Jau buvo užsakęs Kongreso 
fotografą, nusifotografavus at
siprašė ir nuskubėjo į vidų. 
Šis atstovas labai daug pade
da Lietuvos reikalais. 

Norėjosi dar aplankyti ke
letą atstovų, įstaigų kitam pa
state, bet, pradėjus lyti ir li
kus mažai laiko iki kito po
sėdžio, planai pasikeitė. 

Prieš susitinkant su sena
torium McConnell, „Centro ir 
Rytų Europos koalicija" kvietė 
į pasitariamąjį posėdį. Nuvy
kau į netoli Kongreso pastatų 
esantį „Armeniant Assembly 
of America" daugiaaukštį pa
statą, su dideliu pavydu pa
galvojau — kad mes lietuviai 
turėtume tokias sąlygas dirbti 
Washington. Mes su latviais ir 
estais vos įstengiame išlaikyti 
vieno asmens įstaigą, o čia di
delės įstaigos patalpos, kurių 
tik dalį turbūt matėm. 

Šiame posėdyje dalyvavau 
kartu su Algiu Rimu, ALTo at
stovu Washington, DC. Iš JAV 
Lietuvių Bendruomenės daly
vavo pirmininkė Regina Naru
šienė, dr. Vytautas Bieliaus
kas ir Audronė Pakštienė. Pa
gal pateiktą dalyvių sąrašą, 
posėdyje dalyvavo apie 30 at
stovų iš 18 įvairių tautinių 
grupių organizacijų. 

Posėdžiui vadovavo ukrai
niečių atstovas Michael Saw-
kiw, kuris turi artimą ryšį su 
senatorium McConnell. Daly
viams buvo pristatyta su sena
torium McConnell posėdžio 
darbotvarkė. Reginai Narušie-
nei iš anksto paprašius, buvo 
suteikta proga kalbėti apie 
NATO plėtrą, ir ji pristatė tuo 
klausimu paruoštą tekstą, 
siūlydama tą tekstą priimti 
kaip koalicijos, pristatyti gub. 
Bush atstovams per artimiau
sią posėdį ir prašyti įtraukti į 
Respublikonų partijos platfor
mą. Iškilo diskusijos, nes kai 
kurių tautinių grupių atstovai 
norėjo, kad ir jų valstybės 
būtų įtrauktos į siūlomų kan
didatų sąrašą. Tačiau išsiaiš
kinus, kad tos valstybės nėra 
dar pareiškusios noro tapti 

NATO narėmis, siūlomas 
tekstas buvo priimtas. Koalici
jos posėdžio dalyviai aptarė 
būsimo susirinkimo darbo
tvarkę ir dėl riboto laiko, skir
to susirinkimui, parinko tik 
kelis kalbėtojus atskiriems 
dienotvarkės punktams. 

Senatorius McConnell savo 
kvietime į susirinkimą maž
daug taip nusakė jo tikslą: 
„Paskutinius kelis metus aš 
artimai dirbau su jūsų orga
nizacijos nariais užtikrinti, kad 
JAV užsienio politika ir pagal
bos programos įtrauktų ir jūsų 
balsą. Sužinant jūsų interesus 
ir įsipareigojimą Amerikos 
saugumui,-man buvo patenki
nanti ir pamokanti patirtis, 
vadovaujant Senato Užsienio 
operacijoms komitetui. Kadan
gi aš skiriu ypatingą svarbą 
jūsų mintims, noriu suteikti 
progą gubernatoriaus Bush 
prezidentinės kampanijos at
stovams išklausyti ir patirti 
jūsų bendruomenių susirūpi
nimus, pasidalinti su jais min- -
timis plačiais užsienio politi
kos klausimais". 

Senatorius McConnell, atvy
kęs į susirinkimą, pasisveiki
no su kiekvienu asmeniškai ir 
pristatė gub. George W. Bush 
rinkimų štabo patarėjus užsie
nio politikos reikalams: amba
sadorių Bob Zoellic, ambasa
dorių Paul Wolfowitz ir Steve 
Hadley (rodos, irgi ambasa
dorius). Taipogi dalyvavo Se
nato daugumos vado senato
riaus Trent Lott patarėjas už
sienio politikos reikalams Cris 
Williams ir eile tarnautojų iš 
senatoriaus Mitch McConnell 
įstaigos. 

Pirmas iš koalicijos tarė žodį 
lenkų atstovas Jan Novak, ku
ris kalbėjo apie saugumo ga
rantijas, nepriklausomybę, te
ritorinį neliečiamumą ir t.t. 
Jis sakė, kad Rusija gali būti 
draugiška šalis, bet tai turi 
pademonstruoti, ko ji lig šiol 
nepadarė. Mes turime daryti 
viską, kad užblokuoti bet ko
kias Rusijos pastangas atsi
griebti anksčiau užgrobtas te
ritorijas. Ir tai galime pasiekti 
tik per NATO išplėtimą. Da
bartinės administracijos „atvi
rų durų" politika yra bereikš
mė ir tik užtvirtina Rusijos 
įtakos sferą. „Mes supranta
me, — sakė Novak, — kad 
šiuo metu būtų nerealu galvo
ti apie Ukrainos įtraukimą į 
NATO, tačiau mes norime, 
kad būsimasis respublikonų 
prezidentas jau dabar pada
rytų pažadą, kad, jei bus iš
rinktas, vienų metų laikotar
pyje svarstytų naujų narių į 
NATO priėmimą. To mes no
rime iš Respublikonų partijos 
platformos". 

Vengrų atstovas Frank Kos-
zorus taip pat kalbėjo apie 
NATO, o Regina Narušienė 

pristatė koalicijos priimtą pa
reiškimą NATO plėtros klau
simu. Vėliau keli kiti kalbėto
jai pasisakė įvairiais klausi
mais, pvz., apie „Amerikos 
balso programų ir personalo 
mažinimą, kas yra nepriimti
na. Skatino, kad nauja vyriau
sybė plėstų ekonominius san
tykius ir prekybą su Rytų Eu
ropos valstybėm. 

Užsiminta, kad šiuo metu 
Rusija uždarbiauja, statyda
ma erdvės stotį, nes pinigus 
ima iš Amerikos už brangias 
dalis, tačiau tas dalis perka 
pigiau iš Ukrainos. Kalbėta 
apie demokratijos plėtimą ir 
tam paramą Rytų Europos 
valstybėse, ir įvairią paramą. 

Koalicijos vardu pranešimus 
užbaigė ukrainietis Michael 
Sawkiw, sakydamas, jog da
bar vedama užsienio politika 
nepakankamą dėmesį skiria 
rytų ir centro Europos valsty
bių problemoms ir saugumui, 
nes beveik visas dėmesys lig 
šiol buvo kreipiamas į Rusiją. 
Jis sakė: „Mes stipriai ma
nome, kad Amerikos intere
sams yra svarbu padėti su
teikti saugumą ir pastovumą 
šiam regionui, garantuojant 
nepriklausomybę, suverenite
tą, teritorinį integralumą vi
som šiom valstybėm. Rusija 
turi būti sustabdyta nuo grasi
nimų ir bauginimų valsty
bėms, kaip Baltijos valstybės, 
Ukraina ar Gruzija, tiek ka
riniais, tiek politiniais, tiek 
ekonominiais grasinimais". 
Kas liečia rinkimus pareis 
daug nuo vidurio vakarų vals
tijų, kuriose gyvena daug 
įvairių tautinių grupių balsuo
tojų. Buvo įteikti statistiniai 
duomenys apie šių grupių 
skaičius. 

Michael Sawkiw koalicijos 
vardu išreiškė susirūpinimą 
dėl dviejų žmonių gub. Bush 
štabe, tai Scowcroff ir Connie 
Rice. Scowcroff yra pasisakęs 
prieš NATO plėtrą, o Connie 
Rice yra parodžiusi simpatijų 
Rusijai. „Mes esame matę pra
eity, — sakė Sawkiw, — kad 
Amerikos užsienio politika bu
vo nustatoma žmonių, kurie 
turėjo ryšių su Rusija, ryšių 
su Rusijos asmeniniais drau
gais, su rusų istorija ar kultū
riniais ryšiais ". Kaip vieną 
pavyzdį paminėjo Strobe Tai-
bott. Užbaigdamas Michael 
Sawkiw sakė, jog tikisi, kad 
iškeltos mintys ir pasiūlymai 
bus priimti dėmesiui. 

Iš gubernatoriaus Bush at
stovų pirmas kalbėjo ambasa
dorius Bob Zoellick. Dėl 
NATO plėtros mes turėtume 
pažvelgti į istoriją. Jau net 
1992 metais buvo kalbama 
apie Lenkijos įsijungimą į 
NATO. Kalbant apie Rusiją, 
Putin paimta kryptis kelia su
sirūpinimą. (Nukelta į 4 psl.) 
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Danutė Bindokienė 

Įvaizdis, kuriuo nedera 
didžiuotis 

Vėliausia eilinių amerikie
čių pokalbių tema — ne pa
sauliniai įvykiai, ne miškų 
gaisrai pietvakarinėse valsti
jose, ne demokratų ir respubli
konų kandidatų į prezidento 
vietą žodinės dvikovos, bet ... 
televizijos programa. 

Reikia pripažinti, kad ji ki
tokia — be iš anksto numatyto 
siužeto, režisūros ar žinomų 
aktorių. Pagrindinius vaidme
nis atliko grupelė, tam tikro 
konkurso būdu parinktų, žmo
nių, vyrų ir moterų, kurie 
turėjo rungtis dėl milijono do
lerių. Kur ir kaip tos varžybos 
vyko, čia kartoti neverta, nes 
jų metu didžioji dalis Ameri
kos buvo tiesiog prilipusi prie 
televizijos ekranų ir nepraleis
davo nei vieno įvykių eigos 
epizodo. Tačiau pati mintis 
buvo maždaug tokia: nepažįs
tamoje aplinkoje, nepažįstamų 
žmonių grupėje pats svarbiau
sias uždavinys — išlikti. Pa
skutinis , tą uždavinį atlikęs, 
bus vieno milijono dolerių 
laimėtojas. Priemonės, sie
kiant tikslo, nesvarbios... 

Kai praėjusią savaitę turėjo 
būti paskelbtas tas „pasku
tinis išlikėlis" (programos var
das buvo ,,Survivor'% visame 
krašte vyko didžiausias suju
dimas, spėliojimai. Kai kas 
net specialius pobūvius ruošė, 
kai pažįstamų būreliai, susi
rinkę vienoje patalpoje, laukė 
lemtingojo sprendimo. 

