
PERIODICALS
October 23,

VoL LXXXIX

„Miltelių teroristai” siaučia 
visoju Lietuvoje

Vilnius-Kaunas-Klaipė- 
da-Jonava, spalio 19 d. 
(BNS) — Ugniagesiams ir ci
vilinės saugos parėigūnams 
spalio 18 d. įvairiose Lietuvos 
vietose teko tikrinti šešis gy
ventojų, medikų ir pareigūnų 
pranešimus apie gautus įtar
tinus baltos spalvos miltelius. 
Pareiškėjai baiminosi, kad 
milteliuose galėjo būti dabar 
JAV sparčiai plintančios juod
ligės užkrato.

Vilniuje, Žygio gatvėje gy
ventojas S. L. savo pašto dė
žutėje aptiko voką su nenusta
tytos kilmės milteliais. Voką 
išsivežė ugniagesiai. Pašto dė
žutėje voką su milteliais rado 
ir K. Baršausko gatvėje gyve
nantis kaunietis A. Ž. Radinį 
jis atnešė į policijos komisaria
to nuovadą. Alytuje, Pulko 
gatvėje prie Alytaus valsty
binės mokesčių inspekcijos 
pastato durų, darbuotojas A. 
K. rado degtukų dėžutę su 
neaiškia medžiaga. Pagal pir
minę išvadą, dėžutėje buvo 
cukrus.

Kaip skelbta, laiškus su bal
tos spalvos milteliais aptiko 
Kėdainių laikraščio „Rinkos 
aikštė” redakcijos darbuotojai 
bei Lietuvos televizijos laidos 
„Spaudos kubas” vedėjas Aud
rius Siaurusevičius. Į televi
ziją Vilniuje atsiųstas laiškas 
buvo su pašto antspaudais, 
atsiųstas iš Panevėžio ir pasi
rašytas V,aldemaro Adamke- 
vičiaus.

Tuo tarpu už • nevykusį 
plokštą, dėl kurio teko kviesti 
specialiąsias tarnybas, policija 
ketina nubausti dvi Vilniaus 
Šv. Jokūbo ligoninės medikes. 
Jos savo kolegei nusiuntė 
voką su baltos spalvos milte
liais.

Šeštadienį vienas kaunietis 
gavo laišką su pinigais iš Ira
ko. Baimindamasis juodligės, 
vyriškis laišką iš karto įdėjo į 
maišelį bei apie tai pranešė 
policijai. Aleksoto mikrorajono 
gyventojas policijai teigė, kad 
nors ir renka pašto ženklus, 
pastaruoju metu nelaukė jo
kių laiškų. Ant voko buvo nu
rodytas atgalinis adresas — 
pašto dėžutės numeris. At
plėšus voką vyriškis jame pa
matė 3 kupiūras. Kol kas ne
nustatyta, kokia valiuta buvo 
atsiųsta kauniečiui.

„Miltelių teroristai” savait
galį pasiekė ir uostamiestį. 
Klaipėdos specialiosios tarny
bos šeštadienio pavakarę tik
rino Baltijos prospekto vieno 
namo laiptinę, kur buvo rasti 
keli vokai su neaiškios kilmės 
milteliais. Pareigūnai, patik
rinę laiptinės pašto dėžutes, 
rado dar šešis vokus su neaiš
kios kilmės milteliais. Milte
liai buvo suberti į popierinius 
vokus be jokio užrašo. Radus 
vokus, namo laiptinė buvo de
zinfekuota, ir gyventojai galėjo 
grįžti į namus.

Nevykę pokštai su milteliais 
neaplenkė ir Lietuvos kariuo
menės — voką su jais gavo ir 
vienas Rukloje dislokuoto Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Al
girdo motorizuoto pėstininkų 
bataliono karys. Į dalinį buvo 
iškviesti Jonavos priešgais
rinės gelbėjimo tarnybos bei 
policijos pareigūnai, bet vėliau 
paaiškėjo, jog voką su milte
liais atsiuntė pajuokauti nu
sprendęs to paties bataliono 
kariškis, kuris šiuo metu yra 
komandiruotėje. Specialiosios 
tarnybos išsiaiškino, jog voke

buvo susmulkinti medikamen
tai.

Visuomenės sveikatos centro 
specialistai paskelbė, kad še
šiuose iš aštuonių tiriamų 
laiškų su įtartinais milteliais 
juodligės nerasta.

Kol kas nėra baigtas tyri
mas miltelių, kurie buvo rasti 
Lietuvos televizijos laidos ve
dėjui Audriui Siaurusevičiui 
atsiųstame voke bei sostinės 
Žygio gatvėje pašto dėžutėje 
rastame voke. <

* Specialistai spėja, kad
po mėnesio, dviejų, trijų Lie
tuvoje gali padaugėti nelega
lių migrantų, vykstančių iš Af
ganistano. Neatmetama gali
mybė, jog su nelegaliais mi
grantais plūstelės ir geros ko
kybės heroino banga. Lietu
voje jau pastebėti įtakingi 
afganų narkomafijos pasiunti
niai. (R,Elta)

* Izraelis demonstraty
viai paniekino Lietuvą: Lie
tuvos pastangas nubausti 
genocidu kaltinamą KGB kari
ninką Nachmaną Dušanskį Iz
raelio valdžia įvertino kaip jo 
diskriminaciją. Istorinio tei
singumo siekusi Generalinė 
prokuratūra iš Izraelio gavo 
dokumentą, kuris forma ir tu
riniu negalėjo neįžeisti save 
gerbiančios valstybės. Izraelio 
teisingumo ministerija atsi
sakė įvykdyti Lietuvos pra
šymą apklausti buvusį aukštą 
MGB/KGB karininką Nach
maną Dušanskį. Pranešime 
sakoma, jog teisinės pagalbos 
prašymo N. Dušanskio at
žvilgiu Izraelis negali įvyk
dyti. (LŽ, LR,Elta)

* Diversija gali atsėlinti 
vandeniu: moderniosios ste
bėjimo kameros nesusekė į 
saugojamą vandenvietės teri
toriją patekusių žurnalistų. 
„Kauno dienos” žurnalistai pa
bandė apsimesti diversantais 
ir patekti į Kauno Petrašiū
nų vandenvietės teritoriją.

* Mokesčių policijos de
partamentas Lietuvos ko
merciniams bankams perdavė 
terorizmu įtariamų asmenų ir 
organizacijų sąrašą. Sąraše —• 
60 įtariamųjų. Sąrašo pra
džioje, be abejonės, puikuojasi 
Osama bin Laden ir jo arti
miausių bendražygių pavar
dės bei teroristinės grupuotės 
„ai Qaeda” pavadinimas.

(KD.Elta)
* Valdovų rūmų atstaty

mas, kuris, prirminiais skai
čiavimais, kainuotų maždaug 
101 mln. litų, gali atsipirkti 
per 5 metus, teigia atstatymo 
šalininkai. Seimo opozicijos 
atstovai praėjusią savaitę pa
reikalavo artimiausiame Sei
mo posėdyje apsvarstyti gali
mybę panaikinti įstatymą, 
kuriuo vyriausybė įpareigoja
ma vykdyti Valdovų rūmų at
statymo projektą. ibnsi

* Seimo daugumai atsto
vaujantys Kaimo reikalų ko
miteto nariai neigiamai verti
na 2002 metų biudžete projek
tą ir siūlo padidinti žemės 
ūkio finansavimą, apkarpant 
kitų metų krašto apsaugos 
biudžetą. ibnsi

* Šiaulių ligoninės vado
vybė miesto merei bei apskri
ties viršininkui pranešė apie 
tai, jog nedelsiant reikia rasti 
lėšų vaikų chirurgijos sky
riaus luboms remontuoti. Ne
seniai asbesto lubų plokštės 
gabalas atskilo ir krito ant 
skyriaus vedėjo Povilo Venc
kaus. (LR, Elta)
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Lietuvos dešiniųjų sąjungą nusprendė įkurti (iš kairės) Tėvynės liaudies partijos vadovė Laima Andrikienė, Lie. 
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Lietuvoje — naujas politinis 
vienetas

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Šeštadienį keturių nedide
lių dešiniųjų partijų jungia
majame suvažiavime įsteigta 
Lietuvos dešiniųjų sąjunga 
(LDS) sieks propaguoti mo
ralią politiką ir keisti politinio 
žaidimo taisykles. Tai sekma
dienį teigė šios sąjungos pir
mininku išrinktas žinomas 
kino režisierius Arūnas Žeb- 
riūnas.

LDS įkūrė susivienijusios 
Tėvynės liaudies partija 
(TLP), Lietuvos demokratų 
partija (LDP), Nepriklauso
mybės partija (NP) ir Lietuvos 
laisvės lyga (LLL).

Šios partijos nėra įtakingos 
Lietuvos politiniame gyveni
me, neturi savo atstovų Sei
me. Kai LDS bus įregistruota 
Teisingumo ministerijoje, mi
nėtos partijos nustos egzistuo
ti.

Kandidatu į partijos pirmi
ninkus iškeltas LLL pirminin
kas Antanas Terleckas savo 
kandidatūrą atsiėmė A. Žeb- 
riūno naudai.

„Man nusibodo politikuoti 
virtuvėje”, sakė iki tol poli
tikoje aktyviai nedalyvavęs A. 
Žebriūnas, paklaustas, kodėl 
sutiko kandidatuoti į naujos 
partijos pirmininkus. A. Že
briūnas yra buvęs Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio Seimo 
tarybos nariu, buvo Tėvynės 
liaudies sąjungos (TLS) gar
bės nariu. Pasak jo, svarbiau
sias Lietuvos dešiniųjų są
jungos tikslas yra sustabdyti 
Lietuvoje vykstantį dvasinį 
sunykimą, propaguoti moralią 
politiką.

„Mano visas gyvenimas —
* Opozicinės Tėvynės są- 

jungos-konservatorių frak
cijos Seime seniūnas Andrius 
Kubilius kaltina socialdemo
krato Algirdo Brazausko vado
vaujamą vyriausybę pasyviai 
trukdant JAV bendrovės „Wil- 
liams International” valdomos 
„Mažeikių naftos” įmonės 
veiklai. Kaip sakė A. Kubilius,- 
vyriausybė delsia priimti rei
kiamus sprendimus, kad pa
gal prieš metus priimtą Kons
titucinio teismo, (KT) spren
dimą būtų pataisytas įsta
tymas dėl „Mažeikių naftos” 
įmonės privatizavimo. „Susi
daro vaizdas, kad vyriausybės 
vadovas neatsisako minties 
amerikiečius iš naftos reikalų 
išmesti. Tik, matyt, suprato, 
kad tą patį galima padaryti 
tyliai sabotuojant, nevykdant 
vyriausybės įsipareigojimų ir 
dėl visko kaltinant ‘Mažeikių 
naftą’ ”, sakė A. Kubilius.

(BNS)

tai dvasingumo kova su bana
lybe ir prievarta”, teigė LDS 
pirmininkas. „Manau, kad 
mūsų partija pakeis (politinio 
— BNS) žaidimo taisykles”, 
teigė A. Žebriūnas, pastebėjęs, 
jog „žaidimas vėl grįžta į 
dviejų žaidėjų rankas”.

LDS pirmininkas teigė, jog 
atėję į valdžią partijos atsto
vai elgsis sąžiningai, nevogs. 
„Mes būsime organiškai šva
resni, nes nebus vilionių”,, 
pažymėjo jis, turėdamas ome
ny, jog iki tol visas valstybės 
turtas bus privatizuotas.

Kalbėdami apie partijos pro
gramą, LDS atstovai pabrėžė, 
jog jie yra ne euroskeptikai ir 
pasisako už liberalią ekono
miką.

* Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisija nuspren
dė, jog liberalas Eligijus Ma
siulis nepažeidė parlamentaro 
etikos, pasiūlydamas premje
rui Algirdui Brazauskui pasi
tikrinti sveikatą. Komisijos 
pirmininkas pasiūlė į-sprendi
mą įrašyti pastabą, jog Seimo 
nariai turi atsargiau reikšti 
savo mintis, kad niekas nepa
sijustų įžeistas. E. Masiulis 
spalio 10 d. TV žinių laidoje 
pastebėjo, jog atsakinėdamas į 
klausimus, premjeras nukryp
sta nuo konkretaus atsakymo 
į platesnius komentarus. „Gal 
tai yra gudravimas, o gal iš 
tikrųjų tai nebesusigaudymas 
realioje situacijoje?”, klausė E. 
Masiulis. Pasakęs, jog premje
ras yra garbingo amžiaus, E. 
Masiulis svarstė, ar A. Bra
zauskui nederėtų, kaip daro 
prezidentas Valdas Adamkus, 
pasitikrinti sveikatą ir apie 
patikrinimo rezultatus pa
skelbti viešai. <bnsi

* Jungtinis sveikatos klu
bas visus norinčius pakvietė į 
talką Pažaislio vienuolyne. 
Apie 70 žmonių, tarp kurių 
buvo nemažai jūros skautų, 
Pirmojo pulko karių, tvarkė 
aplinką: rinko lapus,- nešė 
statybinį laužą, sukasė dar
žus. Tai jau keturioliktoji svei
kuolių surengta talka šioje 
vietoje. (KD.Elta)

* Į Lietuvą atvykę už
sieniečiai stebisi lietuvių 
merginų lieknumu. Vietiniai 
gyventojai prie to pripratę ir 
nepastebi, tačiau mokslinin
kams paauglių ir jaunuolių 
lieknėjimas, lieso kūno idealas 
kelia didelį susirūpinimą. Jau 
užregistruota ir mirties atvejų 
dėl dietos, nemažas procentas 
anoreksijos atvejų verčia kal
bėti apie epidemijos grėsmę. 
Šia problema susidomėta ir 
Seime. (R.Elta)

* Lietuvos kariuomenėje
atlikus tyrimą dėl narkotikų 
vartojimo, nustatyta beveik 
200 karių, vartojusių narkoti
nes medžiagas. Patikrinus 
2,015 karių, buvo įtarta, kad 
narkotikus vartojo 192 kariai 
arba 9.35 proc. nuo visų patik
rintųjų. Specialistai nustatė, 
kad 1^ karių vartojo opiatus, 
40 karių yra svaiginęsi kana
pių ruošiniais ir 139 tirtųjų iš
bandė metamfetaminų povei
kį. Kokaino vartojimo atvejų 
nenustatyta. Visus karius, ku
riems įtartas opiatų pavartoji
mas, buvo numatyta papildo
mai ištirti psichiatriniame 
skyriuje. Iš viso Lietuvos ka
riuomenėje yra apie 10,000 
karių, iš kurių pusė — šaukti
niai. (BNSI

* Galo su galu nesudu
riančiai sveikatos apsaugai 
— netikėtos išlaidos. Lietuvos 
gydytojai, suteikdami pagalbą 
neturintiems medicinos drau
dimo užsieniečiams, patiria 
nenumatytų nuostolių. Me
dikų pinigę „tuština” užsienio 
gimdyvės. (LR,Elta)

* Valstybė, prieš 6 metus į
privatų Širdies chirurgijos 
centrą Vilniuje „įkišusi” de
šimtis milijonų litų, dabar 
ieško būdų, kaip sūsigrąžinti 
bent dalį skolos. Tuo tarpu 
ant bankroto slenksčio esanti 
klinika, kurią gelbėti ruošiasi 
ta pati valstybė, atrodo esanti 
„gardus kąsnelis” tiek valsty
binėms, tiek privačioms Lietu
vos įstaigoms. (LŽ.Elta)

* Pietų Korėjos sostinėje 
Seule Lietuvos lakūnas Jur
gis Kairys per plauką išvengė 
tragedijos. Kaip rašo „Vakaro 
žinios”, spalio 20-osios rytą, 
kuomet lakūnas ruošėsi avia
cijos šventei, J. Kairio lėktų-’ 
vas „SU-31” neatlaikė milži
niškų perkrovų ir tiesiog ore 
pradėjo byrėti. JAV gamintas 
trijų menčiif propeleris suskilo
į šipulius, ir žemę J. Kairys 
pasiekė skrisdamas lyg paukš
tis. Ant žemės lakūnas buvo 
pasitiktas gausiais plojimais.

