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Patvirtinta Lietuvos
pasirengimo narystei NATO
programa

Vilnius, rugsėjo 17 d.
(BNS) — Lietuvos integracijos
j NATO komisijos nariai pir
madienį vykusiame posėdyje
pritarė valstybės pasirengimo
narystei NATO 2002 progra
mai.
Posėdyje dalyvavo užsienio
reikalų ministras Antanas Va
lionis, krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius,
Valstybės saugumo departa
mento direktorius Mečys Lau
rinkus, UR viceministrai Gied
rius Čekuolis ir Oskaras Jusys, Seimo NATO reikalų
komisijos pirmininkas Vaclo
vas Stankevičius, komisijos
narys Algirdas Gricius bei
kitų Seimui pavaldžių insti
tucijų pareigūnai, pranešė
URM.
Programą, kurios įgyven
dinimas yra strateginis vy
riausybės tikslas, vyriausybė
tvirtins rugsėjo 26-osios po
sėdyje.
Pasak pranešimo, su šia
programa Lietuva įžengia į
trečią pasirengimo narystei
ciklą, kuris ruošiantis NATO
viršūnių susitikimui Prahoje

yra lemiamas.
Komisijos nariai posėdžio
metu pateikė savo pasiūlymus
bei pastabas dėl Lietuvos pri
siimtų įsipareigojimų įgyven
dinti uždavinius pagal visus
penkis Narystės veiksmų pla
no skyrius: politinį-ekonominį,
karinį, resursų, saugumo ir
teisinį.
Programos politinėje dalyje
atsispindi valstybės nuostata
dėl teroro aktų prieš JAV Lie
tuva, pritarusi Vašingtono su
tarties 5-ojo straipsnio panau
dojimui, turės tiksliai apsi
brėžti, kokius pajėgumus skirs
kovai su tarptautiniu teroriz
mu. Lietuvos apsisprendimas
įtakoja ir karinės bei resursų
skyriuose numatytus uždavi
nius.
Valstybės pasirengimas na
rystei NATO vertinamas pa
gal tai, kaip ji vykdo įsipa
reigojimus, pateiktus savo
Pasirengimo narystei progra
moje.
Lietuva tikisi gauti pakvie
timą tapti sąjungos nare per
2002 m. Prahoje vyksiantį
NATO viršūnių-3usitikimą.

Susivienijo nacionalistinės
pakraipos Lietuvos partijos

Vilnius, rugsėjo 17 d.
(BNS) — Kaune šeštadienį su
sijungė dviejų antivakarietiškai nusiteikusių politikų
vadovaujamos organizacijos.
Kovo 11-osios Nepriklauso
mybės Akto signataro, buvu
sio valstybės kontrolieriaus
Kazimiero Uokos vadovauja
ma Nacionaldemokratų parti
ja (LNDP) į savo glėbį priėmė
nacistiniais išsišokimais ir
simbolika išgarsėjusią, bet ofi
cialiai neregistruotą Mindau
go Murzos Nacionalsocialinę
partiją. Naujasis politinis da
rinys išlaikys Nacionaldemo
kratų partijos pavadinimą.
Jungtinės partijos pirminin
ku steigiamajame suvažiavi
me išrinktas K. Uoka, o pir
muoju pavaduotoju — M.
Murza.
Partįjų jungtuvėms nesu
trukdė net tai, kad Šiauliuose
gyvenantis radikalas M. Mur
za šiuo metu 30 parų užda
rytas į areštine už administra
cinį teisės pažeidimą. Tokia
nuobauda jam skirta už tai,
kad nesumokėjo teismo pa
skirtų baudų už neleistinų

* Seimo pirmininką Artū
rą Paulauską papiktino kon
servatoriaus Jurgio Razmos
teiginiai, neVa jis reprezenta
cines lėšas skiria ne labdarai,
o perka už j a s k o s t i u m u s .
Dienraštis „Lietuvos r y t a s "
pirmadienį rašo, k a d A. Pau
lauskas apkaltino konservato
rių skleidžiant melagingas
žinias apie Seimo pirmininkui
priklausančio reprezentacinio
fondo lėšų naudojimą. A. Pau
lausko prašymą gavusi Seimo
Etikos ir procedūrų komisijos
pirmininkė liberalė
Dalia
Teišerskytė apgailestavo dėl
parlamentarų elgesio, teigda
ma, kad jie „elgiasi kaip maži
vaikai". Seimo narių darbo
sąlygų įstatymo pakeitimus
įregistravęs J. Razma tvirtino
esąs pradžiugintas žinios apie
A. Paulausko skundą. „Turbūt
valstybėje jau nebeliko jokių
didesnių problemų, jei Seimo
institucijoms siūloma aptarti
kostiumų įsigijimo proble
mas", sakė jis.
(BNS'
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mitingų rengimą.
K. Uoka „Lietuvos rytui" pri
pažino, kad jungtuvėmis su
nacistais buvo nepatenkinta
dalis jo vadovaujamos partijos
narių. Kai kurie nacionaldemokratai dėl to planuoja pa
likti LNDP gretas.
Suvažiavimo delegatų kal
bose nuolat prasiverždavo
mintys, kad tarptautinis kapi
talas ir Europos Sąjunga yra
pagrindiniai Lietuvos priešai.
„Klaidinga tikėtis, kad Euro
pos Sąjunga pagerins lietuvių
gyvenimą. Svetimšaliai nori
mus paversti pigia darbo jėga,
o vėliau visai iškirpti Lietuvos
pavadinimą iš pasaulio žemė
lapio", iš areštinės atsiųstame
laiške suvažiavimo dalyviams
rašė M. Murza.
Suvažiavimo delegatai kal
bėjo apie gresiantį svetimšalių
įsiveržimo pavojų Lietuvai, o
vienas kalbėtojas įsitikinęs,
kad „de facto" laisvos Lietuvos
nėra, nes valstybę ligi šiol tebevaldo sovietų KGB struk
tūros.
* P o d u mėnesius truku
sių paieškų premjeras Algir
das Brazauskas nuo pirmadie
nio turi atstovę spaudai. J a
tapo žinoma televizijos žur
nalistė
38 metų Nemira
Pumprickaitė, „Man smalsu
padirbėti su -šiuo politiku",
sakė N. Pumprickaitė. Ji
pabrėžė, kad dirbti kairiųjų
premjero patarėja ir atstove
spaudai ateina „tikrai ne dėl
to, kad jai artimos ar tolimos
socialdemokratinės
idėjos".
„Esu visiškai apolitiška", sakė
valdininke tapusi žurnalistė.
Pasak N. Pumprickaitės, „ga
lima mylėti arba nemylėti
Brazausko, tačiau bet kokiu
atveju jis yra vienas iš tų poli
tikų, kurie daug reiškė ir
reiškia Lietuvai".
(BNS)
* Socialdemokratų vadas
Algirdas Brazauskas ir tapęs
premjeru lieka toks pats popu
liarus kaip anksčiau. Juo pasi
tiki 65.9 proc. Lietuvos gyven
tojų. Kiek atsilikę nuo prem
jero, kaip ir anksčiau, petys
petin žengia Lietuvos krikš
čionių demokratų vadovas
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L ^ Tėvynėje pasižvalgius
* Švietimo ir mokslo vice
ministre Vaiva Vėbraitė
nutarė atsistatydinti ir grįžti j
JAV, kur gyvena jos šeima.
Pirmadienį prezidentūroje ap
silankiusi V. Vėbraitė sakė
žurnalistams
apsisprendusi
grįžti į JAV, kad galėtų būti
su savo vaikais. Pareigūnė
paneigė, kad šiam sprendimui
(KD, LŽ, Elta)
* Lakūnas Leonas J o n y s turėję įtakos tragiški įvykiai
Valdas
įsitikinęs, jog veiksmų planą JAV. Prezidentas
Adamkus
padėkojo
viceminis
New Yorke stovėjusius World
Trade Center dangoraižius už tre! už darbą pertvarkant ir
grobtais lėktuvais taranavu modernizuojant Lietuvos švie
siems teroristams galėjo pasu timą. V. Vėbraitė pas prezi
fleruoti ir pramoginės kompiu dentą atėjo su švietimo ir
terinių treniruoklių progra mokslo ministru Algirdu Mon
mos. Viena jų taip ir vadinasi kevičiumi ir jo pasirinktu kan
didatu į viceministrus — Ute
— „Manhattan'o turas".
* Praėjus šešioms die nos švietimo skyriaus vedėju
noms nuo teroristų atakos Alvydu Puodžiuku. Naujasis
World Trade Center New viceministras — 40 metų ma
Yorko dangoraižiuose, pavyko tematikas iki šiol buvo Utenos
išsiaiškinti d a r dviejų su Lie švietimo skyriaus vedėjas ir
t u v a susijusių moterų likimą. Lietuvos švietimo skyrių ve
Pietiniame 110 aukštų dango dėjų asociacijos prezidentas.
raižyje dirbusi New Yorko lie
(BNS, Elta)
* Kauno meras Erikas
t u v ė Rasa Varankaitė-McK e a n išsigelbėjo. Gelbėtojai T a m a š a u s k a s bei pirmasis jo
t a r p dangoraižių griuvėsių, be pavaduotojas Gediminas J a n 
kitų tūkstančių dingusiųjų, kus susitiko su Kauno arki
vis d a r ieško ir buvusios vil vyskupu metropolitu Sigitu
nietės Jelenos Melničenko. Ši Tamkevičium. Miesto vadovai
Lietuvos pilietė dirbo šiauri tikėjosi gauti oficialų Baž
n i a m e centro dangoraižyje, į nyčios pritarimą idėjai, kad,
kurį rėžėsi pirmasis teroristų varžytinėse pardavus Bloka
užgrobtas lėktuvas. (LR, Eite) dos fonde sukauptas brange
* Lietuvių kilmės ameri nybes, gautos lėšos būtų skir
kietis, istorijos profesorius tos Prisikėlimo bažnyčios at
Tomas Mockaitis daugiau statymui. Arkivyskupas, pa
kaip du dešimtmečius tiria dėkojęs Kauno merui u ž rū
terorizmo raidą ir skaito šia pinimąsi šventove, Bažnyčios
tema paskaitas privačiame vardu remti šią akciją atsi
(KD, Elta)
Čikagos De Paul universitete, sakė.
* Savaitgalį Vilniaus ge
yra parašęs apie terorizmą
penkias knygas bei daugybę ležinkelio stoties pasienio
straipsnių specialistams skir kontrolės punkte aštuoni če
tuose JAV leidiniuose. Iš čėnų tautybės Rusijos piliečiai
skirtiniame interviu LŽ jis tei pasiprašė pabėgėlio statuso
gia, kad tokios plataus masto Lietuvoje. Pasieniečiams atli
teroro operacijos, kokia pra kus iš Maskvos j Karaliaučių
ėjusią savaitę įvykdyta JAV, vykstančio traukinio keleivių
nenuspėjo nė vienas pasaulio dokumentų kontrolę ir sąsta
ekspertas.
(LŽ, Elta) tui pajudėjus, iš vieno vagono
vienas po kito šoko ir ant pe
* Teisėsaugininkai prisi
rono grindinio krito du vaikai,
pažįsta po šiurpą keliančių
o paskui juos kartu su dviem
žinių iš JAV laukę Lietuvos
kūdikiais iššoko 3 moterys ir
„teroristų" telefonu suakty
vyras. Rusijos piliečiai iš kar
vėjimo. Pareigūnų įtarimai
to kreipėsi į stotyje budėjusius
pasitvirtino. Labiausiai nepa
pareigūnus ir pasiprašė pabė
sisekė „Vikondos" prekybos
gėlio statuso Lietuvoje,
m
centrui Kaune. J i s praėjusią
* Praėjusį šeštadienį į
savaitę „užminuotas" net du
Tauragės rajono policijos
v a k a r u s iš eilės. Nei vienas
komisariato budėtojų dalį pa
grasinimas nepasitvirtino. (KD,
skambino anonimas ir prane
R, Elta)
šė: „Ignalinoj padėta bomba,
* Nuo pat metų pradžios turit valandą". Sprogimu me
ekonomistai
ir finansų lagingai grasino 16-metis Tau
ž i n o v a i žinovai varžosi pieš ragės vaikų globos namų
dami niūrų pasaulio ekonomi auklėtinis Marius Marcišauskos paveikslą. Tragedija JAV kas. Tai nustatė Valstybės
šiam paveikslui pridėjo d a r saugumo departamento (VSDj
daugiau juodos spalvos. Po Tauragės apygardos skyriaus
kyčiai pasaulio ūkyje neiš pareigūnai. Pasak VSD. už
vengiamai palies ir Lietuvos melagingą pranešimą apie vi
ekonomiką.
(LR. Elta) suomenei gresiantį pavojų M.
* Saugumo sumetimais Marcišauskui gresia baudžia
sekmadienį Kipre buvo nu moji atsakomybė. Už tai Bau
tupdytas Lietuvos lėktuvas. džiamasis kodeksas numato
Kaip pranešė aviakompanija laisvės atėmimą iki 2 metų
„Lietuvos avialinijos" (LAL),^ arba baudą.
BNS'
bendrovei priklausantis lėktu
* Naujoji sąjunga (social
vas „Boeing 737-200", skridęs
reguliariu užsakomuoju marš liberalai) n u s p r e n d ė bandy
rutu „Vilnius - Tel Avivas- ti nepasiduoti žemdirbių rei
Vilnius", buvo priverstas nu kalavimui nedelsiant iš žemės
tūpti Kipro Larnakos oro ūkio ministro posto atstaty
uoste papildomam lėktuvo, ke dinti Kęstutį Kristinaitį. 'LR.
leivių, bagažo ir krovinio pa Elta)
tikrinimui. Skrydžio metu or
KALENDORIUS
laivyje buvo 106 keleiviai.
R u g s ė j o 18 d.: Galmante. Irena,
Lėktuvo įgula informavo oro
uosto tarnybas, kad dėl tero Jorūnė. Juozapas. Mingailas. Stanis
ristinių išpuolių JAV LAL tai lovas. Stefanija i Stefai.
R u g s ė j o 19 d.: Arnufas. Girvinas.
ko specialias priemones skry
Januarijus, Praurime. Vilhelmina
džių saugumui užtikrinti.
(Vilė). Vyte. Zuzana
* Lietuvos ambasadorius
JAV Vygaudas Ušackas ne
mano, kad po teroro aktų su-*
griežtetų Amerikos vizų iš
davimo pontika '.r sulėtėtų
NATO plėtra. „Rami ir nuo
sekli Lietuvos užsienio politi
ka butų žingsnis narystės
link", teigia ambasadorius.

J A \ kariškių u ž k a r d o s NVA lorico įj.r.vese ;.<> rugsėjį. 11 osios t e r o r i s t ų Išpuolių t a p o įprastu r e i š k i n i u . Praei
viai, norintys p a t e k t i į Wall Street rajoną, privalo pateikti t a p a t y b e s d o k u m e n t u s .