Kadangi visas įvykis jau 
praeityje, dabar galima girdėti 
ir skaityti komentarų, ką iš 
tikrųjų reiškia, kad tokio 
pobūdžio programa susilaukė 
nepaprasto dėmesio (galime 
hūti tikri, kad jos pavyzdžiu 
rudenį atsiras ir daugiau pa
našių, nes jau girdėti užuo
minos apie planuojamus dar 
„atviresnių sienų, be jokių su
varžymų ar cenzūrų" TV pus
valandžius). Didžioji tų ko
mentarų dalis meta šiurpų 
šešėlį dabartinės Amerikos 
visuomenės mentalitetui, ypač 
atkreipiant dėmesį į tai, kad 
visuotinės vertybės vis tik yra 
gerokai iškrypusios iš norma
lių vėžių. Kai žmogus dėl pi
nigų gali atsisakyti bet kokio 
savigarbos ar artimo meilės 
jausmo, kai jis nesiskaito nei 
su savo, nei kitų saugumu, 
patogumu, aklai siekdamas 
tik savanaudiško tikslo, kaž
kas kažkur neskaniai kvepia. 
Tokiu įvaizdžiu didžiuotis tik
rai nedera. 

Visi žinome, kad žmogaus 
išlikimo galimybes, net ir bai
siausiomis sąlygomis, yra ko-

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS 

(Tęsinys) 
N r U Likusį 

laiką iki Mišių dalyviai bū
riavosi lauke, lankė nuo penk
tadienio ryto veikiančią Vieš
paties vynuogyno palapinės 
ekspoziciją. 

18 vai. halėje buvo švenčia
mos jaunimo Mišios. f Halę, 
kaip ir rytą į Prisikėlimo baž
nyčią, netilpo keletas tūkstan
čių jaunuolių, tačiau-šį kartą 
Mišias transliavo televizija ir 
norintieji galėjo sekti Mišių 
eigą didžiuliame ekrane halės 
prieangyje. Mišių liturgijai 
buvo sudaryta Kauno arkivys
kupuos jaunimo centro ir atei
tininkų atstovų liturgijos gru
pė, derinusi sumanymus su 
Kongreso liturgijos darbo gru
pe. 

Mišių koncelebracijai vado
vavo Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis. Pradė
damas pamokslą jis pakvietė 
jaunuolius džiaugsmingu 
„Aleliuja" išreikšti solidarumą 

su bendraamžiais, netilpusiais 
į halę. Arkivyskupas priminė, 
kad švenčiame Jubiliejaus 
metų Šeštines. „Žmogaus gy
venimas yra kelionė į Tėvo na
mus", — sakė arkivyskupas. 
Eucharistiją jis pavadino gra
žiausia dovana, Kristaus pa
likta savo bičiuliams. Sakė, 
kad nepakanka vien tik žvelg
ti į dangų, tarsi palydint ten 
žengiantį Kristų — reikia 
skelbti Evangeliją ir liudyti 
pasauliui. „Eucharistinis 
kongresas mums primena, ko
kiu nuostabiu būdu Kristus 
pasiliko su mumis, — sakė ar
kivyskupas. — Eucharistija 
yra keliaujančios Dievo tautos 
širdis". Jis pabrėžė, jog be 
Bažnyčios nebūtų Eucharisti
jos, o be Eucharistijos — Baž
nyčios. Jis išreiškė troškimą, 
kad mūsų parapijos būtų tik
ros gyvosios meilės bendruo
menės, o jose švenčiamos Mi
šios — tikra šventę. Jspėjo, 

kad Eucharistija yra ne priva
tus dalykas, bet bendruome
nės šventė. Nieko nėra liūd
nesnio, kaip švęsti Eucharis
tiją stokojant tarpusavio mei
lės". Baigdamas pamokslą, jis 
ragino būti meilės apaštalais 
savo parapijose ir bendruo
menėse, įveikiant visuomenėje 
paplitusį įtarumą ir nepasi
tikėjimą, Kristaus pavyzdžiu 
„mazgojant vieni kitiems ko
jas", nešant meilę, džiaugsmą 
ir gerumą. 

Kadangi ne visi jaunimo Mi
šių dalyviai turėjo vadovą, pa
gal kurį galėjo sekti liturgi
nius tekstus, buvo sukalbėtas 
įprastinis Apaštalų tikėjimo 
išpažinimas. Per Aukos litur
giją buvo atneštos atnašos: 
skaidrus stiklo lakštas, „per 
kurį gali spindėti visos Kris
taus atpirkto pasaulio spal
vos", vaizduojantis atnaujintą 
būtį ir žmogaus dvasią, stiklo 
lašeliai, prašant Dievo malo
nės, simboliškai sudedant į 
Viešpaties rankas jaunystės 
viltis ir prašant palaiminimo. 
Atnašaujant duoną ir vyną 
buvo prašoma, kad Viešpats 

ne neribotos. Gyvi išlieka po 
griuvėsiais žemės drebėjimo 
metu, ir po stichinių gamtos 
nelaimių, ir po bombardavimų 
ar kitų karo veiksmų. Žmonės 
gyvi išlieka net ir ten, kur jau 
nesitikima atrasti bet kokių 
gyvybės ženklų, pvz., nukritus 
lėktuvui neprieinamose, ar 
sunkiai prieinamose, vietose, 
skęstant laivui (prisiminkime 
mažąjį kubietį Elian Gonza-
lez, išgelbėtą iš jūros, kai visi 
jo bendrakeleiviai nuskendo) 
ir pan. 

Tačiau galbūt nuostabiausi 
išlikimo — grynai dvasinės 
stiprybės ir tikėjimo dėka — 
atvejai pasitaiko tuomet, kai 
žmonės atsiduria pačiose ne
dėkingiausiose, baisiausiose 
sąlygose, kur jų Ūkimas pri
klauso nuo nedraugiškų, arba 
tiesiog priešiškų, galių. Tai, 
savaime aišku, kalėjimai bei 
tremtis. Čia nekalbame vien 
apie lietuvius, nors mums sa
vos žaizdos visuomet labiau 
skauda, negu svetimos- Nekal
tai kalinamų, ypač dėl politi
nių priežasčių, yra visuose 
kraštuose ir buvo visais lai
kais. Todėl galbūt ir nuosta
biausia, kad žmogus, visiškai 
nužmogintas aplinkos, sugeba 
išlaikyti dvasinį kilnumą, 
dvasinę pusiausvyrą ir vis tik 
randa jėgų atsispirti, tiesa, ne 
fiziniam, bet dvasiniam smur
tui. Ir ne tik pats atsispirti, 
bet ir kitus sustiprinti, parem
ti, padėti silpnesniesiems iš
tverti. 

Apskritai, žmonės, bėdos 
verčiami, atranda jėgų ir sau 
patiems, kitiems padėti. Gal
būt tai ir yra ta didžįoji, pa
slaptis, padedanti išlikti neįsi
vaizduojamai sunkiomis są
lygomis. Tad dar liūdniau, kai 
aukščiau minėtoje programoje 
„negyvenamos salos įnamiai", 
ten nuvežti, kad galėtų iš
mėginti savo išlikimo gali
mybes — ir, žinoma, tapti mi
lijonieriais — užuot kilnesnių 
artimo meilės veiksmų, užuot 
bendradarbiavimo, parodė pa
čias žemiausias savo būdo 
ypatybes: savanaudiškumą, 
akiplėšiškumą, užuojautos 
stoką ir pan. 

Ir vis dėl gobšumo... 
Tad ir kyla klausimas: kas 

toliau? Kiek dar gali didieji 
TV programų sumanytojai toli 
„pastumti žmogų", kad jis, ne
suskaičiuojamos žiūrovų mi
nios akivaizdoje, pasirodytų 
visiškai be principų, be verty
bių. Žinoma, už tą savęs pa
žeminimą ilgainiui „gausiai 
atlydintas". 

savo visagalybe paverstų „šias 
dovanas beribio gyvenimo 
šaltiniu". Ateitininkų grupė 
aukojimo metu atliko liturginį 
šokį. Pasibaigus liturgijai, vi
siems atminimui buvo išdalyti 
atnašautieji mėlyno stiklo 
lašeliai. 

Po Mišių Halėje įvyko krikš
čioniškosios muzikos koncer
tas, kuriame dalyvavo atlikė
jai Zigmas Nagys, Benas, ir 
„Quest", daugiausia rusiškai 
dainuojanti grupė „Centralnyj 
Most", svečiavosi Gytis Paš
kevičius su grupe. Koncertą 
vedė Renaldą Trumpienė ir 
Gediminas Jaunius, jo pro-
diuserė buvo Vaida Spangele-
vičiūtė. Jaunimo Mišias ir 
koncertą transliavo televizija. 
Tiesiogiai renginį transliavo 6 
regioninės televizijos: Vil
niaus, Kauno, Alytaus, Mari
jampolės, Panevėžio ir Šiau
lių. 

Apie 22 vai. įsišėlusius jau
nuosius roko koncerto daly
vius sutelkė vyskupo Rimanto 
Norvilos tartas apibendrinimo 
žodis palydint jaunuolius to
lesnei tikėjimo ir gyvenimo 

kelionei. Po koncerto šėlsmo 
nuskambėjo Pasaulio jaunimo 

.dienų himnas „Emanuel". 
Kai kurie Kongreso dalyviai 

apgailestavo, kad programoje 
(ypač Jaunimo dienos) nebuvo 
numatyta atskiros galimybės 
Susitaikinimo sakramentui. 
Anot Jaunimo dienos koordi
natoriaus Arūno Kučiko, pla
nuojant programą buvo siekia
ma judrumo ir dinamikos. Pla
nuojant, į kokius dalyvius la
biau orientuotis, svarstytos 
dvi galimybės: apsiriboti tik 
bažnytinį gyvenimą pažįstan
čiu parapijų jaunimu ar iš
plėsti dalyvių skaičių, per ti
kybos mokytojus kviečiant 
jaunuolius iš mokyklų. Buvo 
pasirinktas antrasis varian
tas. Anot Arūno Kučiko, Jau
nimo diena Eucharistiniame 
kongrese buvo pirmas tokio 
didelio masto bažnytinis ren
ginys, kuriame stengtasi lai
kytis veikimo subsidiarumo, 
paliekant kuo daugiau atsako
mybės atskiriems programos 
segmentams — „saloms". Ši 
patirtis pasiteisino: nebuvo 
nei chaoso, nei diktato iš koor

dinatorių. Ypač sąmoningai 
jaunimas palaikė tvarką eise
nos metu. Jaunimo dienos 
renginiuose talkino apie 130 
savanorių. 