* Ne kartą savo spektak
liais stulbinęs režisierius Jo
nas Vaitkus šį kartą nustebi
no dar iki premjeros — neti
kėtu aktorių pasirinkimu. 
Kauno dramos teatro naujau
sio J. Vaitkaus spektaklio, 
Juozo Grušo dramos „Meilė, 
džiazas ir velnias” premjeroje 
veikėjus jaunuolius vaidins 
teatro senbuviai. 17-metės Be
atričės vaidmenį režisierius 
patikėjo aktorei Reginai Var
naitei, kuriai dabar 74-eri. 
Tris keleriais metais vyres
nius Beatričės draugus vai
dins 58 metų Algirdas Pintu- 
kas, 57 metų Viktoras Valaši- 
nas ir 51 metų Liubomiras 
Laucevičius. ibnsi

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

BNS žinių agentūrų pranešimais)

Shanghai, Kinija. Rusijos ir JAV vadovai sekmadienį pareiš
kė pasiekę pažangą derybose dėl 1972 metų Priešraketinės gyny
bos sutarties (PGS) ir aptarę galimybę smarkiai sumažinti bran
duolinių ginklų arsenalą, tačiau konkretesnių skaičių nepateikė. 
Kalbėdamas per bendrą spaudos kbnferenciją, JAV prezidentas 
George W. Bush pagyrė Rusijos prezidentą Vladimir Putin už jo 
tvirtą pdramą atsakomajai JAV kampanijai į rugsėjo 11-osios ter
oristinius išpuolius JAV. „Mes taip pat pasiekėme tam tikrą pa
žangą”, pareiškė V. Putin, užsimindamas apie PGS, kuri priešta
rauja Vašingtono planams kurti priešraketinės gynybos skydą ir 
kurią tvirtai palaiko Rusija. „Aš tikiu, jog mes turime supratimą, 
jog galime pasiekti susitarimą atsižvelgę į valstybinius Rusijos ir 
Jungtinių Valstijų siekius bei būtinybę sustiprinti tarptautinį pas
tovumą”, teigė Rusijos vadovas. G. W. Bush dar kartą apibūdino 
PGS kaip atgyvenusią sutartį, tačiau susilaikė nuo įspėjimo pasi
traukti iš sutarties, draudžiančios kurti priešraketinę gynybą.

Vašingtonas. Daugiau nei 100 elitinių JAV specialiųjų pajėgų 
karių kelioms valandoms įsiveržė į Afganistaną, o vėliau iš valsty
bės buvo išskraidinti. Pakistane sudužus operacijos paramos 
sraigtasparniui, žuvo' du amerikiečiai, pranešė JAV pareigūnai. 
Tuo tarpu Talibano pareigūnas Kabule šeštadienį pranešė, kad 
Afganistaną valdančio režimo kovotojai užkirto kelią JAV puoli
mui į vakarus nuo pietų Afganistane esančio Kandaharo miesto, 
kur įsikūrusi Talibano būstinė.

Kabulas. Afganistaną valdantis Talibanas nori susitaikyti su il
gamečiais savo priešininkais — opozicijos sąjunga — ir pradėti 
bendrai gintis nuo JAV vykdomų atakų, spalio 20 d. pareiškė švie
timo ministras Amir Khan Muttaųi. „Visų mūsų musulmonų pra
šymas yra bendradarbiauti su Emyratu (Talibanu) prieš atakas. 
Šiam tikslui mes taip pat siekiame gauti Jihad’o (šventojo karo) 
paramą veiksmams Afganistane”, pareiškė A. K. Muttaųi. „Laikas 
susitaikyti ir prieš atakas sudaryti vieną frontą”, sakė jis. Abi pu
sės šiuo metu pilietiniame kare kovoja nuožmiau nei kada nors 
anksčiau. Šis pasiūlymas yra dar vienas, ir bene aiškiausias, Tali- 
bane tvyrančios įtampos ženklas. JAV pajėgos jau kelioliktą dieną 
bombarduoja karines režimo pozicijas, naikindamos beveik visus 
modernius ginklus, kuriais būtų galima pasipriešinti.

Koroliovas, Maskvos sritis. Sekmadienį kosminiu laivu „So- 
juz TM-33” į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) iš Baikonūro sėk
mingai išskrido dar viena ekspedicija. Laivas su stotimi turėtų su
sijungti spalio 23 d. Įgula stotyje išbus 8 dienas. Pagrindinis šios 
ekspedicijos uždavinys — nugabenti į TKS raują „Sojuz TM” seri
jos gelbėjimo laivą, taip pat atlikti eilę mraslinių eksperimentų 
pagal Prancūzijos kosmoso agentūros parengtą programą „And
romeda”. TKS, kuri turi būti baigta 2006 m., yra bendras JAV, 
Rusijos, Europos, Japonijos ir Kanados projektas.

Kabulas. Afganistaną valdantis Talibanas sekmadienį pranešė, 
jog šiauriniame I&azari Sharif mieste buvo įvykdytos mirties 
bausmės penkiems JAV šnipinėjusiems vyrams. „Dviem vadams, 
kurių vardai yra Saboor bei Yosuf, kartu su trimis jų vyrais buvo 
įvykdytos mirties bausmės dėl sabotažo, žmonių provokavimo ir 
šnipinėjimo amerikiečiams”, pranešė Talibano Informacijos mi
nisterijos pareigūnas.

Londonas. Per pirmąją JAV oro smūgių bangą žuvo 10-metis 
Talibano vado, mulos Mohammad Omar sūnus, sekmadienį prane
šė BBC, remdamasi gydytoju afganistaniečiu Abdul Barri. Gydyto
jas, iš kurio interviu buvo paimtaš prie Pakistano sienos, sakė, 
kad jis bergždžiai mėgino išgelbėti gyvybę berniukui, kuris spalio 
7 dieną Kandahare buvo sunkiai sužeistas į pilvą ir kojas. Pasak 
Abdul Barri, gydytojai buvo bejėgiai padėti berniukui, prie kurio 
paskutines gyvenimo valandas budėjo pats M. Omar, berniukas 
mirė tą pačią naktį. Tą naktį buvo sunkiai sužeistas ir Talibano 
vado dėdė, vis dar tebesantis Kandaharo ligoninėje^kurioje būtinų 
medikamentų liko vos penkiom dienoms.

Kabulas. Talibanas pirmadienį pranešė radęs antro JAV kari
nio sraigtasparnio liekanas su kraujo pėdsakais ir sakė, kad įvyko 
mūšis su kariais, atvykusiais į gelbėjimo ir paieškos užduotį. Paly
dovinės televizijos „Al-Jazeera” kanalas parodė nufilmuotas vieno 
sraigtasparnio, kurį esą numušė talibai, liekanas. Jungtinės Val
stijos, kurios šiuo metu bombarduoja Talibano taikinius, griežtai 
neigia praradusios kokį nors sraigtasparnį Afganistane. Talibų 
teigimu* abiejų sraigtasparnių.liekanos rastos šalia Kandaharo, 
prie kurio JAV pajėgos praėjusį penktadienį surengė pirmą sausu
mos operaciją.

Vašingtone mirė du pašto darbuotojai, pirmadienį pranešė Va
šingtono sveikatos apsaugos departamento vadovas Ivan Walks, 
užsimindamas apie „įtartinas aplinkybes”, tačiau nepatvirtinda
mas, kad šie žmonės tikrai mirė nuo juodligės. Jis taip pat prane
šė, kad plaučių juodlige susirgo dar vienas Kongresui paštą tie
kiančio pašto rūšiavimo skyriaus darbuotojas. Sekmadienį plaučių 
juodligė jau buvo diagnozuota vienam šio pašto skyriaus darbuoto
jui. „Vis dėlto, turime svarių priežasčių manyti, kad jų mirties 
priežastis buvo juodligė”, pridūrė jis.

Kabulas. Afganistaną valdantis Talibanas pirmadienį pareiškė, 
kad jis jau dislokavo 60 proc. pajėgų ir ginkluotės, būtinos atremti 
JAV specialiųjų pajėgų sausumos puolimus. Talibano švietimo mi
nistras Amir Khan Muttaųi sakė, kad buvo priimtas sprendimas 
po visą valstybę išsiuntinėti karius, ginklus ir amuniciją, kad 
būtų pasirengta JAV sausumos pajėgų antpuoliams.

KALENDORIUSDeli. Indijos vyriausybė nu
sprendė skirti JAV vaistų nuo 
juodligės už 1 mln. dol., pra
nešė užsienio reikalų ministras. 
Pasak jo, sparčiai didėjant juod
ligės atvejų skaičiui JAV, jau
čiasi medikamentų trūkumas.

Spalio 23 d.: Šv. Jonas Capistra- 
no; Jautrytė, Malvina, Odilija, Ram- 
vydė, Ramutis, Sanginas, Teodoras.

Spalio 24 d.: Antanas, Daugailas, 
Gilbertas, Gluoda, Nunilė, Rapolas, 
Švitrigaila, Undinė, Valmantas.
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TRIKOJĖ ŽMOGAUS LAIMĖ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Žmogus laimingu tampa tik 
prasiveržęs pro trejas duris. 
Pirmosios jos yra normali pri
gimtis. Ji, būdama normali, 
daug ką lemia — tai sveikų 
tėvų pradėta nauja gyvybė. 
Bet tai dar ne viskas, nors be 
tokios jos visa kita yra niekis.

Žengtina laimėn ir pro ant
rąsias duris — stropi apsauga. 
Daug visokių negerumų, 
įskaitant ir prigimtus, išven
giama, kai stropiai jų saugoja- 
masi. Bet ir tai dar nėra vis
kas.

Žmogaus laimė tūno dar ir 
už trečiųjų durų — tai koky
biška veikla. Ji tokį darbi
ninką užlaiko kokybiškame 
darbe, o teigiamas darbas ne
ša laimę.

Dabar mes liaukimės vien 
vaitoję dėl daugelio nesėkmių 
mūsų gyvenime, o imkime 
veržtis pro visas trejas duris, 
nes mūsų laimė gali išsilai
kyti, tik ant trijų kojų stovė
dama — tik mums pro minė
tas trejas duris prasiveržus.

Dėl pirmųjų — prigimtų dh- 
rų mes nedaug ką galime nu
veikti. Čia tik jauni tėvai gali 
savu susveikimu pagimdyti 
sveiką naują žmogų. Jie jį 
pradėti privalo, būdami įvai
riopai blaivūs ir saugūs nuo 
paveldimų ligų.

Laimėn žmogus toliau žen
gia, eidamas pro antrąsias du
ris — tai stropi apsauga nuo 
visokio apsinuodijimo, įskai
tant svaigalus, rūkalus, birz
galus, per gausų, riebų ir sal
dų kąsnį, ttnginystę ir didelį 
jaudinimąsi bei tokias apkal
bas, skleidžiamas daugiausia 
ant labiausiai nusipelniusių 
gėriui žmonių. Mat, niekas 
nemėto pagalių į bevaisę obelį.

Bene sunkiausia yra veržtis 
laimėn pro trečiąsias duris — 
imtis už kokybiškos veiklos, 
vien Gėrį skleidžiant aplin
koje, nes ji tik vi^aa užtikrina 
darbą tokiam darbininkui. 
Dauguma nemėgsta kokybiš
kos veiklos, už tai užsiima 
plunksnų pešiojimu, užuot 
kruviną prakaitą liejus — 
idant kokybiškai ką nors nu
veikus. Iš to mes turime išti
sas minias niekdarbiais užsi
imančiųjų.

Štai, kai kurie vyrai vien lū
pas judina susivienijimui, 
užuot visuomenėje dirbę, vai
kus nuo nutukimo, smurto ap
saugoję, senelius globoję, jau
nimą kokybiškon veiklon nu
kreipę, nuo vien kalbų prie ko
kybiškų darbų visus žmones 
palenkę. O dievobaimingos 
moterėlės, užuot lengvų mal
delių, imkitės visuomeniškos 
veiklos: suraskite visus vargs
tančius aplinkoje ir suorgani
zuokite jiems tikrai lietuvišką 
krikščionišką pagalbą. Nesiva- 
dinkime krikščionimis be 
krikščioniškų darbų, nes to
kiais nesame.

Dvasinė sveikata gerinama 
ir meditacija — susikaupimu, 
galvojant apie malonius per
gyvenimus — dainą, giesmę, 
maldą, Šventraštį... Tai gydy

„Aušvieta” — tai už Grigiškės, Stirniuose, nuostabiai administratoriaus ekonomisto Arvydo Navicko tvarkomas 
. reabilitacijos centras, buvęs anais laikais stovyklautojų poilsiavietė. Čia gydomi vilniečiai ir kitų vietovių 
žmonės, po širdies, inkstų, neurologinių problemų, insultų ir kt. ligų. Centre yra gydomosios vonios, daromi 
masažai ir kitos procedūros. Čia taip pat iš bankrutuojančios Nemenčinės perkelta 19 vaikų su pulmonologijos 
problemomis. Pranės Šlutienės nuotrauka.

masis be gydytojo ir be vaistų, 
bet tik tada, kai visa tai jun
giama su prasmingais dar
bais. Juk su Šventraščiu gy
venama tik 2000 metų, o be jo 
žmonija gyveno metų metus 
— išsilaikė tik kokybiška veik
la. Todėl geri darbai nelaikyti
ni purvinais skudurais, kaip 
dabar kad elgiasi kai kurie 
maldininkai. Tokie su dirban
čiais niekada nesusivienys 
taip, kaip ugnis su vandeniu. 
Todėl toks be darbų mėgini
mas susivienyti yra tikra tin
ginystė. Ji tik ardo, o lopyti vi
sai nepajėgia.

Čia ir Lietuvoje yra labai 
apleista senelių sveikata — ji 
laikoma senatvės pasekme, 
kai iš esmės ji yra nekokybiš
kos veiklos pasekmė. Todėl 
visi, ir gydytojai, kreipkime 
didesnį dėmesį senesniam 
žmogui, kur tik jis besirastų.

Amerikoje ir Lietuvoje siau
čia vaikų ir suaugusių nutuki
mo epidemija, kas sirgdina 
juos cukralige, kraujospūdžio 
padidėjimu ir širdies bei sme
genų ligomis. Todėl gyvenki
me ir valgykime, idant krau
jospūdis nepadidėtų 130/80, o 
cholesterolis sumažtų iki 160.

Tokio ir visokeriopai kitokio 
vargo mums nereikia, todėl vi
si ir visos veržkimės pro minė
tas trejas duris į mūsų visų 
nemeluotai laimingesnį gyve
nimą.

Londone gyvenęs tėvas Bro
nius Markaitis, SJ, sutiko ten 
visuomeniškiausius — koky
biškiausiai veikiančius bedie
vius. Tokiais ir lietuviai pa
virs, jei ir toliau tikintieji mū
siškiai vien menkniekiais do
mėsis, visuomeniškai — koky
biškai neveiks, tik kitiems to
kią veiklą pavesdinėdami mel
sis. Juk malda be visuome
niškų — kokybiškų darbų yra 
niekis, nes žmogus pradeda 
senti, kai vien dėl savęs gyve
na, kartu kitais nesirūpin
damas. Tada bedieviai -— į be
dievybę tikintieji — imasi 
būtiniausių visuomeniškų — 
kokybiškų, tikinčiųjų neat
liktų darbų, kas dabar vyksta 
Lietuvoje. Į gėrį pasinešimas 
pastebimas ir tenykščių jau
nuolių gretose — tai tiesiog 
stebuklas: jie liaunasi girtavę 
ir rengiasi dirbti kokybiškai. 
Taip nedirbo ten girtaujantieji 
bei vien dėl savęs gyvenantieji 
maži ir dideli visose srityse 
esą nepraustaburniai — jie 
pagreitintai artinasi prie galo.

