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Šiame 
numeryje: 
Lietuviškų telkinių 
žinios: Baltijos šventė 
Omahoje; vasara St. 
Petersburge visada 
palieka koki pėdsaką. 

2 psl. 

Danutė Bindokienė: 
kas atsitiktų, jeigu 
paaiškėtų, jog JAV 
senatorius ar Kongreso 
narys nėra JAV pilietis? 
genocido sąvoka ir 
lietuvių tautos istorija. 

3 psl. 

Manęs negąsdina, kad 
čia nesėdi daugiau 
jaunų, nors gaila, kad 
prieš 20 metų nebuvo 
pagalvota apie jaunų 
vadovų auginimą, -
sako Saulius Anužis. 

4 psl. 

Spalio 26-27 d. BALFas 
kviečia \ XXV seimą; 
Bronius Nainys rašo, 
kad Čikagos apylinkėse 
rengiama gintaro 
parodą-pardavimas. 

6 psl. 

Sportas 

* Pasaulio jaunimo Mki 23 
metų) čempionas Lietuvos 
dvirat ininkas T o m a s Va i t 
k u s 50-osiose dviejų ra tų 
lenktynėse ..Coppa del Mobi-
lio" Italijoje užėmė II vietą. 

* L ie tuvos j a u n i u ( iki 
19 m e t u ) futbolo r i n k t i n ė 
tr iuškinama pergale 5:0 prieš 
Armėnijos bendraamžius tre
čiadienį užbaigė Vilniuje vy
kusį Europos čempionato at
rankos turnyrą. 

* V i l n i a u s „L ie tuvos r y t o " 
k r e p š i n i n k a i antradienį na
mie Čempionų taurės varžybų 
D grupės rungtynėse 107:70 
įveikė „Kyiv" (Ukraina) ko
mandą. Tai jau trečia iš eilės 
„Lietuvos ryto" pergalė turny
ro Šiaurės konferencijoje. 

Naujausios 
žinios 

* Se imo k o m i t e t a s p r a 
šo k u l t ū r o s m i n i s t r ę nesku
binti Signatarų namų> reorga
nizavimo 

* L i e tuvos k a r o m e d i k u 
b ū r y s Afgan i s t ane mažas, 
bet „kietas". 

* B i u d ž e t o k o m i t e t a s 
s i ū l o k i t ąme t skirti mažiau 
lesu rinkimams ir referendu
mams organizuoti 

* N u o k i t u m e t u 
p a g e r ė s t e l e k o m u n i k a c i j ų 
įrengimų importo j Lietuva 
sąlygos. 

Lietuvą s iū loma 
padal in t i į k e t u r i s 

r e g i o n u s 
Grupė įvairioms Seimo 

frakcijoms priklausančių par
lamentarų siūlo pakeisti da
bartinį Lietuvos administra
cinį padalijimą panaikinant 
apskritis ir į teisinant keturis 
istoriškai ir etniškai susifor
mavusius regionus — Aukš
taitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir 
Žemaitiją. Be to, siūloma įves
ti ir Mažosios Lietuvos subre-
gioną, kuris apimtų kai ku
rias pietvakarių savivaldybes. 

Tokias Lietuvos teritorijos 
administracinių vienetų ir jų 
ribų įstatymo pa t a i s a s pa
teikė parlamentarai Egidijus 
Skarbalius, Eugenijus Mal-
deikis, Gediminas Jakavonis, 
Ramūnas Karbauskis, Edvar
das Karečka, Jonas Liongi
nas, Mykolas Pronckus ir 
Saulius Lapenas. 

Jie teigia, jog taip siekia
ma užtikrinti Lietuvos re
gionų vystymą bei lietuvių 
tautos tapatybės ir kultūros 
išsaugojimą integracijos į Eu
ropos Sąjungą bei globalizaci
jos sąlygomis. 

Jie mano, jog dabartinis 
Lietuvos suskirstymas į ap
skritis yra dirbt inis ir ne
atitinka istoriškai bei etniš
kai susiformavusių žemių 
Aukštaitijos, Dzūkijos, Su
valkijos, Žemaitijos ribų. 

Antradienį bendrovėje „Klaipėdos nafta" buvo pakrautas iki šiol didžiausias pagal tonažą kada nors į Klaipėdos 
uosta atplaukęs tanklaivis. Maksimali daugiau nei 250 metru ilgio ir 44 metrų pločio laivo talpa siekia 112,200 
tonų. Tanklaivio grimzlė — 14.6 metro, todėl jis uostamiestyje visiškai negali būti pakrautas, mat kitaip nusėstų 
ant dugno. Su Maršalo salų vėliava plaukiojantis laivas „Overseas Josefa Camejo" buvo pripildytas 71,100 tonų 
mazuto. Tokio dydžio ir gramzdos laivai į Klaipėdos uostą anksčiau neatplaukdavo, nes jiems paprasčiausiai ne
būtų pakakę gylio. Kliūčių neliko nuo rugsėjo vidurio, kai iki 14 metrų buvo išgilintos bendrovės „Klaipėdos naf
ta" naudojamos krantinės. Didelės talpos tanklaiviai pasaulyj yra populiarūs, mat gabenant didesnį kiekį kro
vinių, mažėja išlaidos už jų transportavimą. Dideli laivai peimngi ir uostui. Dvi dienas Klaipėdoje stovėjusio 
„Overseas Josefa Camejo" uosto mokesčiai sieks apie 300,000 litų. Romando Žiubrio <E!ta; nuotr. 

Vyriausybė delsia tvirtinti „Gazprom" 
^Lietuvos dujų" pirkėju 91J 

V i l n i u s , spalio 16 d. 
(BNS) — Vyriausybė bando 
spausti Rusijos dujų susivieni
jimą „Gazprom", kad šis pa
gerintų savo pasiūlymus dėl 
bendrovės „Lietuvos dujos" 
privatizavimo. Kol rusai nenu
sileidžia, „Gazprom'' delsiama 
patvirt inti būsimu „Lietuvos 
dujų" akcijų pirkėju. 

„Gazprom" už 34 proc. 
„Lietuvos dujų" akcijų pasiūlė 
sumokėti 80 mln. litų, o pradi
nė kaina, oficialiai nepatvir
tintomis žiniomis, yra 116 
mln. litų. 

Neoficialiomis žiniomis, 
nepaisant paties premjero Al
girdo Brazausko pastangų su
švelninti rusų nuostatą, „Gaz

prom", regis , nelinkęs nusi 
leisti ir keis t i savo pasiūly
mus , neben t labai nežymiai. 
Apie kainos didinimą Rusijos 
susivienij imas nenori ir girdė
ti, nes esą pradžioje jis svars tė 
galimybę pasiūlyt i tik 46 mln. 
litų. 

„Gazprom" atstovai Lietu
voje N u k e l t a į 5 psl . 

V y r i a u s i o j i r i n k i m ų 
k o m i s i j a sva r s ty s , a r 

K. B o b e l i s nesuk las to jo 
d u o m e n ų ap ie t u r ė t ą 

JAV p i l i e t ybę 
Vyriausioji rinkimų ko

misija (VRK) nusprendė ket
virtadienį šaukt i specialų po
sėdi, ku r i ame bus svarstomos 
kandidato į prezidentus, poli
tines partijos „Lietuvos krikš
čionys demokra ta i " vadovo 
Kazio Bobelio turėtos JAV pi-
lietvbes atsisakymo aplinkv-
bės" 

Antradienio vakarą vyku
siame VRK posėdyje kai kurie 
komisijos nar ia i pasiūlė pa
naikinti spalio 3 d. priimtą 
sprendimą dėl parašų rinkimo 
lapų išdavimo K. Bobeliui, nes 
VRK pateiktoje kandidato an
ketoje j is nurodė neturįs kitos 
valstybės pilietybės. 

Tuo t a rpu K. Bobelis VRK 
spalio 14 d. pateikė dokumen
tus, iš kur ių matyti, jog turė

tos JAV pilietybes j is atsisakė 
tik spalio 11 dieną. 

..Mūsų komisija m a t o 
problemą, jog spalio 3 dieną 
pateiktoje anketoje jis v K. 
Bobelis - BNS) nurodė neturįs 
kitos šalies pilietybes", sake 
Z. Vaigauskas. . .Bandysime 
aiškintis , ar tai yra klaida, a r 
specialiai nurodyti klaidingi 
duomenys. Vienas mūsų ko
misijos narys tai pavadino net 
klastote", pažymėjo jis. 

Pagal Lietuvos įs tatymus 
prezidentu ir Seimo nariu ne
gali būti renkamas asmuo, su
sijęs su kita valstybe priesai
ka a r pasižadėjimu. 1996 m. 
Konstitucinis teismas pabrė
žė, kad svarbiausias būdas 
konstitucinei sąlygai — būti 
„nesusi jusiam priesaika a r 
pasižadėjimu užsienio valsty
bei" — įvykdyti yra užsienio 
valstybės pilietybės atsisaky
mas. 

Nuke l t a i 5 p s l . 

JAV prezidento vizitui skirti pinigai 
— „geriems darbams" 

V i l n i u s , spalio 16 d. 
(BNS) — Lapkričio pabaigoje 
numatomam JAV prezidento 
George W. Bush vizitui į Vil
nių parengti Lietuvos vyriau
sybė skyrė daugiau kaip mili
joną litų. 

Sprendimą skirti 1.082 
mln. litų iš Privatizavimo fon
do ministrų kabinetas priėmė 
posėdyje trečiadienį. Už šias 
lėšas Vidaus reikalų ministe
rija turės parengti pasiruoši
mo vizitui ir saugumo užtikri
nimo programą, kurią taip pat 
tvirtins vyriausybė. 

Kaip sakė finansų minist
re Dalia Grybauskaitė, visi pi
nigai bus ..įdėti į gerus daly
kus". Kadangi pagrindiniai vi
zito susitikimai vyks miesto 
Rotušėje, ji. pasak ministrės, 
turi būti pritaikyta saugumo 
reikalavimams. • įrengtas tin

kamas vidaus ir išorės apšvie
t imas, televizijos i r garso tech
nika ir kt. 

Iš vizitui paruošti skirtų 
lėšų šiek tiek d a u g i a u nei 
500,000 litų teks Vilniaus sa
vivaldybei, 250,000 — polici
jai, apie 200,000 — Vadovybės 
apsaugos depar tamentu i , 
50,000 — priešgaisrinei ap
saugai. 

Ministrė informavo, kad 
prie šio klausimo teks grįžti 
kitą savaitę, nes j a u yra papil
domų paraiškų iš policijos, dar 
jų ateis iš kitų žinybų. „Reikės 
dar kartą įdėmiai žiūrėti, ta
čiau čia šaltinis bus tik valsty
bės rezervas", s akė D. Gry
bauskaitė. Kiek tiksliai reikės 
papildomų lėšų, minis t rė pa
sakyti negalėjo, tačiau ji už
tikrino, kad tai nebus daugiau 
nei Nukelta į 5psl . 

Sudarytas 
ekologiškai 

pavojingų objektų 
sąrašas 

Ignalinos atominė elekt
rinė (IAE) ir dar beveik 150 
įmonių, cheminių medžiagų 
sandėlių, atliekų aikštelių ir 
kitų objektų įtraukti į Aplin
kos ministerijos sudarytą 
ekologiniu požiūriu pavojingų 
objektų sąrašą. 