Vaikų diena 

Birželio 3-iąją, šeštadienį, 
lygiagrečiai su Jaunimo die
nos programa, vyko vaikų (6-
11 m. amžiaus) programa. Į 
registracijos vietą Rotušės 
aikštėje autobusais atvažiavę 
mažieji Kongreso dalyviai ėjo 
Valančiaus gatve. Ši gatvė 
buvo išpuošta tūkstančiais po
pierinių balandžių, kurie, šiu
renami vėjo, saulės šviesoje 
sudarė šventišką vaizdą. Beje, 
šiuos balandžius anksčiau pa
gamino patys Lietuvos vaikai 
ir atsiuntė organizatorių gru
pei. Vaikus Valančiaus gatvė
je pasitiko jaunimo savanorių 
vaizduojami šventieji ir pat
riarchai: Mozė, Juozapas, Pet
ras, Jurgis, Agota, Cecilija, 
Antanas, Pranciškus, Marija 
Goretti. Nuo balkono rožės 
žiedlapius bėrė šventoji Tere
sėlė, skersgatvyje varguolius 

slaugė Kalkutos Motina Tere
sė, žvaliai kalbino šventasis 
kunigas Bosko, čia pat žaidė 
Dominykas Savio. Ant raudo
no kilimo ateinančius pasitiko 
Kauno miesto globėjas vysku
pas Mikalojus, karalaitis Ka
zimieras. 

Rotušės aikštėje užsiregist
ravo 5,328 Vaikų dienos kong
reso dalyviai. Organizatorių 
manymu, iš tikrųjų progra
moje dalyvavo apie 8,000 vai
kų. Daliai vaikų nepavyko už
siregistruoti dėl laiko stokos ir 
kamščių, judant tokiai daugy
bei, vaikų. Iš Kauno arkivys
kupijos užsiregistravo 1,327, 
iš Vilkaviškio vyskupijos — 
1,047, iš Panevėžio — 878, iš 
Telšių — 561, iš Šiaulių — 
628. iš Vilniaus — 485, iš Kai
šiadorių — 402. 

Pasak vaikų dienos darbo 
grupės koordinatores ses. 
Pranciškos Neringos Bube-
lytes. vaikai į šventę buvo 
kviečiami tiek per parapijų 
kunigus, tiek per katechetikos 
centrus. 

(Bus daugiau) 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Vėl v i suo t inas mar i jonų 
suvaž iav imas 

J Romą sugrįžau dar prieš 
popiežiaus Pauliaus VI vaini
kavimą. Iškilmingos Mišios ir 
visos vainikavimo apeigos bu
vo Šv. Petro aikštėje prieš ba
ziliką. Šv. Petro aikštė buvo 
perpildyta žmonėmis. Turėjau 
gerą įėjimui bilietą, bet vis 
tiek per užtvarą į rezervuotą 
kilmingiesiems vyskupams ir 
kardinolams skyrių manęs 
sargybiniai neįleido. Pastebė
jau, kad pro kitus vartus įeina 
su tokiais bilietais, jei ita
liškai nesusikalba. Tada aš 
pamėginau kalbėti lietuviškai, 
parodžiau Vatikano žurnalisto 
pasą. Tada jau man pradėjo 
aiškinti, kad eičiau tik į žur
nalistams skirtą vietą. O aš 
nuėjau iki pat altoriaus, k u r 
popiežius turėjo pradėti laiky
ti šv. Mišias ir kur aplink 
buvo vyskupai ir kardinolai. 
Turėjau su savimi poloroido 
aparatą. Pirmiausia nutrau
kiau kardinolus ir parodžiau 
jiems, kaip jie atrodo. Jie visi 
nustebo, kad taip greit pada
riau jų paveikslą. Tada jau 
man atsirado vieta tarp kardi
nolų taip, kad aš galėjau dary
ti nuotraukas, kai popiežius 

laikė Mišias. 
Tai buvo 1963 metais. Tais 

metais reikėjo man atvažiuoti 
į Romą į generalinę marijonų 
kapitulą atstovauti pavergtos 
Lietuvos provincijai. Tai buvo 
jau toks antras po karo su
važiavimas. Vyriausiu vadovu 
— generolu buvo išrinktas 
vyskupas Česlovas Sipovič, 
gudų marijonas, o pirmuoju 
patarėju — vicegenerolu per
rinktas kun. Pranas Brazys. 
Tada dar ir provincijų provin
cijolai ir jų patarėjai buvo ren
kami generalinėj kapituloj. 
Mane pažinojo iš Romos stu
dijų laikų lenkų marijonai, su 
kuriais lankiau universitetą. 
Visai nesitikint ir nelaukiant, 
mane išrinko Amerikos Šv. 
Kazimiero provincijos vyres
niuoju. Delegatams atrodė vi
sai paprastas reikalas balsuoti 
provincijolo pareigoms už vice-
provincijolą. Bet kitaip buvo 
nusiteikę kai kurie Amerikos 
atstovai. Aš daug kam buvau 
negeras, nes man gerai sekėsi, 
esant Marian Hills seminari
joje ir paskui JDrauge". Kun. 
Jonas Jančius, Šv. Kazimiero 
provincijos vyresnysis, Ameri
kos -atstovų vardu pareiškė 
viešą protestą. Protesto pag
rindas buvo, kad išrinktas ne 
amerikietis, nors pagal kons
tituciją provincijolu gali būti 
renkamas ir iš kitos provinci
jos marijonas. Pasijutau keis
toj, nemalonioj būklėj. 

Man atrodė, kad geriausia 
tuojau pareikšti atsisakymą. 
Pasitarus su kun. P. Braziu, 
nutarėm, kad reikia palaukt i 
ir stebėti, kaip viskas vyks to
liau. Mano draugai amerikie
čiai su manimi vengė kalbėti 
ir i mane vilkų akimis žiūrėjo. 
Tokius žvilgsnius matyti ir 
tylėti buvau jau ir anksčiau 
patyręs. Soldau lagerio virši
ninkas majoras j mane kaip 
vilkas žiūrėjo ir šaukė, kad jis 
mane gali čia pat sušaudyti . 

. Po dviejų savaičių mudu su 
kun P. Braziu nutarėm, kad 
atėjo laikas man atsisakyti 
nuo provincijolo pareigų, nes 
kapitula artėjo prie užbaigos. 
Atsistatydinimo kalboje pa
reiškiau, kad per dvi savaites 
gerai apsvarsčiau tą reikalą. 
Pasakiau, kad Šv. Kazimie
ro provincijos atstovai aiškiai 
parodė. k',<iose aplinkybės 
reikės man gyventi ir dirbti, ir 
p rąžiau priimti mano atsisa
kyme Tokiu atveju atstovams 

vel reikia balsuoti . Balsavimo 
rezul ta tas buvo, kad aš buvau 
perr inktas provincijolu beveik 
vienbalsiai. Tada mane pa
sveikino ir mano draugai ame
rikiečiai. 

Į Čikagą pargr įžau su pris
lėgta nuotaika. Pargrįžimo 
dieną buvo dalinis saulės už
temimas . Tai dar kitas ženk
las, kaip aš galvojau, kad ma
no darbai turės būti prieblan
doj. I r niekam apie tai nepa
siskųsi , nepasiguosi. Ir niekas 
t au nepadės. Liko tik vienas 
Dievas, kuriam gali pasiskųsti 
ir paprašyti pagalbos. Kai po 
karo jauni lietuviai kunigai iš 
Vokietijos pradėjo suvažiuoti 
į Ameriką, tai čia atrado vie
t inius lietuvius kunigus dau
giausia neprielankius. J ie at
važiavo pas savuosius, o savie
ji jų nepriėmė. J ie susirado 
sau amerikietiškas parapijas. 
Vysk. V. Brizgys visą laiką 
skelbė, kad reikia Lietuvai 
ruošti kunigus. Dabar visi ma
tome, kaip baigia išnykti lietu
viškos parapijos. Dabar jau 
ieškome kunigų iš Lietuvos, 
kur labai sunkiai a ts igauna 
religinis gyvenimas. 

S K E L B I M A I 

Jurus tiltas Palangoje, kur susirenka ir vietiniai, ir turistai sauleles vakare palydėti., 
nuotrauką, dar butų maloniau tai pamatyti vaizdajuostėje Eltos nuotrauka. 

Jeigu malonu pažvelgti į 

APIE LIETUVIŠKAS 
VAIZDAJUOSTES 

P r o v i n c i j o l o v e i k l a 
s u n k i o j e a p l i n k o j e 

Tos napalankios nuotaikos 
atvykusiems lietuviams kuni
gams iš dalies pasiekė ir kai 
kuriuos marijonus. Mano, 
kaip provincijolo, veikla buvo 
atsargi ir su t am t ikra baime. 
Visą laiką buvau įsitikinęs, 
kad gyvenime viskas priklau
so ne tik nuo Dievo, bet ir nuo 
žmonių. Su Antanu Maceina 
dažnai kalbėdavom apie tai. 
Man buvo aišku, kad vienuoli
ja i už viską yra svarbiau gauti 
gerus pašaukimus . Su ta min
timi pradėjau kur t i berniu
k a m s stovyklą Mar ian Hills 
seminarijoje. Kaip man atro
dė, tos stovyklos vasaros metu 
buvo reikalingos ir naudingos 
visai mūsų išeivijai ir ypač 
vienuolijai. Po poros metų su
silaukėm penkiolikos kandida
tų į marijonų vienuoliją. 
Mokslo metu j ie važinėjo į St. 
Procopius aukštesniąją mo
kyklą — High School. Su mo
kyklos vadovybe buvom susi
tarę savo kandida tus mokyti 
lietuvių kalbos, kuri bus už
skaitoma kaip svetimoji kalba 
mokykloje. Tas susi tar imas 
nepatiko kun. P. Cinikui, kun. 
St. Sapliui ir kun. P. Cibuls-
kiui, mano buvusiam šešerius 
metus studentu kun. semina
rijoje. Rudenį, mokslui prasi
dėjus, jie nutarė visus kandi
da tus atleisti, kaip netinka
mus į marijonų vienuoliją. Ži
noma, tas nutar imas buvo pri
tar iant jų vienminčiams drau
gams. O man, provincijolui. 
apie tai buvo pranešta tik po 
keletos dienų, kai visi kandi
datai buvo jau išvažiavę na
mo. Kai paklausiau kun. St. 
Saplį, kodėl atleidote visus 
kandidatus be mano žinios, tai 
j is a tsakė, kad jie nemoka sa
vo motinoms laiškų parašyti. 
Negalėjau toliau ką nors kal
bėti. Man buvo gėda klausytis 
tokio pasiaiškinimo. O tų kan
didatų j au nesugaudysi . 

Po šito įvykio man vis gal
voje pynėsi klausimas, ar Die
vas mums dar duos jaunų 
pašaukimų. Kartą pasiskun
džiau kun. Pranui Garšvai. 
kad mūsų darbai didėja, o 
pašaukimai mažėja. Kun. Pra
nas man labai aiškiai ir trum
pai pasakė: J<o tau rūpintis 
tais pašaukimais 9 Jeigu Die
vui jų nereikia, tai kam tau jų 
reikia?" Betgi Dievo veikimas 
yra suriš tas su žmogaus veiki
mu. J i s tarsi kiekvienam 
žmogui sako: „Nebūk mulkis. 
padėk man kurti naują pa-

Šio rašinio paskatino imtis 
iš X Pasaulio Lietuvų Bend
ruomenės seimo tribūnos iš
girsti žodžiai apie didžiulį lie
tuviškų vaizdajuosčių poreikį 
išeivijoje ir konkrečiai JAV. 
Kokia tai esanti svarbi ir 
veiksminga lietuviškumo pa
laikymo priemonė ir koks di
delis jaučiamas jos stygius. Jų 
laukia ir vaikai, ir suaugusie
ji. Lietuvoje taip pat dažnai 
skundžiamasi, kad trūksta in
formacinės video medžiagos 
apie mus pačius. Tą spragą 
kartais pildo užsieniečiai — 
Thoinas Wilbur ir David Bur-
gess prieš dvejus metus su
kūrę juostą „Vilnius — the 
Symbol of a New Europe". 