Amerika paskelbė karą
terorizmui
Carap David, Maryland,
rugsėjo 15-17 d. (AFP-Reuters-Interfax-BNS) — JAV
prezidentas George W. Bush,
Amerikos žmones siekdamas
nuteikti būsimai kovai, sek
madienį sakė: ..Mes stojame į
karą. Karas buvo paskelbtas".
Šeštadienį kalbėdamas per
radiją jis pažadėjo, kad JAV
atsakas bus atitinkamas. G.
W. Bush pareiškė, kad tie. ku
rie įyžosi paskelbti karą Jung
tinėms Valstijoms, „pasirinko
susinaikinimą". ,,Aš nepasi
tenkinsiu parodomuoju aktu.
Mūsų atsakas bus naikinan
tis, ilgas ir efektyvus. Mes tu
rime daug ko amerikiečių pa
prašyti". (...) „Paprašysime
būti ryžtingais, nes konfliktas
nebus lengvas. Paprašysime
būti stipriais, nes kelias į per
galę gali būti ilgas", sakė G.
W. Bush.
,,Visi dėvintys uniformą,
būkit pasirengę ... Mes pla
nuojame plačią ir ilgą kampa
niją, kad apsaugotume mūsų
valstybę ir išnaikintume tero
rizmo blogį", pridūrė jis.
Saudi Arabijoje gimusį Osama bin Laden G. VV. Bush pa
vadino pagrindiniu įtariamuo
ju dėl teroro aktų bei įspėjo jį,
kad jis „skaudžiai klysta", jei
mano, jog gali pasislėpti.
„Mes surasime tuos, kurie tai
padarė, mes išrūkysime juos
iš savo gūžtų, mes priversime
juos bėgti ir perduosime tei
singumui", pareiškė jis.
Prezidentas G. W. Bush pir
madienį pareiškė, kad bin La
den Amerikai reikalingas „gy
vas arba miręs", ir įspėjo Afga
nistaną valdantį islamo Talibano judėjimą, kad jis atsakys
už tai, jog suteikė bin Laden
prieglobstį.
Paklaustas, ar norėtų maty
ti O. bin Laden negyvą, G. W.
Bush sakė: „Noriu teisingu
mo. Anksčiau būdavo kabina
mas skelbimas su užrašu: 'Ieš
komas: gyvas arba miręs'".
Žadėdamas platų puolimą
prieš teroristus, JAV gynybos
sekretorius Donald Rumsfeld
pareiškė, kad Amerika „netu
ri kito pasirinkimo", tik smog
ti taikiniams valstybėse, ku
rios slepia teroristus. D. Rum
sfeld pridūrė, kad JAV pradės

plačią ir neįprastą kampaniją,
kurioje bus derinamos kari
nės, diplomatinės bei ekono
minės priemonės prieš teroris
tų tinklus, kurie, jo teigimu,
veikia 60 valstybių ir nebūti
nai yra susiję su Osama bin
Laden.
JAV tyrėjai, visame pasau
lyje bandydami susekti tarp
tautinį teroristų tinklą, kuris
rugsėjo 11 ;! ;vykdė neregėto
masto atakas, sekmadienį į
ieškomų asmenų sąrašą įtrau
kė dar mažiausiai 50 pavar
džių. Dabar Federalinis ty
rimų biuras (FBI) ieško dau
giau kaip 150 asmenų, ku
riuos norima apklausti dėl mi
nėtų teroro atakų, pareikala
vusių tūkstančių žmonių gyvy
bių.
Teisėsaugos pareigūnai ma
no, kad kai kurie teroro veiks
mų rengėjai galbūt tebėra
JAV. Pareigūnai tiria 40,000
detalių, susijusių su rugsėjo
11 d. teroru; šis tyrimas tapo
didžiausiu JAV kriminalisti
kos istorijoje.
Dėi teroro išpuolių sulaikyti
49 įtariamieji, pirmadienį pra
nešė FBI vadovas Robert Mueller.
Teroristai gali
panaudoti bakteriologini
ginklą
Kad ir kokie baisūs buvo
praėjusį antradienį surengti
teroristų išpuoliai prieš Ame
riką, šios valstybės pareigūnai
mąsto apie dar tragiškesnį
scenarijų — išpuolius, p a n a u 
dojant cheminius arba biologi
nius ginklus.
Pasak D. Rumsfeld, teroris
tai gali surengti teroro a k t u s ,
cheminio ir biologinio karo
veiksmus, smogti balistinėmis
bei sparnuotosiomis raketo
mis, taip pat surengti kibernetinius išpuolius, nukreiptus
prieš kompiuterių sistemas.
Buvęs JAV gynybos sekreto
rius VVilliam Cohen d a r pra
ėjusį mėnesį pareiškė, kad O.
bin Laden siekia papildyti sa
vo arsenalą naujais mirtį ne
šančiais ginklais. „Mes žino
me, k a d Osama bin Laden
bando įsigyti masinio naikini
mo ginklų", sakė W. Cohen.
Bin Laden neigia sąsajas
su išpuoliais JAV
Islamabadas.
Osama bin La
Seimo narys Kazys Bobelis ir
den
sekmadienį
paneigė, jog
prezidentas Valdas Adamkus
yra
kaip
nors
susijęs
su J A V
(64.6 ir 61.8 proc.) Tai parodė
teroro
išpuoliais.
„Jungtinės
rugsėjį visuomenės nuomonės
ir rinkos tyrimų centro „Vil- Valstijos pirštu rodo į m a n e ,
tačiau a š kategoriškai pareiš
morus". surengta apklausa.
kiu, jog to nepadariau", sako
(LR, Elta)

ma O. bin Laden pareiškime,
faksu atsiųstame Pakistane
įsikūrusiai naujienų agentūrai
„Afghan Islamic Press". „Tie,
kas tai padarė, atliko tai savo
sumetimais", teigiama pareiš
kime.
O. bin Laden tvirtino, jog
neturi galimybių surengti te
roro išpuolių dėl apribojimų
ryšiams su išoriniu pasauliu,
kuriuos įvedė Talibano vado
vas mula Mohammed Omar.
„Aš gyvenu Afganistane. Aš
klausau amyro ai mumino (ti
kinčiųjų vadovo - Omaro), ku
ris neleidžia m a n dalyvauti to
kioje veikloje", s a k o m a pareiš
kime.
Pakistano i r Tadžikijos
kariuomenėse — karinė
parengtis
Islamabadas.
„Kariuome
nėje paskelbta p a p r a s t a pa
rengtis. Jokie daliniai nejuda,
į pasienį jie neperkeliami, sa
kė kariškių atstovas spaudai,
prašęs neskelbti jo pavardės.
— Parengtis paskelbta dėl at
eities perspektyvų. Tokiomis
aplinkybėmis tai — įprastas
žingsnis", pareišė Pakistano
karinis atstovas.
Afganistaną valdantis Talibanas pirmadienį po „teigia
mų" derybų su a u k š t a i s Pakis
tano kariuomenės pareigūnais
išreiškė viltį, k a d įtampa, ki
lusi tarp Afganistano ir JAV,
atslūgs. Talibano
atstovas
spaudai sakė, k a d talibų va
das mula M o h a m m a d O m a r ir
Pakistano žvalgybos vadovas,
generolas leitenantas Mahmud Ahmed a p t a r ė susidariu
sią krizę. .Apie O s a m a bin
Laden išdavimą aiškiai nebu
vo kalbama, bet visi kiti šio
klausimo aspektai buvo nuo
dugniai aptarti. Abi šalys vi
siškai sutiko, k a d reikia už
baigti dabartinį Afganistano ir
JAV nesusipratimą", sakė at
stovas spaudai.
Dušanbė. Tadžikijos kariuo
menėje pirmadienį buvo pa
skelbta karinė parengtis, ga
vus, pranešimų, k a d maždaug
5,000 talibų karių iš Afganis
tano pusės priartėjo prie Ta
džikijos sienos.
* „Milijonas dolerių arba
sprogs televizijos bokštas",
ketvirtadienį apie prieš 11 vai.
vak. paskambinęs į Vilniaus
miesto vyriausiąjį
policijos
komisariatą, rusiškai pagrasi
no anonimas. Kadangi grasintojas skambino iš savo namų,
policininkams jį greitai pavy
ko nustatyti ir sul \n'.yti — tai
buvo 43 metų neblaivus vilnie
tis.
(LR, KD.
R, Elta)
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KOJŲ SKAUSMAS
Dauguma žmonių kenčia
kojų skausmą bei tirpimą ir
mano, kad jį sukelia normalus
senėjimas. Tačiau dėl tokių
neteisingų įsitikinimų pavė
luotai kreipiantis į gydytoją
tik sunkiau pašalinti nemalo
nią ligą. Apie šios ligos gy
dymą bei profilaktiką kal
bamės su Kauno medicinos
universiteto Kardiochirurgijos
klinikos profesoriumi Riman
tu Puteliu.
K a i p a b l o g ė j a kojų
a r t e r i j ų veikla

Ligos p r i e ž a s t y s
Dažniausiai sutrikusios kojų
arterijų kraujotakos priežastis
— aterosklerozė. Kitos gali
mos priežastys: Burgerio liga
(kojų arterijų uždegimas), Rei
no liga (arterijų spazmai), gi
liųjų venų trombozė, varikozines venos, diabetas.
Didesnė rizika susirgti šia
liga yra: vyresniems nei 50
metų
vyrams;
rūkantiems
žmonėms, kurių a u k š t a s krau
jospūdis ir yra didelis choles
terolio kiekis kraujyje, sergan
tiems širdies ligomis.

Kojų arterijų veikla pa
Gydymas
Š i u r p u s p r i m i n i m a s pakelyje į S a n Antonio, Texas
blogėja tada, kai arterijos, ku
Negydant
šios ligos, ji gali
riomis teka kraujas į kojas ir
kinamuosius losjonus, dėvėti švelni, patepkite pėdas riebiu
rankas, susiaurėja, o vėliau pasiekti tokią stadiją, kai ko laisvus batus ir kojines iš kremu, apvyniokite polietile
užsikemša. Arterijas dažniau jos ima gangrenuoti ir j a s ten natūralių medžiagų.
nu ir pusvalandį panardinkite
siai užkemša plokštelės, susi ka amputuoti. Atsižvelgdamas
•
Valgyti
subalansuotą
į karšto vandens vonelę.
dariusios iš sukietejusio cho į jūsų ligos sunkumą, gydyto maistą, kuriame būtų mažai
11. Kankina nuospaudos?
lesterolio, kraujo
kūnelių, jas paskirs reikalingų vaistų riebalų, cholesterolio, daug Kreipkitės į gydytoją. J ų atsi
arba
rekomenduos
operuoti.
yrančių audinių ir kitų ląs
daržovių, vaisių, grūdų, žuvies radimo priežastis gali būti ne
telių „atliekų". Bėgant laikui J u o anksčiau ligonis kreipiasi, ir neriebių pieno produktų.
tik avalynė.
arterijų sienelėse dėl įvairių tuo operacija lengvesnė ir j a m
12. Nereikėtų pačioms šalin
galima
labiau
padėti.
smulkių pažeidimų susidaro
K l a u s i m a i , k u r i u o s g a l i t e ti nuospaudų, pakanka naudo
šiurkščių lopinėlių, prie kurių
ti antibakterinius pleistrus.
užduoti savo gydytojui:
Nemedikamentiniai
šie dariniai prisitvirtina. Ga
Kad pleistrai geriau laikytųsi,
g
y
d
y
m
o
b
ū
d
a
i
:
liausiai plokštelė taip susiau
• Galbūt tai kojų spazmai ar prieš klijuodamos juos sušilrina kraujagyslės spindį, jog
dykite delnuose.
patempti raiščiai?
• Mesti rūkyti.
sutrinka kraujotaka. Ši būklė
• Kokį gydymo būdą man
•
Reguliuoti
kraujospūdį.
13. Masažuokite
kulnus
vadinama ateroskleroze. Nors
• Kasdien vaikščioti. Paju rekomenduojate?
kiekvieną dieną, kad nesusi
gali būti pažeidžiamos ir ran
• Ar paskirsite vaistų? Jei darytų nuospaudų.
kų arterijos, tačiau tai būna tus skausmą — sustoti, o kai
gu taip, kokių nepageidau
jis
praeina
—
toliau
tęsti
pasi
14. Vasarą
nepamirškite
\rečiau.
vaikščiojimą. Tikslas — nueiti jamų poveikių galima tikėtis?
pėdų
ddos,
kaip
ir
viso kūno,
Daug žmonių gyvena kęsda
• Ar reikia vartoti aspirino? patepti nuo saulės saugan
kuo toliau, nejaučiant skaus
mi šios ligos simptomus —
Jeigu taip, tai kokia turėtų čiomis kosmetikos priemonė
mo.
skausmą, tirpimą, silpnumą.
būti jo dozė?
• Sureguliuoti kūno svorį.
mis, nes kojos taip pat kenčia
• Ar reikia ir kitaip mankš nuo ultravioletinių spindulių.
• Sumažinti cholesterolio
Kokie simptomai rodo,
kiekį kraujyje (mažiau nei 5,2 tintis, ne tik vaikščioti?
.Vitta". 2001 m., Nr.4
kad sutriko kojų arterijų
• Ar jūs man rekomenduo
mmol/1).
veikla?
PELĖSIAI IR
• Prižiūrėti kojas: plauti jas jate operaciją?
.Sveikas
žmogus",
2001
m.
balandis
B
R
O
N C H I N Ė ASTMA
kiekvieną dieną, naudoti drėSimptomai priklauso nuo to,
kurioje vietoje arterijos blo
Naujausių Amerikoje atliktų
kuojamos. Arterijos iš plaučių
tyrimų rezultatai dar k a r t ą
KAIP IŠSAUGOTI SVEIKAS IR GRAŽIAS KOJAS
atneša deguonies prisodrintą
patvirtino, kad pelėsiniai gry
kraują ir atiduoda jį audi
14 vertingų patarimų padės žinote, ką daryti? Pamasa beliai gali būti vienas bron
niams bei organams. Kai su išsaugoti gražias ir sveikas ko
žuokite didžiuosius kojų pirš chinės astmos rizikos veiks
siaurėja arterijos ir sutrinka jas. Viskas ne taip j a u sudė
tus nuo tarpupirščių iki pačių nių. Ištyrus 47 namų, kuriuo
arterinė kraujotaka, raume tinga, kaip gali atrodyti iš pir
galiukų, ir skausmas praeis.
se gyvena alergiški ir a s t m a
nys negauna užtektinai de mo žvilgsnio!
6. Kojų procedūras geriau segantys žmonės, dulkių pa
guonies ir maisto medžiagų
1. Pėdos grakštumas, odos darykite vakarais, nes dieną, vyzdžius, be j a u žinomų aler
tuomet, kai jiems to labiausiai
bei nagų savybės dažniausiai iškart po masažo apsiavus ba genų (namų dulkių erkės ir
reikia — fizinės veiklos metu.
paveldimos.
telius, gali atsirasti nuos-' gyvūnų kailis), pusėje iš jų
Būtent dėl to kyla šios ligos
2. Prižiūrėkite savo kojas paudų.
rasta dviejų rūšių grybelių —
skiriamasis
simptomas
—
taip pat kruopščiai, kaip ir
7. Nagus kirpkite tiesiai, o Alternaria ir Cladosporidium.
stabdančioji gėla. Tai spazmi
veidą.
dilde suapvalinkite kraštus
Viena tyrimo autorių, aler
nio pobūdžio kojų skausmas,
3. Nepamirškite, jog į akis pagal pirštų liniją.
gologe dr. J a n n a Tuck teigia,
atsirandantis bet kokios fi
labiausiai krenta ne dailiai
8. Jei nagai stori ir ne kad namuose, kur gyvena
zinės veiklos (net ir einant)
išpuoselėtos, o netinkamai skaidrūs, kreipkitės į gydyto bronchine astma sergantys
metu ir praeinantis pailsėjus
prižiūrimos kojos.
ją: tai gali būti kokios nors vaikai, šių grybelių r a s t a k u r
kelias minutes (tada žmogus
4. Stenkitės avėti įvairaus grybelinės ligos požymis.
kas daugiau negu alergiškų,
vėl gali eiti toliau). Skauda
aukščio avalynę, — taip har
9. Jei nagų paviršius nely bet astma nesergančių vaikų
tas vietas, kurios nepakanka
moningai vystysis blauzdų gus, dažykite juos šviesiu ma namuose.
mai
aprūpinamos
krauju
raumenys.
tiniu laku.
Palankiausios sąlygos pelė
(blauzdas, sėdmenis).
5. J u m s skauda galvą ir ne
10. Kad pėdų oda būtų siniams grybeliams atsirasti
Vėlesnėse ligos stadijose pa
ir daugintis yra drėgmė ir 25sireiškia vis daugiau simp
30°C temperatūra. Išvengti pe
tomų. Pažeistą vietą gali
lėsinio grybelio galima tik
skaudėti, kai šalta, ar varto
pašalinus drėgmės kaupimosi
jant
kraujagysles
sutrau
priežastis, vėdinant ir valant
kiančių vaistų. Kiti dažniausi
patalpas.
šios ligos simptomai — kojų ir
pėdų šalimas, tirpimas, dygSVEIKATINGUMO
čiojimas, odos pabalimas jas
C
E
NTRAS KALTINĖNŲ
pakėlus, „žvynuota", plona, be
PARAPIJOJE
plaukė oda. Kartais kojas ima
skaudėti ir naktį, todėl būtina
Kaltinėnų klebonas dva
keltis ir pasimankštinti ar
sinės
ir fizinės sveikatos kvie
išgerti vaistų. Kojose gali atsi
čia
semtis
jo iniciatyva įkur
rasti opų ar prasidėti gangre
tame
sveikatingumo
centre.
na.
Atvykusiems
sustiprėti
įrengtas svečių namas, kuria
me yra du kambariai, virtuvė
Ligos n u s t a t y m a s
bei salonas „Nuo metų pra
džios čia buvo apsigyvenę tik
Kadangi minėtus simpto
50 žmonių", — dėstė Kaltinė
mus gali sukelti ir kitos ligos,
nų klebonas Petras Linkevi
būtina apsilankyti pas specia
čius,
apgailestaudamas, jog in
listą, kad būtų nustatytos tik
formacija
apie Šiuos n a m u s
rosios priežastys. Diagnozuo
dažnai
nepr>.siekin
tų, kūnams
damas blogą kojų arterinę
jie
skirti
mažiau
pasiturin
kraujotaką,
gydytojas
pir
čių,
pensinio
amžiaus,
įvairių
miausia remiasi ligonio api
dvasinių
be:
fizinių
problemų
būdintais simptomais, skiria
turinčių žrr.onių Atvykusieji
įvairius laboratorinius tyri
čia gali gyventi ir kelias die
mus. Apžiūros metu jis gali
nas, ir kelias savaites. F.iros
suskaičiuoti pulsą skirtingose
nakvynė vienam žmogui te
kūno vietose, pamatuoti krau
kainuoja 2.5 lito, maitinimas
jospūdį ne tik abiejų rankų,
—
5 litai
bet ir abiejų kojų. Gali būti
paskirtas ultragarsinis (tiks
Svečių namų gyventojai, pa
lus ir nepavojingas) tyrimas.
'.••rl. įritu / i l i n v k r
sak klebon'., čia gali pailsėti.
Pasivažinėjimas paspirtoku.
i :-,:iotrauk.'i