IAE įtraukta į ypač pavo
jingų objektų grupę, kuriai 
taip pat priskirtos akcinės 
bendrovės ,Achema", fosforo 
t rąšas gaminant i bendrovė 
„Lifosa", „Klaipėdos nafta", 
„Akmenės cementas", „Ma
žeikių elektrinė", Lietuvos 
elektrinė, magistraliniai naf
totiekio ir dujotiekio vamzdy
nai, „Mažeikių naftos" Būtin
gės terminalas, senų pestici
dų sandėliai. Sąraše daugiau 
kaip penkiasdešimt objektų. 

(BNS) 

P r e z i d e n t a s p a s k y r ė 
n a u j ą L i e t u v o s 

a m b a s a d o r ę K a n a d o j e 
J a tapo Sigutė Jakštony-

tė . Darbą Kanadoje S. J a k š -
tonytė pradės spalio 2 1 d . Pre
zidentas j a i suteikė nepapras
tosios pas iunt inės ir įgalioto
sios min i s t r ė s diplomatinį 
rangą. Iki šiol S. Jakš tonytė 
vadovavo URM Teisės ir t a rp
t a u t i n i ų su ta rč ių depa r t a 
mentu i . <BNSi 

Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) žurnalistams pristatė partijos Centrinį 
rinkimų štabą, jie buvo supažindinti su LLS Centrinio rinkimų štabo 
s truktūra, darbo metodais, tikslais ir veiklos tikslais. Pristatyme dalyva
vo Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas, kandidatas į prezidentus Eu
genijus Gentvilas (dešinėje) ir partijos Centrinio rinkimų štabo vadovas 
R i m v y d a s V a Š t a k a s . Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr 

Lietuviai užplūdo legalų darbą siūlančią Airiją 
V i l n i u s , spalio 16 d. publika", Airijos verslo, darbo 

(BNS) — Airijai prieš 6 metus 
p a n a i k i n u s vizų režimą su 
Lietuva ir sudar ius palankias 
sąlygas legaliai įsidarbinti už
sieniečiams, į valstybę plūs
telėjo darbo ieškančių lietuvių 
banga, tačiau bet kokia kaina 
užsidirbti s iekiantys tautiečiai 
nere ta i t a m p a ir išnaudojimo 
aukomis . 

Kaip rašo dienrašt is „Res-

ir įdarb in imo departamento 
duomenimis. Airijoje europie
čiams iš Rytų per metus išduo
dama daugiau nei 17,000 dar
bo leidimų. Lietuviai pagal 
skaičių yra antr i . Vien šiemet 
net 2.866 l ie tuviams leista 
dirbti Airijoje. Atmesti tik 102 
prašymai. 

Verslo, darbo ir įdarbinimo 
d e p a r t a m e n t o direktorius 

neabejoja, kad yra ir nelegalių 
darbininkų, tačiau nemano , 
jog jų gali būti daug. Pareigū
no teigimu, Airijoje labai leng
va gauti darbą, nesudėtinga jį 
pakeisti ar pratęsti leidimą, o 
įdarbinimo taisyklės laikomos 
liberaliausiomis Europoje. 

Airijoje dirbantys lietuviai 
teigė, jog darbo šioje valstybė
je daug. tačiau brangus pra 
gyvenimas. 

Pasaulio naujienos 
{Remiant* AFP. R»u»rs. AP. fnlffta*. ITAR-TASS. BNS 

artų i p — m pranillWM>) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Trečiadienį, 

per 24-ąsias savo popiežiavi
mo metines. Jonas Paulius II 
paskelbė apie rožinio pakeiti
mus, kurie yra pirmieji nuo 
XIII amžiaus. 82 metų popie
žius, per šv. Mišias Šv. Petro 
aikštėje prašė Svč. Mergelės 
Marijos padėti j am „iki galo" 
vykdyti misiją, kurią j am pa
tikėjo Kristus. „Šiandien į 
Dievo Motinos rankas atiduo
du Bažnyčios gyvenimą ir ku
piną kančių žmonijos gyveni
mą. Taip pat patikiu jai savo 
ateit)'", sake popiežius. Pasta
raisiais metais buvo kalbama, 
kad silpnos sveikatos popie
žius gali atsistatydinti , nors 
paprastai Kataliku Bažnyčios 
vadinai valdo iki gyvos gal-
\ 08. 

Haga Nyderlandų minis
tras pirmininkas Jan-Pe te r 
Malkenende trečiadieni parla-
nnr.tr paskelbė apie jo vado

vaujamo mažiau nei 100 die
nų dirbusio ministrų kabineto 
atsistatydinimą, nepavykus 
išspręsti krizės, kurią sukėlė 
dviejų ministrų kova dėl po
pulistinės nužudyto politiko 
Pi m Fortuyn partijos vadovo 
posto. 

Varšuva . Lenkijos prezi
den tas Aleksander Kwas-
niewski pas i rašė pakeistą 
liustracijos įstatymą, šiuo 
žingsniu sukeldamas didelį 
opozicijos nepasi tenkinimą. 
Nuo šiol liustracija nebus tai
koma asmenims, kurie rinko 
ir teikė informaciją komunis
tinės Lenkijos žvalgybai, kon
tržvalgybai ir pasienio apsau
gos organams. Komunistiniu 
specialiųjų tarnybų bendra
darbiais nebus laikomi asme
nys, kurio nors ir formaliai 
įsipareigojo bendradarbiauti, 
tačiau jokios informacijos ne
teikė. 

B r a t i s l a v a . Slovakijoje 
treč.adienj pradėjo darbą 

naujoji centro dešinės vyriau
sybė, savo tikslais paskelbusi 
valstybės naryste Europos Są
jungoje ir NATO bei ekono
mikos stiprinimą ateityje sie
kiant prisijungti prie Europos 
pinigų sąjungos. 

JAV 
Vašingtonas . JAV kariš

kiai antradienį sutiko prisidė
ti prie Vašingtoną ir jo apy
linkes terorizuojančio snaipe
rio paieškos, o policija prane
šė, kad, t i rdama naujausią 
nužudymą, rado įrodymų, gal
būt padėsiančių susekti pa
slaptingąjį žudiką. Gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
sutiko skirti kariškių žvalgy
bos lėktuvą, kuris padės ieš
koti snaiperio, Vašingtone ir 
jo apylinkėse šovusio į 11 
žmonių. 9 žmones žuvo, du 
buvo sunkiai sužeist i . XIX 
amžiuje priimtas įs ta tymas 
..Posse Comitatus draudžia 
JAV kariškiams valstybes vi
duje atlikti policijos užduotis, 
tačiau leidžia imtis pagalbinio 
vaidmens. 

V a š i n g t o n a s . Po kruvino 
sprogdinimo Bali kurorte In 

donezija nebegali ilgiau apsi
metinėt i , kad joje neveikia te
ror i s t inės grupuotės , an t r a 
dienį pare i škė JAV valstybės 
sekre tor ius Colin Powell. „Jos 
egzistuoja visur, kur yra jų 
veiklai palankios sąlygos ir 
ku r tokios terorist inės organi
zacijos gali klestėti , todėl kur 
jos bebūtų, mes tur ime j a s 
persekioti", sakė C. Povvell. 
Pasak jo. spalio 12 d. sprogdi
n imas Bali saloje, per kurį žu
vo daugiau nei 180 žmonių, 
dauguma jų — užsieniečiai, 
turėjo „išblaivyti" Indonezijos 
vadovus. „Aš tikiuosi, kad tai 
pr ivers Indoneziją pasiryžti 
kovai su šia grėsme", sakė jis. 

mobilis ..minivan". Atstovas 
spaudai paneigė JAV laik.aš-
čio „The VVa.shington Post" 
pranešimą, kad anksčiau In
donezijos oro pajėgose tarna
vęs asmuo prisipažino paga
minęs sprogstamąjį užtaisą. 
Pareigūnai formaliai sulaikė 
du indoneziečius, kurie sieja
mi su sprogimais. 

AUSTRALIJA 

INDONEZIJA 

J a k a r t a . Išpuolis Indone
zijos Balio saloje buvo įvykdy
tas panaudojant automobilį, į 
kurio stogo konstrukcijas bu
vo pr ik imšta plastinės spro
giosios medžiagos ..C4", t re
čiadienį pranešė Indonezijos 
policijos ats tovas spaudai . Tai 
p i rmas valstybinių t a rnybų 
patv i r t in imas , kad sprogdini
mu? buvo panaudotas auto 

S y d n e y . Australija tre
čiadienį paskelbė apie 2 mln. 
dol. premiją už informaciją, 
kuri padėtų sulaikyti ir apkal
tinti sprogdinimo Bali saloje 
organizatorius ir vykdytojus. 
Pasak generalinio prokuroro 
Daryl Williams. šia premija 
siekiama padrąsinti žmones, 
tur inčius informacijos apie 
sprogdinimą, per kurį žuvo 
maždaug 30 Australijos pilie
čiu. 

RUSIJA 
P l e s e c k a s . Archange l s 

ko s r i t i s . Per avariją iš Rusi
jos Arkties Plesecko kosmod
romo antradienį paleidžiant 
nešančiąją raketą ..Sojuz V". 

kuri turėjo išvesti į orbi tą 
tarptautinį palydovą ..Foton-
M". žuvo 21 metų eilinis Ivan 
Marčenka. dar 8 žmonės pa
tyrė įvairaus sunkumo sužei
dimų. Starto aikštelė sugriau
ta. Nepilotuojama 300 tonų 
nešančioji raketa ..Sojuz-U" 
sprogo po paleidimo 29-tą 
skrydžio sekundę. ..Sojuz-U" 
raketa yra laikoma vienu sau
giausiu Rusijos kosminiu apa
ratų. Valstybine komisija p ra 
dėjo tirti avarijos priežastis. 
Pasak Skrydžio centro a ts to
vo, raketa sprogo del variklio 
gedimo. 

C IRAKAS j 
B a g d a d a s . Irako t a u t a 

per referendumą 100 procen
tų pritarė, kad prezidentas 
Saddam Hussein būtų per
rinktas naujai septynerių me
tų kadencijai, rodo trečiadienį 
paskelbti oficialūs referendu
mo rezultatai. Pats Bagdadas 
vertina šiuos rezultatus ka ip 
iššūkį JAV prezidentui Geor
ge W. Bush, kuris siekia pa
keisti 23 metus valdančio Ira
ko prezidento Saddam Hus-
sein režimą. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
http://nnr.tr


DRAUGAS, 2002 m. spalio 17 d., ke tv i r t ad ien i s 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
JUBILIEJINE ŠVENTE IR 

ATSISVEIKINIMAS 
Vasara St. Pe te rsburgo 

lietuvių telkinyje palieka savo 
žymę. Dalis telkinio narių iš
vyksta į Lietuvą, pas gimines, 
draugus , i šs ibars tydami po 
daugelį š iaurinių valstijų. 
Renginių sumažėja, daug tuš
čių vietų sekmadieninių pietų 
suėjimuose. Tačiau dar nema
ža dalis narių lieka, sąžiningai 
dalyvauja šv. Mišiose ir sek
madieniniuose pietuose. Rug
sėjo 22-oji su t r aukė pasi
gėrėtinai daug svečių pami
nėti lietuvių Šv. Kazimiero 
misijos 25-tąjį jubiliejų. 