Prieš dvejus metus taip pat 
lietuvių grįžimo informacijos 
centras iškėlė idėją ir ėmėsi 
pastangų sukurti instrukcinį 
video užsienio lietuviams tais 
klausimais, kuriais daugiau
sia tenka patarinėti savo 
klientams — kaip gauti lietu
višką pasą, kaip gauti sveika
tos draudimą ir gydytis, kaip 
įsigyti (ar atgauti) nekilnoja
mą turtą, kokie yra mokesčiai, 
kaip atidaryti Lietuvoje bend
rovę a r įmonę, kaip gaunamos 
įvairių rūšių paslaugos ir pan. 
Buvo numatyta pateikti ir ne
didelę kultūrinio gyvenimo 
kroniką, akcentuojant tradici
nius kasmetinius renginius, 
parodyti, kaip gyvena kai ku
rie sugrįžę išeiviai, kaip veikia 
Užsienio lietuvių klubas. At
skiroje versijoje buvo tikimasi 
pateikti instrukcijas, kurios 
svarbios iš Sibiro ir NVS šalių 
sugrįžtantiems lietuviams, 
nes ypač tremtiniams reika
linga j iems vieniems aktuali 
informacija. Atitinkamai, 
įgarsinimas numatomas lietu
vių, anglų ir rusų kalba. 

šaulį"*. Šv. Matas aprašo, kaip 
Jėzus, matydamas minias, 
gailėjosi žmonių, nes jie buvo 
suvargę ir apleisti, lyg avys be 
piemens. Tada Jėzus tarė- mo
kiniams: „Pjūtis didelė, o dar
bininkų maža. Melskite pjū
ties šeimininką, kad atsiųstų 
darbininkų į savo pjūtį" 'Mt. 
9, 37-38). Taigi Dievas, įver
t indamas žmonių veikimą, 
laukia iš mūsų savo veikimui 
pagalbos. Ypač iš kunigų, vyrų 
ir moterų vienuolių, laukia J is 
tokios pagalbos. Šeimos yra 
taip pat atsakingos už pašau
kimų mažėjimą. Kai tėvas ir 
motina yra labiausiai susirū
pinę ir taip auklėja vaikus, 
kad tik kas iš jų neužsima
nytų būti kunigu ar sesele vie
nuole, Dievo malonė iš žmo
gaus pusės yra neįvertinta. 
Tarp Dievo ir žmonių turi būti 
meiles santykis. Dievas su sa
vo malonėmis prievartos žmo
nėms nedaro. O kunigų ir vie
nuoli g pašaukimo malonė yra 
ypatinga Dievo tarnyboje ma
lone. 

Šiai ' minčiai nebuvo nepri
tariančių. Priešingai. Visi 
karštai sveikino šį projektą, 
tiek išeivijos kraštų vadovai 
— JAV, Rusijos, PLB atsto
vybė Lietuvoje, tiek vyriausy
bės atstovai, išeivijos integra
cijos į Lietuvos gyvenimą ko
misija. Visi besilankantys Lie
tuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centre, kuriuos supa
žindinu su vaizdajuostės kū
rimo planais, taip pat pripa
žįsta, kad tai naudingas ir rei
kalingas darbas. Užsienio rei
kalų ministerijos atstovai pri
pažįsta, kad tai tikrai pravers
tų ambasadoms ir konsula
tams, tad nebūtų sunkumų 
vaizdajuostę platinti diploma
tiniais kanalais. 

Žinoma, tuoj pat iškilo pro
jekto finansavimo klausimas. 
Mūsų Informacijos centras, 
nenorėdamas pr"8§ytT papildo
mo finansavimo iš vyriausy
bės, ėmėsi ieškoti lėšų čia pat 
Lietuvoje. Juolab, kad pra
džioje radome įmonių, kurios 
domėjosi šia idėja ir ketino ją 
paremti, gaudamos už tai rek
lamą. Mes supažindindavome 
su glaustai išdėstytu vaizda
juostės aprašymu, scenarijaus 
projektu, numatoma auditori
ja, sąmata (72,000 Lt.) ir visa 
kita pageidaujama informaci
ja. Bet kaip tik tuo momentu, 
kaip perkūnas iš giedro dan
gaus, trenkė Rusuos krizė ir 
visi ėmė vaitoti dėl patirtų 
nuostolių. Labiausiai norintys 
dalyvauti dar siūlė vadina
mąją barterinę paramą, t.y. 
natūrą — savo transportą, 
aviakompanijos nemokamus 
bilietus (kur mums dabar 
skristi?), savo gaminius (ką 
mes su jais veiktumėm). Pa
grindinę sąmatos dalį sudaro 
profesionalios aparatūros ir 
montažinių nuoma, todėl jokia 
natūra mūsų negelbsti. Kitos 
galingesnės ir į naudą orien
tuotos vietinės bendrovės sa
ko, kad jų klientai yra čia, 
Lietuvoje, ir iš reklamos išei
vijoje jie nieko m peš. 

Aktyvių išeivijos veikėjų pa
tariami, kreipėmės paramos 
šiam tikslui į L etuvių fondą. 
Deja, gavome asakymą, kad 
dėl didelio prašymų skaičiaus, 
mums lėšų neužteko. Vėliau 
išgirdau žodinį paaiškinimą, 
kad Lietuvių : indas negali 
remti valstybinių institucijų. 
Tai labai suprantama, ir ne
žinau, ar galima argumentuo
ti tuo, kad me> inicijuojame 
projektą, kuris ra už institu
cijos ribų ir visa galėtų būti 
traktuojama ka.p programos, 
o ne institucijos rėmimas. 

Nenuleisdami rankų, mes 
koregavome bei išplėtėme 
vaizdajuostės bendrąjį tikslą 
ir pavadinome ją „Atvira Lie
tuva", kur jau kėlėme sau 
tikslus plačiau parodyti mūsų 
šalį. kaip daug palankių pusių 
turintį, ekonominį regioną su 

savais investiciniais privalu
mais. Tai pademonstruoti bū
tų galima per jau sėkmingai 
dirbančias Lietuvoje užsienio 
ir pačios Lietuvos įmones, ku
rių patirtis būtų naudinga 
naujai ateinantiems. Pažadė
jome, kad vaizdajuostė būtų 
demonstruojama ir per vieti
nes televizijas, o tai atremtų 
argumentą, kad kai kuriems 
rėmėjams reikalinga reklama 
vietoje. Norėdami patenkinti 
besireklamuojančių užsienyje 
poreikius, įgarsinimą numa
tėme lietuvių, anglų, ispanų, 
vokiečių, prancūzų ir rusų kal
ba, kad jis tiktų įvairiems 
tarptautiniams renginiams ir 
parodoms. Tokio reprezentaci
nio projekto sąmata pakyla iki 
120,000 Lt., o mūsų planas 
buvo iš tų pačių lėšų pagamin
ti ir minėtąją grynai instruk-
tažinę dalį. Tačiau kompanijos 
labiau suinteresuotos savo in
dividualių video klipų (com-
mercials) gamyba ir demons
travimu. 

Nepaisant visko, vaizdajuos
tės gamyba jau pradėta, ir už 
tai mes dėkingi išeivijos ir 
tautinių mažumų departa
mentui, skyrusiam 10,000 Lt., 
nes mūsų tikslai puikiai dera 
prie jų kultūros ir švietimo 
rėmimo programų. Atlikti pir
mieji filmavimai (4 seansai), 
nupirkta profesionalių kase
čių, sukurtas režisūrinis sce
narijus. Dar turime galimybių 
nufilmuoti maždaug vieną 
instruktažinę dalį. 

Visa ši, dar galutinio rezul
tatą nedavusi, patirtis vis tik 
buvo mums labai naudinga. 
Išeivijos jaunimo tarpe radau 
galinčių paskolinti skaitmeni
nę kamerą, kuri beveik ati
tiktų mūsų reikmes. Ieškom 
galimybių savarankiškam 
skaitmeniniam montažui. Vi
sa tai leistų gerokai mažinti 
sąnaudas. Užmezgėme daug 
ryšių, susipažinome su kino 
kūrybos ypatumais ir gali
mybėmis. Todėl, išgirdęs iš X 
PLB seimo tribūnos (o taip pat 
ir užkulisiuose) apie lietuviš
kų vaizdajuosčių poreikį išei
vijai, galiu drąsiai pasakyti, 
kad mūsų Informacijos cent
ras yra pajėgus padėti jį pa
tenkinti. Vadinasi, mes galime 
informuoti apie tai, kas Lietu
voje prieinama, organizuoti jų 
konvertavimą į pageidaujamą 
video sistemą ir siųsti užsa
kovams, būti tokių darbų ko
ordinatoriais tarp Lietuvos 
televizijos ir kino studijos. To
liau vystydami šią sritį, ga
lėtumėm atlikti konkrečius fil
mavimo, kopijavimo ir platini
mo darbus. 

Na, o šiai dienai džiaugtu
mėmės, jei atsilieptų tokie 
fondai, kurie priimtų, kad ir 
valstybinės institucijos inici
juoto bei prižiūrimo, bet ne 
valstybes vykdomo projekto 
paraišką, nes dabartiniame 
taupymo kontekste, kai trūks
ta būtiniausioms įstaigoms eg
zistavimo reikmėms (leidi
niams, bukletui, raštines prie-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Agentas Frank Zapofa ir OH. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat Hfe Street 

Te). (706) 424-6664 
(773)581-8664 

Window Washen Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mušt 
have valid dri ver's licensc and trans-
portauon Mušt be fluent in English 
LJi. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
7 REALTORS 
OHCimi M • MM 

E(7M141f-71M 
m-mu 

RIMAS L.STANKUS 
•Greto ir sažirangas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
' Perkama ir parduodama namua 
• Penaininkama nuolaida 

Kaune, Kęstučio 87-10, prie 
teatro, parduodamas 2 mieg 
butas 4-tame aukšte. Kaina 
$29,500 JAV. Teirautis Kau
ne, teL 011-370-7-22-97-50. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
1S metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
teL 708-422-4558. 