Pasekime ir mes kitais be
sirūpinti pradedančiu tenykš
čiu jaunimu, nes pakaks sava 
nevisuomeniška — nekokybiš
ka veikla galutinai ištuštinti 
šventyklas, klebonijas ir vie
nuolynus! O šiomis gėrybėmis 
besisielojantieji ir vien tik be- 
simeldžiantieji, griebkimės 
prie dabartinių maldų pri
jungti neatskiriamai visuome
niškiausius — kokybiškiau
sius sau ir kitiems atliktinus 
darbus, jei nenorime *pirm lai
ko pasenti — į niekus pavirsti 
ir būti išspjauti iš atgyjančio

Vilniaus rajone esančiame Medininkų pasienio poste spalio 16 d. atidarytas modernus veterinarijos kontrolės 
punktas, kuriame bus tikrinami gyvulinės kilmės produktai, vežami per Lietuvą tranzitu ar importuojami į Lie
tuvą iš Europos Sąjungos valstybių. Medininkų pasienio veterinarijos kontrolės posto statybą parėmė Europos 
Sąjunga. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

RŪKYTI AR NERŪKYTI?
Gal rūkymas nėra toks 

jau blogas įprotis?

Jei manote, kad rūkymas 
netampa nenugalimu įpročiu 
ir kad cigaretėmis galima kon
troliuoti savo svorį — turėsite 
nusivilti.

Kiekvienoje cigaretėje yra 
15 žinomų vėžį sukeliančių 
medžiagų, o cigaretės dūmuo
se yra maždaug 4,000 chemi
nių medžiagų, iš kurių daugu
ma yra nuodingos. Daugiau 
kaip 40 iš jų sukelia vėžį. Nė
ra nekenksmingų cigarečių — 
cigaretės su mažesniu dervų ir 
nikotino kiekiu taip pat yra 
pavojingos.

Rūkymas padidina širdies li
gų, insulto, įvairių vėžio for
mų riziką. Rūkymas sumažina 
moterų vaisingumą, padidina 
nėštumo komplikacijų tikimy
bę (tokių kaip priešlaikinis 
gimdymas ir per mažas gimu
sio kūdikio svoris) bei yra 
ankstyvos menopauzės prie
žastis.

90 proc. rūkančiųjų teigia, 
kad norėtų mesti rūkyti, o 
daugiau kaip 30 milijonų rū
kalių skelbia metą rūkyti. 
Deja, ne visiems pavyksta...

10 priežasčių, kodėl verta 
mesti rūkyti

1. Cigaretės sukelia in
farktą.

„Dažniausiai mirties prie
žastis, sukelta rūkymo, yra vė
žys?"

Netiesa! Kasmet vis dau
giau žmonių (apie 180,000 
kiekvienais metais) miršta 
nuo širdies ligų, kurias suke
lia rūkymas. Tuo tarpu nuo 
rūkymo sukelto vėžio kasmet 
miršta apie 151,000 žmonių.

jaunimo burnos.
Mes tikime, kad neįgaliems

visokeriopa, nuoširdi, reikia
ma ir pakankamai gausi pa
galba yra visų reikšmingiau
sia malda. Todėl visi mes taip 
elgiamės ir kitus prašome ne
apsileisti tokioje pagalboje.

Deja, dauguma nesupranta, 
kad rūkymas dvigubai padidi
na infarkto tikimybę. Dar 
daugiau, jei žmogų ištinka in
farktas, jo tikimybė išgyventi 
yra daug mažesnė, jei jis rūko. 
Kuo anksčiau žmogus pradeda 
rūkyti, tuo didesnis šių ligų 
pavojus.

2. Rūkymas sukelia vėžį.
„Kiek žinome — rūkymas su

kelia tik plaučių vėžį?”
Netiesa! Nors rūkymas iš 

tiesų sukelia plaučių vėžį, jis 
taip pat padidina riziką su
sirgti gimdos kaklelio, pūslės, 
inkstų bei skrandžio vėžiu. 
Plaučių vėžys yra pagrindinė 
vėžio sukeliamų vyrų ir mo
terų mirčių priežastis. Nuo 
šios ligos moterys miršta daž
niau nei nuo krūties vėžio. Ci
garečių su filtru rūkymas ma
žai padeda! Tyrimai įrodė, kad 
jos tokios pat mirtinai pavojin
gos.

3. Visi tabako produktai 
— žalingi.

„Aš mečiau rūkyti ir dabar 
vartoju tik kramtomąjį bei 
uostomąjį tabaką, o jie, ma
nau, tikrai nekenkia mano 
sveikatai?”

Netiesa! Žinoma, vartodami 
kramtomąjį bei uostomąjį ta
baką, netraukiate cigaretės 
dūmų, tačiau šiuose produk
tuose taip pat yra nikotino, 
taigi jie yra tokie pat kenks
mingi. Tikimybė susirgti bur
nos ertmės, ryklės, nosies ka
nalo sienelių vėžiu taip pat la
bai didelė. Nereikia nei sakyti, 
kad tabako sulčių spjaudymas 
nėra patrauklus įprotis.

4. Jei rūkymas tavęs ne
nužudys, tai tikrai susarg
dins.

„Mes žinome apie vėžį bei 
širdies ligas, bet cigaretės tik 
tiek ir tėra kenksmingos?”

Netiesa! Rūkymas pažei
džia plaučius, t.y. sukelia em
fizemą bei lėtinį bronchitą. Ar 
esate matę tuos žmones, kurie 
turi visą laiką nešiotis deguo
nies balionėlius? Dauguma jų 
serga emfizema. Rūkymas 
taip pat sukelia skrandžio 
opas, astmą, impotenciją, kojų 
kraujagyslių ligą, kuri daž
niausiai baigiasi kojų amputa- 
vimu. Ar išvardintos priežas
tys mesti rūkyti dar nėra įti
kinamos?

5. Jūs kenkiate kitiems.
„Na, kadangi nekenkiu ki

tiems, aš juk turiu teisę žudyti 
save kiek noriu?”

Netiesa! Įrodyta, kad net 
netiesioginiai dūmai sukelia 
išorinių kvėpavimo organų li
gas, ypač vidinius ausų užde
gimus, plaučių uždegimus ar 
bronchitą vaikams. Taigi su
serga jūsų vaikai, ne jūs! Toks 
pasyvus rūkymas taip pat su
kelia plaučių vėžį tiems, kurie 
praleidžia daug laiko su rū
kančiuoju, taigi jūsų sutuokti
niui, draugui. Paklauskite jų, 
ar jie neprieštarauja?!

6. Rūkymas silpnina kau
lus.

„Moteriai negalima rūkyti, 
kai laukiasi kūdikio, tačiau 
daugiau nėra rimtesnių prie
žasčių nerūkyti?”

Netiesa! Rūkymas yra pa
grindinis osteoporozės sukėlė
jas. Ši liga pradeda kamuoti 
moteris apytiksliai nuo 45-50 
metų amžiaus. Osteoporozė 
silpnina kaulus ir taip padidi
na rankų, klubų ir nugaros 
lūžių tikimybę. Dar daugiau, 
rūkymas gali būti ankstyvos 
menopauzės (trejais metais 
ankstesnės nei natūrali) prie
žastis.

7. Šauniau būti gyvam.
„Bet rūkyti yra šaunu. Esū 

jaunas žmogus ir man nėra ko 
jaudintis dėl visų tų ligų. Prie
šinga lytis tikrai vertina, jei tu 
rūkai”.

Tikrai taip manote? Prisi
minkite kelis tikrai puikius 
pasaulinio garso aktorius, mi
rusius nuo ligų, kurias sukėlė 
rūkymas. Ir „šaunius” kaubo
jus iš cigarečių reklamos, ku
rie taip pat mirę nuo rūkymo.

Kaip manote, gal atėjo 
laikas apsispręsti?

8. Rūkymas yra žalingas 
įprotis.

„Žinoma, rūkyti nėra sveika. 
Bet aš nerūkysiu labai ilgai. 
Galiu bet kada mesti, taigi ne
siruošiu susirgti visomis tomis 
ligomis”.

Rūkymas yra žalingas 
įprotis! Kai kurie specialistai 
mano, kad rūkymo atsisakyti 
yra sunkiau nei atsisakyti he
roino. Jei jūs rūkote tik keletą 
cigarečių per savaitę ar va
karėlių metu, meskite rūkyti 
dabar, kol dar neįklimpote 
tiek, kad reikės specialisto pa
galbos.

9. Galėsite laisvai keliau
ti.

„Norėčiau daugiau keliauti, 
bet ne visose susisiekimo prie
monėse leidžiama rūkyti”.

Dauguma’ rūkorių negali iš
sėdėti penkių valandų lėktuve 
neužsirūkę, o jei ištveria, tai 
truputį „išprotėja”. Taigi, ar 
norite stebėti pasaulį jausda
miesi puikiai?

10. Jūs galite tai padary
ti.

„Aš žinau, kad esate teisūs, 
bet aš jau bandžiau šimtus 
kartų ir žinau — be cigaretės 
galiu ištverti tik pirmąsias ke
lias dienas”.

Taip. Mesti rūkyti yra labai 
sunku. Daugelis žmonių tai 
daro tuziną kartų, bet galiau
siai atsikrato šio įpročio visam 
laikui. Taigi ir jūs galite tai 
padaryti..

Pasirinkite 
priimtiniausią būdą

Jei perskaitėte visas 10 prie
žasčių, dėl kurių verta mesti 
rūkyti, vadin&si, jums ši prob
lema aktuali ir jūs supran
tate, kaip svarbu tvirtai apsi
spręsti mesti rūkyti.
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Keletas būdų, kaip 
atsikratyti rūkymo

Hipnozė ir grupiniai susi
rinkimai. Hipnęzė ir grupi
niai susirinkimm gali būti la
bai naudingi kartu su sociali
niu bei emociniu spaudimu, 
kuris verčia rūkorių iš naujo 
bandyti atsikratyti žalingo 
įpročio. Tačiau šie metodai ne
sumažina nerūkymo kančių 
pirmąsias bandymo mesti rū
kyti savaites (padažnėja kosu
lys, skauda galvą, sunku susi
kaupti, džiūsta arba peršti 
gerklę, padidėja nervingumas, 
dirglumas, užkietėja viduriai, 
kamuoja nuovargis). Vis tik 
tai yra neišvengiama valant 
nikotiną iš kūno ir leidžiant 
smegenų nikotino recepto
riams priprasti prie gyvenimo 
be narkotikų.

Nikotino pleistrai, kram
tomoji guma ir kiti produk
tai. Laimei, yra įvairių pro
duktų, padedančių sumažinti 
metančiojo rūkyti liguistą 
nuotaiką ir išmokti jam gy
venti be cigarečių. Šiuose 
gaminiuose yra įvairios kon
centracijos nikotino. Tarp to
kių gaminių yra „Nicorette” 
kramtomoji guma, įvairūs 
pleistrai, sudėtyje turintys ni
kotino, bei nikotininiai nosies 
purškalai. Visi jie veiksmingai 
padeda sumažinti norą rūkyti. 
Kramtomosios gumos ar niko
tino pleistro naudojimas yra 
tik vienos „sistemos” pakeiti
mas kita, nebandant atsikra
tyti žalingo įpročio, tačiau 
kramtomoji guma bei nikotino 
pleistrai pamažu mažina niko
tino dozes, o tai neįmanoma 
rūkant cigaretes. Pleistrai 
taip pat nesuteikia psichologi
nio pasitenkinimo, kurį teikia 
rūkymas.

Parengė Rimalda Gervytė 
„Sveikas žmogus”, 2001 m. 
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Beldžiasi Trojos arklys: 
ar įsileis?

Praėjo jau daugiau kaip 60 
metų nuo paskutinio Lietuvos 
padalinimo, įvykusio 1941 m. 
Apie kokius padalinimus čia 
kalbama? — paklaus skaity
tojas. Juk trys Lietuvos — 
Lenkijos padalinimai įvyko 
XIX šimtmečio pabaigoje, ir is
torija labiau besidomintis 
skaitytojas tikrai prisimins 
net tų padalinimų metus: 
1772, 1793, o paskutinysis — 
1795 m., kai jungtinė dviejų 
tautų valstybė buvo nušluota 
nuo Europos žemėlapio.

Tą trijų veiksmų padalą 
pradėjo ir pabaigė ’ trys tuo
met labai agresyvios imperia
listinės valstybės: Rusija, 
Prūsįja, Austrija. Pirmoji ir 
gavo didžiausią tos karpo
mos valstybės dalį. Nors tikro
ji etnografinė Lietuvos dalis 
tų padalinimų buvo paliesta 
tik 1795 m., Lietuvos — Len
kijos valstybės nepriklauso
mybės galima sakyti nebuvo 
jau nuo Petro Didžiojo laikų, 
kai Rusijos kariuomenė pra
dėjo šeimininkauti Lietuvoje 
ir kištis į krašto vidaus rei
kalus, kas tęsėsi iki galutinio 
valstybės žlugimo.

1795 m. Rusija pasiėmė be
veik visą Lietuvą, išskyrus 
Suvalkiją, kuri teko Prūsijai. 
Bet neilgam. Napoleonui prie 
Austerlitzo sumušus rusų ka
riuomenę ir Tilžėje jam su ca
ru Aleksandru 1807 m. pa
sirašius taikos sutartį, buvo 
sukurta Didžioji Varšuvos 
kunigaikštystė, kuriai priskir
ta ir Suvalkija. Po nepavyku
sio Napoleono žygio į Rusiją 
1812 m., Varšuvos kunigaikš
tystė žlugo ir Suvalkija tapo 
Rusįjos imperijos dalimi.

Po visų tų karų ir neramu
mų, Vienos kongresas 1815 
m. įjungė visą pietvakarinę 
Lietuvos dalį, tada trumpai 
priklausiusią Prūsįjai, į Len
kijos karalystę, kaip autono
minę Rusįjos dalį. Kiek vėliau 
šis kraštas buvo pavadintas 
Suvalkų gubernija. Lietuviai 
ją vadino Užnemune.

Įdomių dalykų suvalkiečiai 
pergyveno ir vėliau. Pasukime 
laikrodį apie šimtą metų į 
priekį. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, rusai iš 
Suvalkijos visų pirma smogė 
vokiečių armijoms Rytprū
siuose, bet buvo netrukus at
mušti, ir jau 1915 metų va
sarą beveik visa Lietuva bu
vo vokiečių rankose. Frontas 
stabilizavosi ir taip išsilaikė 
iki 1917 m. rudens. Pagaliau, 
po komunistinės revoliucijos 
ir pasibaigus didžiajam karui, 
po ilgų kovų atsistatė Lietu
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mano dėmesį į būrelį žilagal
vių, oriai ir rimtai prie skulp
tūrų stoviniuojančių.

— Atėjo tėvo aplankyt, — 
sako jie. Vienas žilagalvis toje 
grupėje esąs sūnus vieno tų 
galingai žengiančių komuna- 
rų.

Išvažiuodami dalinomės 
įspūdžiais. Mūsų nuomonės 
sutapo, kad Grūto parkas ne
vertas barnių, pykčių ir kalbų. 
Bet vis dėlto nesinorėtų, kad 
jis virstų į Lietuvos „Disney- 
land”, kur žaidimai ir piknikai 
atitrauktų jaunimo dėmesį 
nuo čia rodomų asmenų istori
jos ir ką jų veikla atnešė Lie
tuvai. Bet... ar ne pranašiški 
Maironio žodžiai — „Mūsų ko
vos ir kančios, be ryto iiaktis, 
ar jiems besuprantamos bus?” 
O reikėtų... Reikėtų, kad nors 
žinotų...

va, nors ir su gerokai suma
žinta teritorija, nes jos senoji 
sostinė buvo pagrobta lenkų. 
Vilniaus netekus, Lietuva nu
traukė su Lenkija visus diplo
matinius santykius, 1938 m. 
kovo mėnesį Lenkija staigiu 
ultimatumu pareikalavo, kad 
Lietuva nedelsiant užmegz
tų su ja santykius. Vyriausy
bė ultimatumą priėmė, ir tuo 
praktiškai atsisakė Vilniaus.