Šv. Kazimiero misija St. 
Petersburge yra unikali savo 
struktūra, bendravimu su vie
tine parapija ir broliais pran
ciškonais. J i buvo įsteigta di
delių pastangų ir lietuviško 
užsispyrimo dėka, pradžioje 
susilaukiant pasipriešinimo iš 
diecezijos ir vyskupo, kuris sa
vo pi rminiame la iške gana 
griežtai siūlė nesteigti etninės 
misijos, bet atskir iems tikin
tiesiems jungtis į gyvenamo
sios vietos parapijas. Šiuo me
tu misija veikia kaip atskira 
lietuviška parapija su visomis 
teisėmis, viet inės parapijos 
ribose. Viskas pravedama lie
tuvių kalba. Moka nuomą už 
bažnyčios patalpų naudojimą, 
išlaiko dvasininką, remiantis 
diecezijos nustatytomis taisyk
lėmis, renka a u k a s ir at
siskaitymus bei išmokas koor
dinuoja su diecezijos finansų 
skyriumi. 

Jubiliejinė šventė pras i 
dėjo šv. Mišiomis, Šv. Vardo 
bažnyčioje ir buvo tęs iama 
Lietuvių klube. Iški lmingų 
Mišių metu giedojo L. So
deikos vadovaujamas vyrų 
„Dainos" vienetas . Lietuvių 
klubo salėje prie specialiai pa
ruoštų stalų buvo pakviesti 
visi Šv. Kazimiero misijos 
komiteto nariai, maldų skaity
tojai, aukų rinkėjai ir kiti, ku
rie vienu ar kitu būdu priside
da prie misijos darbo. 

Po pietų klubo pirmininkė 
Loreta Kynienė pakvietė Šv. 
Kazimiero misijos komite to 
pirmininką Vilių Jušką pra
vesti minėjimą. J is dėkojo už 
gausų dalyvavimą, pasidžiau
gė gaunama parama ir, žvel
gdamas į ateitį , pastebėjo, 
kad, jei t ikintieji ir toliau 
rems misijos veiklą, ji išsi
laikys dar ilgus metus. Taip 
pat tikisi, kad broliai pranciš
konai neapleis mūsų misijos. 
Po to pirmininkas supažindi
no svečius su kiekvienu, sė
dinčiu prie garbės stalo, ir 
pakvietė Praną Petraitį , bu
vusį ilgametį misijos pir
mininką, supažindinti svečius 
su misijos steigimo pradžia, 
turėtomis kliūtimis bei var
gais. 

P. Petraitis nuosekliai iš
dėstė visą Šv. Kazimiero misi
jos steigimo eigą. Pradžioje at
vyks tantys lietuviai rink
davosi katalikų bažnyčią ar
čiau savo gyvenamosios vie
tos. Pavyzdžiui: gyvenantys Gulf-
port, rinkosi Šv. Vardo, St. 
Pete Beach rajone apsigyvenę 
lankėsi Šv. Jono bažnyčioje. 
Kiti kitur. Broliams pranciš
konams nutarus St. Peters-
burg Beach vietovėje nusipirk
ti namus ir vėliau įrengus ne
didelę koplytėlę, dalis lietuvių 
dažniau pradėjo jojo rinktis 
pamaldų metu. Jau 1976 me
tais pasirodė, kad ši koplytėlė 
negali sutalpinti visų atvyks
tančių! u ir pribrendo reikalas 
turėti didesnes patalpas ir, jei 
[manoma, nuosavą bažnyčią. 
Buvn kalbėt.i >u Šv Vardo 
bažnyčios klebonu kun. Krank 
Goodman, kuri-- bu v. o labai 
palankus lietuviam- Tuo lai
ku pranciškonu namu- admi

n i s t ravęs brolis kun. Tadas 
Degutis . OFM. parašė laišką 
vyskupui su prašymu leisti 
l ie tuviams aukoti a tski ras šv. 
Mišias l ie tuvių ka lba Šv. 
Vardo bažnyčioje. Vyskupas 
Charles E. McLaughlin gana 
n e d r a u g i š k a m laiške sut iko 
leisti t u r i s tų sezono metu (nuo 
lapkričio iki gegužės mėn . 
aukoti Mišias lietuvių kalba 
kas sava i tę , o kitu laiku t ik 
kar tą į mėnesį , ir pa tarė t ikin
t iesiems kuo greičiau jungt is į 
vietines angliškas parapijas. 
Šis l a i š k a s iš vyskupo ne
pa tenkino lietuvių troškimo ir 
siekių. J a u 1977 metų gegužės 
mėn. įvyko svarbus susir inki
mas , dalyvaujant pranciškonų 
provincijolui kun. J . Gailiu-
šiui, OFM, kun. A. Andriekui . 
OFM, prel . J . Balkūnui ir ka
talikų organizacijos nar iams: 
K. Kleivai, dr . J. Petrikui, A. 
Peleskiui , R. Plepienei ir B. 
Urbon iene i . Buvo n u t a r t a : 
paruošt i Šv. Kazimiero misijos 
s tatutą , sukviesti veikiančių 
organizaci jų a ts tovus , pa
ruošti sąrašą asmenų, sutin
kančių prisijungti prie misijos. 
P radė ta veikti keliais frontais. 
Kun. J . Degut is , OFM, 
kreipėsi į prel . L. Tulabą Va
t i kane , popiežiškos Emigra
cijos komisijos narį , prašy
d a m a s pr i ta r imo ir paramos. 
Prel. L. Tulaba kreipėsi į ar
kivyskupą E. Clarizio, komisi
jos pirmininką, kuris parašė 
laišką St . Petersburgo diecezi
jos v y s k u p u i Char les Mc
Laughl in, p rašydamas jo res
pektuoti šv. Sosto patvarky
mus dėl išeivių pastoracijos. 
Komite tas , vadovaujamas Ka
zio Kleivos, iš savo pusės susi
t ikęs su k u n . Frank Goodman. 
Šv. Vardo bažnyčios klebonu, 
p a r u o š ė planą, kaip Šv. 
Kazimiero misija galėtų veikti 
Šv. V a r d o parapijos ribose. 
Klebonas kun . Goodman ta ip 
pa t p a r a š ė lietuvių s iekius 
r emian t į laišką vyskupui . 
N e t r u k u s komiteto branduo
lys, sus idedant is iš K. Kleivos, 
dr . J u o z o Petr iko ir Onos 
Ga lvyd ienės , pa rašė gana 
a r g u m e n t u o t ą laišką vys
k u p u i , k u r i a m e pas teb ima, 
kad lietuviškoji bendruomenė 
yra suskilusi dėl religinių pa
ta rnav imų, kad esama stiprių 
balsų, rekomenduojančių steigti 
t au t i nę katal ikų organizaciją, 
a ts ir ibojant nuo Romos kata
likų, tad vyskupas į tai turi 
a t k r e i p t i ypat ingą dėmesį, 
kad kilusios problemos būtų 
išlygintos visiems priimtina, 
te ig iama linkme. 

Paga l i au , rugpjūčio 16 
dieną, vysk. Char les Mc
Laugh l in . sušaukė susir in
kimą, pakviesdamas lietuvių 
komiteto narius , kun. F. Good
man , kun. J . Degutį, OFM. ir 
savo kanceliarijos vadovus. Po 
ilgesnio pasikalbėjimo, vysku
pas pa re i škė , kad su t inka 
leist i t u r ė t i l ietuvių kalba 
pama ldas , ne tik sekmadie
nia is , bet ir kitu metu. jei 
lietuviai pageidautų. Kas link 
kitų smulkmenų ir finansinės 
a t sakomybės , pa ta rė derinti 
su jo kanceliarija ir Šv. Vardo 
bažnyčios klebonu. Tad Šv. 
Kazimiero misija, pagal lietu
vių norus ir page idav .mus 
buvo įkur ta 1977 metais, rug
pjūčio 16 d. Vėliau iš prel. L. 
Tulabos gauto laiško paaiš
kėjo, kad vyskupo nuomonės 
pakei t imui dėl lietuvių misijos 
dideles įtakos turėjo Emigra
cijos komisijos pirmininko ar-
kivysk. E. Clarizio laiškas iš 
Vatikano. 

Misija įsteigta ir patvirtin
ta. Ji kar tu yra apdėta mo
kesčiais ir specialiomis rink
l iavomis, kaip ir kiekviena 

G r u p e St. Petersburg. FL. Šv. Kazimiero misijos narių, išleidžiant dvasios vadovą, br, kun. A n t a n ą Grabnicką . 
O F M . Iš kaires: Vilius J u š k a , kun dr. Matas Čyvas, Monika Andre jausk iene . Aldona Dulait iene, br kun . A. 
Grabnickas . Irena Š i lka i t i ene . Meevs Šilkait is . Juozo Šulaičio nuot r . 
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St . Petersburg. FL. Šv. Kazimiero misijos 25 m e t ų sukakties paminė j ime (iš kai res r. buvęs misijos p i rm. P r a n a s 
Pe t ra i t i s , klubo pi rm. Lore ta Kymene. misijos vadovas kun . A n t a n a s Grabnickas . OFM. misijos ižd. Aureli ja 
Robertson, kun. dr. M a t a s Čyvas . misijos pirm. Viliuf Juška . Juozo Šulaičio nuot r . 

parapija. Metams einant, tie 
mokesčiai didėja, tačiau iki 
šiol gaunamos aukos patenki
na susidariusias išlaidas su 
trupučiu atsarginio kapitalo 
ateičiai. 

Per paskutiniuosius 25 
metus misijos dvasios vadais 
buvo: kun. Tadas Degutis , 
OFM, kun. Kęstutis Butkus, 
OFM. kun. Vytautas Zakaras, 
OFM (jam ta lk ino brolis 
Pet ras Gaidys, OFM. ir kun. 
Petras Baniūnas. OFM). kun. 
Vytautas Balčiūnas. OFM, 
kun. Steponas Ropolas. OFM. 
ir paskutinysis — brolis kun. 
Antanas Grabnickas. OFM. 
Nuo 1988 m. misijai talkinin
kauja kun. dr. Matas Čyvas. 
Anksčiau yra talkininkavę ku
nigai pensininkai: prelatas J. 
Balkūnas, kun. V. Dabušis, 
kun. J. Gasiūnas ir kun. dr. 
Kirkilas. 

Misijos komiteto pirminin
kai buvo: K. Kleiva. V. Kriau
čiūnas. A. Gudonis, K. Jurgė-
la, Pr. Petraitis. Dabart inį 
Misijos komitetą sudaro: V. 
Juška — pirm.; P. Petraitis — 
vicepirm.; R. Balys — sekreto
rius, A. Robertson — finansų 

sekretorė, V. Mickiene — 
aukotojų registratorė; rinkėjai 
bažnyčioje: K. Astra, S. Krei
vėnas. J . Mikalauskas; Švento 
Rašto skaitytojai: Z. Dap
kienė. B. Ginėauskas, R. Mas-
tiene. L. Petkuviene. A. 
Robertson, M Šilkaitis ir D. 
Vaidila. 