Kaune parduodamas 
naujas 9 kamb., 4000 kv. 
pėdų+ namas. Skambinti 

Lydijai, tel. 773-631-7406. 
HIVUU 

S JASYb' CONSJRUC l ION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidings", 

•soffits", "decks', "gutters", plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
„ S.Benetis, tel. 630-241-1912.M 

Padedame paruošti 
dokumentus studento vizai 

gauti. Skambinkite 
teL 773-398-5477 arba | 

773-220-4950. į 

MOVING! 
Saugu! Patikima! Patogu! 

Ilgametė kraustymo patirtis. 
TeL 773-206-8363. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration 
www.immigration-service.com 

773-585-9500 

NETIKĖTA VIEŠNAGĖ VAŠINGTONE 
(Atkelta iš 3 psl.) 

J a m lankantis 
Varšuvos konferencijoje, susi
darė įspūdis, kad Vakarų vals
tybių vadai, skuba įsiteikti Pu-
tin. Jo nuomone, šiuo metu 
yra kritiškas periodas ir mes, 
t.y. JAV, turi duoti Putin ži
noti, koks kelias ves į bendra
darbiavimą ir koks į bėdą. Pa
gal amb. Zoellick, ko siekia 
Putin: 1. išlaikyti Rusijos te
ritoriją bet kokia kaina, ar tai 
būtų laisvė, ar spaudos laisvė; 
2. bandyti sustiprinti Rusijos 
valstybę. Suprantama, kad 
yra negerai turėti byrančia 
valstybę, tačiau Putin pasirin
ko blogą kelią, kada jis bando 
grąžinti kraštą į seną centrinę 
kontrolę; 3. bandymas atstaty
ti Rusijos įtaką savo kaimy
nams; 4. Putin bandys daryti 
ką nors su ekonomika, tačiau 
kol kas nežinoma, ką jis pla
nuoja. 

Ironija yra ta, sakė amb. 
Zoellick, kad Rusija turi vieną 
galimybę sėkmingai išvystyti 
modernią valstybę: užmiršti 
savo imperialistinę praeitį. 
Todėl stiprūs ir pajėgūs kai
mynai Rusijai būtų parama. 
Šito Rusija nenori suprasti ir 
tebegalvoja pagal 19 amžiaus 
logiką, jog tik silpni kaimynai 
yra geriau. 

Reikia būti su Rusija atvi
riems iš pat pradžių. Pagal jį, 
čia Strobe Talbott problema. 
Su Scowcroff dirbant, jis gali 
pakeisti savo poziciją, o Con-
nie Rice simpatijos yra jos 
ryšiai per Rusijos istoriją ir 
dėl to mes neturėtume rūpin
tis. Neteisingai interpretuoja
mas jos pasisakymas. 

P. Steve Hadley paminėjo, 
kad ne tik NATO narystė yra 
svarbi, bet ir ekonominis iš
plėtimas svarbus toms valsty
bėms. 

Ambasadorius Paul Wolfo-
witz paminėjo, kad visi trys 
dalyvaujantys Bush patarėjai 
yra NATO plėtimo komitete ir 

menėms), apie tai užsiminti 
biudžeto planavime būtų ypa
tingai prastas tonas. 

Ži lv inas Bcliauskas 
Direktorius 

sutinka su iškelta nuomone, 
jog labai svarbu NATO plėtros 
procesą užbaigti, tas valsty
bes įtraukti į Vakarų sąjun
gas, kas naudinga abiem or
ganizacijom — NATO ir Euro
pos Sąjungai. Jis sakė nesu
tinkąs su teigimais, kad naujų 
narių įvedimas yra veiksmas 
prieš Rusiją. 

P.S. Hadley paminėjo, jog 
Vilniaus doktrina yra labai 
svarbus įvykis, parodantis, 
kad tos valstybės nori kartu 
dirbti. 

Užbaigiant šį gan ilgą pra
nešimą, norėčiau paminėti, jog 
posėdis buvo nepaprastai 
svarbus. Ne dėl to, kad gavom 
visus mus patenkinančius at
sakymus, ko ir negalėjom 
laukti. Sprendimai ateis iš gu
bernatoriaus George W. Bush. 
Svarbiausia, kad jo atstovai 
išgirdo mūsų mintis, pasiūly
mus ir susirūpinimus. Jie la
bai kruopščiai užsiraSinėjo 
duotus pareiškimus. Labai 
svarbu, kad šį susitikimą or
ganizavo Senato užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas, la
bai įtakingas senatorius Mitch 
McCollen. Ir kaip minėjau, be 
gubernatoriaus Bush trijų at
stovų, kurie yra ir NATO 
plėtros komitete, dalyvavo Se
nato daugumos vado senato
riaus Trent Lott, užsienio poli
tikos reikalams patarėjas Cris 
YVilliams. Tad turėjome geras 
ausis, į kurias buvo pasakyta 
daug. Ypač malonu, kad iš 
Centro ir Rytų Europos Koali
cijos susilaukta daug paramos 
Lietuvos reikalams. 

• Kretinga. Liepos 15 d. 
Telšių vyskupas A. Vaičius » 
pašventino Kretingoje įsikū
rusį klarisių vienuolyną. Kon
templiatyviosios Šv. Klaros se
serys į Lietuvą atvyko prieš 
dvejus metus iš Italijos, Man-
tuvos vienuolyno. Į jį noviciato 
vienuoliškajam ugdymui prieš 
kelerius metus išvyko 7 lietu
vaitės, š iuo metu naujai pa
statytame vienuolyne gyvena 
4 lietuvės ir viena sesuo italė. 

l i . 

http://www.immigration-service.com
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Birutė Šlepetyte Venskuvienė ir ambasadorius Adolfas Venskus 

PRASMINGAS A. A. BIRUTĖS 
ŠLEPETYTĖS VENSKUVIENĖS 

GYVENIMAS IR DARBAI 
kitataučius su 1999 m. birželio mėn 12 d. 

Viešpats netikėtai pasišaukė 
pas sava a. a. B. Venskuvienę. 
Tuo metu ji buvo apsupta savo 
vyro amb. Adolfo Venskaus, 
sesers dr. Aldonos Janačienės, 
kunigo, gydytojos ir gailestin
gos, sesers. Nuo to skaudaus ir 
liūdna įvykio jau praėjo viene
ri metai. 

Visi dalyvavusieji laido
tuvėse šiais metais prisimena 
jį)S netektį ir iškilmingas šv. 
flišiaš, kurias atnašavo prel. 
Jonas Petrošius, lietuvių Mi
sijos vadovas Prancūzijai ir 
kun. klebonas Roger Šv. 
Rožinio bažnyčioje, Paryžiuje, 
SČ. Maur apylinkėje. 

Vewnės karstas buvo ap
dengtas mūsų trispalve vė
liava, ant aksominės pa
galvėlės padėtas šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II a. a. Birutei įteik
tas „Pro Ecclesia et Pontifice" 
ordinas už jos didelius nuopel
nus—Lietuvai ir Bažnyčiai. 
G?ėlių~ vainikai ir puokštės 
supo velionės karstą. 

Laidotuvėse dalyvavo daug 
diplomatų, draugų, pažįsta
mų, įvairių organizacijų at
stovų iš Lietuvos, Prancūzijos, 
Belgijos ir Vokietijos. Po jų 
visi palydėjo Birutę į amžiną 
poilsį Conde kapinėse, kur da
bar stovi lietuviškais motyvais 
papuoštas paminklas, pastaty
tas jos vyro Adolfo. 

Š.m. birželio mėn. 12 d. jau 
suėjo metinės kaip savo tarpe 
nebeturime garbingos ir tau
rios Lietuvos dukros Birutės 
Venskuvienės. Šia proga už 
jos vėlę buvo aukojamos šv. 
Mišios, kurias aukojo taip pat 
prel. Jonas Petrošius, lietuvių 
Misijos vadovas ir kun. Andre 
Grandjean toje pačioje Rožinio 
bažnyčioje. Buvo lankomos ka
pinės ir sukalbėtos maldos. 

B irutės V e n s k u v i e n ė s 
b ū d o b r u o ž a i 

A. a. Birutė Venskuvienė 
pasižymėjo išmintimi, plačia 
kultūra, erudicija, maloniu 
būdu ir draugiškumu. Jautri 
visiems žmonėms, gamtai ir 
aplinkai, ji buvo gera patarėja 
ir vadovė įvairiose organizaci
jose. Žodžiu ir raštu gerai 
mokėdama keletą svetimų 
kalbų ir turėjusi didelį paty
rimą, Birutė daug pasitarnavo 
tarptautinėje veikloje tinka
mai pristatydama mūsų pa
vergtos tautos kančias ir 
siekius išsilaisvinti nuo pa
vergėjų. 

Pilnai idealizmo Birutei itin 
buvo svarbios religinės, tau
tinės ir dvasinės vertybės. 
Viena iš Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos atkūrėjų, at
gavus Nepriklausomybę 1990 
m., ji turėjo daug vilčių Ir 
tikėjimo geresnei ir laiminges
nei Tėvynės ateičiai. 

Velionė labai mėgo lite
ratūrą, muziką, teatrą, ypač 
operą ir baletą. Pati gerai 
skambino pianinu ir grojo 
akordeonu. Paryžiuje buvo lie
tuvių tautinių šokių akompa-
niatore ir su visa grupe kelis 
kartus važinėjo po Prancūziją 

supažindinti 
šiuo menu. 

Venskų namai Paryžiuje 
tebėra papuošti A. Galdiko, R. 
Viesulo, Liutkaus, Mončio ir 
daugelio kitų menininkų pa
veikslais ar skulptūromis. 
Knygų lentynos pilnos ver
tingų lietuvių ir svetimų 
kalbų kūrinių. Tenka pa
brėžti jos darnų ir tamprų 
bendrą gyvenimą su vyru 
amb. Adolfu Venskum. Jie per 
ilgus metus moraliai palaikė 
viens kitą, visais atžvilgiais 
bendradarbiavo. 

A. a. Birutė Venskuvienė 
buvo visų gerbiama, kilni ir 
pasiaukojanti asmenybė. Jos 
netektis giliai palietė ne tik 
artimuosius, bet taip pat visą 
lietuvių visuomenę bei kitų 
tautybių žmones ir vadovus. 

Užuojautos, telegramos ir 
gėlės per keletą mėnesių 
plaukte plaukė iš visų pasau
lio kraštų į jos vyro amb. A. 
Venskaus namus Paryžiuje ir 

Aldonos Niujorke. Sis 
pagarbos ir meilės nuoširdus 
pareiškimas sustiprino arti
muosius, visą giminę ir gau
sius draugus plačiame pasau
lyje. 

Katalikiškoje veikloje 

Visuomeninėje veikloje Bi
rutė Venskuvienė pradėjo 
reikštis išeivijoje — Tubin-
gene (Vokietijoje) ateitininkų 
tarpe. 1947-1949 metais 
„Šatrijos" korporacijos valdy
bos narė. 1948 m. „Ateityje" 
redagavo mergaičių skyrių. 
1949 m. išrinkta Paryžiaus 
Ateitininkų būrelio pirmi
ninke. 1951-1953 m. Ateiti
ninkų tarybos narė Vakarų 
Europoje. 