O n o s R u š ė n i e n ė s nuotr.

aplankyti įžymiąsias rajono
vietas, pasinaudoti sveikatin
gumo centro teikiamomis pas
laugomis — m ė g a u t i s baseinu,
„perline" vonia, masažu bei
kitomis procedūromis.
Ypač d a u g dėmesio, anot
klebono, s k i r i a m a tarpusavio
bendravimui — tai teikia dva
sinės stiprybės.
Klebonas
džiaugiasi,
jog
svečių n a m u o s e buvo apsisto
jęs brolis Vilis iš Išganytojo
vienuolijos Belgijoje, atvykęs
pasiūlyti savo pagalbos. Per
mėnesį viešnagės, anot klebo
no P. Linkevičiaus, svečias pri
skaldė apie 400 kubinių metrų
malkų. Brolis Vilis j a u septy
neri metai r e m i a Šilalės ligo
ninę — už Belgijos vyriau
sybės bei žmonių a u k a s yra
nupirkęs ir padovanojęs in
ventoriaus, medicininės įran
gos.
Klebono P. Linkevičiaus rū
pesčiu 1989-aisiais Kaltinė
nuose buvo įsteigti senelių glo
bos n a m a i , p e r vienuolika
metų išaugę į modernų globos,
slaugos ir sveikatingumo cen
trą. Globos n a m u o s e dabar gy
vena beveik 70 žmonių — naš
laičiai vaikai ir seneliai.
Visa tai s u k u r t a už žmonių,
įvairių fondų lėšas. Klebonas
džiaugiasi, k a d y r a neabejingų
n u s k r i a u s t i e s i e m s , pabrėžda
m a s , k a d p a r a m a reikalinga
visą laiką. Galinčiųjų prašo
ma prisidėti savo aukomis —
AB LŽŪB Šilalės skyrius, sąs
kaitos n u m e r i s : 700866, ko
das: 260101445.
(ELTA)

KLAIPĖDOS GLOBOS
NAMUOSE— PIRMIEJI
GYVENTOJAI
Naujuose Klaipėdos globos
namuose p i r m ą s i a s
dienas
gyvenantys seneliai džiaugia
si šiais n a m a i s ir teigia apie
tai galėję tik svajoti.
Naujuosiuose
uostamiesčio
globos n a m u o s e vienu metu
gali gyventi 40 senelių. Socia
linio p a r a m o s centro komisi
j a y r a a t r i n k u s i 24 pageida
vusius čia apsigyventi, 15 iš
jų įsikėlė vos prieš savaitę.
Likusieji t u r ė t ų įsikurti ki
tos savaitės pradžioje.
Savo n a m a i s patenkinti se
neliai gyrė personalą ir vado
vus, ir pačius n a m u s . Šiuo me
tu j ų gerove rūpinasi kiek
daugiau nei 20
darbuotojų.
Anot globos n a m ų direktorės
Valentinos Borovec, šiemet
turėtų būti b a i g t a s remontuo
ti ir a n t r a s i s globos namų kor
pusas. Tuomet, e s a n t porei
kiui, jų gyventojų skaičius
galėtų išaugti iki 80. Antra
sis korpusas labiau bus skir
tas n e v a i k š t a n t i e m s , fizinės
negalios prie lovos prikausty
tiems seneliams
Klaipėdos globos namai yra
biudžetine įstaiga, tad juose
gyvenantys seneliai jų
išlai
kymui pagal n u o s t a t a s s k i n a
80 procentų s n v i pensijos
'Kitai
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NUSTATYTA ASTMOS
PRIEŽASTIS
Atlikus 8,000 1988 metais
gimusių mažesnio nei 1,500 g
naujagimių tėvų anketavimo
rezultatų analizę, kai bandy
t a išsiaiškinti, kada tokiems
kūdikiams
atsirado
pirmų
bronchų astmų simptomų, pa
aiškėjo, kad tokių ligos simp
tomų kaip prailgėjęs iškvė
pimas auskultuojant
(arba
švokščiantis
alsavimas) bei
sumažėjusi deguonies saturacija pasireiškia netrukus po
gimimo ir dažniau būna afroamerikiečių mažo svorio nau
j a g i m i a m s . Tokiems rezulta
t a m s galėjo turėto įtakos tai,
kad šioje etninėje
grupėje
dažniau gimsta mažesnių nei
1,500 g svorio naujagimių.
N e p a k a n k a m a auskultacinių
duomenų interpretacija ir lai
ku n e p r a d ė t a s t i n k a m a s gy
dymas vėliau gali labai padi
dinti astmos sukeltos mir
ties grėsmę.
.
A L U S S U SAIKU — NE
T A I P J A U BLOGAI
Dar vieną pagiriamąjį žodį
alui t a r ė Amerikos chemikų
sąjunga. Paskelbtose naujau
siose savo tyrimų išvadose ji
teigia, k a d saikingas šviesaus
alaus vartojimas gali suma
žinti riziką susirgti k a t a r a k t a
ir širdies ligomis. Aluje yra
pakankamai
antioksidantų,
kurie mažina kraujagysles užkemšančio cholesterolio kon
centraciją. Alus nėra gydymo
priemonė, tačiau kaip profi
laktikos priemonė gali būti vi
sai nebloga. Tik nereikia per
sistengti.
GENETIKAI PADEDA
KURTIESIEMS
Mokslininkai sukūrė audi
nių ląsteles, kurios ne tik su
lėtina klausos praradimo pro
cesą, bet ir sugrąžina pačią
klausą. Mokslininkų teigimu,
ląstelės k a r t u su vidinės au
sies implantu, stimuoliuodami
ryšius t a r p neuronų gali su
grąžinti klausą. Vienintelis

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūsles, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwwcenterforSLirgeryandbreasthealth.ccm

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, 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 PETREtKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.Roberts Rd., Hickory Hilte, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligg gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. S ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tol. 815-741-3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą

Tel. 312-337-1285
metodo t r ū k u m a s — jis netin
k a gydyti žmones, praradu
sius klausą j a u prieš kurį
laiką, n e s jų klausos nervų
stimuliuoti nebeįmanoma. Ti
kimasi, k a d po 3-5 metų minė
t u s metodus bus galima pri
taikyti praktikoje.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ VAŠINGTONO
TRAGIŠKŲJŲ ĮVYKIŲ FONE

Danutė Bindokienė

ANGELE NELSIENE
Šiuo metu esu įstrigusi Va
šingtone ir dar nežinau, kada
galėsiu grįžti namo. Gerai,
kad esu pusseserės Virginijos
ir Algimanto Gureckų na
muose, tai palengvina išgy
venti šį baisų įvykį. Sekam ži
nias ir džiaugiamės, kad išbė
gusiųjų iš Pasaulio prekybos
centro tarpe buvo du lietuviai
— tai New Yorko LB-nės pir
mininkės Laimos ŠileikytėsHood brolis Rimantas Šileikis
ir Paulius Šilbajoris, bet žuvo,
į pastatą trenkusiame lėktuve
buvęs, John Wenckus iš Los
Angeles. Amerikos sostinė ap
gaubta liūdesio, vakar prie
Kapitoliaus buvo prisimini
mas — pagerbimas žuvusių
jų
Išvykau į Vašingtoną pra
ėjusį savaitgalį dalyvauti ke
liuose priėmimuose, skirtuose
Lietuvos prezidentui Valdui
Adamkui, susitikti su Valsty
bės saugumo tarybos (Natio
nal Security Council — NSC)
vyresniaisiais vadovais, įteikti
surinktas peticijas, kad Balti
jos valstybės būtų pakviestos į
NATO.
Pirmadienį buvau Strategi
nių ir tarptautinių studijų
centre (Center for Strategic
and International Studies),
kur Lietuvos prezidentas pa
sakė svarbią kalbą užsienio
politikos klausimais — „Tie
siant tiltus naujojoje Europo
je" (Bridging the New Europe). Dalyvavome tik trys Ame
rikos lietuviai: be manęs, dar
Romas Kasparas ir Raimun
das Sližys. Čia sutikau dr.
Ron Asmus, Amerikos ir Balti
jos valstybių chartijos (U.S. —
Baltic Charter) autorių, ir
Amerikos ambasadorių Lietu
vai John Tefft. Dalyvavo tik
kviesti aukščiausiųjų politinių
institucijų ir spaudos atstovai,
gal 20-30. Tai buvo viena svar
biausių prezidento Adamkaus
kalbu, ją vėliau gyrė ir amba
sadorius Dan Fried, NSC di
rektorius Europai ir Azijai.
Vėliau Senajame preziden
tūros įstaigos pastate (Old
Executive Building), šalia Bal
tųjų rūmų, susitikom su Vals
tybės saugumo tarybos vado
vais, jau minėtu Dan Fried,
Cameron Munter, direktorium
Centrinei Europai, ir iš Vals
tybės departamento Elizabeth
Jonės, Valstybės sekretoriaus
pavaduotoja Europai ir Azijai.
ALTo pirmininkas Saulius
Kuprys perskaitė bendrą pag
rindinių baltiečių organizacijų
kreipimąsi j prezidentą Bush
dėl NATO, kurį pasirašė estų
ir latvių centrinių organiza
cijų atstovai Mati Koiva ir Ja
nis Kukainis, Algimantas Ge
čys — JAV Lietuvių Bendruo

menė, Angelė Nelsienė —
Amerikos Baltų laisvės lyga,
Robert Martin — vyčiai, ir
Jeff Nelson — U.S. Baltic
Foundation. Buvome užtikrin
ti, kad NATO plėtra tikrai bus
ir Baltijos valstybės turi gerų
galimybių būti pakviestos, jei
gu ir toliau protingai tęs pasi
rengimą. Kalbėjome visi, pasi
rašę laišką, kodėl Baltijos
valstybės turi būt pakviestos.
Vakare įvyko prezidentui V.
Adamkui priėmimas Senato
įstaigos rūmuose, kur dalyva
vo daug lietuvių. Jį organiza
vo Jungtinis Amerikos Baltų
komitetas (JBANC) ir JAV
LB-ė. Pobūvio dalyvius sveiki
no JBANC atstovas ir JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkas Algirdas Rimas.
Kalbėjo ALTo pirmininkas
Saulius Kuprys, senatorius
Richard Durbin, latvių ir estų
atstovai ir Lenkijos ambasa
dorius Przemyslaw Grudzinski. JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas Algimantas Ge
čys pristatė prezidentą Adam
kų. Savo kalboje prezidentas
Adamkus išskirtinai paminėjo
vieną asmenį už jo drąsą ir di
džiulės reikšmės paramą išsi
vaduojančiai Lietuvai — po
būvyje dalyvaujantį Islandijos
ambasadorių Jon Baldvin
Hannibalsson, nes, jam 1991
m. esant ministru pirmininku
ir vadovaujant vyriausybei, Is
landija pirmoji pripažino Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą.
Dar prieš pobūvį, su Valdžių
Pavlovskiu, Ann Smith ir Al
gimantu Gurecku, aplankėm
senatorių Joseph Lieberman,
Barbara Baxter ir Dianne
Feinstein įstaigas. Prašėme,
kad senatorius ir senatorės
vyktų aplankyti Lietuvą ir pa
remtų rezoliuciją pasisakančią
už Baltijos valstybių pakvie
timą į NATO — „Freedom
Consolidation Act of 2001".
Antradienį rytą išvykau į
Lenkijos ambasadą, kur turėjo
įvykti prezidento Adamkaus
garbei pietūs ir Lietuvos-Len
kijos diplomatinių santykių
atkūrimo dešimtmečio pa
minėjimas. Deja, džiugus įvy
kis įstrigo didelės tragedijos
sprogime. Nuvykus į Lietuvos
ambasadą, radom sąmyšį —
kas bus? Atvyko prezidentas
Adamkus su žmona Alma
Adamkiene bei patarėjais Rai
mundu Mieželiu ir Julium
Šmulkščiu, lydimi Amerikos
apsaugos ir garsių sirenų.
Juos pasitiko ambasadorius
Vygaudas Ušackas ir keletas
Amerikos lietuvių — be ma
nęs, John Mankus, Lietuvos
Vyčių atstovas Lietuvos reika
lams su žmona, ir JAV LB ta-

LR SEIMO IR JAV LB ATSTOVŲ
KOMISIJOS POSĖDŽIAI
Nr9

LIUDA RUGIENIENĖ
Lietuvos saugumas

Posėdis „NATO ir Lietuva"
klausimu įvyko tuoj po Parla
mentinės Asamblėjos birželio
septintą dieną. Posėdis buvo
pradėtas Vaclovo Stankevič
pranešimu — „NATO Parla
mentinės Asamblėjos sesijos
įvertinimas". Seimo narys
Vaclovas Stankevič vadovauja
Seimo NATO reikalų komisi
jai, kurią sudaro 15 Seimo na
rių iš įvairių politinių frak
cijų. Komisija užtikrina Seimo
komitetų bei Seimo delega
cijų NATO Parlamentinėje
Asamblėjoje darbo koordina
vimą integrarijos į NATO sri
tyje, stiprina parlamentinę in
tegracijos į NATO kontrolę,
rūpinasi platesniu visuome
nės informavimu, nacionalinio
saugumo, valstybės gynybos

bei integracijos į NATO klau
simais. Komisija plečia ir stip
rina parlamentinius ryšius su
NATO šalių ir siekiančių na
rystės šioje organizacijoje ša
lių parlamentarais.
Vaclovas Stankevič teigė:
„Nuo pat mūsų darbo pradžios
pastebėjome, kad aktyviausiai
dirba NATO linkme Užsienio
reikalų ministerija ir Krašto
apsaugos ministerija, ir tai sa
vaime aišku, tai labai logiška.
Vis dėlto, mums buvo labai
svarbu ir yra svarbu, kad šia
linkme dirbtų ne tik minėtos
ministerijos, bet ir visos vals
tybinės institucijos — Sei
mas, Prezidentūra ir kitoks mi
nisterijos".
NATO Parlamentinę Asamb
lėją, kuri Vilniuje įvyko ge
gužės 27-31 d., Vaclovas Stan
kevič įvertino labai teigiamai.
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Saulelydis.