Naujieji, jau XX amžiaus, 
padalinimai prasidėjo 1939 m. 
Apie juos ir noriu čia pakal
bėti. Kai Anglijos ir Pran
cūzijos derybos su Sovietų 
Sąjunga dėl savitarpinės pa
galbos pakto baigėsi be pasek
mių, tarsi bomba diplomati
niame pasaulyje sprogo pra
nešimas, kad 1939 m. rugpjū
čio 23 dieną tarp Vokietijos ir 
sovietų, didžiųjų Europos nu
sikaltėlių, buvo pasirašytas 
nepuolimo bei savitarpės pa
galbos paktas.

Abi valstybės, Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga, jau 1939 m. 
vasarą pradėjo neaiškius di
plomatinius ryšius, kurių pa
grindinis tikslas buvo išsiaiš
kinti, iki kiek vokiečiai buvo 
linkę pripažinti Sovietų Są
jungos interesus Lenkijoje 
bei Pabaltijo valstybėse. 
Rugpjūčio mėnesį Vokietijos 
užsienio reikalų ministras Jo- 
achim von Ribbentrop savo 
rugpjūčio 3 d. telegramoje 
Vokietijos ambasadoriui So
vietų Sąjungai grafui F. W. 
von der Schulenburg pasiūlė 
patyrinėti, ar rusai nenorėtų 
„mūsų santykius iš naujo 
pervertinti, nesikišant į kitos 
valstybės vidaus reikalus”.

Gavęs tą telegramą, Schu
lenburg kalbėjosi su V. M. 
Molotov , Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų liaudies ko
misaru bei komisarų tarybos 
pirmininko pavaduotoju, ir 
priėjo išvados, kad Sovietų 
Sąjunga ne tik norėtų su Vo
kietija sudaryti ūkinę sutartį, 
bet mielai sutiktų bandyti 
normalizuoti ir pagerinti abi
šalius politinius santykius. Jis 
pareiškė, jog vokiečiai buvo 
pasiruošę Pabaltijo atžvilgiu 
taip laikytis, kad būtų užtik
rinti interesai Baltijos jūros 
atžvilgiu.

Savaitę vėliau Georgij Asta- 
chov, Sovietų Sąjungos char- 
ge d'affairs Berlyne, savo po
kalbyje su dr. Kari Schnu- 
rre, Vokietijos užsienio reika
lų ministerijos patarėju Ry
tų Europos reikalams, neaiš
kiai užsiminė, kad Sovietų Są
jungos nusistatymas Lenkijos 
klausimu galėtų būti derina-

Žvilgsnis i Kernavę

Saulė nuo Mindaugo sosto 
Teka į mūsų namus,
Duoną ant stalo paglosto, 
Darbui pažadina mus!

J. Marcinkevičius 
Kai prieš 42 metus būrelis 

skaučių ieškojom savo naujam 
tuntui gražaus ir prasmingo 
vardo, vartydamos tik ką iš
spausdintą Lietuvių enciklo
pediją, sustojom prie puslapio 
„Kernavė”. Koks puikus, 
skambus žodis, o kokia kara
liška vieta •— Mindaugo sos
tinė! Taip ir sutarėm — būsim 
kemavietės, tik ne anapus 
Neries, bet anapus Atlanto! 
Žinoma, tuo metu nė viena ne
tikėjom, kad kada nors teks 
aplankyti Kernavę. Teko ilgai 
laukti, kol atėjo toji netikėta 
ateitis. Dabar jau ne viena 
kernavietė įkopė į karališkuo-

Spalio 9 d. iškilmingai atidarytas perstatytas kelias į Vilniaus oro uostą. Didžioji šio projekto dalis buvo finan 
suota Europos Sąjungos ir PHARE lėšomis. Viso projekto vertė — 1,222 mln. eurų.

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

mas su Vokietijos interesais. 
Tai sužinojęs, Ribbentrop 
rugpjūčio 14 dienos telegra
moje ambasadoriui Schulen
burg džiaugsmingai praneša, 
kad skirtingos pasaulėžiūros 
neturėtų trukdyti abiems 
valstybėms protingai bendra
darbiauti. Dar jam priminė, 
kad kapitalistinės Vakarų 
demokratijos esančios ir nacio
nalistinės Vokietijos, ir sovie
tinės Rusijos nenumaldomi 
priešai.

Rugpjūčio 16 d. telegramoje 
ambasadoriui Schulenburg 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras Ribbentrop pareiškė, 
kad Vokietija yra pasiruošusi 
sudaryti su Sovietų Sąjunga 
nepuolimo paktą ir bendrai 
su ja garantuoti Pabaltijo vals
tybių neliečiamumą. Renkda- 
masi karui prieš Lenkiją, Vo
kietija siūlėsi tuojau pat siųsti 
Ribbentrop į Maskvą tartis ir 
pasirašyti atitinkamas sutar
tis. Jis esą galėsiąs suregu
liuoti abiejų šalių interesų sfe
ras ir aptarti Pabaltijo valsty
bių klausimą, o tai būtų ge
riausiai atlikti išsišnekant.

Gavęs tą telegramą, Schu
lenburg vėl kalbėjo su Moloto
vu ir stengėsi jį įtikinti Rib
bentrop kelionės į Maskvą 
reikalingumu. Molotov vis 
tvirtino, kad pirmiausiai rei
kėtų pasirašyti ūkio sutartį, 
ir tik po to kalbėti apie ne
puolimo paktą bei protokolą. 
Jis ir pateikė ūkio sutarties 
projektą, kuri buvo pasirašyta 
rugpjūčio 19 dieną. Pagal ją 
Vokietija suteikė Sovietų Są
jungai 200 milijardų reichs
markių prekių kreditą, kuris 
būtų naudojamas sovietams 
taip reikalingiems pirkiniams 
Vokietijos mašinų gamyboje 
ir ginklavimo reikmenų pra
monėje. Už tai Sovietų Sąjun
ga Vokietijai pristatytų žalia
vų: medienos, grūdų ir naftos,

sius piliakalnius. Na, ir aš pa
galiau pasiekiau artimą-toli- 
mą, tik nuotraukose matytą, 
vietą.

Kernavė tikrai verta kara
liško sosto. Labai sunku apra
šinėti gamtos grožį, nekarto
jant tų pačių, šimtus kartų sa
kytų, rašytų epitetų. Bet čia, 
nuo kur ar į ką bežvelgtum — 
žaliai mėlyna ramybė, pla
tybė, gilus senos istorijos ato
dūsis. Tik žvelk, tylėk ir klau
syk — čia kalba šimtmečių 
miglose dingus Lietuva.

Istoriniai šaltiniai Kernavę 
mini jau 13 a., kalbėdami apie 
ją, kaip Mindaugo sostinę. Vė
liau, Vytautas Didysis mėgda
vęs čia buvoti ir net savo laiš
kus pasirašinėdavęs „dux Ker- 
noviensis”.

Pirmosios nepriklausomybės 
metais Kernavę išgarsino jos 
klebonas kun. Svogžlys-Milži- 
nas. Čia jis įkūrė muziejų, ra
šė ir skelbė Kernavės istoriją, 
grožį, ir Kernavė susilaukdavo 
nemažai to meto turistų.

Mėgėjiški archeologiniai ka

kurių vokiečiams visuomet 
trūko.

Susitarę dėl ūkinio bendra
darbiavimo, abi pusės skubi
nosi susitarti ir dėl slapto pro
tokolo, reguliuojančio susita
riančių šalių sferas. Hitleris, 
kuris jau buvo numatys pra
dėti žygį prieš Lenkiją rug
sėjo 1 d. neteko kantrybės, ir 
rugpjūčio 20 d. nusiuntė am
basadoriui Schulenburg tele
gramą, kurioje ragino susi
tikti su Molotov ir per jį 
perduoti Stalinui laišką, siū
lant priimti Ribbentrop au
diencijai ir primenant, kad 
Ribbentrop atvyksiąs su 
plačiausiais įgaliojimais pasi
rašyti nepuolimo paktą bei 
protokolą.

Stalinas, matyt, suprato vo
kiečių norą kuo greičiau susi
tarti ir asmeniškai sutiko, kad 
Ribbentrop atvyktų į Maskvą 
jau rugpjūčio 23 d. Dar tą 
pačią dieną atvykęs, Ribben
trop susitiko su Stalinu ir 
Molotov . Posėdžio metu Sta
linas tuojau pareikalavo, kad 
Latvijos Liepojos ir Ventspilio 
uostai būtų pripažinti sovietų 
interesų sferai. To matyt ne
laukė Ribbentrop, ir jis telefo
nu paklausė Hitlerio, ar jis 
dėl to sutiktų? Hitleris, skubė
damas pradėti karą prieš Len
kiją, tuojau sutiko.

Turbūt niekad nesužinosi
me, ar tas mums nelaimingas 
pasitarimas buvo pasirašytas 
rugpjūčio 23 ar 24 d., nes de
rybos vyko visą naktį, ir tik 
ryte dr. Andor Hencke, Vokie
tijos užsienio reikalų ministe
rijos patarėjas, . pasiuntė iš 
Maskvos į Berlyną to nepuoli
mo pakto sutartį. Joje buvo 
trumpai aptarti reikalai dėl 
Japonijos, Italijos, Prancūzi
jos, Anglijos ir Turkijos. 
Buvo paminėta, kad 1936 m. 
pasirašytas Antikomintemo 
paktas tarp Vokietijos ir Japo

sinėjimai čia buvo atliekami 
jau 19 a. pradžioje, bet siste- 
matiškus tyrinėjimus pradėjo 
Vilniaus universitetas 1979 
m. Jie tebetęsiami.

Kas gali atsispirti piliakal
nių traukai? Tik ne aš. Dūsau
dama ir dusdama, įkopiau į vi
sus tris ir laiptukus suskai
čiavau: Mindaugo sostas — 
117, Aukuro — 35, Lizdeikos 
— 153. Nors trisdešimt laiptų 
mažiau, negu į Šv. Petro bazi
likos bokštą, bet vis tik aukšti 
Kernavės „kalneliai”!

Nuo kiekvienos viršūnės at
sivėrė Pajautos slėnis visu ro
jiškos ramybės grožiu. Norėjo
si, anot poeto Radausko, „tik 
sėdėti ir žiūrėti... ir jau nieko 
nenorėti...” Bet mano draugė 
Alė nepaliko manęs ant Min
daugo sosto sėdėti ir žiūrėti, o 
nusivedė į Kernavės klebo- 
niją-muziejų.

Pastatas tikrai šaunus — 
maža pilaitė. Aplinka kruopš
čiai ir įdomiai sutvarkyta. 
Pvz., Lietuvos kontūrų formos 
tvenkinys su žuvytėm (ir var

nijos, prie kurio netrukus 
prisidėjo ir Italija, iš tikrųjų 
nebuvęs nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą, bet prieš Va
karų demokratijas. Susitarti 
abiems varžovams buvo ne
sunku, ypač kad jie dalinosi 
ne savo teritorijomis. Po pasi
rašymo buvo įvairūs tostai, 
o Stalinas net pasiūlė išgerti 
į Hitlerio sveikatą. Koks veid- 
mainingumas!

Nepuolimo paktas buvo pa
skelbtas visam pasauliui, ku
ris nė nenujautė, kad tą pačią 
dieną pasirašytas ir slaptas 
pridėtinis protokolas, pagal 
kurį buvo pravestas jau ket
virtasis Lietuvos — Lenkijos 
padalinimas. Juo nutarta, 
kad, būsimos teritorinės pert
varkos atveju, Pabaltijo vals
tybėms priklausančiose srity
se Lietuvos šiaurinė siena 
bus Vokietijos ir Sovietų Są
jungos interesų sferų riba. 
Lenkijoje ta riba buvo numa
tyta ribotis Narevo, Vyslos ir 
Sano upių linija. Vokiečiai ga
vo didžiuosius miestus: Pozna
nę, Bydgoščių, Breslaują, Lod
zę, Katovicus, Krokuvą ir Var
šuvą. Abu nusikaltėliai ne be 
reikalo sutiko, kad šį proto
kolą abi šalys laikys labai 
slaptu. Atrodo, kad prieš pa
saulį gėdos vis dar šiek tiek 
turėjo.

Pasirašius paktą, Hitleris’ 
pagaliau gavo laisvas rankas 
pulti Lenkiją. Vokiečių kariuo
menė įžengė į Lenkiją rugsė
jo 1 d. Tuojau pasiūlyta Lie
tuvai mobilizuotis ir patiems 
iš lenkų atsiimti savo senąją 
sostinę Vilnių. Lietuva netgi 
pasiskelbė šiame konflikte 
būsianti neutrali ir Vilnių at- 
siimsianti tik taikiu būdu, o 
ne puldama , jau byrančią 
Lenkijos valstybę. Po kelių sa
vaičių jau buvo aišku, kad 
Lenkija bus negailestingai 
sumušta. Bus daugiau

lytėm!); žymiųjų Jeruzalės 
šventnamių replikos; ryškiai 
matomi Vytauto Didžiojo sta

Kernavės vaizdas. Dešinėje: Vytauto Didžiojo statytos bažnyčios pamatų kontūrai.

Vis didėjanti įtampa Arti
muosiuose Rytuose kai kurių 
užsienio politikų sluoksniuose 
kelia paniką, kad atsiranda 
rimtas pavojus naftos tieki
mui, ypač jeigu susiprieši
nimas tarp Arabų pasaulio ir 
Vakarų valstybių dar paaš
trės. Kadangi karo Afganis
tane pabaigos dar nematyti, 
tokie būgštavimai, atrodo, tu
ri nemažai pagrindo, nes jau 
pradedama atsigauti nuo pir
minio apstulbimo, kuomet 
rugsėjo 11d. Ameriką sukrėtė 
teroristų išpuoliai. Nors dau
gelis sutinka, kad kažką visgi 
reikėjo daryti ir teroristų pe
ryklas sunaikinti, Afganista
no bombardavimai tęsiasi jau 
kelinta savaitė, o rezultatai 
menkoki: Osama bin Laden ir 
jo pasekėjai nesunaikinti, šia
me krašte kasdien pasireiškia 
nauji išpuoliai (nebe sprogi
mais, bet pavojingų virusų 
užkrėtomis), gausėja civilių 
aukų skaičius ir afganų var
gai, kuriems užuojautos ne
sunku rasti ir kituose arabų 
kraštuose.

Rūpestis, kad staiga gali 
„užsiraukti naftos šaltiniai”, 
yra visiškai suprantamas. Bet 
štai — atsirado „gerasis ange
las”, pasisisūlęs dalintis savo 
ištekliais. Ir kas tas gerada
ris? Nagi Maskva ir jos valdo
vas Vladimir Putin!

Rusija, kartu su savo sateli
tinėmis Nepriklausomos San
draugos valstybėmis, iš savo 
gręžinių gauna maždaug vie
ną dešimtadalį viso pasaulio 
naftos, ir apie trečdalį gamti
nių dujų. Tai pelniaugiausia 
Rusijos eksporto sritis, šįmet 
jau padidėjusi 9 procentais, o 
dar metų galas tolokai.