1951 m. Paryžiuje įsisteigus 
Pasaulio Lietuvių katalikių 
organizacijų sąjungai PLKOS 
— centro valdybos narė 
kultūriniams reikalams. Nuo 
1953 m., PLKOS centrui per
sikėlus \ JAV, Birutė Vensku
vienė paskirta PLKOS atstove 
prie Pasaulio Katalikių mo
terų organizacijų unijos 
(UMOF). 1957 m. išrinkta 
šios didžiulės pasaulinės kata
likių organizacijos (38 milijo
nai narių) Tarptautinio biuro 
nare, atstovaujant Lietuvos ir 
visų pavergtų tautų kata
likėms moterims. Toms parei
goms perrinkta visoms trims, 
pagal UMOFC statutą, kaden
cijoms (12 metų). Ji aktyviai 
dalyvavo šio Biuro posė
džiuose įvairiuose kraštuose. 

Birutė Venskuvienė taip pat 
nuolat dalyvavo pasaulio ka
talikių moterų kongresuose ir 
konferencijose Anglijoje, Pran-
cūzijoje, Belgijoje, Austrijoje, 
Šveicarijoje, Italijoje, Airijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje, Indi
joje, JAV ir Kanadoje — atsto
vaudama PLKOS, skaitydama 
paskaitas, atlikdama prane
šimus, informuodama Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų 
padėties klausimais. 

1961 m. susidarius prie Pa
saulio Katalikių moterų or
ganizacijų unijos (UMOFC) 

Tylos Bažnyčios komisijai, Bi
rutė Venskuvienė išrinkta jai 
pirmininkauti. Šioji komisija 
nuolat kėlė sunkią Katalikų 
Bažnyčios padėtį komunizmo 
pavergtose tautose per tarp
tautines institucijas, įvairių 
kraštų spaudą ir 65-ių pa
saulio kraštų katalikių orga
nizacijas. 

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
organizacijų sąjungos atstovės 
B. Venskuvienės iniciatyva ir 
pastangomis Tarptautinėje Ka
talikių moterų organizacijų 
unijoje (UMOFC) įsteigta 
Žmogaus teisių komisija, ku
riai pradžioje pirmininkavo. 

1964 m. Jo Šventenybė Pau
lius VI Birutę Venskuvienę 
apdovanojo „Pro Ecclesia et 
Pontifice" ordinu už veiklą 
Katalikų Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai. 

Kitose organizacijose 
Nuo 1951 m. Paryžiuje daly

vavo tarptautinėje Krikščio
nių demokratų veikloje. Il
gesnį laiką buvo jų leidžiamo 
biuletenio „Nouvel Horizon" 
redakcijos narė. Dalyvavo 
tarptautiniuose Krikščionių 
demokratų kongresuose Va
karų Europoje. 

Nuo 1953 m. — Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to tarybos narė. 1955-1963 
metais Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bos vicepirmininkė. 

1957-1989 metais Birutė 
Venskuvienė reiškėsi Europos 
sąjūdžio veikloje (centras 
Briuselyje). Šio tarptautinio 
Sąjūdžio 25-kių kraštų su
dėtyje veikė Lietuvių komite
tas, kuris suvažiavimuose ir 
įvairiose konferencijose plačiai 
informuodavo apie padėtį Lie
tuvoje. 

Žurnalistinis darbas 
Po studijų Tubingeno (Vo

kietijoje), Paryžiaus Sorbonos 
universitetuose ir Paryžiaus 

Žurnalistikos institute, Birutė 
Venskuvienė šalia visuome
ninės veiklos reiškėsi ir 
žurnalistiniame darbe. Bendra
darbiavo „Drauge", „Euro
pos lietuvyje". „Moteryje", 
.Ateityje", •Šaltinyje", „Echo 
des Francaises", „Echanges", 
„Etudes", .Nouvel Horizon", 
„Bulletin" d'Information de 
lTJnion Mondiale des Organi-
sations Feminines Catho-
liąues", „Die Christliche Frau" 
irkt. 

Pats reikšmingiausias B. 
Venskuvienės pasireiškimas 
šioje srityje — Eltos prancūzų 
kalba Biuletenio redagavimas. 
Ji tuo rūpinosi 1967-1989 me
tais, supažindindama Prancū
zijos, Belgijos, Šveicarijos, Ita
lijos, Portugalijos, Kanados, 
Šiaurės Afrikos skaitytojus ir 
informacijos centrus su pa
dėtimi sovietų okupuotoje Lie

tuvoje, jos teise į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Eltos 
prancūzų kalba Biuletenis pa
siekdavo aukščiau minimų 
kraštų ambasadas, vyriau
sybes, parlamentų narius, po
litikus, visuomenininkus, žur
nalistus, informacijos centrus. 
Eltos prancūzų kalba Biulete
nio žiniomis rėmėsi politiniai 
sluoksniai ir įvairios organiza
cijos Lietuvos padėčiai pažinti 
ir išnagrinėti, universitetų 
studentai Eltos medžiaga nau
dojosi savo tezėms ir t.t. 

Eltos prancūzų kalba Biule
tenyje šalia kitos informacijos 
dažnai tilpdavo „Katalikų 
Bažnyčios kronikos" ištrau
kos, skelbiant laisvam pasau
liui apie persekiojamą Lietu
vos Bažnyčią ir nepalau
žiamus dvasioje tikinčiuosius. 

PLKOS informacija 
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ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
Inž. JUOZAS 

GIBAITIS 

Jau suėjo šešiolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 
1984 m. rugsėjo 3 d. 
Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną 
Ramybę. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti Velionį Juozą savo maldose. 

Nul iūdęs sūnus . 

WW-
KĄPA86SltTĄIRPJAI 

B 
liaudies mmes tfcfįfefjjkiltf t7~to8 slų 

sertifikatą RiiR Personai Banke. 

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimtį. 
Jūsų santaupos atneš gražų derliui 

Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros. 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei, Editai Ziurinskienei ar Jūrai Antanaitytei. 

\ / . 

Į-rrst — Personai Bank 
/ \ 

Buildittg Personai Banking Relatt€>nshifrsSM 

n R I V E t J P : 
15255 S. 94th Ave. 
Orland P ark, IL 

15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

(in the InTrust building) 

Membcr 
FDIC 
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A. t A. 
BRONISLAVA ALEKNIENĖ 

Mirė 2000 m.rugpjūčio 28 d., sulaukusi 83 metų. 
Gyveno Evergreen, CO, anksčiau Čikagoje.Gimė 

Lietuvoje, Jonavoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Jokūbas, duktė Rita Wanninger, 

anūkai — Paul su žmona Sheila ir vaikais, Laura 
Wanninger, Dawn Bergum su vyru John; dukterėčios su 
šeimomis — Zita Rahbar, vyras Darius, Zita Ralienė, 
vyras Antanas, Danutė Vertelkienė, vyras Petras. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 31 d. nuo 
8 v.r. iki 10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės ketvirtadienį, rugpjūčio 31d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. 
Bronislava bus palaidota Šv. Kazimiero l ie tuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė, anūkai ir kiti g iminės . 

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

A. t A. 
MATILDA BARSKEVIČIENĖ 

BALTRAMONAITYTĖ 
Mirė 2000 m. rugpjūčio 28 d. 10 vai. ryto, išgyvenusi 

ilgus, aktyvius metus. 
Gyveno Oak Lawn, IL. Anksčiau Čikagoje. Gimė 

Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Zita Ewert, sūnus Raymond, marti 

Elizabeth, penki anūkai. 
Velionė Matilda buvo žmona a.a. Vlado. 
A.a. Matilda pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 31 d. 

nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. 

Laidotuvės penktadienį, rugsėjo 1 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į St. Cajetan bažnyčią, 
11234 S. Artesian, Chicago, IL, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Matilda 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, marti ir anūkai. 

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

A.tA. 
JONAS KAVALIAUSKAS 

Mirė 2000 m. rugpjūčio 26 d., sulaukęs 96 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 

Lietuvoje, Panevėžio mieste. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko sūnūs — Jonas, marti Angelė, Juozas ir 

Rimas, dukra Rūta su šeima, sesuo ir kiti giminės 
Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai, Krikščionių 
demokratų partijai, Aukštaičių klubui, ilgus metus 
darbavosi laikraštyje „Lietuvių balsas". 

Velionis pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 4 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės ketvirtadienį, rugpjūčio 31 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Jonas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, dukra, sesuo ir kiti g iminės . 

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

A. t A. 
VYTAUTUI KAČINAUSKUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai 
VALERIJAI KRASAUSKIENEI, jos vyrui 
VYTAUTUI ir jų šeimai. 

Juozas Ališauskas ir šeima 

Genovaitė Ališauskaitė Lietuvoje 
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DRAUGAS' įsr 

» 



DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 30 d., trečiadieni* 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" gegužinėje linksmus reginius stebėjo (iš kairės): Aistė Šeškaitė, 
Medą Mikalauskaite ir Matas Orentas. Nuotr. Jono Kuprio 

Skaniu kugeliu, pyragai- J e i t u r i t e p r o b l e m ų d ė l 
čiais ir kavute vaišinsime rug- a lkohol io va r to j imo , galite 
sejo 10 d. Cicero parapijos sa- skambinti Jurgiui tel. 773-
lėje tuoj po 9 val.r. lietuviškų 881-1451. Taip pat kiekvieną 
Mišių. Po pasivaišinimo vyks trečiadienį 7 val.v. galite at-
dr. Petro Kisieliaus pasidalini- vykti į „Seklyčią", 2715 W. 
mas naujausiomis žiniomis bei 71st Str. Visada Jums padėsi-
įspūdžiais iš Lietuvos. Cicero 
apylinkės LB valdyba širdin
gai kviečia atvykti ir pasiklau
syti įdomių žinių, o taip pat ir 
skaniai pasivaišinti. 

Algimantas Barniškis 
gros rudens šventeje-geguži-
nėje, kuri vyks rugsėjo 3 d. 12 
vai. Pasaulio lietuvių eentro 
sodelyje. Vaišinsime skaniu 
lietuvišku maistu - cepelinais 
su mėsa ir varške, kotletais, 
kava, pyragaičiais. Maloniai ir 
greitai patarnausime, o taip 
pat kviesime traukti pinigi
nius prizu>. Kviečiame paben
drauti gražioje besibaigiančios 
vasaros gamtoje, nes kiti ren
giniai jau vyks salėse. 

Šiluvos a t la idai prasidės 
rugsėjo 7 d., ketvirtadienį. 
6:30 vai.v. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 
Pamoksią sakys kunigas Ro

me. 
Violeta Kara l i enė , gyve

nanti Lemont, IL, Pasaulio lie
tuvių centro administratorė, 
St. Džiugo fondui padovanojo 
visą komplektą Funk & Wag-
nalls New Encyclopedia, kur i 
buvo pasiųsta į Lietuvą. 