Po išsamaus P. Petraičio 
pranešimo buvo sveikinimai iš 
įvairių organizacijų. Sveikino: 
Lietuvių kluoo pirmininkė L. 
Kynienė (ji yra misijos organi
zatoriaus hr pirmojo komiteto 
pirmininke. K. Kleivos duktė;: 
A. Baukienė — Lietuvių mo
terų katalikių draugijos var
du; Jonas Jonaitis — Lietuvos 
Vyčių vardu, A. Gudonis — Ro
mo Kalantos šaulių kuopos var
du. Ta pačia proga, ilgametis 
misijos padėjėjas ir Lietuvos 
Vyčių kuopos dvasios vadas 
kun. dr. Matas Čyvas buvo pa
gerbtas, įteikiant jam ketvir
tos grupe? žymenį ir medalį. 

Po m.nėjimo klubo pir
mininkė pranešė, kad dabarti
nis Šv. Kazimiero misijos 
vadovas, brolis Antanas Grab
nickas, OFM, yra paskir tas 
Kennenbunkport pranciškonų 

vienuolyno administratoriumi 
ir netrukus palieka mūsų tel
kinį. Jį pavaduoti bus atsiun
čiami broliai iš Lietuvos, kurie 
čia pasiliks t rumpesniam ar 
ilgesniam laikui. Brolis An
tanas, beveik trejetą metų bū
damas misijos vadovu, gražiai 
susigyveno su parapijiečiais. 
Todėl visas te lkinys j a m 
nuoširdžiai dėkojo už darbą 
misijoje ir kvietė nepamiršti 
vieneto, laikas nuo laiko apsi
lankant mūsų ši l tame pajūry
je. Klubo p i rmininke atsi
sveikindama padovanojo bro
liui Antanui šiltas Kalėdų se
nelio kojines su dalyvių do
vana, primindama, kad šiau
rėje jis jau nebegalės vaikš
čioti basas, kaip darė mūsų 
apylinkėje (šv. Pranc iškaus 
pavyzdžiu). Brolis Antanas at
sisveikindamas apgailestavo, 
kad turi palikti šį malonų 
kampelį ir prašė pasimelsti už 
jį, kaip ir jis prisimins mus 
savo maldose. 

Minėjimas baigtas V. Juš 
kos padėka visiems prisidė
jusiems prie 25-jo misijos ju
biliejaus paminėjimo. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (UJS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (VS. 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160 00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55 00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija<&draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rast ine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100,00 
$115,00 

$60 00 
$65,00 

$50000 
$100 00 

1/2 metų 
$60 00 
$65 00 

$4500 
$50 00 

$250,00 
$55 00 

3 men 
$38 00 
$4500 

$33,00 
$38.00 

$85.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties. 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joiiet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vww.eantertor3urgeryattyBaalheaBitxTTi 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave Sts.5r6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AWU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAHDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
Kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St . Oak. Lawn, IL 

Tol 708-422-8260 

San Francisco, CA, suruoštame Lietuvos Nepriklausomybės šventes paminėji
mo programos dalyviai (iš kairės): mokyt. Rasa Radavičiene. J u s t a s 
Reškevicius. Eric \Veinstein. Ethan VVeinstein. Kęstutis Rushing. J im Rushing. 

BALTIJOS ŠVENTĖ OMAHOJE 
Lietuvių Bendruomenė jau 

tret i metai ruošia Baltijos 
šventę. Susirenka ne tik pa-
baltiečiai, bet ir kitų tautybių 
žmonės. Šiemet mūsų Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkė ypač aktyviai 
ruošėsi šiai šventei, kuri įvyko 
rugsėjo 14 d. Šv. Antano para
pijos salėje. Ji prasidėjo 3 vai. 
po pietų ir tęsėsi iki vėlyvo 
vakaro. Vos tik įėjus pro duris, 
koridorius mirgėjo nuo gausy
bes įvairiausių informacinių 
skelbimų, kad atvykusieji 
galėtų greičiau susirasti tai, 
ko jie nori. Visų svečių laukė 
gražiai papuošta salė. Kiek
vieną stalą puošė gražūs 
Irenos Matz paruošti krepše
liai su rudens varpomis, va
balėliais ir t r imis Baltijos 
tautų vėliavėlėmis. 

Šventę a t idarė Omahos 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkė Danguole Mary An-
tanėlytė-Hanson. Po jos 
sveikinimo žodžio ir malonaus 
kvietimo visiems įsijungti į 
daugybę organizuojamų ren
ginių, buvo skanūs lietuviškų 
patiekalų pietūs , lengvai 
skambant lietuviškai muzikai. 
Visų nuotaika buvo gera. 

Po pietų dauguma skubėjo 
į įvairiaspalvėm vėliavėlėm 
papuoštą kiemą, kur LB 
pirmininke su Birute Lake 
suorganizavo įvairių žaidimų. 

Cia galima buvo išlošti pačių 
įvairiausiu dovanėlių. Ypač 
tuo domėjosi vaikai. Ten jie 
gaudė anteles, mėtė ra tukus , 
norėdami išlošti įvairių vais
vandenių skardinukes, o kar
tais išlošdavo net didelį butelį. 
Kiekviena dovanėle j i ems 
buvo džiaugsmas. Šalia buvo 
didžiulis ratas, kur galėjo savo 
laimę išbandyti vaikai ir 
suaugę. 

Ne vien vaikai galėjo džiaug
tis kiemo Čia buvo Arvydo 
Urbonavičiaus gražiai įruoš
tas baras, kur kiekvienas 
galėjo gauti atsigaivinti įvai
rių gėrimų. Prie keleto stalų 
žmonės palėjo pasėdėti gry
name ore. pasišnekučiuoti ir 
kar tu girdėti skl indančias 
dainas iš salės. Svetainėje 
laukė ..Bingo", kur irgi gali
ma buvo išbandyti savo laimę. 
Kurie daugiau norėjo klau
sytis Artūro Bėreišos muzikos 
ir dainų, sėdėjo salėje. Čia vėl 
buvo atskiri stalai, kur galima 
buvo palošti kortomis, šaš
kėmis ai šachmatais. Sales 
viduryje buvo ilgiausias įvair
ių pyracų stalas. Ir štai 
prasidėjo pyragų lošimas. 
Šiame žaidime jau dominavo 
suaugę. Buvo tokių, kur ie 
išlošė net po keletą didelių 
pyragų. 

Kai jau visi šiek tiek 
praalko. buvo pateiktas labai 

skanus lietuviškas kugelis. 
Vaikai visą laiką skanavo kep
tas dešreles. Arvydas Urbo
navičius ne tik tvarkė baro 
reikalus, bet ir pateikė savo 
gamybos skanios lietuviškos 
giros. 

Netrukus pasirodė ir klou
nas, kuris šnekučiavosi su 
vaikais, stengėsi juos pra
linksminti ir dalino saldai
nius. Ramutė Arienė jarda-
vinėjo bilietus ir skaičiavo, 
koks pelnas įplauks į ->end-
ruomenės kasą. 

Kas norėjo minutėlę atsi

t raukt i nuo žaidimų, galėjo 
pasigėrėti lietuviškų dailės 
dirbinių parodėle. kurią 
surengė Rūta Talžūnienė. 
Irena Matz ir Rama Ariene. 
Greta buvo lietuviškų ke
ramikinių dirbinių paroda — 
pardavimas. 

Tai dar ne viskas. Buvo 
pasirūpinta ir visu atvykusių 
grožiu. Ypač norėjo būti 
gražūs vaikai. Tuo pasirūpino 
Alma Šarkai tė ir Gailė 
Reškevičiūtė, įkurdamos „kos
metikos kabinetą" ir stengėsi 
visus gražiai papuošti. 

Apsilankė daug žmonių, 
tame tarpe ir vaikų. Visų buvo 
gera nuotaika. skambėjo 
muzika ir dainos, o jaunimas 
šoko iki vėlyvo vakaro. Smagi 
buvo šventė, bet ji pati nepasi
daro. Nepaisant labai aktyvios 
mūsų pirmininkes, kur ia i 
energija liete liejasi, viso 
bendruomenės komiteto, kuris 
labai aktyviai įsijungė į šį 
darbą, mums talkino labai 
daug žmonių. Jiems mes visi 
tariame nuoširdų ačiū. 

Rata Talžūnienė 
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GENOCIDO SĄVOKA IR LIETUVIŲ TAUTA 
Lietuvos Gyventojų geno

cido ir rezistencijos tyr imo 
centro globoje esančio Geno
cido aukų muziejaus direkto
riui Eugenijui Peikšteniui šią 
vasa rą l a n k a n t i s Čikagoje, 
„Draugo" redakcijos vardu jis 
buvo paklaus ts keleto užsienio 
l ietuviams rūpimų klausimų, į 
kur iuos maloniai sutiko atsa
kyti . 

—Visų pirma p r a šome 
papasakoti apie šį muziejų. 

—Šį rudenį švenčiame 
mūsų muziejaus dešimtmeti . 
Muzie jaus ekspozicijos yra 
nuo 1940 iki 1990-ųjų metų: 
nuo pirmosios sovietų oku
pacijos iki nepriklausomybes 
atkūrimo. Muziejuje šiuo me
tu sukaup ta apie 100.000 eks
ponatų. Jų didžioji dalis rasta 
buvusiuo.se KGB rūmuose , 
kur iuose dabar įsikūręs mu
ziejus. Kita dalis eksponatų 
su r ink ta dabar. 

Galiu paminėti pagrindi
n ius r inkinius . Tai: Tremties 
r inkinys (asmenų, kurie buvo 
iš t remti iš Lietuvos — laiškai, 
d o k u m e n t a i , nuo t raukos , 
asmeniniai daiktai , relikvijos, 
atvežtos iš t remties ir kalini
mo vietų); ki tas rinkinys — 
P a r t i z a n i n ė s kovos. Š iame 
rinkinyje tur ime nemažai par
t izanų nuotraukų, asmeninių 
daiktel ių, archeologinių eks
pedicijų metu at l iekant kasi
nė j imus , r a s tų eksponatų . 
Trečias — KGB rinkinys, ku
r iame yra jų naudoti įvairus 
d o k u m e n t a i , pažymėjimai , 
uniformos ir daug kitų dalykų. 
ras tų KGB rūmuose. Ketvir
t as r inkinys — Neginkluotas 
pasipriešinimas. Čia sukaup
tos „Kata l ikų Bažnyčios 
Kronikos"', įvairūs pogrindžio 
le idiniai , jų leidėjų nuo
t raukos . 

Muziejų per me tus 
aplanko apie 20.000 žmonių. 
iš kur ių bent pusę sudaro 
užsienio lankytojai. Taip pat 
muziejų ap l anko nemažai 
Lietuvos mokyklų moksleivių. 
Didelį susidomėjimą muzie
j aus eksponatais rodo ir kai 
kur ios am ' asados . atvež-
damos savo svečius. Iš tokių 
ypač su dėkingumu galėčiau 
paminėt i JAV ambasadą. 