G e d i m i n o Žilinsko (Elta) nuotrauka.

TARPTAUTINĖ KOMISIJA PASKELBĖ
IŠVADAS
Tarptautinė komisija nacių
ir sovietinio okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti jau yra patvirtinusi
išvadas dėl Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo pasek
mių Lietuvai. Rugpjūčio 23ąją — Juodojo kaspino dieną
— komisija šias išvadas pa
skelbė visuomenei.
Kaip sakė Komisijos pirmi
ninkas Emanuelis Zingeris,
minėtose išvadose teigiama,
jog nepavykus 1918-1920 m.
Raudonosios armijos žygiams
į Vakarus, Sovietų Rusija lai
kinai sustabdė savo teritori
nę ekspansiją, tačiau neatsi
sakė pretenzijų į buvusios
Rusijos imperijos pakraščiuo
se po I pasaulinio karo susi
kūrusias ir atsikūrusias vals
tybes. Lietuvos bei kitų Bal
tijos valstybių atsiradimą ir
egzistavimą SSRS iš esmės
traktavo tik kaip laikino sa
vo karinio-politinio silpnumo
padarinį.
Nacistinė Vokietija iš es
mės atmetė Versalio Taikos
konferencijos rezultatus ir
stengėsi griauti pagal juos
sukurtą sistemą Europoje, pa
reikšdama teritorines preten
zijas kaimyninėms valsty

bėms, įgyvendindama savo
revizionistinius tikslus, 1939
m. kovo 23 d. nuo Lietuvos
atplėšė Klaipėdos kraštą.
1939 m. rugpjūčio 23 d. Vo
kietija su Sovietų
Sąjunga
sudarė nepuolimo sutartį. Prie
sutarties kartu buvo sudary
tas ir slaptas papildomas pro
tokolas, pagal kurį pasidaly
tos įtakos sferos Rytų Eu
ropoje: Latvija, Estija ir Suo
mija „atiteko" SSRS, o Lietu
va buvo „priskirta" Vokietijos
įtakos zonai. Pagal 1939 m.
rugsėjo 28 d. sutarties „Dėl
draugystės ir sienų" slaptąjį
protokolą Lietuva buvo per
duota Sovietų Sąjungos įtakos
sferai. Tai nulėmė Lietuvos
okupaciją ir prievartinį in
korporavimą į Sovietų Sąjun
gą, t.y. galutinį Lietuvos vals
tybingumo žlugimą 1940 me
tais. 1939 m. spalip 10 d. so
vietų politinio šantažo ir gra
sinimo panaudoti karinę jė
gą sąlygomis Maskvoje bu
vo pasirašyta „Vilniaus ir Vil
niaus srities Lietuvos Respub
likai perdavimo ir Lietuvos —
Sovietų Sąjungos savitarpio
pagalbos sutartis", kuri So
vietų
Sąjungai davė teisę
įkurdinti Lietuvoje savo kari

rybos pirmininkė Regina Na- bet, uždarius daugelį miesto
rušienė.
Tarp
prezidento gatvių, jie nebegalėjo ambasa
Adamkaus, Lietuvos ir Lenki dos pasiekti. Pietų metu pa
jos ambasadorių ir Amerikos sikeitėme tostais, sveikini
apsaugos vadovų vyko disku mais ir nuomonėmis. Vėliau
sijos dėl pietų Lenkijos amba atvyko ir Algirdas Rimas, bet
sadoj, o mes stebėjome televi Algimantas bei Teresė Gečiai
zijoj vis kartojamus baisius ir Saulius Kuprys jau nebe
vaizdus New Yorke, net nenu galėjo iki ambasados priva
jausdami, kad Pennsylvanijoj žiuoti. Po iškilmingų pietų su
nukritusio lėktuvo taikinys grįžom į Lietuvos ambasadą.
galėjo būti Baltieji rūmai, už Čia jau buvo atvykę abu am
kelių blokų nuo Lietuvos am basadoriai ir Lietuvos-Lenki
jos diplomatinių santykių at
basados...
Išgirdom sprendimą — Ame kūrimo minėjimas buvo tęsia
rikos apsauga nesutiko leisti mas, dalyvaujant Lietuvos
prezidentui Adamkui ir Almai prezidentui.
Adamkienei niekur žengti iš
Dar buvo numatyta susiti
Lietuvos ambasados, net į už kimų ir rezoliucijos „Freedom
kelių žingsnių esančią Lenki Consolidation Act of 2001"
jos ambasadą, bet mes visi kiti pristatymas Senate, bet visa
galėjom ten eiti. Lenkijos am tai atidėta, kol Kongresas
basadoj mus pasveikino abu sprendžia Amerikos saugumo
ambasadoriai. Dalyvavo ir keli užtikrinimo klausimus, o aš
lymūs lenkų visuomenės ats lyg musė lede — negaliu pa
tovai. Jų turėjo būti daugiau, judėti.

nes įgulas — 20,000 karių
kontingentą. Lietuvos Res
publika, kaip ir jos šiaurinės
kaimynės, de facto prarado
neutralios valstybės statusą
ir savarankiškumą užsienio
politikoje.
1940 m. birželio 15 d. pasi
naudodama itin komplikuota
tarptautine situacija Europo
je, savo karinėmis bazėmis
Baltijos šalyse bei panaudo
jus grubų politinį-karinį šan
tažą Sovietų Sąjunga okupa
vo Lietuvą, o po to organiza
vusi neteisėtus
vadinamojo
Liaudies Seimo rinkimus ir
falsifikavusi jų rezultatus,
1940 m. rugpjūčio 3 d. anek
savo Lietuvos Respubliką.
Okupuodama ir aneksuoda
ma Lietuvą, teigiama Komi
sijos išvadose, Sovietų Sąjun
ga pažeidė tarptautinės tei
sės principus ir savo tarptau
tinius įsipareigojimus bei su
laužė dvišalius susitarimus
su Lietuvos Respublika.
Tarptautinė komisija nacių
ir sovietinio okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti jau anksčiau yra už
baigusi tyrimus apie rusų
karo belaisvių žudymą, taip
pat apie Lietuvos kariuome
nės likvidavimą 1940-1941
metais ir paskelbusi išvadas.
(Elta)

* AB „Klaipėdos jūrų
krovinių kompanija" prezi
dentas Bronislovas Lubys ir
Klaipėdos meras Rimantas
Taraškevičius perkirpo juoste
lę šiaurinėje šios verslovės da
lyje, atidarydami naują ob
jektą — 14,650 kv. metrų
plotą užimantį skysto trąšų
terminalą. Tai gana modernus
terminalas, per valandą į lai
vus galintis pumpuoti apie
3,000 t trąšų. Terminalas iš
bandytas dar pernai gruodį, o
iki rugpjūčio per jį iš viso jau
eksportuota 463,500 t trąšų.
Skystų trąšų terminale nu
matoma apdoroti 2.6 mln.
tonų trąšų per metus. Ap
skaičiuota, kad 15.2 mln. litų
investicijos atsipirks per vie
nerius metus ir tris mėnesius.
Šiuo metu terminale dirba 21
ŽmOgUS.

(K, Elta)

Lietuvos diplomatai ir politi kad būtų visuomenės pritari tinei Asamblėjai. Susitarime
kai turėjo puikią progą pain mas, palaikymas. Gegužės nustatyta pagrindinės saugu
formuoti apie valstybės pasi mėnesį Lietuvoje buvo tik 51 mo ir krašto apsaugos siste
rengimą tapti lygiateise nare. proc. pritariančiųjų.
mos plėtros gairės iki 2004 m.
„Tikrai buvo nuostabus daly
Svarbus ne tik politinių par bei partijų
įsipareigojimas
kas sesija Vilniuje. Kaip gerai tijų bendradarbiavimas, bet skirti valstybės gynybai 2
pasirodė Lietuva, pasirodė Vil taip pat ir su nevyriausybinė proc. nuo bendrojo vidaus pro
nius, teko girdėti privačiuose mis organizacijomis, tai gru dukto. Tai buvo paminėta
pokalbiuose iš kitų valstybių pės „LATO" ir „TAIP". Politi NATO generalinio sekreto
parlamentarų, kad yra Lietu niai vadovai, tai didžiulis ir riaus lord Robertson kalboje,
va, kad yra Vilnius: pasirodo, neišnaudotas politinis poten pabrėžta šio dokumento svar
čia yra Europa, yra telefonai cialas: „Būtinai mums riekia ba.
ir elektroninis paštas".
jiems paaiškinti ir paprašyti,
Po intensyvių pasitarimų su
Asamblėjos metu buvo pa kad geranoriškai jie pabend atskiromis NATO valstybėmis
brėžta, kad NATO reikia ne rautų su tauta. Su Seimo na buvo nustatyta labai aiškūs
tik saugumo vartotojų, bet ir riais, manau, taip pat mums kariuomenės plėtros pirmu
stiprintojų, sugebančių padėti reikia dirbti ir pasistengti, mai. Į žmones orientuotos pro
kurti naują Europos saugumo kad kiekviena frakcija į savo gramos yra šių pirmenybių
architektūrą. Baltijos valsty perspektyvinį planą įtrauktų sąrašo viršuje, pagrindinis dė
bės tikrai galėtų padėti sustip NATO klausimą". Lietuvoje mesys skiriamas kariui.
rinti pastovumą savo regione dar neišnaudotas akademinis
Lietuva pastovios geopoli
ir dalintis atsakomybe už Eu sluoksnis.
tinės aplinkos kūrimo procese
ropos ateitį. Visos mintys ir
Krašto apsaugos viceminis santykiams su kaimynais ski
siekiai turi būti perduoti ir tras P. Malakauskas savo ria ypatingą dėmesį. „Tai tai
kituose valstybės sluoksniuo pranešime paminėjo, kad na kytina ir mūsų santykiams su
se, pvz., miestų ir rajonų tary rystė NATO buvo paremta Rusija. Mes visada pabrėžia
boms, nes jos šiuos tikslus ne didžiųjų LR Seimo partijų su me savo pragmatišką bendra
labai įsivaizduoja. Reikia aiš sitarimu, pasirašytu gegužės darbiavimą su Kaliningrado
kinti apie NATO plėtrą ir 23 d. Jo angliškas tekstas bu sritimi. Kalbėdami su Rusija
reikšmingumą
visuomenei, vo pateiktas NATO Parlamen- gynybos klausimais, visada
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United we stand!"

Šiandien — lygiai savaitė
nuo rugsėjo 11-osios, kuomet
pusvalandžio teroras iš pa
grindų pakeitė Amerikos vi
daus gyvenimą. Nors jau visą
savaitę žinių laidose ir spau
doje matome teroristų išpuolio
vaizdus, girdime įvairių žino
vų, ir save laikančių žinovais,
komentarus,
paaiškinimus,
bet tikroji šio tragiško įvykio
apimtis dar sunkiai suvokia
ma, o į kilusius klausimus at
sakymų kol kas nesulaukėme.
Viena tačiau aišku: Ameri
ka atsibudo iš patogaus, kone
letargiško, snaudulio. Pabudi
mas buvo sukrečiantis, bet jis
suteiks tautai naujų jėgų ir
ryžto. Galbūt ne 2001 m. sau
sio 1-oji, o šis teroristų iš
puolis ir yra amerikiečiams
tikroji naujo tūkstantmečio
pradžia, atnešanti kitus iššū
kius, verčianti peržiūrėti ver
tybių sąrašus ir nuspręsti,
kas iš tikrųjų yra svarbu.
Nuo praėjusio antradienio
daug kartų girdėjome du pa
grindinius posakius, kurie jau
įgauna visuotinį pobūdį ir, be
abejo, ilgam laikui paliks kas
dieniniame amerikiečių žody
ne (kad tik netaptų banaliu ir
įkyrėjusiu — „Have a nice
day..."). Tai: „United we
stand" ir „God Bless Ameri
ca". Neišversime jų į lietuvių
kalbą. Net ir visai neseniai at
vykusieji jau turėtų suprasti,
ką šie du posakiai reiškia —
ne vien pažodinę jų reikšmę,
bet ir gilesnę prasmę.
Daugiau kaip du šimtus
metų — nuo 1776 m. liepos 4
d. — buvo teigiama, kad Ame
rika yra skirtinga nuo kitų
valstybių. Nors ji iš esmes
vientisa, bet sudaryta iš dau
gybės skirtingų dalių — juk
jos gyventojai atstovauja įvai
rioms tautybėms, kultūroms,
rasėms, interesams. Nepai
sant pasitaikančios trinties
kai kuriose kasdieninio gyve
nimo srityse, vyrauja įsitiki
nimas, kad šioje „imigrantų
valstybėje" visiems pakanka
vietos ir duonos. „Kiekvienas
yra savo laimės kalvis" —
kaip toje vokiškoje patarlėje,
ir turi teisę „savo kalvėje",
savo paties labui darbuotis.
Svarbu tik nelipti vieni ki
tiems ant kulrfų. mokėti vals
tybei nustatytus mokesčius ir
nepažeisti įstatymų.
Visgi Amerikos istorijoje
buvo įvykių, kurie akivaiz
džiai parodė, ką reiškia būti
amerikiečiu. Vėliausias jų:
rugsėjo 11-oji New Yorke ir
Vašingtone. Tai tiesiog ste
buklingi „klijai'*, sulipdę tą