Taigi Kremliaus pasiūly
mas, kad, reikalui ištikus, ga
lima bus remtis Rusijos nafta, 
be abejo, buvo labai palankiai 
sutiktas. Tiesa, šiuo metu Ru
sija dar nepajėgi eksportuoti 
tiek naftos, kad patenkintų vi
sus poreikius, bet, nutiesus 
naujus vamzdžius iš Kaspijos 
jūros regiono, ši galimybė bū
tų nesunkiai pasiekiama. Iki 
šiol daugiausia į Rusijos naf
tos ekspoataciją buvo įsijun
gusios tarptautinės bendrovės 
— British Petroleum ir Chev
ron Texaco, kurios nuo so
vietų imperijos žlugimo jau 
yra sukišusios milijardus do
lerių, kad būtų kuo veiksmin
giau galima pasinaudoti Rusi
jos naftos ir kitomis žalia
vomis. Tikima, kad nafta bus 
kaip tik ryšys, išlyginantis 
JAV ir Rusijos tarpusavio san
tykius. Kaip neseniai išsi

tytos pirmosios Kernavės baž
nyčios pamatų kontūrai; kie
mo pakrašty jaunas ąžuoliu

reiškė Londone (Anglijoje) 
veikiančių Cambridge Energy 
Research Associates pareigū*- 
nas Laurent Ruseckas, „JAV 
ir Rusija neturėtų varžytis dėl 
Kaspijos jūros regiono naftos, 
nes tokia politika neatneša 
naudos nei vienai šaliai. Juk 
Vakarams gyvybiškai svarbu, 
kad Kaspijos regiono nafta 
kuo greičiau pradėtų tekėti”.

Visgi peršasi mihtis, jog 
Maskvos pasiūlyta ‘ nafta yra 
Trojos arklys, besib'ėldžiantis 
į Vašingtono vartus. Kad tie 
vartai bus noriai atidaromi, 
jau nėra abejonių, bet praeitis 
parodė, jog Rusija nieko veltui 
nedalina — ne iš draugišku
mo, ne iš palankumo'savo bu
vusiems priešams: Jeigu Vla
dimir Putin ateina su dovano
mis rankose, JAV prezidentas 
George W. Bush ir jo pa
tarėjai turėtų gerai Apsižiū
rėti, kas slepiasi „gėradario” 
kišenėje.

Į Maskvos dovands ir net 
iškilmingai pasirašytas- sutar
tis pasaulis turėtų žiūrėti la
bai atsargiai. Kaip ameri
kiečiai sako — iš leopardo kai
lio dėmių ir geriausia valykla 
negali panaikinti. Juk nerei
kia grįžti ir į tolimą praeitį, 
kad pamatytume, koks liki
mas ištiko taikos sutartį, 1996 
m. pasirašytą su Čečėnija. Jei
gu dar prieš rugsėjo’, 11-ąją 
Amerika,kartas nuo kaVto kri
tiškai pasisakydavo dėl, beato
dairiškų žmogaus teisių pa
žeidimo atvejų ir apskrįtai 
rusų kariuomenės sauvaliavi
mo tame krašte, tai dabar var
giai bus grįžtaraa^prie šios te
mos, priimant--Maskvos pa
aiškinimus, kad Čečėnijoje ko
vojama su teroristais, tiek pat 
pavojingais, kaiip Osama bin 
Laden gaujos.

Spalio 18 d. JAV Valstybės 
sekretorius Colin? L, Povvell 
Kinijoje susitiko su Rusijos 
užsienio reikalų ministru Igor
S. Ivanov. Po susitikiftlo Iva- 
nov pabrėžė, kad buvo sukur
tos palankios sąlygos, padė
siančios vystyti abiem kraš
tam naudingus santykius. O 
plačiau šią temą gvildens Ru
sijos ir JAV prezidentai nu
matytame susitikime, r-;

Putin šiuo metu turi ypač 
gerą kortą savo rankovėje, nes 
Vašingtonui svarbu ne tik su
telkti tvirtą tarptaūtink'užnu- 
garį, bet taip pat užsitikrinti, 
kad Rusija nenužygiuotų į 
priešų stovyklą ir neatsigręž
tų prieš Ameriką. Ar už tą 
draugystę Maskva nepareika
laus sustabdyti NATO plėt
ros?

kas su 1988 m. įrašu,.jau ne
drąsiai skelbiančių artėjančią 
laisvės aušrą. Bus daugiau
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IŠTVERMINGAS TIKĖJIMAS
29 eilinis sekmadienis
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Skaitiniai iš „Išėjimo kny
gos” ir Evangelijos parodo, jog 
ištvermė gali nuveikti tai, kas 
iš pirmo žvilgsnio atrodo 
neįmanoma. „Išėjimo knygoje” 
aprašytas mūšis tarp neseniai 

« iš Egipto išėjusio Izraelio ir 
klajoklių amalekitų. Kol Mo
zė, stovėdamas ant kalvos, lai
ko rankas iškėlęs, pergalė lydi 
Izraelį, kai jis nuleidžia ran
kas, kovos sėkmė persimeta 
Amaleko pusėn. Galiausiai 
Aaronas ir Huras atėjo į pa
galbą Mozei, parėmė jo ran
kas, kol buvo pasiekta galu
tinė pergalė. Ankstyvosios 
Bažnyčios teologai šiame skai
tinyje įžvelgdavo pamoką apie 
ištvermingos maldos galią. 
Bažnyčia susieja šį skaitinį su 
Evangelijos palyginimu apie 
atkaklią našlę, tačiau Mozės 
iškeltos rankos reiškia ne tik 
maldos nuostatą, bet ir pra
našišką gestą. Iškeltomis ran
komis Mozė rodo pergalę. Tai 
nėra vien tik psichologinis 
karių padrąsinimas, tai religi
nis gestas, simbolizuojantis 
išganingą Dievo buvimą. Šią 
mintį patvirtina ir pasakojimo 
pabaiga. Mozė pergalės vietoje 
pastatė aukurą ir praminė jį
„Viešpats yra mano vėliava”.

Šventasis pasakojimas nepa- ‘ 
teikia batalinių scenų. Mūsų 
dėmesys nukreipiamas ne į 
pagrindinį karo vadą Jozuę, 
bet į maldai vadovaujantį Mo
zę. Jo iškeltos rankos simbo
lizuoja Dievo paliepimą. Iš
rinktajai tautai reikia užka
riauti tai, ką Dievas jai nori 
duoti. Slėnyje kovojantys ka
riai turi matyti ant kalvos sto
vintį savo vyriausiąjį vadą, 
žvilgsniu apimantį visą kovos 
lauką. Kai Mozė nuleisdavo 
rankas, kovojantys žydai su
prasdavo tai kaip blogą žen
klą. Šventasis autorius sako, 
kad iš tikinčiųjų vadovo lau
kiama, kad jis nenuilsdamas 
vestų, žadintų, nepaliauda
mas melstųsi ir niekuomet ne
parodytų nė menkiausio vil
ties netekimo ženklo. Tai ti
kėjimo galutine Dievo pergale 
išraiška.

Antrasis skaitinys patvirti
na mūsų tikėjimą Šventojo 
Rašto įkvėptumu. Dievas įkve
pia savo Dvasios į paprastus 
ir vargingus žmogiškuosius 
žodžius, suteikdamas jiems 
savo gyvybės, galios ir iš
ganymo valios. Laimingi tokie 
kaip Timotiejus, „nuo vai
kystės pažįstantys Šventuo
sius Raštus”. Laimingas tas, 
kuris gėrisi Šventojo Rašto 
skoniu pagal gyvąją Bažnyčios 
tradiciją. Dievo žmogus visų
irma yra Biblijos žmogus, 
ventasis Raštas mus nuolat 

ragina žadinti kitų tikėjimą. 
Šventojo Rašto klausomės ne 
kritiška ausimi, norėdami iš
girsti tik senovės tautų isto
riją. Mūsų klausymas yra eg
zistencinis, kviečiantis atsi
versti ir priimti Dievo siūlomą
sandorą.

Vysk. Jonas Kauneckas su būreliu tikinčiųjų po Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje sekmadienį, spalio 14 d. Vyskupas buvo atvykęs į JAV 
Lietuvių Bendruomenės 50 metų jubiliejinę šventę.

Evangelijos skaitinio pamo
ka apie atkaklią maldą yra 
aiški. Lukas net pakomentuo
ja palyginimo prasmę prieš jį 
pasakodamas: „Jėzus pasakė 
jiems palyginimą, kaip reikia 
visuomet melstis ir niekuomet 
nepaliauti”. Pats palyginimas 
vaizduoja našlę, prašančią ne
doro teisėjo apginti ją nuo 
skriaudiko. Šis išpildo jos pra
šymą ne todėl, kad ja rūpin
tųsi, bet tiesiog norėdamas jos 
atsikratyti. Ne kartą Evange
lijos palyginimuose pastebime, 
jog nereikia per daug susitelk
ti į detales. Neturėtume ma
nyti, kad Jėzus palygina Die
vą su nedoru teisėju, tarsi 
Dievas išklausytų mūsų mal
das vien todėl, kad nebūtų 
varginamas. Iš tikrųjų Jėzus 
supriešina teisėją su Dievu sa
kydamas, jog jeigu nedoras 
žmogus gali veikti pozityviai, 
tai juo labiau taip daro mūsų 
dangiškasis Tėvas. Jei mes ti
kėdami atliekame tai, į ką 
kviečia Dievas, dieviškasis at
sakas galiausiai ateis. Gelbs
tinti Dievo ranka lydi mus 
nuolat. Išbandymas reikalin
gas ne Dievo rankos galybei, 
bet mūsų tikėjimui. Teisėjas, 
trokštantis ramybės, primena 
bičiulį, netinkamu laiku atė
jusį pasiskolinti duonos (LK, 
11,7). Jėzus dažnai pasitelkia 
rabinų pamėgtą argumenta
ciją a fortiori. Jeigu nedoras 
teisėjas nusileido beteisės ir 
neturtingos našlės prašymui, 
apgindamas jos teises, tai tuo 
labiau su mumis panašiai el
giasi Dievas. Jis išklauso 
vargšų nepaliaujamai kant
riai. Jis išklauso mūsų mal
dų, nes esame jam ne svetimi, 
bet bičiuliai, maža to, esame 
išrinktieji, išrinktųjų bendruo
menė. Dievas išgirsta ir su
pranta, kai šaukiamės jo neri
mastingai skųsdamiesi dėl bė
dų. Ir jei kartais tenka pa
laukti, tai nereiškia, kad Die
vas atmeta mūsų prašymus. 
Jis nori išbandyti mūsų iš
tvermę ir išgryninti mūsų 
motyvus: „Netrukus jis apgins 
jų teises”. Šiuo palyginimu 
Jėzus atsiliepia į savo moki
nių nuogąstavimus dėl mi
glotų ir jiems ne visai supran
tamų ateities perspektyvų. 
Juk Mokytojas įspėjo, kad 
mūsų laukia šmeižtai, ken
tėjimai, kankinimai ir mirtis. 
Tačiau gailiausiai Jėzus val
dingai taria: nebijokite, jūs 
esate Dievo išrinktieji. Palygi
nimo pabaigoje užsimenama 
apie Žmogaus Sūnaus antrąjį 
atėjimą slėpiningu klausimu: 
„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus 
beras žemėje tikėjimą?” Evan
gelistas Lukas šiuo palygini
mu padrąsina ištvermingai 
melstis laukiant Jėzaus antro
jo atėjimo. Bažnyčia taip ir 
daro, ir tai ypač liudija Eucha
ristijos maldos. Melsdamiesi 
„Tėve mūsų”, mes taip pat 
prašome „teateinie Tavo kara
lystė”.

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka

Popiežius Jonas Paulius II su Vatikaną 1997 m. aplankiusiais ir popiežiaus priimtais vaikučiais iš Lietuvos.
Carlo Riccardi nuotrauka.
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Naujajame Testamente yra 
užuominų apie visuotinį at
simetimą nuo tikėjimo laikų 
pabaigoje (Mt 24,10-12; 2 Tęs 
2, 3). Daugelio meilė atšals. O 
kas ištvers iki galo, bus

AKADEMINES SIELOVADOS 
CENTRAS

Kun. Antanas Saulaitis, SJ.
A. Žižiūno nuotr.

Sunerimau, kai po šv. Mišių 
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 
perskaičiau bendruomenės na
riams pasiūlytą šios bažnyčios 
Pastoracinės tarnybos pareng
tą lapelį, pavadintą „Laiškas 
bundantiems, ieškantiems, 
randantiems”.

Tame laiške, be kita ko, 
pranešama „dviprasmiška” 
naujiena: „Didžiausia ir liūd
niausia naujiena yra ta, kad iš 
mūsų bažnyčios rektoriaus pa
reigų pasitraukia tėvas Anta
nas Saulaitis. Didžiausia ir 
linksmiausia naujovė yra ta, 
kad jis išeidamas nepanoro 
skirtis su savo ’lepetiškėmis’, 
praamžių filosofo išmintimi, 
karšto jaunuolio meile, todėl 
netilpo pro siauras Šv. Jonų 
bažnyčios duris ir buvo pri
verstas likti šiapus. Nuostoliai 
nedideli, nes bažnyčios rekto
riaus regalijos, kurios visai vi
sai nebetilpo į Tėvo Antano 
sklidinai pilną užantį, atiteko 
mūsų visų tyliai pamiltam 
tėvui Algiuf Baniuliui. Taigi, 
bendruomenė nuo šiol turės 
du tėtukus, o tai reiškia — 
dvigubai daugiau išminties, 
dukart tiek meilės ir visas 
„lepetiškes”.

Priėjęs prie kun. A. Sau- 
laičio, SJ, pasiteiravau apie tą 
„didžiausią ir liūdniausią” 
naujieną — ar tas jo pasitrau
kimas iš bažnyčios rektoriaus 
pareigų tikrai yra savanoriš
kas, juo labiau, kad iš JAV at
vykus A. Saulaičiui ir jam 
pradėjus čia eiti rektoriaus 
pareigas, Šv. Jonų bažnyčioje 
tapo daug kas kitoniškiau, ne
gu kitose Vilniaus bažnyčiose. 
Ir šv. Mišios, ir pamokslai — 
viskas skaidriau, dvasingiau, 
naujoviškiau, net ir studentų, 
kito jaunimo giedamos gies
mės negirdėtos, netradicinės 
— šviesesnės, gal ir links
mesnės. Vis garsiau girdėjosi 
apie įdomų, vaisingą kun. A. 
Saulaičio darbą su akademi
niu ir šiaip jaunimu, apie va
saros žygius į Palūšę, kitas

išgelbėtas (Mt 24,12). Šian
dien aktualiau negu bet kada 
skamba šis palyginimo pabai
goje užduodamas Žmogaus 
Sūnaus klausimas.

dvasingas, patrauklias ir 
linksmas stovyklas gamtoje. 
Girdėjau, kad A. Saulaitis 
daug sutrikusios Lietuvos jau
nimo atvedė į tiesos ir doros 
kelią. Gal, pagalvojau, tos 
naujovės, aktyvi, netradicinė 
veikla kažkam nepatiko?

Kun. A. Saulaitis, kaip ir 
visuomet, skaidriai, nuošir
džiai šypsodamasis, patvirti
no, kad iš tiesų bažnyčios rek
toriaus pareigos jam ėmė 
trukdyti atlikti naują, kur kas 
didesnės apimties darbą negu 
iki šiol. Tai Lietuvos kardino
lo A. J. Bačkio neseniai įsteig
tas Vilniaus Akademinės sie
lovados centras. Jam vadovau
ti ėmėsi A. Saulaitis. Taigi jo 
darbo barai iš tiesų prapla
tėjo. Juk jei anksčiau jis rūpi
nosi vien Vilniaus universite
to, tai nuo šiol — visų sostinės 
aukštųjų, net aukštesniųjų 
mokyklų akademine sielova
da. O kad būtų aiškesnė jo 
veikla, tėvas A. Saulaitis man 
padavė lankstinuką, kuriame 
išdėstytos Vilniaus Akademi
nės Sielovados centro (VASC) 
programos.