Daba r norėčiau t ruput į 
papasako t i apie muziejaus 
ekspozicijas. Šiuo metu eks
ponuojame buvusį KGB kalė
jimą, kuris įsikūręs mūsų 
pas ta to pusrūsyje. Eksponuo
jamos pačios patalpos, tokios. 
kokios jos buvo rastos. KGB 
pas i t raukus iš Lietuvos 1991 
m. Kar ta i s susi laukiame žmo
nių nepasi tenkinimo, kad tos 
patalpos per gražiai atrodo. 
per d aug išdailintos, tačiau 
mes , ka ip is tor ikai-muzie-
jinii ikai, žiūrime į autentiką. o 

ta autentiką yra tokia dėl to, 
kad KGB, 1991 m. pasitrauk
dami iš šio pastato, jį sure
montavo, perdažė patalpas ir 
mes dabar jas eksponuojame 
lokias, kokias radome. Tiesa, 
ilgainiui numatome dalį pa
talpų atkurti ir lankytojams 
parodyti tokias, kokios jos bu
vo pačiu baisiausiu laiku, iki 
1953-ųjų metų. 

— Sakykite, kaip ta 
egzekucijų kamera muziejaus 
ekspozicijoje? 

—Šaudymo k a m e r a mu
ziejuje buvo įkurta prieš dve
jus metus ir tai y ra pirma eks
pozicija, parengta pagal naują 
projektą. Kadangi muziejus 
užima tris aukš tus ir rūsį, 
buvo parengti ekspozicijų pro
jektai, kurie po t ruput į pra
dedami įgyvendinti. Tad ir šau
dymo kamerai buvo parengtas 
projektas. Joje šiuo metu eks
ponuojame Tuskulėnuose ras
tą medžiagą. Kaip žinome pa
gal oficialius dokumentus , 
Tuskulėnuose buvo sušaudyta 
daugiau kaip 760 asmenų, 
nors susirašinėjame su Mask
va randame kai kurių duo
menų, kad Tuskulėnuose tu
rėjo būti palaidota per tūks
tantį žmonių. Kadangi Tus
kulėnuose buvo atlikti archeo
loginiai tyrinėjimai ir rasta 
nemažai medžiagos, tad ši me
džiaga, taip pat gautoji iš 
ypatingojo archyvo bei iš nu
žudytųjų asmenų artimųjų, 
yra šioje patalpoje rodoma 
lankytojams. 

—Kiek autentiškai atsta
tyta egzekucijų kamera? Ar j i 
toje pačioje vietoje, kur tikrai 
buvo? 

—Taip. Mes gana vėlai su
žinojome, kad ši pata lpa buvo 
egzekucijų kamera . Esame 
dėkingi Lietuvos Valstybės 
saugumo departamentui bei jo 
direktoriui Jurgiui Jurgučiui, 
kuris pateikė šiuos duomenis 
ir brėžinuką, kaip atrodė ta 
patalpa. Norėdami dar įsiti
kinti, ar iš tikrųjų toje patal
poje buvo vykdomos egzekuci
jos, atlikome archeologinius 
tyrinėjimus, t a ip pat buvo 
pakviesti balistikos ekspertai, 
kurie kulkų žymes tiria, iškviesti 
polichromijos archi tektūros 
specialistai, kurie irgi patei
kė savo išvadas. 

Archeologinių tyrimų 
metu atrasta, kad po buvu
siomis grindimis yra piltuvo 
formos grindys, patogios 
kraujui nuplauti. Atradome ir 
pertvarą, už kurios buvo su
kraunami nužudytieji . . . Žo
džiu, visi duomenys atitiko 
pateiktai informacijai. Tose 
patalpose kai ku r palikome 
autentiką, kuri buvo, ir pa
darėme kai kurias atodangas, 
kuriose matyti buvusios sie-

tat- -.**imm><mi>i»uĖtui* 
Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų 
muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis. Jano Kuprio nuotrauka. 

nos, kai kurios mums neži
nomos angos ir po archeolo
ginių tyrimų atras ta pirminė 
danga. 

—Ar žmonės, palaidoti 
Tuskulėnuose, sunaikinti toje 
kameroje? 

—Taip. Čia norėčiau tru
putį pataisyti: jie nebuvo pa
laidoti, bet užkasti. Mes mu
ziejuje irgi laikome Tuskulėnų 
kapavietės tyrimo ataskaitą. 
Joje aprašyti kiekvienoje duo
bėje rast i palaikai. Didelėje 
dalyje duobių palaikai buvo 
dedami sluoksniais, perden
giami toliumi, užpilami che
minėmis medžiagomis, todėl 
buvo gana sunku identifikuoti 
didelę dalį palaikų, nes jie 
stipriai chemikalų paveikti. 

—Ar žinoma, kokia buvo 
procedūra egzekucijos metu? 

—Čia taip pat esame dė
kingi Valstybės saugumo de
partamentui , iš kurio gavome 
kopijas, dokumentų tos gru
pės, kuri vykdė egzekucijas 
šioje kameroje 1944-1949 m. 

Egzekuciją vykdė t rys 
žmonės. Tai buvo kalėjimo 
viršininkas, prokuroras ir ,A" 
skyriaus (archyvinio skyriaus) 
v i r š in inkas . Žmogus buvo 
įvedamas į pirmąją patalpą, 
jam pasiūloma rašyti malonės 
prašymą. Tuo metu prokuro
ras sutikslindavo dokumentus 
— pagal nuotrauką arba žo
džiu — a r atvestasis asmuo 
yra tas pa t s . Po mirties nuo
sprendžiu j is surašydavo tokį 
aktelį, kuriuos mes irgi turime 
savo ekspozicijoje, kad, 
pavyzdžiui, vyskupas Borise-
vičius yra tas pats asmuo. Po 
to žmogui buvo duodamas 
tuščias popieriaus lapas ir jis 
eidavo į kitą patalpą tariamai 
rašyti malonės prašymą. Kitoj 
patalpoj už durų laukdavo 
budelis... 

Turime dokumentus, kad 
pirmuoju laikotarpiu budeliu 
būdavo p a t s kalėjimo vir

šininkas, ir jis įvykdydavo, 
kaip jų dokumentuose rašo
ma, mirt ies bausmę. Pagal 
sovietinius to meto įstatymus, 
mirties bausmė turėjo būti 
įvykdoma sušaudant, tačiau 
ekspertų išvados parodė, kad 
nemaža dalis palaikų yra ne-
sušaudyti, o turi įvairius lauž
tinius a r skeltinius kaukolių 
sužalojimus. Ir kai kuriose 
kaukolėse jų yra nemažai . 
1944-1946 laikotarpio palai
kai yra daugiausia sužaloti. 
Tuo metu egzekucijas vykdy
davo kalėjimo viršininko 
pavaduotojas (Daugirevas). 
Dar galiu paminėti, kad šioje 
šaudymo kameroje egzekuci
jos vykdavo labai dažnai — 
kai kuriomis dienomis būdavo 
sušaudoma apie 45 žmonės. 
Tai buvo tiesiog savotiškas 
„mirties fabrikėlis". 

—Ar žinote, koks buvo to 
budelio galas? 

—Kiek teko domėtis, tai 
jis mirė apie 1950 metus. Ži
nome, kad jo laidotuvėse ne
norėjo dalyvauti net KGB dar
buotojai. Jie buvo priversti tai 
padaryti. Jo kortelėje matyti, 
kad turėjo daug paskatina
mųjų apdovanojimų, bet taip 
pat yra ir didžiulis kiekis nuo
baudų, daugiausia už pikt
naudžiavimą alkoholiu. 

—Kaip genocido sąvoka 
pritaikytina Lietuvos situaci
jai? JT genocido konvencijoje 
ta sąvoka reiškia rasinį, 
tautini ir kitokį žmonių gru
pės sunaikinimą Žydai mano, 
kad holokaustaa, arba genoci
das, yra taikytinas tik jų tau
tai, tik jie buvo į Sį baisų pro
cesą įvelti. Kaip Jus aiškinate 
tą pavadinimą, kurį panaudo
jate Genocido muziejui ir 
Genocido tyrimų centrui? 

—Jau ne pirmą kartą šį 
klausimą girdžiu. Galiu pa
sakyti, kad mūsų nepriklauso
mos valstybės piliečiai buvo 
lygiai ta ip pat ir žydai, su

naikinti holokausto metu II 
pasaulinio karo metais. Tad ši 
genocido sąvoka mūsų bendra
piliečiams irgi tinka. Antras 
dalykas, mūsų tautoj 1940-
1941 pokario metais buvo nai
kinamas tam tikras socialinis 
sluoksnis — inteligentija. Tad 
genocidą galima pritaikyti ta 
prasme, kad, sunaikinus šį 
gyventojų sluoksnį, būtų tar
si sukur tas naujas, kažkoks 
hibr idas , ki taip vadinamas 
„homo sovieticus". 

—Jūsų kelionė į JAV nėra 
vien atostogos, bet turite tiks
lą archyvą papildyti medžiaga 
iš išeivįjos patirties. Taigi, 
kaip ta sąvoka pritaikoma 
išeivrjai? Kokie eksponatai 
Jus domina? 

—Kaip minėjau, mūsų 
muziejuje yra keturi rinkiniai 
ir vienas jų skirtas tremčiai. 
Muziejus jaučia didžiulį sty
gių ir aš bandau užmegzti 
ryšius, kad gaučiau medžia
gos apie išeiviją, nes ekspozi
cija t u r ė s atspindėti ir šią 
grupę tautiečių. Kadangi 
dabar Genocido ir rezistenci
jos centras renka medžiagą 
apie t rėmimo ir kalinimo vie
tas Rusijos regionuose, o apie 
išeivius iš Lietuvos į Vakarų 
pasaulį neturime beveik jo
kios medžiagos, noriu šia pro
ga pasinaudoti ir kreiptis į 
JAV-se a r ki tur gyvenančius 
taut ieč ius , kurie gal tur i 
medžiagos, galinčios papildyti 
mūsų muziejaus rinkinius. 
Tad m u s domintų nuotrau
kos, pvz., iš pabėgėlių stovyk
lų Vokietijoje, bilietai per 
Atlantą, asmeniniai smulkūs 
daikteliai, pasiimti kaip relik
vijos iš Lietuvos. Norėčiau 
paprašyti , jeigu kas turi tokių 
relikvijų, padovanoti mūsų 
muziejui. 

—Ką su tokiais ekspo
natais numatote daryti? 

—Jie papildytų mūsų rin
kinius. Kaip visi kiti muziejai, 
ateityje rengsime pasikei
čiamąsias ekspozicijas. Lei
džiant Lietuvoje knygas isto
rine tematika apie šį laiko
tarpį, beveik niekuomet neap
sieinama be mūsų muziejaus. 
Tai toji pateikta medžiaga ga
lėtų būt i iliustracijos i r 
mokykliniams vadovėliams, ir 
kitai istorinei literatūrai. 

—Išeivijoje vyksta disku
sijos dėl istorinių dokumentų 
ir kitos medžiagos išsaugoji
mo ateities kartoms. Su
sidaręs dvigubas požiūris. 
Vieni sako, kad medžiagą 
reikia išlaikyti išeivijoje—jos 
muziejuose, archyvuose, sau
gyklose, Į""in"gi čia ji studi
juojama; kita pažiūra — kad 
tokia medžiaga geriausiai 
būtų išlaikoma Lietuvos mu
ziejuose. Nukelta į 4 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Rinkimai ir... rinkimai 
Rinkimai yra vienas de

mokratiškiausių procesų, kai 
valstybės piliečiai išreiškia 
savo valią, ką norėtų turėti 
vadovaujamose pozicijose, kas 
labiausiai tinka jiems atsto
vauti . Kandidatų retai t rūksta 
— jų dažniausiai atsiranda 
per daug. Tad kurį laiką vyks
ta „atsijojimo procesas", kol 
pagaliau lieka tik saujelė 
pačių tvirčiausių. 