daugialypę gyventojų masę į
tvirtą, nedalomą vienetą, su
sibūrusį po žvaigždėtąja JAV
vėliava, su malda lūpose ir
pasiryžimu nepasiduoti širdy
se. Kaip bet kurioje kitoje tau
toje, kai jos saugumą ir išli
kimą pažeidžia svetima jėga.
Šitaip sujungta, valstybe yra
nenugalima, nors ir kažkokie
pavojai jos tykotų, o „United
we stand" žodžiai nėra vien
parankus posakis prezidento
ar kurio kito asmens kalbai
papuošti, bet gilus įsitikini
mas ir tvirtas pažadas nepa
lūžti.
Šiandien ir mes, lietuviai,
gyvenantys šiame krašte, ga
lėtume tuo posakiu pasinau
doti, šaukdami savo tautie
čiams: „Vienybės!" Mūsų čia
nemažai: ir seniai atvykusių,
ir čia gimusių, ir dar šaknų
naujame krašte neįleidusių.
Mus ne tiek jungia pasipikti
nimas teroristų išpuoliu, o tos
pačios kilmės šaknys. Jos
mums netrukdė ir netrukdys
būti gerais šio krašto pilie
čiais (arba bent gyventojais),
ir lietuvių visuomenės dalimi.
Mūsų vienybės šūkis: „Viena,
nedaloma tauta!" Jeigu jį
įsisąmoninsime, didžioji dalis
susiskaldymų ir nesutarimų
savaime pranyks.
Antra vertus, lietuvių kil
mės žmonių (arba bent pri
pažįstančių savo šaknų lietu
viškumą) skaičius dar neati
dengia visos tikrovės. Daug
svarbiau yra skaičius tų, ku
rie kasdien gyvena tuo lietu
viškumu, yra daugiau ar ma
žiau įsijungę į lietuvių visuo
meninį gyvenimą, ir, kai ypa
tingas reikalas iškyla, stoja
ton pusėn, kurioje plevėsuoja
trispalvė.
O tų reikalų viršuje šiuo
metu yra Lietuvos saugumas,
kurį gali užtikrinti tik na
rystė NATO. Praėjus vos ke
lioms valandoms nuo įvykusio
teroristinio išpuolio, NATO
narės priėmė rezoliuciją remti
Amerikos pastangas, kovojant
su teroristais, surandant šio
smurto kaltininkus ir juos nubaudžiant, nepaisant, kurioje
planetos vietoje jie turi savo
lizdus. Tarp kitų rezoliucijos
punktų buvo ir labai svarbus
pasisakymas: kai pasikėsina
ma prieš vieną NATO narę,
visų kitų pareiga jai padėti,
nors tai reikštų ginkluotą
įsikišimą.
Manome, kad daugiau argu
mentų nereikia! Toks pa
reiškimas turėtų išsklaidyti
visas abejones, dėl ko Lietuvai
svarbi narystė NATO.

pabrėžiame skaidrumą, pasi
tikėjimą ir saugumą skatinan
čias priemones, kviečiame Ru
sijos karinius stebėtojus į ka
rines pratybas Lietuvoje, su
tariame su Rusija dėl papildo
mų pasitikėjimą ir saugumą
skatinančių vizitų".
Tarptautiniuose
kursuose
Lietuvoje dalyvauja rusų kari
ninkai, apie dešimt pulkinin
kų. Šiais metais įvyko pirma
sis aukšto rango Rusijos gyny
bos ministerijos delegacijos vi
zitas į Lietuvą. Čia buvo iš
klausyta oficiali Rusijos pozi
cija. Tranzitu per Lietuvos te
ritoriją Krašto apsauga irgi
yra patenkinta, nes Rusija lai
kosi nustatytų taisyklių.
Po NATO pastarosios plėt
ros ir naujų narių priėmimo,
Rusijos ir naujųjų sąjungos
narių santykiai nepablogėjo, o
kai kuriais atvejais net pa
gerėjo. „Rusija, tebesilaikyda
ma neigiamos nuostatos dėl
tolesnės NATO plėtros, su
švelnino savo retoriką, nu
kreiptą prieš NATO plėtrą. Be

abejo, mes negalime tikėtis,
kad Rusija pritars mūsų na
rystei sąjungoje, bet, kad ir
kaip ji reaguotų, jos reakcija
nenulems politinių ir kitų mū
sų stojimo į NATO privalu
mų".
Užsienio reikalų viceminist
ras Giedrius Čekuolis taip pat
pasidžiaugė politinių partijų
susitarimu, tai „sudaro opti
mistines nuotaikas, kad mūsų
visos politinės jėgos, visos or
ganizacijos tiek Lietuvoje, tiek
ir užsienyje telkia jėgas šiam
vieningam tikslui, kuris yra
pakankamai netoli. Todėl dė
kodamas taip pat norėčiau pa
sakyti, kad NATO yra būtent
mūsų visų.visų pasaulio lietu
vių reikalas. Aš niekad ne
skirstau lietuvių, gyvenančių
tenai ar čionai. Visi mes esa
me lietuviai".
Viceministras Čekuolis, kaip
ir viceministras Malakauskas
mano, kad NATO plėtra visu
pirma bus politinis sprendi
mas.
(Bus daugiau)
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S K E L B I

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

Paslaugos
ELEKTROS
ĮVEDIMA! - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DŽIAUGSMAS DĖL TO, KAS BUVO
PRAŽUVĘ
24 eilinis sekmadienis
Visų trijų skaitinių tema yra toriją su įvykiais, atsitikusiais
atsiskyrimas nuo Dievo ir ga praėjus beveik trims šimtme
lutinis susivienijimas su juo. čiams nuo pasakojamojo laiko.
* Šiandien mąstome apie tai, Po Saliamono mirties šiauri
kas buvo prarasta ir vėl su nei Izraelio karalystei atsisky
grąžinta, kas buvo išsklaidyta rus nuo pietinės Judo karalys
ir vėl suburta draugėn, — tės, karalius Jeroboamas nu
mąstome apie nuodėmę ir at liedino du aukso veršius Dane
leidimą. Pirmajame skaitinyje ir Bet-Elyje. Jeroboamas bijo
pasakojama, kaip izraelitai jo, kad jo tautiečiai eidami
nesulaukę nuo Sinajaus kalno melstis į Jeruzalę vėl neužsi
grįžtančio Mozės ir linkę dėl manytų susivienyti su Judo
to kaltinti Dievą, nusiliedino karalyste (1 Kar 12. 26-30).
aukso veršį. Jie prašė Aarono Šis Jeroboamo veiksmas iš
padaryti jiems kitą dievą. reiškė radikalų atsimetimą
Skaitinyje vaizduojama Dievo nuo Izraelio tikėjimo tradici
reakcija į šį įvykį, jo pasiry jos. Išėjimo knygos autoriai šį
žimas sunaikinti neištikimą pasakojimą įdeda pačioje iš
tautą. Mozė maldauja Dievą rinktosios tautos istorijos pra
atleisti tautai, ir galiausiai džioje. Stabmeldystė nuolat
Dievas sulaiko savo nuo ženklino Izraelio istoriją ir
sprendį. Galima suvokti, ko- buvo tarsi šios tautos „gimtoji
,kia siaubinga ir atmestina nuodėmė". Šiame skaitinyje
Dievo' akimis yra nuodėmė, taip pat pabrėžiamas šios nuo
mąstyti apie tai, ką jautė tiek dėmės didumas, kontrastingai
Dievas, tiek Mozė, matydami lyginant ją su išganingąja Die
nuodėmės padarinius. Išėjimo vo veikla ir jo atleidimu.
knygoje aprašytus išbandy
Keletą sekmadienių iš eilės
mus patyrė ne tik izraelitai, skaitomos ištraukos iš apašta
juos dar labiau išgyveno šią lo Pauliaus laiško jo mylimam
tautą vedęs Dievas. Viešpats mokiniui Timotiejui. Šiuose
nuolat skundžiasi kietakakte laiškuose randame dvasinį ir
tauta. Nuostabi Mozės per pastoracinį Pauliaus testa
maldavimo malda primena mentą, tarsi apaštalo teologi
Abraomo maldą. Jis net ne- jos santrauką: Dievas Jėzuje
bantie teisinti izraelitų nusi Kristuje viską suteikė mums
kaltimo. Mozė drįsta tiesiog dovanai, kad mes savo ruožtu
pažvelgti Dievui į akis, pri už viską dėkotume Dievui ta
mindamas patriarchams duo me pačiame Jėzuje Kristuje.
tą išganymo pažadą. Dievo iš
Apaštalas Paulius, dėkoda
tikimybė yra visos išganymo mas Jėzui Kristui už išlietas
istorijos raktas. Žmonijos išga- malones, palygina šių malonių
.nyfnb ^pažadas nulemia Vieš didybę su savo, kaip nusidė
-paties pasigailėjimą. Dievas jėlio, būsena prieš atsiverti
permaldaujamas
nepaisant mą. Jis sakosi buvęs „piktnuodėmės didumo.
žodžiautojas, persekiotojas ir
Daugelis biblistų sieja šią is- smurtininkas", blogiausias iš

AUTOMOaUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolcs ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

visų nusidėjėlių, kurių gelbėti
atėjo Kristus. Ankstesnio Pau
liaus gyvenimo pavaizdavimas
paryškina, koks didžiulis yra
Viešpaties
gailestingumas.
Viešpaties malonė buvo išlieta
„be saiko". Baigiamoji doksologija yra šlovinimo giesmė
Viešpaties gailestingumo aki
vaizdoje. Biblistai mano, kad
šį laišką parašė ne pats Pau
lius, bet vienas iš jo mokinių,
labai gerai pažinusių apaštalo
Pauliaus gyvenimą ir teologi
ją. Tokiu atveju galime žvelgti
į Pauliaus gyvenimo palygini
mą prieš ir po atsivertimo ne
tik kaip į spontanišką išpa
žinimą, bet veikiau kaip į iš
kilmingą ir įtikinamai sufor
muluok? teiginį, iliustruojantį
apaštalo mintį apie dėkingu
mą už dovanai teikiamą malo
nę.
Evangelijoje pateikiami trys
palyginimai — apie paklydu
sią avį, pamestą drachmą ir
sūnų palaidūną. Pastarasis
palyginimas apmąstomas ir
ketvirtojo gavėnios sekmadie
nio liturginiuose skaitiniuose.
Įdomu tai, jog pirmuosiuose
dviejuose palyginimuose net
neužsimenama apie nuodėmę
ar kažkokį savanorišką atsis
kyrimą nuo Dievo. Avelė tie
siog nuklysta, o moneta nety
čia pametama. Abi jas pavyks
T marijonų provincijolas kun. Donald Petraitis. MIC kairėje), ir Švč. M. ta rasti. Siedami šiuos du pa
Marijos Gimimo parapijos klebonas emeritus, laikinai grįžęs į parapijos lyginimus su sūnaus palai
administratoriaus pareigas, kun. Jonas Kuzinskas Šiluvos atlaidų pro dūno palyginimu įžvelgiame
cesijoje rugsėjo 9 d.
Bažnyčios troškimą skelbti ga

Seseles kazimierietes Šiluvos atlaidų procesijoje Marąuette Parke, Čikagoje

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
^jjJĮį RE/MAX
y REALTORS
0FFC.1773) 229 - »7«1
HOME 708) 425 - 7160
MOBIL {7731 5904205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo išnuomoti
Išnuomojami 3 butai.
First Rate Real Estate,
Aušra Padalino.
Tel. 773-767-2400.
Siūlo darbą
YVindtm YVashers Necded!

Parduoda

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. neccssary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportaūon. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window H'ashing.
Tel. 800-820-6155.

Grįžtu j Lietuvą ir parduodu
automobilį Ford Probe 1989
m. 105.500 mylių, automatinė
pavarų dėžė, Mazdos variklis,
vyšninė spalva. Kaina $! .400.
Tel. 708-599-0551, Alvydas.

parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atly ginimas nuo $1,500 iki
S 1,800. Tel. 615-554-3161.

Dievu užmezgimo priemonę.
Anot Jono Pauliaus II. kai
malda yra tikra, j i skleidžia
dievišką energiją kiekvienoje
lutinį išgelbėjimą. Neneigia chėjas sakė, jog Viešpats būna aplinkoje ir kiekvienu gyveni
ma, jog nuodėme yra reali, — laimingas, galėdamas atleisti: mo momentu bei leidžia mums
būtent todėl reikalingas išga „Kur yra Dievas, kaip tu, ku gyventi naujaip". Jis sakė, kad
nymas.
ris atleidžia kaltę ir dovanoja šv. Pranciškus ir šv. Klara
Jėzus bendraudavo su žmo nusižengimą savo paveldo li parodė, jog asmeninis šventu
nėmis, turinčiais prastą repu kučiui" (Mch 7, 18). Džiaugs mas būtinai veda į meilę ki
taciją teisuolių ir fariziejų mas dėl atsivertusio nusidė tiems žmonėms ir visai kū
akyse. Minios žmonių, sekan jėlio atsleidžia tą didžiulį skir rinijai. Iš šių svertųjų jauni
čių paskui Mokytoją, kėlė fari tumą tarp dangiškosios ir že mas šiandien galįs mokytis
ziejų įniršį, tai buvo iššūkis miškosios tikrovės. Jeigu mes saikingai naudotis pasaulio
veidmainystei. Jėzus leidžia mokėtume džiaugtis nusidė gėrybėmis ir dėti pastangas,
suprasti jo provokuojančią jėliais ir ypač tais, kurie mus kad jos būtų teisingiau pa
nuostatą nusidėjėlių atžvilgiu įskaudino, — argi šis pasaulis skirstomos.
BŽ, 2001 m. Nr. 16
trimis palyginimais. Juose ir mūsų širdys netrykštų
trykšta didžiulis džiaugsmas, džiaugsmu? Dievo karalystė
TARPTAUT NĖJĘ
nes Dievas randa tai, kuo rū yra „džiaugsmas Šventojoje
STOVYKLOJE
pinosi ir ko ieškojo. Šis Dievo Dvasioje" (Rom 14, 17). Dievas
SERBIJOJE
džiaugsmas yra slėpinys ir kviečia mus dalyvauti jo
drauge tikrovė. Nusidėjėlio at džiaugsme.
Dešimt dienų — nuo liepos
sivertimas
užlieja
dangų
15
iki 26 dienos — keturiolika
džiaugsmu. Jau pranašas MiBažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 16
jaunuolių iš Šiaulių vyskupi
jos atstovavo Lietuvos jauni
mui Serbijoje vykusioje taikPOPIEŽIUS LAUKIA JAUNIMO DIENŲ
darių stovykloje „FriendensTORONTE
grund".
Rugpjūčio 19 d. savo vasa šalių piligrimus, keliaujančius
„Friendensgrund"
gyvuoja
ros rezidencijoje Castel Gan- į Asyžių, šv. Pranciškaus ir šv. jau dešimtį metų. Tarptau
dolfo popiežius Jonas Paulius Klaros gimtąjį miestą. Anot tinės taikdarių stovyklos ini
II vėl išreiškė savo pasiryžimą popiežiaus, būdamas jaunas, ciatorius ir organizatorius —
dalyvauti ateinančių metų Pranciškus, rodos, turėjo vis Hildesheimo vyskupas Josefas
Jaunimo dienose Toronte ir ką, ko reikia laimei šiame pa Homeyeris. Ši stovykla kiek
sakė, kad Toronto kultūrinė saulyje, tačiau suprato, kad vienais metais rengiama vis
įvairovė yra puiki vieta jauni jam kažko trūksta. Štai tuo kitoje šalyje: pernai vyko Vo
mui suvokti evangelinius rei met jis sutiko Kristų, susi kietijoje, užpernai — Lietu
kalavimus. „Toronte gyvena bičiuliavo -u Evangelija ir at voje, kitais metais numatoma
įvairios kilmės, įvairių kul sisakė savo nuosavybės bei stovyklauti
Baltarusijoje.
tūrų ir religijų žmonės. To turto. Jonas Paulius II sakė, Taikdarių stovyklą Serbijoje
kioje įvairialypėje ir sudė jog tai pamoka, kurią verta organizuoti padėjo ortodoksų
tingoje aplinkoje akivaizdžiai pakartoti ir šiandien.
vyskupas Irenijus Bulovičius,
matyti, kaip svarbu krikščio
JDaug
netikrų
moky jam talkino Koviljo vyrų vie
nims būti 'žemės druska' ir tojų rodo pavojingus kelius, nuolynas, šalia kurio ir buvo
'pasaulio šviesa' ", — sakė po vedančius
į
praeinančius įsikūręs stovyklos palapinių
piežius, primindamas 2002 m. džiaugsmus ir laikiną pasiten miestelis.
Pasaulio jaunimo dienų temą. kinimą. Tiek daug abejingumo
Į „Friendensgrund" buvo su
Šventasis tėvas ragino jaunuo ir paviršutiniškumo matome važiavęs jaunimas iš dešim
lius nepasiduoti „lėkštiems šiandien dominuojančioje kul ties Rytų ir Vidurio Europos
pasilinksminimams ir praei tūroje. (...) Brangūs jaunuo valstybių: Ukrainos, Rumuni
nančioms užgaidoms", bet ug liai, tegu Pranciškus ir Klara jos, Čekijos, Vokietijos ir kt.
dyti savyje Kristaus troškimą būna jums pavyzdys. Neiš Šiaulių vyskupijos jaunuolių
ir „vengti vidutinybės bei su duokite savo svajonių. Svajo grupei vadovavo Šiaulių vys
panašėjimo, kurie, deja, labai kite, bet svajokite laisvėje. kupijos Jaunimo centro vado
paplitę šiandienėje visuome Planuokite, bet planuokite tie vė Jurgita Steckytė.
nėje. Brangūs jaunuoliai, jūs soje", — sakė popiežius.
Tarptautinė taikdarių sto
gerai suprantate; kad negalite
Jonas Paulius pabrėžė, kad vykla rengiama tam, kad skir
būti 'žemės druska' ir 'pasau
jaunimas šventumą turėtų su tingų tautų jaunuoliai galėtų
lio šviesa' nesiekdami šventu
prasti ne kaip kažkokį „ypač geriau pažinti vieni kitus, pa
mo. Trečiojo tūkstantmečio
asketišką kelią", bet kaip kas sidalyti savo šalių istorine ir
pasauliui reikia stipriu tikė
dienio
gyvenimo
normą. asmenine patirtimi. Sykiu sto
jimu pasižyminčio jaunimo,
„Šventumas reiškia kiekvieną vykla liudijo ir skirtingų kon
atsidavusiai tarnaujančio savo
dieną daryti ką nors gražaus fesijų vienodai vertinamas tai
broliams ir seserims. Jam rei
dėl Dievo, atpažinti, ką Dievas kos, draugystės ir meilės idė
kia jaunimo,
įsimylėjusio
yra padaręs ir tebedaro mums jas. Įvairių tautybių jaunimas
Kristų ir jo Evangeliją", —
bei mumyse. Būkite šventi turėjo puikią progą susipa
sakė popiežius.
(...), nes dėl šventumo stokos žinti su skirtingomis krikščio
Panašia tema popiežius kal- pasaulis yra liūdnas".
niškomis tradicijomis, pasida
bėjo ir rugpjūčio 18 dieną,
Popiežius rekomendavo mal lyti mintimis apie savo kraštų
kreipdamasis i jaunus įvairių dą kaip pagrindinę ryšio su Bažnyčios šiandieną. 40 pala-