Kun. A n t a n a s Z a k a r a u s 
k a s , buvęs Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos klebonas, pa
guldytas į Christ Hospital, 
4440 W. 95th Str., Oak Lawn. 
Operaciją kunigui padarė dr. 
Daniel Giržadas, - mat kuni
gas krito ir susilaužė koją. Da
bar kun. A. Zakarauską pri
žiūri dr. Edmundas Razma. 

„Net iesa , k a d t a r y b i n i a i s 
l a ika i s buvo verčiama dai
nuoti tik apie Leniną ir part i
ją. Aš visada rasdavau gra
žiausių dainų apie tėvynę", -

Makrickas. Savaitės sako trijų dainininkų - Ramo-
dienomis pamokslai bus sako- jaus Motuzos, Aurimo Syruso 
mi per 9 val.r. ir 6:30 val.v. ir Vytauto Jurgelevičiaus dai-

Kada p a s k u t i n i k a r t ą r e 
gėjai gražią vaidilutę ar susi-
dūrei su šauniu riteriu? Kada 
paskutinį kartą matei gulbes 
ir povus? Kada paskutinį kar
tą padėjai Lietuvai? Nepra
leisk labai retos progos ir at
vyk į Lithuanian Mercy Lift 
Viduramžių-Medieval puotą, 
kuri vyks spalio 1 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. romantiškuo
se Montefiori soduose Lemon-
te, 11250 S. Archer Avenue. 
Skambinkite Linai Žliobienei 
tel. 630-725-9544. 

T a u t i n i ų šokių šokėjų 
g r u p ė s „ K l u m p ė " 20 m. 
veikla bus minima šeštadienį, 
lapkričio 11 d., 6 v.v. Midlane 
Country Club, 4555 W. York-
house Rd., Wadsworth, IL, LB 
Waukegan/Lake County apy
linkės ruošiamame rudens po
kylyje. 

TAUTODAILININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių tautodailės institu
tas rūpinasi lietuvių tauto
dailės meninių darbų kūryba 
bei jos puoselėjimu išeivijoje". 
Šį kultūrinį palikimą svarbu 
išsaugoti ir perduoti ateinan
čioms kartoms. 

Šiais metais per suvažiavi
mą bus aptariama ne tik LT 
instituto ateities veikla, bet ir 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto parengta vaizdajuostė 
- „Lietuvių liaudies menas, V 
dalis: Keramika ir margučiai", 
lektorius - dailininkas Anta
nas Tamošaitis. 

Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimas vyks š. m. 
rugsėjo 23 d., šeštadienį, 11 
val.r. Lino ir Rasos Veselkų 
sodyboje „Rambyne", 198 
Simpson Road, prie 11 kelio. 
Leeds-Grenville County, Onta-
rio - (Township of Rideau 
Lakęs). Daugiau informacijos 
skambinant LT instituto val
dybos pirmininkei Aldonai Ve-
selkienei tel. 613-382-8448 ar
ba Rasai Veselkienei tel. 613-
359-1160. Į suvažiavimą kvie
čiami nariai ir svečiai. 

LTI valdyba 
Atsiųsta paminėti 

Mišias (šeštadienį - 5 val.v.). 
Šiluvos atlaidų eisena ruošia
ma rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
1:30 val.p.p. Visi renkasi Ma
ria aukštesniosios mokyklos 
automobilių aikštelėje 1:15 
val.p.p. Kviečiame visas orga
nizacijas ir visus, kas gali at
vykti pasipuošę tautiniais rū 

navimo mokytoja Eleonora 
Rakauskienė. Savo gražiąsias 
dainas apie tėviškę, mamą ir 
žvaigždes trys dainorėliai su 
savo mokytoja atveža į Ame
riką, kur rugsėjo 8 d. ruošiasi 
koncertuoti Lemonte, o rugsė
jo 9 d. - Jaunimo centre. 
Įsigykite bilietus į šiuos kon-

bais. Paskutinė atlaidų diena certus „Seklyčioje" ir pama-
bus penktadienį, rugsėjo 15 d. tykite bei išgirskite, kokia da-
6:30 val.v. bar jaunoji Lietuva. 

LIETUVOS LIUTERONŲ VYSKUPAS IR 
DVASININKAI ČIKAGOJE 

tu jubiliejaus šventimą. 
Lietuvių liuteronų „Tėviš

kes" parapijoje tą patį sekma
dienį pamokslą sakys kun. 
Darius Petkūnas. kuris yra 
Lietuvos Evangelikų Liute
ronų Bažnyčios konsistorijos 
narys ir kaip kunigas aptar
nauja Kretingos bei Priekulės 
parapijas, dėsto Klaipėdos 
universiteto teologijos kated
roje. Pamaldose dalyvaus ir 
kiti jauni kunigai. Vyskupui 
H. Dumpiui išvykus, parapijos 
..šeimininko" pareigas laikinai 
atliks kun. Valdas Aušra. 

Abejose parapijose po pa
maldų Moterų draugijos vai-
šin- pietumis. Jų metu bus ga
limybė neformaliai susitikti 
.-u dvasininkais ir bažnyčios 
tarnautojais iš Lietuvos. Savo 
apsilankymo metu svečiai bus 
supažindinti su Čikaga ir jos 
įžymybėmis, susipažins su 
mūsų parapijų gyvenimu. 
Kviečiame visa Čikagos ir 
apylinkių lietuvišką visuome
nę, o ypač protestantus, arti
miau -usipažinti su liuteronų 
dvasininkais iš Lietuvos. Die
vas telaimina šią mūsų gali
mybe artimai pabendrauti su 
tikėjimo broliais ir seserimis 
iš tolimosios Tėvynės. 

Rugsėjo 2-4 d. (Labor Day 
savaitgalį* Ziono evangelikų 
liuteronų ir lietuvių liuteronų 
..Tėviškės" parapijose lankysis 
Evangelikų Liuteronų Bažny
čios Lietuvoje vyskupas Jonas 
KaKanas kartu su 14 kunigų 
ic bažnyčios darbuotojų. Jie 
atvyks iš Concordia teologinės 
-eminarijos. Ft. Wayne. kur 
nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 
15 a. dalyvauja jiems sureng
tame specialiame seminare 
;•.;,:<• Bažnyčios misijos darbą 
Dievo sukurtame pasaulyje. 
Reikia paminėti, kad šiais 
melais liepos 29-30 d. vyku
siame Lietuvos Evangelikų 
Liuteronu Bažnyčios sinode, 
kuri> vyksta kas 5 metai ir 
yra aukščiausia šios Bažny
čios sprendžiamoji institucija. 
buvo priimtas nutarimas eiti i 
suartėjimą su Liuteronų Baž-
nyčia — Misūrio sinodu, ku
rios seminarijoje ir lankosi ši 
didelė grupė Lietuvos liute
ronų dvasininku ir bažnyčios 
darbuotojų. 

Lietuvos Liuteronų Bažny
čios vyskupas Jonas KaKanas 
rugsėjo 3 d., sekmadienį, sa-
kys pamokslą 11 vai. lietuviš
kose pamaldose. Šis apsilan
kymas ir vyskupo pamokslas 
pradės Ziono ev. liuteronų 
bažnyčios įkuria* 90-ties me-

K o k i u s k l a u s i m u s s p r e n 
dž i a Lietuvos šauliai savo 
rugpjūčio mėnesio „Trimito" 
žurnale? Jie rašo apie Min
daugo karūnavimo - Valsty
bės dienos iškilmes, jaunųjų 
šaulių perspektyvas, spausdi
na šaulių sąjungos štabo ir 
rinktinių antsiuvų lentelę, 
aprašo jaunimo stovyklas, duo
da patarimų, kaip elgtis oku
pacijos sąlygomis. Taip pat 
publikuojamas istoriko Edvar
do Gudavičiaus straipsnis 
„Kas įvyko po Žalgirio mū
šio?". „Trimito" redakcijos ad
resas: Laisvės ai. 34, LT-3000 
Kaunas, Lietuva; ei. paštas 
trimitas@takas.lt 

• A.a. J a n i n o s P a š k u t ė s 
a tmin imą p a g e r b d a m a , An
tanina Rejerienė, Oak Lawn, 
IL, siunčia $50 Lietuvos vai
kams . Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o auko
tojai dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našla ič ių globa" , 2711 West 
71 Str. , Chicago , IL 60629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SPulaaki Rd., Chicago. IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S JCedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 778-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

Kun. Va ldas A u š r a 

ADVOKATAS 
Vytenis l i e tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo*) 
TeL 773-284-0100. 

Tel. 630.287-0200, Lemont, IL 

mailto:trimitas@takas.lt
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GRAŽI ŠAUS 

Žinau aš gražią šalį, 
Žinau aš ją tikrai. 
Ten kryžiai galvas kelia. 
Ir rausta putinai. 

Ten žydi rūtos, rožės, 
Ten tulpės ir daina... 
Dangaus žydrynės grožis — 
Kaip lino galvena. 

Ten Nemunas banguoja 
Didingas ir platus, 
Jūružė mėlynuoja, 
Skalaudama krantus. 

Tai tu, Tėvyne mano, 
Tai tu tokia esi. 
Laimužė čia gyvena 
Nežemiškai šviesi. 

Tavęs, brangi šalele, 
Ilgiuosi visados, 
Tavęs neatiduosiu 
Už nieką — niekados! 

Viktoras Šimaitis 

RUGPJŪČIO MĖNUO 

Šį mėnesį nedaug prisimin
tinų dienų. 15 dieną buvo Žo
linė, kurią paminėjome. 23 
dieną liūdna šventė — Juodojo 
kaspino diena. 1939 m. rug
pjūčio mėn. 23 dieną du dik
tatoriai — fašistas Hitleris ir 
komunistas Stalinas, per savo 
atstovus Ribbentropą ir Molo
tovą, pasirašė dokumentą, 
kuriuo pasidalino svetimas 
žemes. Lietuva su kitomis Pa
baltijo valstybėmis atiteko 
Stalinui. Jūs jau visi gerai ži
note, koks buvo žiaurus tas 
penkiasdešimties vergijos lai
kotarpis. Lietuva neteko treč
dalio savo geriausių žmonių. 
Jaunimą auklėjo bedieviška 
dvasia. To auklėjimo vaisiai ir 
dabar atsiliepia. Kai nėra Die
vo, nėra nė sąžinės. Per nesą
žiningus valdžios žmones nu
kenčia dorieji ir patriotiškai 
nusiteikę. Todėl šiandien Lie
tuvoje daug skurdo ir vargo. 
Lietuvoje ruošiami liūdni mi
nėjimai. Tautinės vėliavos 
perrišamos juodu kaspinu, 
kaip gedulo ženklu. Todėl ši 
šventė ir pavadinta Juodojo 
kaspino diena. Neužtenka 
vien prisiimnimais gyventi, 
reikia ir ryžto, grįžti pas Die
vą ir vykdyti Jo dešimt įsa
kymų. 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

(Tęsinys) 

Tikiuosi, norėtum paklausti, 
kaip gi tuos tikruosius kelius 
atsekti, kaip atsidūrus kryž
kelėje, pasir nkti?... Užeik į 
bažnyčią ramesniu laiku. Ne 
tam, kad žmonėms pasirody
tum, bet kad su Dievu pasi
kalbėtum. Žmogaus kalba su 
Dievu yra malda. Malda gal 
net be žodžių, bet susikau
pime iš šird;es gelmių. Pasi
rinkus nuošalesnį bažnyčios 
kampelį, pasimelsk. Pamiršu
si viską paskęsk maldoje, lyg 
nieko daugiau aplinkui nebū
tų, tik tu ir Jis, Gerasis Gany
tojas. Ir pajusi Jo spindulius, 
pajusi atsakymą į daugelį 
klausimų. Jis išsklaidys tavo 
abejones, paguos, nuramins ir 
sutvirtins. 