Šiomis dienomis vyko pre
zidento rinkimai Irake, kurį 
JAV prez. George VV. Bush 
vadina „blogio imperija" ir 
labai iškalbingai stengiasi 
į t ikinti sąjungininkus, kad 
padėtų nuversti diktatorišką 
Irako vadovą Saddam Hus-
sein. Kiek rinkimai Irake buvo 
demokratiški ir kiek kandi
da tų varžėsi rungtynėse į 
prezidento vietą? Ar irakiečiai 
turėjo teisę nebalsuoti už 
Saddam Hussein? Turbūt 
n iekam nereikia spėlioti, 
kokie bus šių rinkimų rezul
ta ta i . 

Illinois valstija taip pat 
ruošiasi r inkimams. Visų 
pirma gubernatoriaus, o kartu 
ir kelių kitų savivaldybės 
pareigūnų. Kadangi š iame 
kraš te yra tik dvi pagrindinės 
partijos (į nepartinius ar kitų 
nežymių partijėlių, mėgi
nančių „prakišti" savo kandi
datus , nedaug dėmesio krei
piama), dėl gubernator iaus 
vietos varžosi tik du asmenys. 
Šie kandidatai jau yra praėję 
tam tikrą atrinkimo procesą ir 
dabar „savo likimą atidavę į 
balsuotojų rankas". 

Rinkimų kampanija pra
sidėjo jau senokai ir ji vis la
biau kaista. Nuolat kartojama 
rinkiminė retorika daugeliui 
jau įkyrėjo iki gyvo kaulo, bet 
kol kas taip ir neaišku, kokius 
„stebuklus" išrinktasis žada 
padaryti, jeigu atsidurs Illi
nois sostinėje. Kažkodėl kan
didatai (ir ne tik Illinois vals
tijoje) negali įsisąmoninti, kad 
balsuotojus labiausiai atstu
mia jų neigiami pasisakymai 
apie savo oponentus. Tačiau iš 
viso to neigiamybių sriauto 
išplaukia ir teigiamų dalykų: 
aikštėn iškyla net mažiausi 
šešėliai, bet kuomet šmėkš
telėję kandidatuojančių prae
ityje. Kadangi, kaip iš prieš
rinkiminės kampanijos paaiš
kėja, „švarių" politikų apskri
tai nėra, galop balsuotojai pa
sirenka geriausią iš blogiausių 
ir atiduoda savo balsą. 

Kaista priešrinkiminė re
torika ir Lietuvoje. Juo labiau. 
kad daug partijų, daug kandi
datų . Kiekvienas stengiasi 

prasimušti į priekį, la imėti 
daugiau pasitikėjimo, popu
liarumo ir, žinoma, balsų. J a u 
dabar spėliojama, kad pir
mųjų balsavimų n e p a k a k s , 
reikės antrojo rato ir tik tuo
met paaiškės, kas vadovaus 
valstybei per būs imus pen
kerius metus. 

Tiek patys lietuviai, tiek 
užsienio stebėtojai dažna i 
pabrėžia, kad Lietuva per 
palyginti t r u m p ą a t k u r t o s 
nepriklausomybės laiką visgi 
gerokai pažengė demokratijos 
principais gr įs tu keliu. Ka
dangi tikimasi, kad tas kelias 
veda į NATO ir galbūt il
gainiui į Europos Sąjungą, 
svarbu užsieniui parodyti kiek 
galima teigiamesnį valstybes 
įvaizdį. Nėra abejonės, kad 
lietuviai tai sugeba padaryt i : 
nors tarp savęs nuolat riejasi, 
kai reikia parodyt i „ tv i r t ą 
frontą" svet imiesiems, visi 
nesusipratimai laikinai ,,pa-
šluojami po kilimu". 

Senas ir daugeliui t a u t ų 
žinomas posakis byloja, kad 
„žmogus, kur iuo nega l ima 
pasitikėti mažuose dalykuose, 
nebus patikimas ir svarbiuo
se". Tad šiuo metu sus i rūpi 
nimą kelia, kad Lietuva tur i 
vieną (gal net du) kandidatą , 
kuris gyveno „melo kara lys tė
je" bent 10 metų. Ne t ik gy
veno, bet gyvai reiškėsi v idaus 
politikoje, buvo i š r i nk t a s į 
Seimą ir visuomet didžiavosi 
savo populiarumu. Rodos, šis 
asmuo turėjo, ger iau negu 
daugelis, būti susipažinęs su 
valstybės konst i tuci ja , ypač 
pilietybės k laus imu, nes j i s 
apie pusšimtį metų buvo 
praleidęs užsienyje ir įsigijęs 
Amerikos pilietybę. 

Staiga paaiškėjo, kad j is 
tos svetimo krašto pilietybės 
niekuomet nebuvo atsisakęs! 
Galbūt tik visai netyčia pa
miršo?.. Sveikintini Lietuvos 
žurnal is ta i , šio kand ida to 
praeityje a t radę ,Achilo kul
nį". Tai kaip dabar? Ar j a m vis 
dėlto bus leista kandidatuoti? 
Pasilikti Seime? Čia ne t iek 
pačios dvigubos pi l ietybės, 
kiek to fakto slėpimo reikalas . 
Pagalvokime, k a s a t s i t i k tų 
šiame krašte, jeigu paaiškėtų, 
kad senatorius a r Kongreso 
narys, arba kandidatas į Bal
tuosius rūmus, nėra Amerikos 
pilietis... Nejaugi Lie tuvos 
žmonės tokie naivuoliai, kad 
ir į šį „nusprūdimą nuo teisy
bės" neatkre ips dėmesio? 
Nejaugi jo vadovaujama par t i 
ja nesupranta, kad toks as 
muo jai garbės nesuteikia ir 
jos tikimybę griauna? 

KARDINOLO VINCENTO 
SLADKEVIČIAUS LAIKAS 

IR ASMENYBĖ 
V L A D A S B A R I U S 

Nr.5 
Kiek pagerėjus sveikatai 

kardinolas arkikatedroje va
kara i s aukodavo Mišias, kur 
tikintieji turėjo progos gėrėtis 
kardinolo giedojimu, pri ta
r i a n t p r e l a t a m s Pranciškui 
Tamulevičiui ir Vincentui 
Jalinskui. 

1997 m. gruodžio 14 d. 
Kauno arkikatedroje-baziliko-
je buvo iškilmingai paminėtas 
kardinolo Vincento Sladke
vičiaus vyskupystės 40-metis, 
kur po Mišių jį sveikino arkiv 
Audrys Bačkis, Seimo pirm. V. 
Landsbergis ir Kauno miesto 
vadai. Skaidri nuotaika gaubė 
kandidato į prezidentus Valdo 
Adamkaus ir žmonos Almos 
viešnagę, kurios metu Alma 
Adamkienė įteikė sodrią lyg 
rasą rožę ir kurią kardinolas 
įsmeigė savo pamėgtame dar
želyje, s t ebėdamas besistie

biančią gėlę. 
1998 m. gegužės 26 d. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus kard. V. Sladkevičių 
pasveikino kardinolo tarnys
tės 10-mečio proga. Tų pačių 
motų vasarą prezidentas Val
das Adamkus už doros bei 
laisvos tau tos brandinimą 
Lietuvoje Jo Eminenciją ap
dovanojo Vytauto Didžiojo I 
laipsnio ordinu. Kūčių išva
karėse prezidentas kardinolui 
įteikė Santarvės simbolį — 
Baltąjį angelą. 

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius 2000 metų ge
gužės 28 d. užmigo Viešpatyje. 

Mano asmeninė pažintis tu 
kard. Vincentu Sladkevičium 

Klieriką Vincentą Sladke
vičių toko pažinti man studi

juojant Kauno Tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje vokiečių 
okupacijos metais. 

Kadangi j is studijavo 
aukštesniame — ketvirtame 
teologijos kurse, iš pradžių 
mus nerišo artima draugystė. 
Mes, žemakursiai , žinojome, 
kad anas nedidelio ūgio sub-
diakonas esąs labai gabus, net 
keletą svetimų kalbų mokąs. 
Kadangi buvau priskirtas tai 
pačiai Kaišiadorių vyskupijai, 
klierikas Sladkevičius mus — 
naujokus — laikė po „savo 
sparnu". 

Arčiau teko susipažinti , 
kada klierikai Robertas Kęs
tut is Balčys ir Pranciškus 
Tamulevičius suorganizavo 
klierikų ansamblį — dvigubą 
oktetą. Pr is imenu, Sladke
vičius turėjo puikų lyrinio 
tenoro balsą. Todėl, kada 
repeticijų metu tekdavo dai
nuoti šalia Vincento, jausda
vau pakilią nuotaiką ir ilgai 
užtrunkančios repeticijos ne-
prailgdavo. Buvome paruošę 
įvairių dainų ir giesmių reper
tuarą . Vokiečių okupacijos 
metais Kauno radiofonas 

kviesdavo mūsų šešiolika 
atlikti populiarią tų laikų 
radijo programą, skirtą lietu
vių daliniams — kariuomenei. 
Nepriklausomybės šventę 
minint, arba įrašant į plokšte
les mūsų repertuaro dainas 
vėlesniam panaudojimui. 
Kun. muziko Lado Budrecko 
vadovaujamas, didysis semi
narijos choras sekmadieniais, 
arba vakarais per mišparus, 
giedodamas polifonines ir gri
gališkas giesmes, t ikintie
siems labai patikdavo. Čia irgi 
bandydavau glaustis arčiau 
klieriko Vincento, kuris pre
ciziniai tas giesmes buvo 
išmokęs. 

Karas sujaukė visų mūsų 
takus, viltis ir planus. 

1998 metų vasarą, besi
lankant Lietuvoje, kard. V. 
Sladkevičiaus giminaitė išrū
pino mums su juo vizitą. Nors 
ir būdamas silpnos sveikatos 
daktarų priežiūroje, mus 
mielai priėmė — praleidome 
daugiau kaip valandą trukusį 
nuoširdų pokalbį, prisiminda
mi anuos „senus, gerus 
laikus". Stebėjausi jo šviesia 

a tmint imi , jo kukliai įrengtu 
butu . (Kunigijai, ypač Lie
tuvos, reikėtų pasekti kardi
nolo k u k l a u s gyvenimo pa
vyzdžiu. V. B.) 

Baigiantis vizitui, papra
šiau kardinolo, kad palai
mintų m u s ir mudviejų šeimą. 
Palaimino, uždėjo ranką ant 
mudviejų galvų. Pabučiavę 
kardinolišką žiedą, atsisveiki
nome. 

Rašydamas šį kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus laiko ir 
asmenybės trumpą peržvalgą. 
pasinaudojau šiais šaltiniais 

1. Irenos Petraitienės apžval
gine. Lietuvių rašytojų sąjungos 
premijuota, knyga „Kardinolas". 
Santaros leidykla. 2000-ji metai. 