Pasirodo, kad šis tėvo A. 
Saulaičio, SJ, vadovaujamas 
centras — tai oficialus Kata
likų Bažnyčios atstovas Vil
niaus aukštosiose ir aukštes
niosiose mokyklose bei stu
dentų miesteliuose. Centras 
tarnauja ne tik studentams, 
bet ir dėstytojams bei mokyk
lų vadovybėms ir visiems as
menims, susijusiems su aka
deminiu ugdymu.- Kuriama 
stipri, aktyvi ir svetinga aka
deminė bendruomenė, kuri 
jungiasi Dievo garbinime, stu
dijose ir vienijasi teisingumo 
darbams.

Jau pradedamos vykdyti 
įvairialypės akademinio ugdy
mo, sielovados programos. Ka- 
techumenato arba tikėjimo gi
linimo programos dalyviai gali 
ne tik pasirengti Krikšto, Su
tvirtinimo ir Eucharistijos 
sakramentams, bet ir giliau 
susipažinti su katalikų tikėji
mu, .klausti, diskutuoti su ki
tais ieškančiais žmonėmis, 
prieštarauti ir būti išklausy
tiems.

Jau anksčiau tėvas A. Sau
laitis Šv. Jonų bažnyčios bend
ruomenėje puoselėjo šv. Igna
co arba maldos pratybas, pa
dedančias atpažinti Dievo vei
kimą kiekvieno gyvenime. 
Praėjusiais mokslo metais šv. 
Ignaco pratybas po 8 mėnesių 
pratybų sėkmingai užbaigė 
nemažai akademinio jaunimo. 
Dabar šie žmonės renkasi į 
mažas bendruomenes ir toliau 
gilinasi į dvasingumą kasdie
niniame gyvenime.

Numatyta taip pat Šventojo 
Rašto studijų programa. Šv. 
Jonų bažnyčioje rengiamuose 
susitikimuose bus studijuoja
mas Šventasis Raštas, dalija
masi išgyvenimais, meldžia
masi. Bus ir diskusijų klubas, 
vyks paskaitos, pokalbiai įvai
riomis aktualiomis temomis, 
pakviečiant įvairių sričių spe
cialistus, paskaitininkus. Jau 
anksčiau akademinės sielova
dos veikloje čia dalyvavo apie 
70 įvairių sričių krikščionių 
dėstytojų ir pastoracijos dar
buotojų.

VASC programose daug dė
mesio skiriama vaikams ir pa
augliams. Sekmadieniais 11 
valandos šv. Mišių metu baž
nyčiose esančiose atskirose 
patalpose studentai mažiems 
vaikams kalba apie gyvenimą, 
tikėjimą, su jais žaidžia, gie
da, dainuoja, šoka, piešia. 
Rengiamos moksleivių popie
tės ir tėvelių tikėjimo gilinimo 
susitikimai. Panašus Vaikų 
dienos centras pradėjo veikti 
Saulėtekio studentų mieste
lyje. Tuo metu, kai tėveliai ar 
mamytės studijuoja ir dirba, 
jų vaikai čia gali linksmai ir 
įdomiai praleisti laiką.

Šv. Jonų bažnyčioje pradeda 
veiklą ir VASC programoje 
numatyta socialinės pagalbos 
tarnyba. Tai nuolatinė veikla, 
prie kurios kviečiama prisidėti 
visus kas gali ir kiek gali. Šia 
veikla stengiamasi palengvin
ti tiek dvasinį, tiek materialinį 
vargą. Lankomi ligoniai ir vie
niši, net sąvartyne gyvenantys 
žmonės. Ieškoma ir randama 
finansinės paramos studen
tams.

Programoje taip pat numa
tyti jaunimo ir vadovų saviug
dos seminarai. Bus mokomasi 
vadybos ir kameros planavi
mo, pastoracijos pagrindų, ug- 
domasi dvasiškai. Svarbu ir 
kreditais vertinami kursai. 
Tai laisvai pasirenkami kur
sai, skirti visiems norintiems 
gilintis į krikščioniškąjį dva
singumą. Šiuos kursus gali 
lankyti visų aukštųjų mokyk
lų fakultetų bei kursų studen
tai. Kursai skirti tiems, kurie 
nebijo išsakyti ir pagrįsti savo 
nuomonę, skaityti įdomią lite
ratūrą, gilintis ir diskutuoti 
netradicinius, aštrius tikėji
mo, Bažnyčios gyvenimo ir 
veikimo pasaulyje klausimus. 
Čia didelis dėmesys skiriamas 
Vatikano II Suvažiavimo nu
rodymams, šiuolaikinei kultū
rai. Kursus veda pats tėvas 
A. Saulaitis, SJ, Au?ra Kara
liūtė, SJE, dr. Giedrė Butkie
nė ir kiti lietuviai bei talkinin
kai. Kursus galima lankyti 
Vilniaus Pedagoginiame, Ge
dimino technikos universite
tuose, Muzikos, Dailės akade
mijose.

Tiek šiuose kursuose, tiek 
kitose programose dalyvauja 
ir kiti kun. A. Saulaičio talki
ninkai, aukštųjų mokyklų 
krikščionys dėstytojai. Jie 
daug padėjo neseniai įvyku
sioje konferencijoje. Jos metu

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX
Y REALTORS
0FFC.I773) 22* • *7*1 

HOME (7081 425-7160 
MOBIL (7731 590-0205

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus.

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 

Algirdas.

Parduoda

Kaune parduodu butą, naujai 
statytą prieš du metus. 

Skambinti
tel. 011-370-7-314-898.

užsienio lektoriai, tarp jų ir iš 
Kalifornijos atvykęs kun. Rus- 
sel Roide, SJ, supažindino su 
akademinės sielovados pagrin
dais, dalijosi savo patirtimi 
šioje srityje.

Kuriamas informacijos ir su
sitikimų centras studentų 
Saulėtekio miestelyje. Besido
mintys galės sužinoti apie 
įvairias VASC programas ir

„KAD KRISTUI GIEDOTŲ VISA 
LIETUVA”

Rugsėjo 18 d. pal. Kauno J. 
Matulaičio vienuolyne sureng
toje konferencijoje „Kad Kris
tui giedotų visa Lietuva” daly
vavo Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas ir per 20 kunigų, var
gonininkų, muzikų iš Kauno, 
Vilniaus, Panevėžio, Kaišia
dorių, Telšių ir Vilkaviškio 
vyskupijų.

Pagiedojus giesmę „Apšviesk 
mane, Šv. Dvasia”, konferenci
jos dalyvius pasveikinęs ir vi
siems Dievo palaimos pa
linkėjęs vyks. J. Preikšas pri
minė, kad šioje konferencijoje 
bus apžvelgtos bendruomeni
nio giedojimo Lietuvos bažny
čiose problemoj ir naujo litur
ginio giesmyno išleidimo gali
mybės. Pasak vyskupo J. 
Preikšo, praėjusiais Jubilieji
niais metais Vilniuje vykusi 
giesmių šventė „Kad Kristui 
giedotų visa Lietuva”, kurioje 
dalyvavo per 4,000 giesmi
ninkų iš»visos Lietuvos, pa
rodė žmonių norą giedoti kar
tu, todėl šį norą reikia skatinti 
ir palaikyti. Vysk. J. Preikšas 
taip pat pasidžiaugė, kad 7 
žmonių komisija jau įvertino 
ir atrinko giesmes, tinkamas 
įvairaus muzikinio išsilavini
mo ir amžiaus žmonėms. Vys
kupas J. Preikšas akcentavo 
klebono ir vargonininko ben
dradarbiavimo ir teigiamo po
žiūrio į bendruomeninį gie
dojimą bei naujų giesmių

Visų Šventųjų parapijos Vilniuje klebonas kun. Jonas Varaneckas, įkū
ręs globos namelius, kuriuose užuovėją randa jau septyni benamiai vai
kai. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

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

Siūlo darba

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans
portation. Mųst be fluent in English. 
L.A. McMahon Wlndow Wj 
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo.$ 1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

ROOFERS
Need ŠHINGLERS to start 

immediately Chicagoland area. 
Tel. 815-405-8589.

užsiėmimus, vykstančius Šv. 
Jonų ir kitose bažnyčiose. Ten 
bus vieta susitikti, pabūti 
drauge, padiskutuoti, pasi
melsti, paskaityti katalikišką 
spaudą. Jau yra ir VASC elek
troninio pašto adresas: 
vasc_@takas.lt Rengiamas ir 
interneto puslapis. •, ,n

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

įtraukimą į Eucharistijos 
šventimą svarbą, Jonavos de
kanas kun. V. Grigaravičius 
pasidalijo mintimis apie tai, 
kad diegiant bendruomeninį 
giedojimą labai svarbu gera
noriškas kunigo, vargonininko 
ir tikinčiųjų bendruomenės 
nusiteikimas ir bendradar
biavimas. Kauno muzikos 
akademijos prof. A. Kubiliū
nas kalbėjo apie bažnytinio 
choro ir bendruomeninio gie
dojimo santykį nūdienos baž
nyčiose. Pasak profesoriaus, 
norint išlaikyti šimtmečiais 
puoselėtas muzikavimo for
mas bažnyčiose, reikia pa
rengti profesionalius vargoni
ninkus, kurie, sumaniai ben
dradarbiaudami su parapijos 
klebonais, skatintų bendruo
meninį giedojimą visose Lietu
vos bažnyčiose. Didelis ben
druomeninio giedojimo entu
ziastas mons. K. Senkus kon
ferencijos dalyvius supažin
dino su giesmyno rengimo pa
dėtimi, pristatė keletą gies
mių, kurios galėtų būti įtrauk
tos į naują liturginį giesmyną.

Vysk. J. Preikšas įparei
gotas apie giesmyno rengimą 
ir išleidimą informuoti Lie
tuvos Vyskupų konferenciją. 
Siūlyta, Lietuvos Vyskupų 
konferencijai pritarus, liturgi
nio giesmyno leidėju paskirti 
Vyskupų liturginę komisiją.
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

GERBK MŪSŲ ISTORIJĄ

Tikėjome, kad 50-čio proga 
išleistame bendruomenės lei
dinyje, rašant apie apylinkes, 
bus tinkamai pristatytas Pa
saulio lietuvių centro įsteigi
mas. Centro įsteigimas nėra 
toks mažmožis ir turėtų būti 
apylinkės pasididžiavimas. 
Gaila, rašančioji N. Nausėdie
nė nerado reikalo šio įvykio 
nė vienu sakiniu paminėti. 
Tuometinė apylinkės valdyba 
įdėjo ne tik daug darbo, bet ir 
savo asmeniškų lėšų šio cent
ro įsteigimui. Esame nustebin
ti tokiu mūsų apylinkės istori
jos nepaisymu.

Pastaba — Įsteigimo metu 
teko būti Lemonto LB apy
linkės ir PLC pirmosios tary
bos pirmininku.

Vytautas Šoliūnas 
Lemont, IL

BENDRUOMENĖS
MINĖJIMAS

Gerbiu visus LB 50 metų 
minėjimo rengėjus ir prelegen
tus. Kai kuriuos neblogai pa
žįstu, nes su jais dirbu LB 
daug metų. Be to, visiems yra 
maloniau girti nei išreikšti 
savo nepasitenkinimą. Paga
liau mūsų visuomenėje di
džiausi kritikai nei darbu, nei 
finansiškai neremia lietuviš
kos veiklos. Todėl man yra 
gaila pastebėti, kad minėjimo 
dalis, Akademija, priminė lai
dotuves. O juk turėjo būti 
džiaugsmo šventė, nes Bend
ruomenė puikiai gyvavo 50 
mėtų ir dabar dar stipriai vei
kia. Pagalvojau, kad man vie
nam tikrai liūdna: gal todėl, 
kad per ilgai gyvenu Kaliforni
joje ir atitolau nuo savo jau
nystės dienų draugų iš Čika
gos ir Urbanos, gal todėl, kad 
įkritau į depresiją po teroriz
mo įvykių New Yorke.

Bet, pažiūrėjęs į šalia sėdin
čius liūdnus veidus, nutariau, 
kad aš ne vienas. Kalbos buvo 
pamokslavimas choristams. 
Kodėl neišspausdinti puikias 
prelegentų kalbas „Draugo” 
kultūros priede, kad visi, kas' 
nori pasiskaitytų? O gal gali
ma turėti du minėjimus: aka
deminę ir meninę dalį atski
rai, kad galima būtų pasi
rinkti, į kurią eiti.

Mano nuomone, daugiau 
kaip 80 proc. dalyvių buvo per 
65 metų. Jeigu atimsime sve
čius iš Lietuvos, tai amžiaus 
vidurkis dar padidės. Tas ro
do, kad tokiais minėjimais 
nepritrauksime jaunesnių lie
tuvių, įskaitant ir trečios ban
gos. Iš publikos plojimų buvo 
aišku, kad daugumai meninė 
dalis patiko daugiau negu 
akademinė. Kokia būtų buvus 
laimė, jeigu akademinė dalis 
būtų susidėjusi iš garbės sve
čių pristatymo ir premijų įtei
kimo jaunimo organizacijoms!

Zigmas Viskanta 
Rancho Palos Verdes, CA

DĖL PRANEŠIMO

Neseniau grįžau, kelis mė
nesius praleidusi Lietuvoje. 
Ten man buvo įrodinėjama, 
kad, kaip „amerikonė”, esu 
siauro akiračio, naivi, neišma
nau nieko, net ir apie mote
rišką eleganciją. O ką jau be
sakyti apie kasdieninę lietu
vių kalbą? Senoviška ir dar 
kartą senoviška. Ką gi, nejau 
ginčysies? Išklausiau savotiš
kai iškreiptus moralus ir grį
žau namo.

Spalio 17 d. „Drauge” skai
tau D. Badarienės, trečiosios 
bangos JAV LB Krašto valdy
boje esančios narės, XVI tary
bos sesijos metu duotą prane
šimą ir įspūdis panašiai su
krečiantis. Jame yra tiesos, 
bet taip pat yra ir didelė dozė 
iškraipytų faktų bei savotiš

kų verkšlenimų, mėginant 
minkštinti klausytojo ir skai
tytojo ausį.

Nieko naujo autorė nepa
sakė, rašydama: „Prieš šį gar
bingą jubiliejų teko matyti la
bai daug senų Lietuvių Bend
ruomenės aktyvistų fotogra
fijų”. Aktyvistų?! O, Viešpatie! 
„Daugelyje jų pastebėjau tuos 
pačius veidus, vis giliau ir gi
liau išvagotus metų naštos”.

Gerbiu autorės pastabumą 
raukšlėm, tačiau ta leksika, 
kaip ir tie iškraipyti moralai, 
vargiai atliks darbą, kuriam ji 
buvo kviesta. Prieš metant 
pirštinę į tuos, kurie prašo su
mokėti už naudojamas patal
pas, patariu susitikti su Jau
nimo centro ar Pasaulio lie
tuvių centro savanoriais dar
buotojais ir valdybom, ar gal 
net ir dar aktyviau įsijungti į 
šį didį lietuviškų institucijų 
išlaikymo darbą. To linkiu ir 
visiem kitiem, kurie galvoja, 
kad atsakomybė vis dar yra 
kažkieno kito darbas.

Liuda Germanienė 
Lisle, IL

MINTYS JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

SUKAKTIES PROGA

Spalio 13-14 d. Čikagoje bu
vo paminėta JAV Lietuvių 
Bendruomenės 50-oji sukak
tis. Visą laiką Lietuvių Bend
ruomenė ir organizuotas lietu
vių sporto judėjimas šiame 
krašte ėjo koja į koją. Lietu
viai sportininkai kartais pasi
rodydavo Lietuvių Bendruo
menės didžiųjų renginių prog
ramų dalyse. Sporto darbuoto
jai, įvairių sporto klubų veikė
jai: Algis Rugienius, Algirdas 
Bielskus, Rimas Dirvonis, 
Pranas Gvildys, Algis Tamo
šiūnas — yra buvę JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kais sporto reikalams, nors 
neteikiant jiems dėmesio ir lė
šų. Dabar tokiu yra Rimas 
Gedeika. Sporto reikalų atsto
vai yra buvę ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybose.