Rugsėjo 9 d. Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, Čikagos Marąuette Parke įvyko Šiluvos atlaidų procesija: tai
kasmetinė šios parapijos tradicija, sutraukianti lietuviškas ir bažnytines organizacijas su savo vėliavomis, mal
dininkų minią, ne tik iš parapijos, bet ir tolimesnių vietovių. Visos nuotraukos — Joe Kulio.
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Reikalingi darbuotojai

CARPENTER HELPER
Permanent growth opportunity, ENGLISH speaking only.
VVestem suburbs.
Tel. 630-852-1444.
pinių miestelis, kuriame gyve
no 150 jaunuolių, kalbančių
skirtingomis kalbomis, mar
gas dvasininkų būrys bei pui
kiai stovyklautojų buitį ir mai
tinimą organizavusi Maltos
ordino tarnyba susilaukė ir
Jugoslavijos politikų bei žiniasklaidos dėmesio.
BŽ, 2001 m. Nr. 16

VIII TARPTAUTINIS
J A U N Ų J Ų ATLIKĖJU
VARGONŲ FESTIVALIS
Rugpjūčio 14-18 d. Seinų
kultūros centro, Anykščių kul
tūros rūmų bei Anykščių šv.
Mato parapijos iniciatyva, Sei
nuose ir Anykščiuose sureng
tas VIII Tarptautinis jaunųjų
atlikėjų vargonų festivalis.
Festivalio koncertas ir var
gonininkų konkursas vyko
Švč. Mergelės Marijos Aplan
kymo Seinų bazilikoje, turin
čioje unikalius senus vargo
nus, bei Anykščių Šv. Mato
bažnyčioje, kurioje 1999 m.
įrengti nauji koncertiniai var
gonai. Šie vargonai 1998 m.
buvo parvežti iš Didžiosios
Britanijos klebono Stanislovo
Krumpliausko dėka. Tai buvu
sio ilgamečio Anykščių parapi
jos klebono, mons. Alberto
Talačkos ilgai brandintos ir
puoselėtos idėjos įgyvendini
mas. Vargonus, turinčius 3
manualus, 45 balsus, 2,600
vamzdžių, parvežė ir sumon
tavo meistrai iš Vilniaus Kor
nelijus ir Modestas Karnaševičiai. Pasak įvairių Lietuvos
žymiausių vargonininkų ir
specialistų, šie vargonai verti
nami kaip vieni geriausių Lie
tuvoje.
Švč. M. Marijos Ėmimo į
Dangų dieną, Anykščių bažny
čioje koncertavo 20 vargoni
ninkų iš Vokietijos, Baltarusi
jos, Suomijos, Rusijos, Lenki
jos bei Lietuvos. Pasiklausyti
vargonų koncerto, kuriame
naujaisiais ir senaisiais vargo
nais buvo atliekami įvairus
klasikos kūriniai, susirinko
itin daug anykštėnų. Festiva
liui vadovavo — prof. Jozefas
Serafinas, konkursui — prof.
Bernhard Haas ir prof. Julian
Gembalski.
BŽ. 2001 m. Nr. 16

AMBASADORIAMS PRISTATYTI
EUROINTEGRACINIAI PLANAI

PLB ir P U S krantų pirmininkų suvažiavime Seinuose š.m. rugpjūčio 12 d. Iš kaires: Olandijos LB pirm. Asta
Il<.'ls|>er-Balciunaite. Vengi ijos LB valdybos vicepirm. Diana Dumšaityte-Balint. Rusijos LB pirm. Birutė Ne
Marytės Šmitienės nuotrauka.
nartavičiūte ir Moldovos pirm. Petras Laurinavičius

LAIŠKAI IR NUOMONES
NUO ALTAJAUS IKI
MELBURNO
Rugpjūčio 12-15 d. Seinuose
ir Punske vyko visų kraštų
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos
pirminin
kų suvažiavimas. Jame daly
vavo atstovai iš 21 valstybės
bei visi PLB valdybos nariai.
J a u dešimt metų
rengiami
tokie susitikimai. Šįkart PLB
valdyba suorganizavo jį Sei
nų-Punsko krašte. Per suva
žiavimą jie įvertino Lenkijos
lietuvių nuveiktus darbus, su
žinojo jų problemas.
Šiame straipsnyje taip ra
šoma: „Suvažiavimo dalyviai
turėjo progos pabendrauti su
mūsų krašto lietuviškomis šei
momis. Tie susitikimai, kaip
sakė dauguma svečių, buvo
malonūs ir labai nuoširdūs.
Jie žavėjosi tuo, kad, nepai
sant įvairių sunkumų Puns
ke ir Seinuose vis dar kal
bama lietuviškai, skamba lie
tuviškos dainos, kad čia dar
gyva lietuvių kultūra.
Deja, šventinę suvažiavimo
nuotaiką sugadino nemalonus
incidentas. Punske vykusioje
jaunimo vakaronėje vienos
merginos pakviestas draugas
(lenkas) norėjo išprovokuoti
muštynes. Nepraleido progos
pakontroliuoti mūsų svečius ir
pasieniečiai. Jie stabdė kiek
vieną automobilį, kuriame
važiavo Punske apgyvendinti
svečiai, t a r p jų ir vyskupas
Paulius Baltakis, OFM.
Živilė M a k a u s k i e n ė
Lenkija

mūsų brangenybių. Todėl aka
deminis jaunimas būdamas vi
sur j a u t r u s , negali būti ne
jautrus, be abejo, yra ir bus
j a u t r u s savo jūros reikalams".
Buvęs Lietuvos susisiekimo
ministras Jokūbas Stanišaus
kis: „Mielas Kolega, Akademi
ke! Tu nori, kad Lietuva amži
nai būtų nepriklausoma. Bet ji
neteks laisvės, jeigu bus at
stumta nuo savo gaivintojos
jūros.
Tu nori, kad tėvynė būtų
turtinga. Bet ji skurs ir vargs,
jeigu nesinaudos visos žmoni
jos turtų šaltiniu jūra.
Tu nori ir dirbi, kad Lietuva
spindėtų Pabaltijoj kultūros
spinduliais, lyg tas mūsų gin
taro brilijantas ant lietuvaitės
kaklo. Bet ji bus svetimųjų
nustelbta, jeigu liktų išstumta
iš pažangos ir gerovės kelio —
jūros. Atmink tai visuomet!
Mano šiems teigimams geo
grafija su istorija duoda iškal
bingiausių įrodymų. Lietuvos
imperija, apėmusi 1 000 000
kvadratinių kilometrų plotą,
tragiškai žuvo, netekusi tik
100 km pajūrio. Dėl to kas val
do Nemuno žiotis, tas valdo vi
sos Lietuvos likimą".
Kas buvo „Jūros" korporaci
ja, aprašiau minėtoje knygoje,
kalbėjau Lietuvos universite
tuose, radijo bangomis, fil
muose, spaudoje.
Turėtus duomenis apie „Jū
ros" korp! perleidžiu Lietuvos
Mokslų akademijos bibliote
kai, Žygimantų g. 1-8, Vilnius
2632, Lietuva. Tikiu, atsiras
jaunuolių, gal ir vyresnių, no
rinčių atgaivinti minėtą stu
dentijos vienetą visos lietuvių
tautos labui. Norintiems visad
mielai talkinsiu.
Algirdas G u s t a i t i s
Los Angeles, CA

išspausdintame E. Šulaičio
straipsnyje apie nusipelniusį
lietuviškojo sporto darbuotoją
Algirdą Bielskų pažymima,
kad jis Lietuvos Respublikos
prez. Valdo Adamkaus buvo
apdovanotas DLK Gedimino
ordino medaliu."
Čia noriu pareikšti, jog aš
niekada nesu rašęs, kad A.
Bielskus ar kas nors kitas
buvo apdovanotas DLK Gedi
mino ordino medaliu. Aš to
net negalėjau rašyti, kadangi
tokio žymenio iš viso nėra: yra
arba ordinai, arba medaliai (iš
jų ordinai yra aukštesnės pa
kopos).
A. Bielskus buvo apdovano
tas ordinu, todėl mano ge
gužės 25 d. išspausdinto ap
rašymo pastaba, kad tokiu
garbės žymeniu buvo apdova
notas tik dar vienas sporto
darbuotojas, čikagiškis Riman
tas Dirvonis, yra teisinga.
Aukščiau minimas „Patiksli
nimas", kuriame sakoma: „Pa
tikslinama, kad tą pačią 1998
m. birželio 29 d., kartu su Ri
mantu Dirvoniu, tokiu pat me
daliu buvo pagerbtas ir ilgame
tis sportininkas, sporto dar
buotojas ir žurnalistas Vytau
tas Grybauskas" — prasilen
kia su tiesa.
Mūsų įvairioje spaudoje esu
skaitęs, kad čia minimas V.
Grybauskas gavo ne tokį patį
žymenį, kaip pirmieji du (A.
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LAIŠKAS LIETUVIŠKAM
JAUNIMUI
Lietuvių Studentų korpora
cijos „Jūra" archyvas perkelia
mas į Vilnių.
KLAUSIMAS IR
Lietuvių tautai atkūrus ne
ATSAKYMAS
priklausomą Lietuvą 1990 me
tais, talkinant Lietuvos uni
Geras R. Kriaučiūno klausi
versitetų profesoriams ir lietu mas. „Draugas", 2001 m. rug
viškai studentijai, buvo atgai sėjo 7 d.
vinta Lietuvių studentų kor
Bet atsakymas į jį tik toks:
poracija „Jūra". Netrukus, po Jeigu „Draugo" redakcija Ro
mano grįžimo į Kaliforniją, mualdo Kriaučiūno minimo
viskas sugriuvo. Atgaivinti ne mano rašinio pabaigos nebūtų
padėjo gausiai iliustruota 563 išcenzūravusi, jam nebūtų rei
psl. knyga Lietuvių studentų kėję klausti „kas buvo tas
korporacija „Jūra" Lietuvos 'mes' ir kokia prasme 'nežino
universitetuose.
jome, kaip elgtis?' Gal toji pa
Dabar Lietuvoje stebime lie baiga ir 'kaip išpuolis neskam
tuviškos jūrininkystės ir laivy bėtų?"
no naikinimą, jaunimui ir vi
Bronius Nainys
suomenei tylint. Nėra „Jūra"
Lemont, IL
korporacijos, nėra gynėjų. Ti
kiu — n e t r u k u s lietuviškoje
APIE ORDINUS IR
studentijoje, vidurinėse mo
MEDALIUS
kyklose atsiras lietuviškiau
galvojančių.
Birželio 29 d. „Draugo" spor
Buvęs Lietuvos švietimo mi to skyriuje buvo įdėta nepasi
nistras Juozas Tonkūnas yra rašyta žinutė, pavadinta „Pa
pareiškęs: „Mūsų jūra — svar tikslinimas".
bieji ir didieji vartai į platųjį
Jos pradžia skamba taip:
pasaulį, tai Lietuvos plaučiai. „Prašoma patikslinti, kad ge
Tai viena pačių vertingiausių gužės 25 d. šiame puslapyje \

m

Lietuva artimiausiu metu
tikisi baigti derėtis su Euro
pos Sąjunga dėl laisvo asme
nų judėjimo, muitų sąjungos
ir konkurencijos sektorių. Iš
viso šį pusmetį
siekiama
baigti derėtis dėl 20 ir dau
giau iš 31 derybinio skyriaus.
Šių metų eurointegraciniai
planai rugsėjo 12 dieną pri
statyti Lietuvoje reziduojan
tiems
E S šalių ambasado
riams.
Vyriausiojo derybininko su
E S Petro Auštrevičiaus teigi
mu, pasiruošimo eurointegracijai procese svarbų vaid
menį atliks Seimas. Vyriausy
bė Seimui jau yra pateikusi
daugiau nei 4C įstatymų pa
keitimų projektų, kurie yra
reikalingi derinant Lietuvos
ir Europos Sąjungos įstatymi
nę bazę bei vykdant savo įsi
pareigojimus.
Siekiant šį pusmetį sėk
mingai derėtis su E S bei
įvykdyti Lietuvos prisiimtus
įsipareigojimus, būtina pri
imti Konstitucijos p a t a i s a s ,
pakeisti
Pridėtinės
vertės