2. Kardinolo giminaites 
Virginijos Cibulskienės prisimini
mais apie dėdę. 

3. Dalios Augunienės prisi
minimais ir 

4. Mano prisiminimais apie 
klieriką bei diakoną Vincentą 
Sladkevičių. 

Pabaiga Kardinolas V incentas Sladkevičius 

http://buvusiuo.se
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„MANĘS NEGĄSDINA, KAD ČIA 
NESĖDI DAUGIAU JAUNŲ" 

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys, paprašytas pristatyti Sau
lių Anužį. Lansing, MI, LB 
apylinkės pirmininką ir JAV 
LB XVI Tarybos narį. sakė: 
„Jaunys tė je buvęs aktyvus 
skau t a s , sukūręs l ietuvišką 
šeimą, jis daug metų reiškiasi 
Amerikos politikoje, darbuo
damas i s įtakingų Respubli
konų partijos vadovų Michi-
gane įstaigose. Daugeliui res
publikonu politikų Saul ius 
Anužis yra talkinęs rinkimų 
metu, t ad durys jam ir jo veik
lai Lietuvos reikalais visad 
yra atviros. 

Kodėl Saulius atėjo į JAV 
LB? Daug prisidėjo jo lankyta 
lituanistinė mokykla, tautiš
kai susipratusi šeima, prita
rianti lietuvaite žmona, uošvis 
Vytau tas Alksninis, Rytinio 
Connecticutto LB apylinkės 
p i rmin inkas . Žinoma, nepa
kenkė ir visuomenines veiklos 
t rauka - tiek lietuviškoje, tiek 
amerikietiškoje bei Amerikos 
etninių grupių aplinkoje. 
Saul ius y r a nemažai bend
radarbiavęs su Lietuva verslo 
srityje, šiais metais buvo vie
nas pagrindinių organizatorių 
amb. V. Ušacko vizito į Michi-
gano valstiją; suorganizavo 
ambasadoriui susitikimus su 
Michigano valstijos senato bei 
atstovų rūmų nariais, guber
natoriumi ir t.t. Aktyviai yra 
įsijungęs ir rūpinasi Michigan 
S ta te Universi ty ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teisės fakulteto magistratūros 
studijų pasikeitimo* programa. 
Šiuo metu Sau'ius yra vienas 
iš aktyviausių jaunųjų, sie
kiančių padėti trečiosios ban
gos ateiviams įsikurti Ame
rikoje ir juos pri traukti prie 
bendruomeninės veiklos. Sau
lius buvo vienas iš dr. R. 
Kriaučiūno talkininkų bei va
dovų šių metų birželio mėnesį 
Dainavoje organizuojant LB 
konferenciją aptarti jaunosios 
kartos (čia gimusių ir atvy
kusių iš Lietuvos) įsijungimo į 
bendruomenę". 

JAV LB Tarybos posėdyje 
Vašingtone, Marriott viešbu
tyje, pasitaikė proga pakal
binti ir patį Saulių Anužį. 

- Kaip Jtte įvardintumėte 
Lietuvių Bendruomenės vietą 
iiervjjos visuomenėje? 

- Esu vienas iš jaunesnių 
JAV LB Tarybos narių. Kai aš 
su draugais kalbu, kad reiktų 
įsijungti į bendruomenę ir ką 
nors ten nuveikti, j ie sako, 
kad nemato tikslo. Mes iš 
priricipo šokam savo vaikus -
mūsų veikla yra ten, k u r 
mūsų vaikai. Mano tėvai dirbo 
ten, kur buvau aš; dabar aš 
darau tą patį - ar su skautais , 
ar su ateitininkais, ar mokyk
los šokių, ar sporto grupėse. 

Ž iūrėdamas į l ietuvišką 
visuomenę pagalvoju: jeigu 
Lietuvių Bendruomenė šian
dien dingtų, labai re tas kas jos 
pasigestų. Ne todėl, kad ji ne
atlieka naudingo darbo, bet to
dėl, kad, esant gyvai visuo
menei, Bendruomenė turi ma
žiau darbo. O kur Bendruo
menė svarbi - kai mus ištinka 
kokia tragedija, kai atsiranda 
kitas t ikslas susiburti ir ką 
nors nuveikti: pvz., dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, NATO 
ir kt. O kai pasiekiam tuos 
didžiuosius tikslus, man atro
do, kad vis sunkiau ir sunkiau 
suburti žmones. Aš esu buvęs 
l i tuanistinės mokyklos tary
bos, parapijos tarybos narys, 
skautų tunt in inkas , vaikus 
siųsda'vau į stovyklas... Jeigu 
žmogus nori, veiklos netrūks
ta, ne t rūks t a būdų veikti. 
Mes, kaip LB, turim surasti 
b rndra tiksi,-), korlrl mūsų 

reikia, tu r im galvoti, ką 
darysim ateity. 

Teko dalyvauti Dainavoje 
vykusioje konferencijoje su 
trečiosios bangos atvykėliais. 
Mes labai konkrečiai apta
rėme, kas atsitiko, kai mūsų 
tėvai atvyko į Ameriką, kaip 
pasikeitė santykiai su Vyčiais, 
su anksčiau atvykusiais tau
tiečiais: buvo atskiros organi
zacijos, a tskiros parapijos, 
atskiros mokyklos, ir tos kar
tos išsiskyrė. O dabar, žiūrint 
į tai , kas ten buvo, reikia 
spręsti, ką mums daryti. Ar 
mes turime kokį specifinį tiks
lą mėginti į traukti tuos trečio
sios bangos lietuvius? Tai 
mūsų. antrosios bangos ar jos 
palikuonių, užduotis - dėti 
pas tangas , kad neatsit iktų 
taip, kaip jau yra atsitikę. Mes 
galim ir turim pasimokyti iš 
praeities. Labai ryškiai jaučia
mas konfliktas: aha, jie viską 
perima! Arba: jie viską atims! 
Nežinau, ką galima atimt. 
Jeigu norim, kad jie. naujoji 
banga, dalyvautų, o mums jau 
t rūks ta žmonių, mes turim 
juos įsileisti. Mano lietuvių 
kalba jau nebėra tokia, kokia 
buvo, kai aš buvau 5 ar 10 
metų. Mano vaikų kalba bus 
dar blogesnė. Galimybė, kad 
mano vaikai sukurs lietuviš
kas šeimas, mažėja. Tai realy
bė. Tie atvykėliai lietuviai 
mums suteikia dideles gali
mybes. O kaip buvo mūsų tėvų 
kartoj, taip ir čia, yra labai ge
rų, darbščių žmonių, yra ir 
blogų, tinginių. Mes turim tai 
suprasti. 

Bendruomenės, kaip orga
nizacijos, ateitis yra nelengva, 
nes mes tur im persiorgani
zuoti ir pergalvoti savo tiks
lus, veikimo būdus. Galimybių 
yra, jomis reikia pasinaudoti, 
bet sąlygos nėra lengvos, jos 
jau ne tos, kaip buvo anksčiau. 

- Kalbėjote apie senas 
klaidas. O ar yra ženklų, kad 
jos iš naujo nekartojamos? 

- Be abejo, yra pasikarto
jimų. Bet yra žmonių, kurie 
supranta, kad mes tas klaidas 
darome. Todėl Dainavoje ir 
rengėme konferenciją. Aš ten 
važiavau nusi te ikęs labai 
skeptiškai. Man teko vesti 
diskusijas. Galvojau, kad ten 
bus „balaganas", kad nieko 
gero mes ten nepasieksime. O 
išvažiavau kupinas vilties ir 
geros valios. Beveik visi at
važiavo nusiteikę skeptiškai, o 
išvažiavo su nauju pasiryžimu 
ir tikėdami, kad yra galimybių 
kartu dirbti. Ir nauji žmonės 
įsijungia. Mes konferencijoje 
prisiėmėme specifinius tikslus 
ir dabar vykdom. Bendradar
biaudami su Lietuvos ambasa
da bandome padėt i naujai 
atvykusiems. Nauja informa
cija jau papildėme internetir.i 
LB puslapį. Ruošiamas lanks
tinukas, kaip padėti naujai at
vykstantiems. Stengsimės pa
skleisti po apylinkes bendrąją 
informaciją, ypač iš socialines 
srities: kaip apsidrausti , kaip 
išsinuomoti namą, kokios tavo 
teisės (net jeigu tu esi nele
galus, tu turi teisių), kaip 
užvesti čekių knygutes ir kt. 
Pas mus, Detroite, parapija ir 
švietimo komitetas yra sudarę 
grupę, kuri y ra įsirengusi 
stalą ir kas sekmadienį sėdi, 
kad galėtų a t sakyt i į išky
lančius klausimus. 

Detroite t u r im sporto 
klubą „Kovą". Kvietėm ateiti 
naujuosius ir j ame dalyvauti. 
O jie nutarė steigti savo klubą. 
Ve! kilo nusivylimas: mes no
rėjom, mes siūlėm.. Man ;i4ro-
do, mums kliudo kultūriniai, 
socialiniai skir tumai , bet mes 
tai turim suprasti . Taip d.irė 
ir mušu tėvai . atvyk<- į 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Graži Linos ir Sauliaus Anužių šeimynėle: Matas, Tadas. Vytis, Marius. 

Ameriką: jie kūrė savo organi
zacijas. Taigi to nereikia pri
imti už pikta, tai yra visiškai 
suprantamas dalykas. O štai 
čia ir yra bendruomenine 
veikla - tokius dalykus pa
matyti ir žmonėms paaiškinti . 
Kai paaiškini , žmogus su
pranta: aha, teisybė, mes da
rėm ta ip pat ir pažiūrėk, kas 
su mumis atsitiko, kiek ilgai 
truko suburti visuomenę. Pri
simenu, kai aš augau, koks 
sumišimas kildavo, kai skau
tai su ateitininkais vesdavosi! 
Kai buvau jaunas, net ir į 
gaivą negalėjo ateiti mint is 
kartu žaisti su ateit ininkais, 
nes aš buvau skautas. Dabar 
mano vaikai važiuoja ir į 
skautų, ir į ateitininkų sto
vyklas. Mūsų liko mažai , ir 
mes j a u nebesidal iname, o 
rūpinamės, kaip išlaikyti tai , 
kas dar liko. Čia jau reikia 
mūsų j asišventimo. Bet a r 
mes esam tam pasiruošę? Ko
kia mūsų ateitis? Tokių kaip 
aš, kuriems mažiau negu 50 
metų, čia, šioje salėje, y ra gal 
tik trys. 

- Taigi kode Įsų čia tik 
trys? Tai objektyvios ar sub
jektyvios priežastys? 

- Nesakyčiau, kad mano 
kar ta neveikia l ietuviškose 
organizacijose: bendraamžių 
yra parapijose, mokyklų tary
bose, pas skau tus , a te i t i 
ninkus ir t.t. J iems tik Bend
ruomenės nereikia. Man atro
do, kad mes LB per daug 
galvojam apie šią dieną ir per 
mažai - apie rytdieną, apie 
ateitį. Mes turim žiūrėti ir 
plačiau, ir toliau. Pvz., Dai
navos, Neringos, Kultūros ži
dinio problemas turim spręsti 
kompleksiškai. 