Ir kaip buvo galima jaustis, 
kuomet „Čiurlionio” galerijoje 
išstatytoje JAV Lietuvių 
Bendruomenės jubiliejinėje 
parodoje nematėme jokios 
nuotraukos iš sportinės veik
los, o kitų organizacijų ar gru
pių veiklą atžyminčiųjų čia 
buvo dešimtimis, gal net šim
tais? Buvo pažymėti tokie vie
netai, kurie gyvuoja vos kelis 
metus. Galimas daiktas, jog 
šios parodos techniškas ruošė
jas Leonas Narbutis nieko 
apie lietuvių sportą Amerikoje 
negirdėjo, bet argi nebuvo 
žmonių, kurie jam galėjo ir 
turėjo tai pasakyti?

Taip pat čia bent trumpai 
norisi iškelti ir kitą skaudų 
bei keistą faktą. Po šios paro
dos atidarymo, Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje buvo aka
demija, kurios metu buvo pa
žymėtos keturios lietuvių or
ganizacijos už jų įnašą. Tai 
buvo skautai, ateitininkai, 
Lietuvos Vyčiai ir tautinių šo
kių šokėjų grupės (dar buvo 
pagerbtas ir Lietuvių fondas). 
Tačiau ir čia sporto sąjūdžiui 
neliko pažymėjimo ženklų, ne
paisant, kad lietuviai sporti
ninkai turbūt padarė žymiai 
daugiau negu kai kurių aukš
čiau minėtų grupių žmonės.

Apie tai būtų galima daug 
aiškinti, kalbėti ir net šaukti. 
Bet visad mūsų žymūs veikė
jai neskyrė didesnės lietuvių 
sportui reikšmės, jos neskiria 
ir dabar. Čia mes tik konsta
tuojame liūdną faktą ir tiek, 
net nelabai tikėdamiesi, kad 
ateityje būtų kitaip. Tačiau 
bent retkarčiais tiesą pasaky
ti, aš manau, reikia!

Šiandien, kada visas civili
zuotas pasaulis sportą ir spor-

Šeduvos malūnas. Jono Rimkaus (Elta) nuotr.

to judėjimą laiko viena svar
biausiųjų kultūros apraiškų; 
šiandien, kuomet atskiros 
valstybės šiai sričiai skiria di
džiules lėšas; kada pasiekimai 
sporte gerokai nustelbia kitas 
kultūrinio gyvenimo apraiš
kas, ir pagal sportinių laimėji
mų skaičių yra matuojamas 
tautų bei valstybių išsivysty
mas, mūsų LB veikėjai jau 
turėtų žinoti, ar bent pripa
žinti, sporto svarbą išeivijos 
lietuvių tarpe.

Jau nuo 1949 m. rudens da
lyvaujant šio krašto lietuvių 
sportiniame judėjime ir popu
liarinant sportą Amerikos 
kontinente gyvenančių mūsų 
tautiečių eilėse, tikrai teko 
matyti, kokią svarbią rolę čia 
atliko organizuota lietuvių 
sportinė veikla — ir mūsų jau
nimui, ir visuomenei.

Deja, tas buvo pasiekta be 
didesnės Lietuvių Bendruo
menės veikėjų — viršūnių pa
ramos. Turbūt ir toliau taip 
prisieis veikti, nes praėjusio 
savaitgalio įvykiai prošvaisčių 
nežada. O būtų gera, kad šie 
mano pranašavimai neišsipil
dytų...!

Edvardas Šulaitis
Cicero,IL

Chicago

it’s Scandinavian

VIS KELIAUJAM

Neseniai Lietuva išsirinko 
naują Seimą. Mėnesis po to 
įvykio, Seimo nariai susidarė 
metinį užsienio kelionių marš
rutą. Prieš porą mėnesių Lie
tuvos spauda pranešė, kad tų 
kelionių biudžetas jau yra tuš
čias ir kad ne dvylikai atsto
vų, o tik dviem bus galima ke
liauti į Kiniją.

Mielam draugui

A. t A.
ROBERTUIČEPELEI

išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame jo Žmoną, 
mūsų mielą ONUTĘ, jų dukras VIDĄ ir DALIĄ , sūnus 
RIMĄ ir LINĄ bei kitus artimuosius.

i Rūta ir Albertas Bartkai 

Nijolė ir Stasys Bikulčiai

Aldona ir Elegijus Kaminskai 

Milita ir Aleksas Lauraičiai 

Dana ir Feliksas Lukauskai

Rūta ir Jonas Spurgiai

Aldona ir Pranas Totoraičiai

A. f A.
ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, jos vyrui VANDELINUI, Ateitininkų namų 

rėmėjui, sūnums JONUI ir RIMUI bei marčiai 
PRANUTEI, buvusiai Ateitininkų namų valdybos narei, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ateitininkų namų valdyba

SIS
Sr .indi ruvian Ak !:•

PADĖKA 
A. f A.

GENOVAITĖ JUŠKIENĖ
Mūsų mylima Mama, Uošvienė, .Bobutė ir Sesuo mirė 
2001 m. liepos 25 d. St. Petersburge, FL, ir buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo vyro 
Juozo, marčios Zitos ir anūkės Simutės.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: Br. Antanui 
Grabnickui, OFM, dr. Matui Čyvui, J. Kuzinskui ir A. 
Paliokui už atnašautas šv. Mišias, maldas koplyčioje ir 
kapinėse.

Dėkojame St. Petersburgo vyrų bažnytiniam vienetui, 
giedojusiam šv. Mišių metu ir R. Šokui, vargonavusiam 
bažnyčioje Lemonte.

Nuoširdi padėka visiems pažįstamiems, giminėms ir 
draugams už užprašytas šv. Mišias, gėles, užuojautas ir 
aukas įvairioms lietuviškoms organizacijoms a.a.' 
Genovaitės vardu. Didi padėka visiems karsto nešėjams 
Floridoje ir Čikagoje.

Dėkojame visiems, gausiai atsilankiusiems- į koplyčias, 
bažnyčias ir kapines palydint mamą į Amžino Poilsio 
vietą.

Liūdintys: sūnūs, marti, brolis, 
anūkai ir proanūkai.

How easy is 
As easy as

A STAR ALLIANCC MEM8FR

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

Find out just hovv easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, vvhen you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information ori specia! fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

Neseniai Lemonte vyko JAV 
Lietuvių Bendruomenės 50- 
mečio sukakties renginys, į 
kurį iš Lietuvos atvažiavo 
penki Seimo nariai, du mi
nistrai ir pora Seimo darbuo
tojų. Klausimas kyla, kas pa
dengė šių visų dalyvių kelio
nių išlaidas? O gal tiksliau 
reikėtų klausti, kas Lietuvoj 
vėl nukentės: pensininkai, 
mokytojai, ūkininkai, našlai
čių namai...

„Lapatai, lapatai, Lietuvėlei 
bus gerai...” Tik ne šiandien, 
ir ne rytoj...

Zenonas Mereckis 
Lemont, IL
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AR MANE SUPRATO?

Z. Jurys „Draugo” Nr. 183 
užpuolė mane ir net melagiu 
išvadino. Jei būtų atidžiai ma
no pasisakymą paskaitęs, 
galbūt kitaip būtų supratęs. 
Juk mes visi turime teisę savo 
nuomonę pareikšti ir Z. Juriui 
manoji neturėjo užkliūti. Juk 
rašiau, ,jei paaukojai kam pi
nigus, tai yra ne tavo ir negali 
nurodyti, ką su jais daryti”.

Aš esu artimai susipažinęs 
su vienuolyno ir Kultūros židi
nio stoviu, nes mano brolis 
pranciškonas yra buvęs vie
nuolyno viršininku. Kaip sau
jelė lietuvių, nors vienąkart ir 
susirinko jų 300, pajėgs išlai
kyti Kultūros židinį?

Man gaila, kad niujorkiečiai 
deda tiek daug pastangų šiam 
reikalui, skaldydamiesi tarp 
savęs. Mes turime eiti su gy
venimu. Juk keičiasi laikai, 
keičiasi ir gyvenimo pareika
lavimai. Man atrodo, nėra 
etiška visą laiką pulti dvasi
ninkiją.

A. t A.
Mokytojas ir skulptorius 

PETRAS VĖBRA
Mirė 2001 m. spalio 19 d., sulaukęs 93 metų.
Velionis buvo vyras a.a. Irenos Vėbrienės-Vadopalaitės.
A.a. Petras gimė Lietuvoje, Radžionių kaime, Rokiškio 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 52 metus. Gyvenimo kelią 
baigė savo namuose Čikagoje, Gage Park apylinkėje.

Atsisveikinimas su a.a. Petru įvyko sekmadienį, spalio 
21 d., Petkus Marųuette laidojimo namuose. Po gedulingų 
šv. Mišių pirmadienį, spalio 22 d., Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, velionis buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia a.a. žmonos Irenos 
ir a.a. sūnėno Petro Čelkio.

A.a. Petras buvo didelis Lietuvos patriotas, daugelį 
metų priklausė Lietuvių Bendruomenei, Amerikos 
Lietuvių Tautinei sąjungai ir Korp. Neo-Lithuania.

Nuliūdę liko: duktė Romana su vyru Allan Karlove; 
anūkė Rita Masini su proanūkais Mark, Paul ir Monica; 
anūkas Gregory Karlove su žmona Bettina ir proanūkai 
Nicole ir Alexander; taip pat kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Nuliūdusi duktė su šeima

A. t A.
MARIJAI POLTERAITIENEI
išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame DANUTĘ ir 
inž. ALGĮ LIAUGAUDUS bei visą jų šeimą.

Rene ir Onutė Damaitė Fielding 

Marija, Scott ir Nathan Yenerich 

Krikšto duktė Krista Fielding

Chandler, AZ 

Stahford University, CA

Stasys Prakapas
Toronto, Canada

A. f A*
BRONEI VARLAKOJIENET

Kalifornijoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
vyrui VILIUI ir sūnui VIDMANTUI su šeima, 
prisimenant jos muzikinį talentą ir gražų giedojimą 
mūsų bažnyčioje.

Ev. Reformatų parapija Čikagoje

http://www.scandinavian.net


DRAUGAS, 2001 m. spalio 23 d., antradienis

„Dirvos" laikraščio administratorius ir „Vilties” draugijos, leidžiančios 
„Dirvą”, pirmininkas Algirdas Matulionis (kairėje) „Draugo” dienraščio 
redakcijoje susitiko su vyr. dienraščio redaktore Danute Bindokienė ir ad
ministratoriumi Valentinu Krumpliu. Jono Kuprio nuotr.

„Seklyčioje” spalio 24 d., 
trečiadieni, 2 val.p.p. bus
prisimenamas neseniai miręs 
žymus Lietuvos dvasininkas 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas. Bus. demonstruoja
mas filmas apie kunigo vizitą 
Sibire, kuriame jam anksčiau 
teko kalėti ir dirbti anglių ka
syklose. Bus taip pat išstatyta 
knygų ir nuotraukų parodėlė, 
pasakojama apie kunigo gyve
nimą. Programą ves žurnalis
tas Edvardas Šulaitis. Po to, 
kaip ir įprasta, - bendri pietūs 
ir pabendravimas. Maloniai 
kviečiame atvykti!

Andrius ir Marytė (Dam- 
briūnaitė) Šmitai atvyksta 
iš Vokietijos ir dalyvaus Lie- 
vių fondo metiniame vajaus 
pokylyje, kuris vyks lapkričio 
3 d., šeštadienį, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. A. Šmi
tas yra Vasario 16-osios lietu
vių gimnazijos direktorius. Po
kylio įlietu jam bus įteikta LF 
dr. A. Razmos 25,000 dol. pre
mija, skirta jo vadovaujančiai 
gimnazijai. Maloniai kviečia
me užsisakyti stalus ar vietas 
iki spalio 30 d. Už 100 dol. 
auką - vienas bilietas veltui. 
Skambinti tel. 630-257-1616.

KALĖDINIŲ ŠIAUDINUKŲ
DARYMO PAMOKĖLĖS
Kaip ir kasmet, šiemet Bal

zeko lietuvių kultūros muzie
jus vėl kviečia visus norinčius 
išmokti gaminti šiaudinukus 
Kalėdų eglutei iš baltų plast
masinių šiaudelių.

Žaisliukus mokys gaminti 
didelę patirtį turinčios meist
rės Albina Savickas ir Marija 
Škėmaitė. Pamokos vyks šeš
tadienį, gruodžio 8 d., nuo 
10:30 val.r. iki 1 val.p.p. Mo
kiniams bus duota šiaudelių, 
siūlo ir didelė adata, tačiau 
patiems reikia atsinešti žirk
les, liniuotę ir pieštuką. Jei 
turite klausimų ar norite Re
gistruotis į pamokas, skam
binkite tel. 773-582-6500. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pu
laski

Kiek ponų, kokie visi jauni ir gražūs... O dėl to jauni, kad linksmai praleido laiką pernykščiame Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylyje. Šįmet žadamas dar linksmesnis vakaras, kuris ruošiamas lapkričio 17 d. 
Brookfield zoologijos sode (jau iš vietovės pavadinimo galima spręsti, kad pokylis bus „ypatingas”).

30-oji kasmetinė (jubilie
jinė!) fotografijos paroda 
vyks nuo lapkričio 2 d. iki 
lapkričio 11 d. Čiurlionio ga
lerijoje. Parodą rengia Budrio 
lietuvių fotoarchyvas. Ją ku
ruoja Algimantas Kezys. Paro
dos tema - „Žmogaus ir gam
tos ruduo”.

Lietuvių operos metiniai 
vajaus pokyliai yra visuo
menės mėgiami, gausiai lan
komi, ir ne be pagrindo. Šiam 
renginiui muzikinės dalies va
dovas maestro Alvydas Vasai- 
tis bei chormeisteriai Manigir- 
das Motekaitis ir Gitana 
Snapkauskaitė ruošiasi taip 
pat atidžiai ir rūpestingai, 
kaip ir pačiai* operai. Šių metų 
koncertinė pokylio dalis žada 
būti įvairi ir nuotaikinga: 
skambės publikos pamėgtos 
operų arijos, žymių kompozito
rių dainos, kurias atliks Lietu
vių operos moterų ir mišrūs 
chorai, o taip pat svečiuosis. 
„Meilės eliksyre” žavėjusi so
listė Nida Grigalavičiūtė. Po
kylio data jau visai arti - 
lapkričio 10 dieną. Ilgai nedel
siant, prašome organizuoti 
stąlus (10 asmenų) ar mažes
nėms grupėms, skambinant 
pokylio šeimininkui Jurgiui 
Vidžiūnui tel. 773-767-5609.

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius 
praneša, kad lapkričio 1 d., 
ketvirtadienį, nuo 8:30 val.r. 
iki 1 val.p.p. Pąsaulio lietuvių 
centre, misijos prieangyje, bus 
skiepijama nuo gripo. Atsineš
kite „Madicare” ar kito drau
dimo kortelę, ir jums nereikės 
už tai mokėti.

Išvyką į Čikagos Shake- 
speare Theatre (Navy Pier) 
vaidinimą „Ričardas antrasis” 
rengia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. 
Išvykstama iš PLC Lemonte 
lapkričio 7 d., trečiadienį, 11 
val.r. , grįžtame apie 5 yal.p.p. 
Bilietų užsakymas tel. 708- 
346-0756 (L. Kizlaitienė) ir 
tel. 630-243-0791 (G. Kazė-

Cicero LB „sekmadienio 
Seklyčia” per iždininkę Mėtą 
Gabalienę atsiuntė 200 dol. 
LB Kultūros tarybai „Ąžuoliu
ko” choro programai. Negausi, 
bet draugiška ir veikli Cicero 
LB gerai supranta ir įvertina 
lietuvišką kultūrinę veiklą, 
asmeniškai dalyvauja jos ren
giniuose ir dar atsiunčia au
kų. JAV LB Kultūros taryba 
už šią paramą reiškia nuošir
džią padėką.