Antanas Rinkūnas 
Pedagogas ir vadovėlių auto

rius 
(Bus daugiau) 

PAGALVOKITE NR 14 

ii 

Jeigu šiandien gyventų vaidila, bū
tų irgi susirūpinęs Lietuvos ateiti
mi... 

Atimkit man viską — rūbą, 
turtą, žemės garbę, tik palikit 
man išsikovotą dorovingumą; 
tuomet aš vis tiek liksiu lai
minga ir turtinga, nes tada 
niekas man nepajėgs išplėšti 
mano Dievo; o Dievas yra vis
kas. 

Poetė Marija Aukštaitė 

KREGŽDĖS ANT 
NUKRYŽIUOTOJO 

PEČIU 
(Tęsinys) 

— Ką čia, fabrikų darbas — 
ne mūsų žmonėms. 

— O Benediktas dievdirbys. 
Galima paprašyti. 

— Aš jau senas, vaikeli, po 
manęs kas čia ateis, galės rū
pintis nauju Kristumi. 

Zakristijonas prisiminė dar 
kregždes: 

— Bet, klebonėli, ten paukš
čiai ant jo galvos įsimetė. 

— Kokie paukščiai? 
— O kregždės, tėveli. 
Klebonas negalėjo pasigirti 

savo girdėjimu. Jam visą laiką 
bažnyčia buvo pilna vargonų 
balsų, tokių vienodų, monoto
niškai ūžiančių. Negirdėjo jis 
ir kregždžių. 

— Niekus plepi, — pyktelėjo 
klebonas, — geriau dulkes pa
šluostytum, jau perbristi ne
galima. 

Zakristijonas žinojo, kad da
bar su klebonu ginčytis nerei
kia, nenusileis, dar prie darbo 
pristatys. O be to, jis tuoj su
mojo: pasišnekės su Benedik
tu, ir bus gerai. 

Žmonės pastebėjo bažnyčio
je, kad jų medinis Kristus, ku
ris buvo tiek laiko voratinklių 
užuolaidom apdengtas ir dul
kių apklotas, prasišvietė ir 
pralinksmėjo. Tačiau niekas 
nekreipė dėmesio į kregždes, 
kurios virš Nukryžiuotojo pe
čių ir kiaušinėlius sudėjo, ir 
vaikus išperėjo. Ir Kristui bu
vo gera girdėti už savo nuga
ros linksmą cypsėjimą ir jaus
ti švelnų pečių kutenimą. Ta
da jis pralinksmėdavo ir šyp
sodavos. Toji šypsena atvedė 
vis daugiau ir daugiau žmonių 
į bažnyčią. 

Kartą, kai už jo pečių judėjo 
linksmi kregždžiukai, staiga 
vienas žmogus, sušuko: Kris
tus šypsosi! Ir visi matė, aiš
kiai matė Kristaus veide ma
lonią įsižiebusią šypseną, kaip 
dobilo žydėjimą. Ar tai buvo 
tas senasis medinis Kristus? 
Žmonės krito kniūbsčia ant že
mės ir šaukė: stebuklas, ste
buklas. Ir jie pajuto, kaip vo
ratinkliais aptrauktos jų šir
dys pralinksmėjo, ir giedruma 
atėjo pas juos. 

Paulius Jurkus 
(Bus daugiau) 

1. KUQ pasižymi šikšnospar
niai: gera klausa, išvystyta 
uosle, puikiu matymu? 2. Ką 
bendro turėjo Juozas Pilsuds
kis su Bezdonių miesteliu? 3. 
Kokia yra žodžio kardinolas kil
mė? Atsiuntė kun. dr. E. Ge
rulis. 4. Jei atsikeltų, dangų 
paremtų, jei prakalbėtų, daug 
pasakytų, jei rankas turėtų, 
vagį pagautų. 5. Juodas gai
dys margas vištas veda. 6. 
(Kryžiažodis). I langelius įra
šykite čia išvardintų Lietuvos 
vietovių bažnyčių pavadini
mus: 1 Plungės raj. 2. Kupiš
kio. 3. Šiaulių. 4. Utenos. 5. 
Vilniaus (Šv. Antano). 6. Šiau
lių. 7. Trakų. 8. Klaipėdos. 9. 
Klaipėdos. 10. Kaišiadorių. 11. 
Mažeikių. 12. Varėnos. 13. Ra
seinių. 14. Kelmės. 15. Jurbar
ko. Čia paminėti rajonų pava
dinimai, kuriuose yra Šv. An
tano bažnyčių pavadinimai 
vietininkų linksnyje. Rašyti iš 
viršaus žemyn. Sudarė And
rius, Simonas ir Agnė Žvirb
liai iš Šiauduvos kaimo, Šila
lės raj. 7. (Lentelė). Į tuščius 
langelius įrašykite skaitlines 
pagal duotus nurodymus. 
Skersai: 1. Į tų skaičių sumą 
įeina ir 11. 3. Kiekvienas 
skaitmuo yra didesnis už prieš 
tai esantį. 5. Kiekvienas skait
muo lyginis ir trimis didesnis 
už prieš tai esantį. Žemyn: 1. 
Visi skaitmenys lyginiai ir 2 
didesni už prieš tai esantį. 2. 
Sudėję skaitlines turite gauti 
19. 4. Suraskite mane! Nėra 
O. 8. Ar Auckland salos pri
klauso Australijai ar Naujajai 
Zelandijai? 
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1. Muzikos terminologijoje, 
sekant italus, do, re, mi ir t.t. 
reiškia gamos tonų pavadini
mus. Tie patys gamos tomai 
Amerikoje yra vadinami: c, d. 
e, f, g, a, h. 2. 1997 m. žinio
mis, nuo 1990 metų Lietuva iš 
savo gelmių šaltinių gavo 
600,000 tonų alyvos. (Lithua-
nian Weekly, Nr. 19, Vilnius, 
1997). 3. Teisingas kirčiavi
mas: Beržai ir Biržai. 4. Gy
vatė. 5. Mėnulis ir žvaigždės. 
6. J. Marcinkevičius. 2. Mazi

liauskas. 3. Kačiukaitė. 4. 
Juknevičius. 5. Burkus. 6 
Krane, 7. Caretto. 8. Roj. 9. 
Jasiūnaitė. 10. Spengla. 11. 
Žemaitytė. 12. Žilinskas. 13. 
Bulika. 14. Karvelytė. 7. Pir
moji dalinė sandauga ir tre
čioji dalinė sandauga yra ke
turženkliai skaičiai, o antroji 
— triženklis skaičius. Todėl 
dalmens 1-asis ir 3-iasis skait
menys yra didesni už 8, taigi 
jie lygūs. 9. Visas dalmuo 989. 
Daliklis mažesnis už 125, nes 
8x125=1000, jau keturženklis 
skaičius. Tačiau daliklis yra 
didesnis už 111, nes 9x111= 
999 — triženklis skaičius. 
Antrosios dalinės sandaugos 
pirmasis skaitmuo yra mažes
nis už 9, nes priešingu atveju, 
antroji liekana neturėtų 
trijų skaitmenų. Bet jau 
8x113=904. Vadinasi, daliklis 
mažesnis už 113, o didesnis už 
111. Taigi daliklis yra 112. Iš 
čia dalinys 112x989=110768. 
8. Dunojus įteka į Juodąją jū
rą. 

SLIBINAS IR VILKAS 
Vieną vasaros naktį kuni

gaikštis Gediminas susapnavo 
baisų sapną, šis sapnas buvo 
apie slibiną, kuris suėdė vieną 
po kito daug Lietuvos žmonių. 
Tada pasirodė didelis vilkas, 
apsiginklavęs šarvais. Jis nu
kando slibinui galvą, o jo kūną 
į gabaliukus sukramtė. Rytą 
slibino kūnas sutrupėjo ir tapo 
smėliu, kuris dabar yra prie 
Baltijos jūros. Pabudęs Gedi
minas pro langą pamatė šar
vuotą vilką, stovintį ant 
smėlio kranto ir saugantį Lie
tuvos žmones nuo slibino 

Aras Surdėnas, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinys („Vaikų ai
dai"). 

LAPAS 
Vieną dieną aš suradau la

pą. Aš jam pasakiau: JLabas! 
Ar tau patinka būti lapu?" 
Tada aš pamačiau daugiau 
lapų. Vėjas visus lapus sunešė 
čia. Kodėl vėjas domisi lapais 
ir tuo lapu? Lapai šaukė: „Gel
bėk mus! Vėjas yra kaip bom
ba! Aš pamačiau, kad kirmėlė 
graužė tą mažą lapą. Aš pa
galvojau: „Jeigu kirmėlė tame 
lape, ji sugrauš tą lapuką". 
Tada atšliaužė daugiau kir
mėlių ir jos jau atsirado ant 
kitų lapų. Tada sugalvojau, 
kad kirmėlės nesugriaužtų vi
sų lapų, aš lapui daviau medį 
ir kitiems lapams po medį. 
Lapo grožis išgelbėtas! 

Sigitas Rimkus, 
Baltimorės Karaliaus Min

daugo lit. m-los 3 sk. mokinys 
(„Mūsų metai") 

1. Protingas ir šilingą sumuš 
(protas nugali turtą). 

2. Geriau vėliau negu nie
kad. 

3. Dėl tos skylės visi tylės, 
tik tu išsižiojęs. 

4. Tai, žmogau, kirvis ir ak
muo (du tokie užsispyrę). 

5. Geriau žvirblis saujoj, 
negu briedis girioje. 

6. Visados taip: kas daug 
tyli. tas gražiai kalba. 

7. Nekask kitam duobės, ba 
pats įpulsi. 

8. Verčiau aplink mylią, ne
gu tiesiog į skylę. 

9. Netikėk raišu vilku, pats 
kojos nepadaužęs. 

10. Dieve, apsaugok nuo 
draugų, o nuo priešų aš pats 
apsisaugosiu. 