Bielskus ir R. Dirvonis), bet
LDK Gedimino medalį (ne or
diną).
D a r keisčiau skamba to
„Patikslinimo" pabaiga su to
kiu teiginiu: „Tą įvykį liudija
ir 1988 m. liepos 17 d. 'Drau
ge' išspausdinta prez. Valdo
A d a m k a u s ir apdovanotųjų R.
Dirvonio ir V. Grybausko nuot
rauka."
Iš šio sakinio atrodo, kad
norima m u s įtikinti, jog abu
anksčiau minėtieji asmenys
gavo vienodus žymenis, kas,
k a i p minėta, yra netiesa.
Buvau galvojęs tą „Draugo"
sporto skyriuje nelemtą „Pa
tikslinimą" nuleisti negirdo
m i s . Tačiau po to, kuomet ga
v a u bent kelis laiškus su klau
simu — „Kodėl aš noriu sumen
kinti V. Grybauską?" — pri
siverčiau paryškinti skirtumą
t a r p ordino ir medalio.
Tikiu, kad šiuo pareiškimu
išsklaidžiau tame „Patikslini
me" tilpusius neteisingus aiš
k i n i m u s . J tolimesnes diskusi
j a s šiuo klausimu nesileisiu.
Edvardas Šulaitis
Cicero, IL
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JAV LB Kultūros t a r y b a skelbia:
R U G S Ė J I S — S P A U D O S MĖNUO
Papiginta metinė p r e n u m e r a t a naujiems skaitytojams:
DRAUGAS
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

$65 (buvo $100)

DIRVA
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

$25 (buvo $35)

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

$25 (buvo $35)

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

$10 (buvo $15)

LIETUVIŲ BALSAS
2624 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

$25 (buvo $35)

PASAULIO LIETUVIS
14911 127 St.
Lemont, IL 60439

$15 (buvo $25)

PENSININKAS
2711 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

$10 (buvo $15)

BRIDGES
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

$15 (buvo $18)

LITUANUS
1501 E. So. Indiana Ave.
Chicago, IL 60605

$8 (buvo $10)

LITHUANIAN HERITAGE
P.O. Box 225
Lemont, IL 60439

$20 (buvo 29.95)

AMERIKOS LIETUVIS
7349 W. 55 th Place
Summit, IL 60501

$30 (vietoje $39)

mokesčio, Akcizų, Energetikos
įstatymus, priimti Civilinio
proceso kodeksą, Korupcijos
prevencijos įstatymą bei pa
tvirtinti Kovos su korupcija
programą. Svarbiausių įsta
tymų grupei taip pat pri
skirti su aplinkos sektorium
susiję įstatymai — dėl mo
kesčio už aplinkos teršimą,
pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo bei kiti.
„Derantis dėl jautrių mo
kesčių, transporto klausimų,
jaučiamas padidėjęs interesų
grupių ir visuomenės dėmesys.
Tikimės, kad Europos komisi
j a ir E S šalys atsižvelgs į
mūsų ekonominę-socialinę si
tuaciją", — sakė P. Auštrevičius.
Dabar Lietuva yra baigusi
derėtis dėl 18 iš 31 derybinio
skyriaus. Lietuva tikisi baig
ti derybas su ES 2002 metų
pabaigoje, 2004 metais būti
pasirengusia
prisiimti
na
rystės įsipareigojimus.

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 18 d., antradienis
* Lenkijos s t a t y b o s inži
n i e r i ų s ą j u n g a s u r i n k o 500
litų ir paaukojo Lietuvos val
dovų r ū m a m s a t k u r t i . Vilniuje
viešėjęs Krokuvos t a r p t a u t i n i o
kultūros centro direktorius pro
fesorius J a c e k a s Purchlia sa
kė, nors XVII a. Vilniaus že
mutinė pilis po Rusijos a n t p l ū -

džio buvo s u g r i a u t a ir paga-1
dabartinį požiūrį į paveldo at
kūrimą Valdovų r ū m ų Vilniu
je a t s t a t y m a s y r a pirmiausia
istorinio a u t e n t i š k u m o išsau
gojimo klausimas, tačiau būti
na suprasti ir šių rūmų svarbą
tautos tapatybei.
(LA.EIU»

SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
Inž. JUOZAS
GIBAITIS

Jurga Tapinienė
Atstovė spaudai

NEĮPRASTA PARODA
Rugsėjo 6 d. Mažosios Lietu
vos istorijos muziejuje pradėjo
veikti gana neįprasta paroda.
Joje eksponuojami per Tarp
tautinės muziejų dienos proga
surengtą akciją „Padovanok
muziejui eksponatą" padova
noti daiktai.
Gegužės 17 d. vykusios akci
jos metu muziejui daugiausia
buvo padovanota knygų, įvai
rių dokumentų, atvirukų, fo
tografijų. Vieni vertingesnių
muziejui padovanotų daiktų
yra Kuršių nerijoje rasti gin
tariniai amuletai, 1905 metais
Tilžėje išleista knyga „Prū
sijos Lietuvių dainos", XX a.
pradžios jSinger" siuvimo ma
šina, prietaisai klumpėms da
ryti, nendrių pjaustymo maši
na, naudota Kintuose XLX a.
pab.-X a. pr., taip pat praėju
sio amžiaus tautiniai moters
drabužiai bei įvairūs audiniai.
Dovanų g a u t a s ir labai įdo
mus akmuo, primenantis kil
nojimo svarstį, bei parakinė.
Parodoje galima pamatyti ir
sovietinio laikotarpio liekanų.
Tai įvairūs partiniai ir kari
niai pažymėjimai, banknotai,
monetos, prietaisas nuotrau
koms gaminti. \ akcijos šūkį
„Padovanok muziejui ekspo
natą" iš viso atsiliepė 30 žmo
nių iš Klaipėdos, Gargždų ir
Kauno. J i e muziejui padova
nojo 198 daiktus.
(Elta)

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

A. t A.
MARIJAI POLTERAITIENEI
taip staigiai ir netikėtai pasitraukus iš šio pasaulio,^gilią
užuojautą r e i š k i a m e dukrai D A N U T E I LIAUGAUDIENEI, sūnui VYTAUTUI POLTERAIČIUI,
seseriai STASEI B U B L I E N E I ir jų šeimoms.
Drukteinių ieima

Lietuvos R e s p u b l i k o s A m b a s a d o s Vašingtone vardu
skaudžios n e t e k t i e s ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame šeimą ir artimuosius dėl mylimo sūnaus

A. t A.
JOHN WENCKUS
tragiškos mirties.

Vygaudas Usackas
Ambasadorius
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How easy is it to
As easy as SAS.

From Chicago we offer daity service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
ncxt trip to Vilnius. And remerr.ber, vvhen you
travel with SAS, you can ?arn mileage credit
vvith Untted"s Mileage Plūs" or SAS'
EuroBonus1" frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
yyww.scandinavian.net

It's Scandinavian

Srmonjirivi Afcflnfs
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ČIKAGOJE IR

D R A U G O FONDAS

APYLINKĖSE

Nors baisieji įvykiai N e w
Yorke ir Vašingtone sukrėtė
Pranešame lietuvių visuo mus visus, Lithuanian Mercy
menes žiniai, kad dėl įvyku Lit't labdaros organizacijos na
sios tragedijos N"ew Yorke ir riai tęsia savo veiklą, gal ir
Vašingtone susidariusių sąly dar ryžtingiau nusiteikę. Jie
gų, „Lietuvių balso" literatū mato, kad geros valios žmonės
ros konkurso laureatų premijų yra labai reikalingi šiame pa
įteikimo švente rugsėjo 23 d. saulyje. Šeštadienį, lapkričio
negali įvykti.
17 d.. Brookfield Zoologijos so
„Vardan nedalomos tautos do patalpose įvyks metinis
konkurso" premijų įteikimas LML lėšų telkimo pokylis.
vyks Lietuvos Nepriklausomy Kaip ir ankstesniais metais,
bės atstatymo - Kovo 11-osios ta proga bus traukiami laimė
šventės minėjimo metu 2002 jimų bilietai, kuriuos galima
m. kovo 10 dieną Jaunimo įsigyti iš anksto. Didžiausias
centre. Pirmojo konkurso lau laimėjimas bus du SAS oro li
reatų premijų įteikimas taip nijos bilietai į Lietuvą. Dau
pat buvo Lietuvos Nepriklau giau informacijos skambinant
somybės atstatymo minėjimo vakarais Janinai tel. 708-857metu.
8332 arba Laimai tel. 708„Teroras ar karo aktas?" 354-4835.
- šia aktualia tema kalbės vi
Šv. Kazimiero seselių r ė 
suomenininkas
inžinierius mėjos rengia rudeninį pokylį
Bronius Nainys rugsėjo 19 d., seselėms paremti. Kviečiame
trečiadienį, 2 val.p.p. Vyres visus seselių kazimieriečių
niųjų lietuvių centre „Sekly rėmėjus, draugus ir pažįsta
čioje". Kviečiame kuo gausiau mus sekmadienį, spalio 21 d.,
dalyvauti ir pasiklausyti pas 1:30 val.p.p. atvykti į Oak
kaitos visiems rūpimais klau Lawn Hilton viešbutį prie Cisimais apie šių dienų įvykius. ' cero ir 94 gatvių. Bus skanių
Nepraleiskite progos - atvyki valgių, programa ir laimėjimų
te!
žaidimai. Vietas užsisakykite
Visus Zarasų klubo na iki spalio 15 d., skambindami
r i u s ir prijaučiančius kvie seselei Genovaitei tei. 773čiame į. rengiamą gegužinę, 776-1324.
0
kuri vyks rugsėjo 23 d. 12 vai.
Lidijos B a l č i ū n a i t ė s t a p y 
Šaulių namuose, 2417 W. 43st bos ir Loretos R e n e t s k i s
i6tr., Chicago. Pasivaišinsite keramikos darbų parodos
skaniai pagamintu šeiminin atidarymas vyks rugsėjo 21 d.
kių maistu. Baras atgaivins, 7:30 val.v. Čiurlionio galerijo
smagiai pasišoksite grojant je. Jaunimo centre '5600 S.
Kosto Ramanausko orkestrui. Claremont Ave., Chicago. IL
Visus kviečiame!
60636).
Beverly S h o r e s Šv. O n o s
Regina ir Viktoras Kučai,
grįžę iš kelionės po Lietuvą ir bažnyčioje šį sekmadienį,
Suvalkų trikampį - Punską, rugsėjo 23 d., 1 val.p.p. lietu
Seinus, Suvalkus ir kitus viškas Mišias aukos iš Čika
miestelius, skaitys pranešimą gos atvykęs kun. K. Ambra
ir pasidalins* įspūdžiais su vi sas, SJ. Dalyvaukime!
suomene apie tenykščių lietu
J rudeninį „ D r a u g o " po
vių gyvenimą ir veiklą šį kylį veiklieji Lietuvos Vyčiai
penktadienį, rugsėjo 21 d., 2 užsisakė net du stalus ir per
val.p.p. Pasaulio lietuvių cent Gražiną Rogers už juos atsily
re, Bočių menėje. LB Lemonto gino. Dėkojame! Laukiame ir
apylinkės socialinių reikalų kitų svečių mūsų iškilmingoje
skyrius šiuo pokalbiu atnauji vakarienėje, kurioje dalyvaus
na tradicines popietes ir kvie garbingas svečias - Lietuvos
čia visuomenę dalyvauti.
kariuomenės vadas generolas
J a u k i a m e ir įdomiame majoras Jonas Kronkaitis.
vakare, skirtame vyskupo Rugsėjo 30 d., sekmadienį, va
Motiejaus Valančiaus 200 me karas prasidės 5 val.v. (atgai
tų gimimo jubiliejui atminti. va), po to - karšta vakarienė,
dėl tragiškų įvykių New Yorke o vėliau - ir meninė programa
ir Vašingtone neatvykus rašy -siurprizas bei šokiai, kuriems
tojui Kaziui Sajai iš Lietuvos, gros broliai Svabai. Atvykite į
apie didįjį žemaičių vyskupą* Martiniąue pokylių salę ir
rugsėjo 15 d. Lietuvių dailės taip paremkite „Draugą"!
muziejaus salėje pasakojo filo
R u d e n s sezono s u t i k t u 
logas dr. Giedrius Subačius. vių pietūs, kuriuos r engia
Sužinojome dar negirdėtų, ne Pasaulio lietuvių
centras,
žinomų detalių apie vyskupą- vyks rugsėjo 23 d., sekmadie
filologą, kalbos taisytoją, vys- nį, 12 val.p.p. centro didžiojoje
kupą-lietuviško rašto gynėją. salėje. Vaišinsime
skaniu
Buvo papasakota ir apie vysk. „Bravo Ltd." pagamintu mais
M. Valančiaus ir rašytojo S. tu, prie stalų bus maloniai pa
Daukanto santykius. Tą vaka tarnaujama. Skambės links
rą savo kūrybą taip pat skaitė ma Algimanto Barniškio mu
ir rašytoja Vanda Juknaitė, zika ir dainos. Jei norite, gali
žemaitišką meninę programą te iš anksto užsisakyti stalus,
atliko
Stasė
Jagminienė. kreipdamiesi į Vandą GvildiePranciškus Ivinskis, Pranas nę tel. 630-271-9136. Salė Kasperaitis ir Gintaras Juk- didelė, vietos bus visiems. Pie
nys. Minėjimą rengė JAV LB tus ruošia PLC renginių komiKultūros taryba.

4545 VVEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL: 773-585-9500

SVARBUS PRANEŠIMAS

AUGINKIME SAVO VAIKĄ — DRAUGO
FONDĄ

JAV LB Vidurio vakarų apygardos Pietvakarių apyl::ikes valdyba. Iš kairės: Antanas Rašymas - sekretorius,
Nijole Kaveckienė - renginių vadove, Edvardas Pocius - iždininkas, Jonas Astrauskas - pirmininkas, Ramoną
Kaveckaite - vicepirmininkė.