Oranžinės linijos („Oran- 
ge line”) traukinukai, kurių li
nija sujungia Midway oro uos
tą su Čikagos miesto centru, 
dabar pradės važinėti anks
čiau - darbo dienomis nuo 
3:55 val.r., o taip pat ir nuo 
3:55 val.r. sekmadieniais. Va
karais traukinukai veiks net 
iki 12:51 val.r., o paskutinis 
traukinys iš Čikagos centro 
•išvyks 1:30 val.r. Manoma, 
kad šie tvarkaraščio pasikeiti
mai per metus turėtų kainuoti 
apie 500,000 dol.

„Sveikatos odisėja 2001" - 
taip bus pavadintas Lithua
nian Mercy Lift ruošiamas po
kylis, kuris vyks šeštadienį, 
lapkričio 17 d., Brookfield zoo
logijos sode, 3300 Golf Road, 
Brookfield, IL. 6-7 val.v. vyks 
atgaiva „Tropic World” pavil
jone, iškilminga vakarienė - 8 
val.v. „Discovery Center” pas
tate. Bilietus užsisakykite 
skambindami Laimai tel. 708- 
354-4835 arba Janinai tel. 
708-857-8332.

Van Gogh ir Gauguin pa
rodos, vykstančios Art Insti
tute, Michigan gatvėje, išvy
kos dalyvius LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius prašo atkreipti dėmesį, 
kad iš Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte išvykstame lapkričio 
13 d., antradienį, 11 val.r., 
grįžtame apie 4:30 val.p.p. Bi
lietų užsakymas tel. 708-346- 
0756 (L. Kizlaitienė) ir tel. 
630-243-0791 (G. Kazėnas).

Pačias naujausias, mo
derniausias vaikiškas pre
kes - vežimėlius, mašinos sė
dynių kėdes, nešiojamus lop
šius, buteliukus, pagalvėles ir 
kitus didelius bei mažus pato
bulintus vaikiškus reikmenis 
galėsite apžiūrėti 5-ojoje kas
metinėje vaikų mugėje (Ame
rican Baby’s Fifth Annual 
Chicago Baby Fair); kuri lap
kričio 3 d., šeštadienį, nuo 9 
val.r. iki 5 val.p.p. ir lapkričio 
4 d., sekmadienį,,nuo 10 val.r. 
iki 5 val.p.p. vyks Donald E. 
Stephens Convention Center 
(Halis B, C, D), 5555 N. River
N. Road, Rosemont. Čia taip 
pat bus pasakojama apie 
kūdikių mitybą ir priežiūrą. 
Tėvus ir vaikučius linksmins 
įvairių pasakų herojai - Pino
kis, Aladinas, Pelenė, kiti 
veikėjai. Vaikams, jaunes
niems nei 12 metų, ir sene
liams įėjimas - nemokamas. 
Daugiau informacijos tel. 877- 
959-baby.

Čikagos birutietės pagerbia legendinį Lietuvos partizanų vadą Joną Noreiką-Vėtrą. Iš kairės: Z. Juškevičienė - 
draugijos pirmininkė, S. Balzarienė, J. Skamienė, G. Musteikienė - vicepirmininkė, M. Noreikienė - J. Noreikos 
našlė, neatpažinta dalyvė, M. Ališauskienė - sekretorė, M. Noreikaitė - partizanų vado sesuo.

IŠEIVIJOS BIRUTIEČIŲ 
JUBILIEJUS

Spalio 21 dieną sukanka 50 
metų nuo to laiko, kai 1951 m. 
spalio 21 d. Čikagoje įvyko Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tienės Birutės karininkų šei
mų moterų draugijos atkuria
masis susirinkimas. Susirin
kimą atidarė paskutinioji ne
priklausomoje Lietuvoje šios 
draugijos pirmininkė M. Tu- 
mienė, kuri pasveikino atvy
kusias moteris ir išsamiai ap
žvelgė Lietuvoje nueitą drau
gijos veiklos kelią ir nuopel-. 
nūs;

Draugija su savo 22 skyriais 
per gyvavimo laikotarpį įnešė 
nemažą indėlį Lietuvos tau
tinės kultūros ir socialinės pa
galbos srityse. Ji įsisteigė ge
nerolo VI. Nagevičiaus inicia
tyva 1924 m. pabaigoje, kuo
met, būdamas Karo sanatori
jos viršininku, generolas VI. 
Nagevičius paragino susiorga
nizuoti karo gydytojų žmonas. 
Jos tai padarė ir įsteigė ka
riams ligoniams globoti komi
tetą, kuriam pirmininkavo S. 
Oželienė. Po kelių savaičių gy
vavimo komitetas Kalėdų 
švenčių proga aplankė Kauno 
įgulos ligonius — karius ir vi
siems įteikė šventines dova
nas. Šio komiteto veiklos pra
džia buvo sėkminga ir jau per 
pirmuosius 3 mėnesius buvo

• gauta per 10,000 litų pajamų.
Kitų .metų vasario mėnesį 

komitetas j^iu buvo pajėgus 
skirti 2,000 litų karo ligoninei 
ir 500 litų radijui ir knygynui 
joje įrengti. Keliems Nepri
klausomybės kojų invalidams 
nupirko rankų ir kojų prote
zus, kurie tuo metu buvo labai 
brangūs. Ypatingą dėmesį ko
miteto moterys skyrė kariams 
džiovininkams. Sunkesnės 
būklės ligoniams parūpino gy-, 
dymą ir išlaikymą Šveicari
joje. Nebuvo užmirštos ir karo 
našlės bei našlaičiai — metų 
laikotarpyje jiems buvo skirta 
keli tūkstančiai litų pašalpų. 
Per Vėlines komiteto moterys 
aplankydavo Kauno ir A. Pa
nemunės kapines ir uždeg
davo žvakutes ant žuvusiųjų 
ir mirusiųjų karių kapų.

Plečiantis moterų veiklai, 
komiteto narėms kilo sumany
mas įtraukti į veiklą visas ka
rininkų žmonas ir dukteris. 
Tam tikslui įgyvendinti 1925 
m. kovo 25 d. Ramovėje įvyko 
Karininkų šeimų moterų stei
giamasis suvažiavimas. Į šią 
draugiją komitetas įsijungė su 
visu savo turtu — 3,000 litų ir 
draugijoje sudarė kariams li
goniams ir invalidams globoti 
sekciją.

Susirinkimo metu buvo iš
rinkta komisija draugijos įsta
tams paruošti ir juos įteisinti. 
Šią komisiją sudarė — pirmi
ninkė dr. A. Steponaitienė ir 
narės: S. Oželienė, L. Žemgu- 
lienė, O. Balsienė ir O. Litvi
nienė. Po trijų savaičių, pa
ruošus įstatus, įvyko visuoti
nis susirinkimas, kurio metu 
šie įstatai buvo patvirtinti ir 
išrinkta draugijos valdyba.

Susirinkimą pasveikino Ra
movės valdybos pirmininkas 
generolas VI. Nagius-Nagevi- 
čius ir įteikė kunigaikštienės 
Birutės portretą. Pirmąją bi- 
rutiečių centro valdybą su
darė: dr. A- Steponaitienė — 
pirmininkė, S. Oželienė — pir
mininkės pavaduotoja, L. 
Žemgulienė — sekretorė, dr.
O. Balsienė — iždininkė ir O. 
Litvinienė — narė. Taip pat 
pagal veiklos sritis buvo 
įsteigtos 3 sekcijos: švietimo- 
kultūros, pedagoginė ir ka
riams ligoniams ir invalidams 
globoti.

Švietimo-kultūros sekcija 
per draugijos gyvavimo laiko
tarpį organizavo daugybę žy
mių mokslininkų ir visuome
nininkų paskaitų, didelį pasi
sekimą turėdavo birutiečių su
rengtos kultūrinės popietės — 
literatūros, meno vakarai, ka
rių metu rašytojai ir poetai 
skaitydavo savo kūrinius, ypa
tingą paklausą turėjo organi
zuoti siuvimo, kirpimo, mezgi
mo, kalbų, kulinarijos ir kt. 
kursai, kuriuos tekdavo kar
toti, nes klausytojų buvo dau
giau negu salėse vietų.

Pedagoginės sekcijos pagrin
dinis uždavinys buvo vaikų 
darželių steigimas, jų aprūpi
nimas mokymo ir žaidimo 
reikmenimis. Įsisteigus visose 
kariuomenės įgulose draugijos 
skyriams, visur buvo įsteigti 
vaikų darželiai karininkų ir 
karių vaikams. Sekcija vai
kams organizuodavo Kalėdi
nės eglutes ir Velykų šventes, 
vaikų išvykas į gamtą ir žy
miąsias Lietuvos vietoves, 
vaikų darbų parodėles ir kon
certus. Vaikų tėvams rengda
vo žinomų pedagogų auklėtojų 
ir vaikų ligų gydytojų paskai
tas. Šioje sekcijoje daugiausiai 
dirbo pedagogės, kurios dėjo 
daug pastangų išauginti jau
nąją kartą stiprią dvasia ir 
kūnu.

Kariams ligoniams ir invali
dams globoti sekcija rūpinosi 
karių ligonių ir invalidų globa. 
Sekcijos moterys lankydavo

Balzeko muziejaus Gintaro salėje ALTo Čikagos skyriaus organizuoto su
sitikimo su Lietuvos kariuomenės vadu generolu majoru Jonu Kronkaičiu 
metu kariuomenės vadą Išeivijos DLK Birutės draugijos narių vardu svei
kina ir gėles įteikia draugijos pirmininkė Zuzana Juškevičienė.

Romo Eidukevičiaus nuotr.

karius įvairių švenčių metu, 
rengdavo jiems koncertus ligo
ninėse, sveikindavo juos ir 
įteikdavo dovanas, ruošdavo 
karo invalidams Kūčių vaka
rienes, rėmė karo našles ir 
našlaičius bei kt. 1933 m. ši 
sekcija savo narėms organiza
vo samaritiečių kursus su 
praktika karo ligoninėse. 
Šiuose kursuose dėstė dr. J. 
Žemgulys, dr. J. Stasiūnas, dr.
P. Kuša ir kt.

Draugija savo veikla padėjo 
ir kariuomenei. Rėmė lėšomis 
Ginklų fondą, nemažai biru
tiečių savanorėmis dirbo gink
lų dirbtuvėse, 1934 m. organi
zavo priešcheminės apsaugos 
kursus, kuriuos lankė 300 na
rių. Artėjant karui, birutietės 
sudarė 19 didelių dėžių tvars
tomosios medžiagos, kurią 
1939 m. lapkričio 28 d. įteikė 
kariuomenės vadovybei, daly
vaujant kariuomenės vadui 
generolui St. Raštikiui, krašto 
apsaugos ministerijos atsto
vams ir Ramovės valdybai.

Tačiau Lietuvos kariams 
neteko pasinaudoti šia birutie
čių dovana, 1940 m. birželio 
15 d. Sovietų sąjunga okupavo 
Lietuvą. Tarp kitų tautinių or
ganizacijų buvo uždrausta ir 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tienės Birutės karininkų šei
mų moterų draugijos veikla, 
kaip antitarybinė ir naciona
listinė.

Draugijos atkūrimo Išeivijo
je susirinkimo metu buvo nu
tarta rūpintis Laisvės kovų in
validais emigracijoje ir esan
čiais sovietinėje tremtyje, 
šelpti tautai nusipelniusius as
menis ir į bėdą patekusios 
draugijos nares, auklėti lietu
viškąjį jaunimą dvasiškai ir 
tautiškai, švenčia proga pa
sveikinti lietuvius karius Korė
jos fronte, draugijos Garbės 
pirmininkę S. Smetonienę, ge
nerolą VI. Nagevičių ir gene
rolą P. Plechavičių. Draugijos 
atkūrimo proga birutietės su
aukojo 30 dolerių ir pasiuntė 
Ka#o invalidų sąjungai. Susi
rinkimas . išrinko naująją 
draugijos centro valdybą. S. 
Oželienė — pirmininkė, M. 
Tumienė — vicepirmininkė, 
M. Babickienė — sekretorė, V.

Genienė — iždininkė ir Z. To 
liušienė — narė.

Vykdant atkūrimo susirinki
mo nutarimus, gražių idėjų 
vedinos, birutietės pradėjo 
savo veiklą, kurios pradžia, 
kaip ir steigiant ar atkuriant 
kitas organizacijas išeivijoje, 
buvo labai sunki, nes dar pasi
reiškė abejingumo ir draugijos 
atkūrimo reikalingumo reiški
niai ne tik išeivių lietuvių mo
terų, bet ir draugijos narių 
tarpe. Tai matydama ir su
prasdama, valdyba nenuleido 
rankų ir nepasidavė pasyvu
mui, ėmėsi kruopštaus darbo. 
Pirmiausia ėmėsi organizuoti 
rinkliavą karo invalidams 
remti. Užmezgė ryšius su 
prieš metus atsikūrusia Lietu
vių karių veteranų sąjunga 
„Ramovė” ir pasisiūlė, bendra
darbiauti. Per Lietuvos ka
riuomenės dienos minėjimą bi
rutietės surengė rinkliavą ir 
surinko daugiau kaip 300 do
lerių aukų, kurios buvo per
siųstos Karo invalidų sąjungos 
valdybai. Tai tapo tradicija 
ateičiai, kuomet birutietės 
Lietuvos kariuomenės dienos 
minėjimo metu rengdavo rink
liavą karo invalidams remti.

Šio pasisekimo įkvėptos bi
rutietės su didesniu entuziaz
mu ėmėsi darbų. Tai buvo 
akstinas ir abejojančioms mo
terims, kurios aktyviau įsijun
gė į draugijos veiklą.

Vystant draugijos veiklą, 
buvo pradėtos gauti aukos iš 
kitų organizacijų. Šios aukos 
buvo skiriamos karo invali
dams.

Šv. Kalėdų ir 1952 m. Nau
jųjų metų proga draugijos 
centro valdyba per „Karį”, 
„Draugą” ir „Naujienas” pa-' 
sveikino visus lietuvius karius 
tarnaujančius JAV kariuome
nėje Korėjos kare.

Suprasdama Sibirą tremti
nių lietuvių sunkią ir karčią 
dalią, draugijos valdyba įstei
gė Sibiro tremtinių fondą, į 
kurį surinko per kelis tūks
tančius dolerių. Šios lėšos bu
vo panaudotos suruošti ir iš
siųsti buvusiems Lietuvos ka
rininkams bei kariams, jų šei
moms, vargstantiems stalini
niuose Sibiro lageriuose 60 
vertingų siuntinių, kurie buvo 
išsiųsti per Šveicarijos Raudo
nojo Kryžiaus organizaciją. 
Taip pat buvo organizuota ke
letas siuntų Punsko ir Suval
kų trikampio vargstantiems 
lietuviams. Draugijos valdyba 
įsteigė ir savišalpos fondą, į 
kurį aukojo draugijos narės ir 
prijaučiantys draugijai asme
nys. Šios lėšos buvo skiriamos 
draugijos veiklai plėsti.

Stasys Ignatavičius 
Bus daugiau

Skelbimai

Rąklamuąkitšs.

• KALĖDINES dovanos į 
Lietuvą. Siuntiniai ir PINI
GAI jūsų artimiesiems palan
kiausiomis sąlygomis. TRANS
PAK. Tel. 773-838-1050.

• KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI į Lietuvą laivu priimami 
iki lapkričio 13 d., 7269 S. 
Harlem Avė., Bridgeview, IL 
60455. Tel. 800-772-7624, 
BALTIA EXPRESS.

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