JAV LB PIETVAKARIŲ
JAV LB Pietvakarių apy
linkė yra pačiame Čikagos
miesto pietiniame pakraštyje
ir pietiniuose bei vakariniuo
se Čikagos priemiesčiuose.
Pagrindinę
bendruomenininkų grupe sudaro iš Mar
ąuette Parko (Čikagos mies
to) į priemiesčius išsikėlę gy
venti lietuviai. Dar 1979 me
tais Marąuette Parke jų buvo
apie 4,000 šeimų. Nuo 1986
m. dėl nuolat kaitaliojamų
miesto seniūnijų sienų, ban
kų finansinių linijų pasikei
timų ir kitų dalykų lietuviai
pradėjo trauktis į pietinius
bei vakarinius Čikagos prie
miesčius. Taip atsirado Piet-

APYLINKE

vakarių apylinkė, kuri apima
Marąuette Parko rajoną, Burbank, Evergreen Park, Oak
Lawn, Briedgeview, North, Alsip, Beverly Hills, Chicago
Ridge, Palos Heights, Palos
Hills, Palos Park, Lombard
priemiesčius.
Čia gyvena ne tik antrosios,
bet ir trečiosios bangos lietu
viai, kurių yra labai daug.
Naujoji Pietvakarių apylin
kės valdyba savo kadenciją
pradėjo 2001 m. kovo 28 d. ir
ją sudaro tiek jau prityrę bendruomenininkai, tiek ir nauji.
Nuotraukoje matome valdybos
sekretorių Antaną Rašymą,
Nijolę Kaveckienę — renginių

vadovę, Edvardą Pocių — iž
dininką, Joną Astrauską —
pirmininką ir Ramoną Kavec
kaite — vicepirmininkę.
Ši valdyba suruošė Kovo
11-osios minėjimą, gražiai tal
kininkavo LB Vidurio vakarų
apygardos apylinkių geguži
nėje ir yra numačiusi net ke
letą renginių dar šių metų
bėgyje.
Jonas Astrauskas ir Anta
nas Rašymas yra JAV LB 50
metų minėjimo komiteto na
riai ir talkininkaus JAV LB
Vidurio vakarų apygardos
ruošiamoje XVI Tarybos an
trosios sesijos priėmimo dar
buose.
B. A. Vindašienė

Siemet s u k a n k a 50 m e t u LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
nuo žurnalo ..Techninos žodis"
RAGINAMI VIENYTIS
pasirodymo Amerikoje. Šiai siRugsėjo 14 d. Čikagoje buvo Marija Remienė, Vladas Sin
Kakčiai paminėti š. m. rugsėjo
išeivijos
Krikš kus, dr. Vaclovas Šaulys, Vla
23 d., sekmadienį, ruošiamas susirinkę
minėjimas, kuris prasidės 11 čionių demokratų bei Lietuvos das Šoliūnas, Algirdas Vevai.r. šv. Mišiomis už gyvuo krikščionių demokratų rėmė deckas, Jonas Vaznelis.
sius ir mirusius žurnalo skai jų sambūrio atstovai ir iš
Dr. Petras Kisielius valdy
tytojus bei rėmėjus Pal. Jurgio klausė dr. Petro Kisieliaus bos nariams papasakojo apie
Matulaičio koplyčioje. Po šv. įspūdžius iš Lietuvos. Dr. P. susitikimus su visų trijų
Mišių rinksimės Ateitininkų Kisielius, vykdamas šią va krikščionių demokratų parti
namuose minėjimui-pietams. sarą į Lietuvą, minėtų grupių nių struktūrų vadovais: Lietu
Smulkesnė informacija skam buvo įgaliotas perduoti vi vos krikščionių demokratų
binant Alfonsui Pargau.-kui siems trims krikščionių de pirmininku Seimo nariu dr.
mokratų politiniams jungi Kaziu Bobeliu ir valdybos pir
te!. 708-361-2817.
niams
Lietuvoje
išeivijos mininku, taip pat Seimo nariu
SB**slbimsai
krikščionių demokratų bei jų Petru Gražuliu, Moderniųjų
• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t į rėmėjų kreipimąsi, kurio pa
krikščionių demokratų sąjun
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 vai. grindinė mintis buvo: bendro
gos pirmininku Vytautu Bo
p e r parą, 7 d i e n a s p e r savai darbo paieška.
gušiu ir vicepirmininku bei
tę, 6 sekundžių intervalai.
Pareiškime buvo sakoma: Seimo nariu dr. Egidijum Va
Jokių mėnesinių mokesčių. .,Atgavus
nepriklausomybę, reikių, taip pat su neprisijun
Tikslus apskaičiavimas. Koky Lietuva pirmą kartą pergyve gusiais prie naujojo (K. Bobe
biškiausias ryšys. Paslauga be na politinę suirutę, kada vy lio vadovaujamo) darinio bei
apgaulės. Kreipkitės vakarais riausybės vairas be rinkimų likusiais Krikščionių demok
lietuviškai į TRANSPOINT patenka į skirtingų (kairiųjų) ratų partijos struktūrose atstovą su 8 metų patirtimi partijų rankas. Tai tenka akad. Zigmu Zinkevičiumi,
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. konstatuoti ne be priekaišto mons. Alfonsu Svarinsku ir Ig
708-386-0556. TRANSPOINT dešiniosioms partijoms, ypač nacu Uždaviniu. Su visais
— p a t i k i m i a u s i a s r y š y s su Lietuvą valdžiusioms prieš buvo aptarti kreipimesi kelia
L i e t u v a bei visu p a s a u l i u !
paskutinius rinkimus.
mi klausimai. Dr. P. Kisie
LDDP pirmoji iš partijų su liaus nuomone, optimizmui
• Buhalterijos/revizijos
į s t a i g a i Oak L a w n apylin prato, kad politinei partijai pagrindo duoda tai, kad visose
k ė j e r e i k a l i n g a s t a r n a u  nedera skaldytis viduje. Kai trijose struktūrose nebelikę
tojas, gerai mokantis anglų ir kitos partijos vis skilo, LDDP kategoriškumo.
lietuvių kalbas. Pageidautina susijungė su socialdemokra
Dr. K. Bobelis neslepia savo
Amerikos buhalterijos sistemos tais, patys tapdami tos parti
įsitikinimo, kad jis, jeigu Šiuo
s u p r a t i m a s . Taksų pildymo jos nariais, sudarydami stip
metu vyktų prezidento rinki
laikotarpiu reikalinga dirbti 6 rią Lietuvos Socialdemokratų
mai^ juos laimėtų. Seimo rin
dienas savaitėje. Taksų sezonui partiją.
kimų atveju jo politinė
Panašius žingsnius stebime
pasibaigus, darbo valandos gali
struktūra laimėtų 30 proc.
ir
Lietuvos Krikščionių De
sumažėti iki 15 valandų sa
rinkėjų balsų.
vaitėje. Atlyginimas pagal mokratų sferose, ką mes, Lie
Labiausiai
apmąstytą
tuvos Krikščionių demokratų
patyrimą. Tel. 708-424-4425.
krikščionių
demokratų
bendro
rėmėjai, nuoširdžiai sveiki
veikimo
planą
pateikė
Moder
name. Tačiau mūsų didysis
noras ir patarimas tebėra - niųjų krikščionių demokratų
vienybė visų krikščionių de vadovai, kurie tai yra sufor
mulavę šešiuose reikalavimų
mokratų junginių.
punktuose. Pagrindiniai iš jų:
Manytume, kad jau seniai
sudaryti
bendrą
frakciją
atėjo metas pamiršti nesutari
Seime (modernieji turi 3 Sei
mus bei asmeniškas ambicijas
mo narius, dr. K. Bobelio
ir jungtis bendram darbui ne
grupė - irgi tris) ir susitikti
tik visiems LKD, bet ir ki
visų trijų struktūrų vadovams
tiems Lietuvos piliečiams, ku
diskutuoti dėl veiksmų koor
riuos domina LKD programa
dinavimo, šiuos susitikimus
Lf jos idėjos". Po šiuo pa
protokoluojant. Dr. P. Kisie
reiškimu pasirašė išeivijos
liaus nuomone, visos šios
krikščionys demokratai bei jų
sąlygos yra labai pamatuotos
rėmėjų sambūrio nariai: Juo
ir tikrai pasitarnautų krikš
zas Giedraitis, Jonas Kava
čioniškosios demokratijos gy
liūnas, dr. Petras Kisielius,
vastingumui, nes, tik turė
Juozas Končius, dr. Česlovas
dama frakciją Seime, ši ideolo
Masaitis. dr. Juozas Meš
i „Draugo" vasaros Šventę rugpjūčio I:' <\ itsilankfs svečias i- S e a u l e , Wasfaingtoa, Lietuvos Respublikos
ginė kryptis galėtų vėl turėti
garbtl kotu ii is Vytautas i • •;, r ;,-Kas susitiko su savo buvusiais kolegomis iš 1946-1949 metu Pabaltijo univer kauskas. Viktoras Naudžius, įtakos valstybės gyvenime.
Jonas Pabedinskas,
Juozas
siteto llaiTili'irc'l'iniK btrg Vokietijoje, Iš kaires Danute Eidukiene. P r a n a s J u r k u s . Vytautas Šuoprs, konsulas
Vytautas Lapatinskas. Liudas Ramanauskas. Karolina Kubilienė ir Jurgis Bendik.ts
Algio Žuko nuotr.
Polikaitis, Pranas Povilaitis,
Audronė V. Škiudaitė

Manau, kad kiekvienam
dienraščio „Draugas" skaityto
jui šiandien yra suprantama,
kad tolimesnė „Draugo" leidy
ba yra neįmanoma be finan
sinės Draugo fondo paramos.
Tą rodo per penkerius metus
„Draugo" leidybai išmokėti
411,475 doleriai iš Draugo fon
do sukaupto investavimų už
darbio.
Teroristai sugriovė World
Trade Center New Yorke, bet
dėl to nesugriuvo Amerikos
ekonomika, paskutiniu metu
rodžiusi mažą nuosmukį. Nuo
jos priklauso ir investavimų
rinka, ir Draugo fondo inves
tavimų pelnas. Draugo fondo
konservatyvi investavimų pa
dėtis išlaiko pastovų milijo
ninį kapitalą. Jo „capital gain"
— turimas uždarbis šią va
sarą svyruoja 2-3 procentus.
Dauguma ilgalaikių investa
vimų duoda 7 procentų metinį
pelną.
Investavimų pelnu dengiant
„Draugo" leidybos trūkumus
bei paties fondo vajų vykdymo
išlaidas, reikalinga didinti
Draugo fondo kapitalą, kad jis
atneštų daugiau pajamų, rei
kalingų metiniams išmokėji
mams iš Draugo fondo iždo.
Tą galime pasiekti toliau au
gindami mūsų vaiką — Drau
go fondą.
Draugo fondo auginimui rei
kalingi vajai su laiškais, pra
šymais, vokeliais, kad pasiek
tume fondo narius, rėmėjus ir
visus „Draugo" skaitytojus.
Laiško atkarpa ir vokelis pa
lengvina aukotojo pastangas
bei DF iždo sąskaitybą, narių,
rėmėjų registravimą, pakvi
tavimus ir padėkos pa
reiškimą. Visi Draugo fondo
direktorių tarybos, kontrolės
komisijos ir raštinės darbai at
liekami savanoriškai, talkos
būdu.
Šių metų Draugo fondo ru
dens vajaus laiškai jau pa

siekė „Draugo" skaitytojus.
Netrukus jie pasieks ir mūsų
organizacijas, Lietuvių Ben
druomenės apylinkes, medžio
tojų ir meškeriotojų
klu
bus, kurių veiklos aprašymai
spausdinami „Draugo* pusla
piuose. Be „Draugo* puslapių
mūsų organizacinė, visuome
ninė bei kultūrinė veikla, in
formacija būtų sunkiai įma
noma.
Draugo fondas labai laukia
narių, rėmėjų iš mūsų tre
čiosios „bangos", kuri „užliejo"
ne tik dienraščio „Draugo" re
dakciją, administraciją bei
spaustuvę, bet ir mūsų lietu
viškus telkinius Amerikoje. Jų
nors ir nedidelė auka Draugo
fondui parodys pritarimą, dė
mesį lietuviškos spaudos ir
lietuvybės išlaikymui išeivi
joje. Dėmesys ir solidarumas
su bet kokio dydžio auka
Draugo fondui yra labai svar
bus visų „bangų" tautinei
bičiulystei ir tolimesniam lie
tuviškos veiklos išlaikymui
išeivijoje.
Jau atskrido pirmosios šių
metų rudens vajaus Draugo
fondo „kregždės" su čekiais
Draugo fondui: Vytautas ir
Genovaitė Musoniai, Eugenija
ir Juozas Pažerūnai, Irena ir
Eugenijus
Vilkai, Nemira
Šumskienė ir kiti.
— Noriu paaukoti Draugo
fondui, — į raštinę įeina
besišypsantis Vytautas Senda
su 50 dolerių rankoje.
— Jūs turbūt neseniai iš
Lietuvos? — klausiu.
— Ne visai iš Lietuvos. Aš iš
Punsko. Gaila, kad Punsko
lietuviais nesirūpina Lietuvos
valdžia, — svečias toliau iš
kelia lenkų daromą skriaudą
Punsko lietuviams.
— Ačiū „Draugui", kad jis
vis aprašo mūsų vargus, —
atsisveikino naujas Draugo
fondo rėmėjas.
Fondo iždininkas

D O M O ADOMAIČIO D O V A N A
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras pasipildė origina
lia ir nepakartojama archy
vine medžiaga. Esame dėkingi
Domui Adomaičiui, paauko
jusiam savo ilgus metus kaup
tus archyvus bei periodinius
leidinius, kurie puikiai papil
dė periodikos spragas archyve.
Domas Adomaitis gimė Lie
tuvoje. 1944 metais pasitrau
kęs į Vokietiją, jau ten pradėjo
dirbti lietuvybės labui, dėstė
lietuviškose mokyklose, dirbo
spaudos darbus. Atvykęs į
JAV, priklausė daugeliui orga
nizacijų arba buvo jų steigėjų
tarpe. 1971 metais išeivijos
lietuvių patriotų buvo sukurta
Lietuvių genocido paroda „Pa
žink savo priešą komunizmą",
kuri apkeliavo beveik visą
Ameriką. Buvo dideli ir gar
sūs atgarsiai ir amerikietiškoje spaudoje. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, paroda
buvo perkelta į Lietuvą, kur
tuo metu buvo kaip šaltinio
vanduo ištroškusiam kelei
viui, nes tiek metų užguiti ir
mulkinti Lietuvos žmonės ga
lėjo pagaliau pamatyti ir per
skaityti teisybę, kurią nuo jų
tiek metų slėpė sovietinė val
džia. Paroda buvo gausi ir eks
ponatais ir informacine me
džiaga, ji užėmė didžiąją Vals
tybės muziejaus Vilniuje dalį.
Po to paroda buvo perkelta į
kitų muziejų patalpas ir tokiu
būdu paroda kaip gyvas istori
jos liudininkas keliavo po visą
Lietuvą.
Lituanistikos tyrimo ir stu

dijų centras gavo didžiulį pa
rodos rengimo komiteto archy
vą, taip pat kruopščiai D. Ado
maičio surinktus atsiliepimus
spaudoje apie parodą.
Domas Adomaitis daug me
tų domisi menu ir pats kuria
originalias plastiko skulptū
ras, todėl jo dalyvavimas lietu
vių menininkų judėjime išeivi
joje nieko nestebino, nuo 1976
metų jis buvo Čiurlionio gale
rijos Čikagoje pirmininkas.
Suorganizavo daug parodų,
įvairių renginių ir vakaronių
su menininkais. Glaudžiai
bendradarbiavo ir kartu dirbo
su prof. Adomu Varnu, yra
vienas iš paminklo Adomui
Varnui statymo komiteto na
rių. Glaudi ir nuoširdi drau
gystė su dail. A. Varnu leido
D. Adomaičiui gerai pažinti
profesorių A. Varną ir surinkti
apie jį neįkainuojamos archy
vinės memorialinės medžia
gos, kurią jis patikėjo centro
archyvams. Čia ir susirašinė
jimas dėl įvairių galerijos ir
kitų meno reikalų, parodų or
ganizavimas, A. Varno parodų
katalogai, iškarpos iš spaudos
apie dail. A. Varno kūrybą, gy
venimą ir veiklą, fotonuotrau
kos, laiškai ir t.t.
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras dėkoja Domui
Adomaičiui už parodytą pasi
tikėjimą ir nuoširdų bendra
darbiavimą.
Skirmantė MigHnien*
Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro archyvų
direktorė