- Jeigu nuo Jūsų prik
lausytų, Jūs LB veiklą vysty
tumėte kitaip? 

- Kiekvienas žmogus daro 
kitaip. Girdėjote, kai amb. 
Vygaudas Ušackas kalbėjo, 
kad planuoja roko muzikos 
šventę. Apsidariau aplinkui -
visi vyresni, ir, esu įsitikinęs, 
kad jie visi pagalvojo: kokia 
kvaila idėja. Mes renginius 
darom su kanklėmis ir į mūsų 
renginius daugumoje vietovių 
ateina 100-200 žmonių (jeigu 
viskas laimingai vyksta). O 
naujieji atsiveža iš Lietuvos 
roko žvaigždes, ir jų į Čikagos 
klubus suvažiuoja t ū k s t a n 
čiai. Mes turim suprasti , kad 
mūsų tikslas yra daryti ne tai , 
ką mes norim daryti, o tai, 
kad mes norim pri traukti vi
sus lietuvius ir išlaikyti lietu
vybę bet kokiomis priemo
nėmis. 

Pasižiūrėkit, kas vyksta 
pas mus. Pailiustruosiu Ha
miltono lietuvių sporto klubo 
pavyzdžiu Mes visas klubas 
važiavom į sporto Šventę. -
beveik visos šeimos mišrios Iš 
jų 1 i r 2 vaikai tik šiek tiek 
mokcio lietuviškai Bot visi 

save laikė lietuviais ir norėjo 
dalyvauti . Mano tėvas tokių 
žmonių lietuviais nebūtų priė
męs: je igu nemokėjai l ietu
viškai kalbėt:, nebuvai lietu
vis. Tas mūsų tėvų ir senelių 
ideal izmas , r a d i k a l u m a s iš
laikė lietuvybe. Bet t ada buvo 
kitos sąlygos. Dabar Lietuva 
laisva. į Ameriką lietuvių lais
vai a tvyks ta š im ta i s t ū k s 
tančių. Mes tur im ieškoti kitų 
būdų veikti . Mane tėvai t a ip 
išauklėjo, kad a š ne t i r 
pagalvoti nedrįsau, kad vesiu 
ne l ie tuvai tę , kad nebūs iu 
lietuvių veikėjas... Tai buvo 
pareiga. O dabar į Lietuvą ga
lima važiuoti atostogauti . Įt i
k inėdamas savo vaikus aš ne
be tu r iu tų a r g u m e n t ų , ku 
riuos turėjo mano tėvai. Mums 
nebere ik ia Lietuvos gelbėti . 
D a b a r gaii bū t i t ik noras , 
tėvynės meilė. D a u g lengviau 
žmones buvo suvienyt i , kai 
Lietuvą valdė komunis ta i , nes 
mes buvom pr ieš! O dabar 
mums reikia ras t i būdų už! 
Tai sunku, nes mes esam už 
daugelį dalykų. 

— Ar padėt ies neišgelbėtų, 
je igu į Tarybą b ū t ų įsileista 
daug iau jaunų žmonių? 

— Esu maloniai nustebęs, 
kad mūsų vyresniųjų veikėjų 

ka r t a yra gana lanksti , prisi
t a ikan t i . Štai mes, LB, visi 
naudojamės internetu. Je igu 
palyginsime su Amerikos vi
suomene , koks procentas 
60-70 metų amžiaus žmonių 
naudojasi internetu, teks pri
pažinti , kad mūsiškių juo nau
dojasi daug daugiau. Man 
atrodo, tai didelis pasiekimas. 
Mes netur ime būti nusis ta tę 
prieš naujoves, mes turim būti 
atvir i pasauliui , gyvenimui. 
Mes netur ime laikytis įsikibę 
- mano kelias geriausias. Taip 
buvo seniau, dabar kitos sąly
gos. Yra tokių kietuolių, kurie 
laikosi įsikibę praeities, bet jie 
- mažumoje. Evoliucija vyks
ta . Nors ji dar nepasiekė 
Tarybos, bet, žiūrėkit, Michi-
gane - iš trijų apylinkių pir
mininkų - aš vyriausias. Daug 
kur apylinkių pirmininkai yra 
naujosios bangos l ietuviai . 
Manęs negąsdina, kad čia, 
Tarybos posėdyje, nesėdi dau
giau j a u n ų žmonių, nors man 
gaila, kad prieš 20 metų nebu
vo galvota apie jaunų vadovų 
auklėjimą. Šiandien jų būtų 
daugiau . 

Dėkojame už pokalbį. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

GENOCIDO SĄVOKA 
Atkelta iš 3 psl. 
Tad sus idur iame su t a m 

tikra di lema: n e n o r i m e čia 
likti visiškai be savo praeities; 
antra ve r tus , e s a m e susi
rūp inę tos praei t ies išlaikymu 
ir p anaudo j imu tautos są
monės praplė t imui . Kaip J ū s į 
tai reaguotumėte? 

—Aš manyčiau, nors tai ne 
visai man d a r ž a s . Aš esu 
muziejininkas, n e archyvistas, 
bet visg: t e n k a dažna i 
sus idur t i su šiuo klausimu. 
Galiu pasakyti , y ra svarbiausi 
du pr incipai , n e p a i s a n t , a r 
JAV-se, ar k i t ame kraš te , a r 
Lietuvoje. Vienas : kad me
džiaga būt4 p r i e i n a m a kuo 
daugiau is i r ikų, an t ra : kad 
tie archyvą, bū tų sutvarkyti , 
padaryt i y- ap raša i ir j iems 
suda ry tos geros saugojimo 
sąlygos. Jie tur i būt i ir restau
ruojami, ir saugomi specia
liose saupvklose . Tad. ku r 
būtų sudarytos tokios sąlygos, 
ir tie archyvai t u rė tų būti sau
gomi. 

Genocido cen t r a s leidžia 
n "maža i v i d i n i ų . Istorijos 
centras taio p a t daug jų lei
džia. Tiems žmonėms nuvykti 
į Austral i ją a r JAV, pagal 
mūsų istorikų finansines gali
mybes , yra beveik neįma
noma Bū»;; naudinga , jei tose 
valstybėse bū tų parengti iš
samūs apmša i , medžiaga gal 
patalpinf . i n t ' " - "" 1 " k-H 
istorikai I.u tuvoje ;:::lctų su ja 
susipažinti r pasinaudoti 

—Išeivijoje kartais abejo
jama, ar Lietuva yra pakanka
mai pastovi, politiškai saugi, 
ar gali vėl pasikartoti 1940-
ųjų tragedija ir nusiųstajai 
istorinei medžiagai gresia 
pavojus. Kiek, Jūsų nuomone, 
šie nuogąstavimai realūs? 

—Aš galėčiau pasakyt i , 
kad šiuo metu Lietuvoje ar
chyvuose yra didžiuliai kiekiai 
ypat ingai svarbios medžiagos, 
tad , jeigu laikytis tos logikos, 
t u o m e t reikėtų iš Lietuvos 
tuos archyvus pradėti gabenti 
į užsienį... 

—Jeigu žmogus norėtų 
savo dokumentus, asmeniškus 
archyvus pervežti į Lietuvą, 
kokia būtų procedūra? Į ką 
turėtų kreiptis? 

—Dėl archyvinių doku
men tų turė tų kreipt is i 
Archyvų departamentą, o dėl 
muziej inių eksponatų, ka ip 
anksč iau minėjau, norėčiau 
prašyt i , kad asmenys, jeigu jie 
s u t i k t ų mums padovanoti 
savo relikvijas ar nuotraukas, 
kreiptųsi į mus. Mes vienokiu 
a r k i tokiu būdu pasirūpin
t u m e , kad tie eksponatai 
Genocido ;iuku muziejų pa
siektų. Kai k u n a ' s a t v j a : -
m u m s padeda ir Lietuvos am
basados , esančio* įvairiuose 
k raš tuose O muziejaus ad
r e sas yra : Genocido aukų 
muziejų*. Aukų patve 2A 
Vilnius I T . I.itkuania 

—Dėkojame už įdomų 
pokalbį. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOM0HU0Į NAML̂ SVHKATCKIR 
GYVYBES DfttLOVttSL 

Agentas f-rank Zapohs ir Off Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas. 

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 
VENCIUS 
< imtroclor 

ZiL 
CONSTRUCTBON 

312-388-8088: 
773-254-0759;312-493-8088 

SIŪLO DARBA 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milvvaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

Experienced caregivers needed 
for live-in jobs in Wisconsin. 

References. drivers license, SS# 
require. Medical background. 

work permit helpful. 
CalI 262-657-8467. 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. ne'cessary Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be tluent in English. 
L.A. McMahon Windo-A VVashing. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyeinimas nuo 
$1.500 iki S 1,800. 

Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 815-462-6263; 
630-774-1025. 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

f d* 1-775-585-9500 

ĮVAIRUS 
r 1 Liaudies medicinos gydytojas 

OLEH CHEREDNYK. 
Diagnostika'ir gydymas liaudies 

medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

_ 

14911 1271h Street Lomont, IL 60439 
Phone: 706-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altveatttN.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite matyti žinias, iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: -
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

TĘSIAMAS ALTV RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAJUS! 

Norėdama toliau rodyti lietuviškas laidas, ALTV iki žiemos 
turi sutelkti 30.000 dolerių. Šiuo metu sutelkta apie trečdalis 
šios sumos. 
Labai prašome visų žiūrovų, kurie negavo ALTV siųsto 
paramos prašymo laiško, taip pat prisidėti savo parama. 
ALTV adresas: 14911 1271h Street, Lemont IL 80439. 

ALTV pasilieka teisę keisti programų turin( ir siužetų rodymo laiką. 

San Krancisco. ("A, lietuvių suruoštoje Lietuvos Nepriklausomybes šven
tėje (is kaires) Rita Kovas ir .Jūratė Šeputien* 

http://altveatttN.com


•

Trumpai apie viską 
• Naudojantis „Uetuvo. ryto" (LR'. „Lietuva tonu;" ..LZ). ,.R»»p«bUko»" iRj. 
..Kauno dutm*";Kl>!, ..Klaip«<k«"(K),.Val«t.vb«»tjru«"<VŽ'<a«nr»Mių, BNS 
ir Ettoa informacijomis 

P r e z i d e n t o r i n k i m a i 
Atkel ta iš 1 psl. K. Bobelis 
spalio 3 d. VRK posėdyje teigė. 
jog savęs nelaiko JAV piliečiu, 
nors pripažino, jog jo piliety
bės atsisakymo procedūra nė
ra baigta. Tačiau BNS šaltinių 
JAV ambasadoje Vilniuje tei
gimu, praėjusią savaitę K. Bo
belis ambasadai įteikė ne tik 
pareiškimą del pilietybes at
sisakymo, bet ir grąžino iki 
šiol turėtą JAV pasą. 

Kandidatuodamas į Seimą 
2000 metais, K. Bobelis savo 
anketoje taip pat nurodė netu
rįs kitos valstybes pilietybės. 

VRK pirmininkas Z. Vai-
gauskas pakvietė K. Bobelį 
atvykti ketvirtadienį į posėdį, 
tačiau šis paprašė posėdį ati
dėti iki penktadienio, aiškin
damas tuo. jog turi susitikti su 
rinkėjais. 

Penktadienį baigiasi ter
minas, iki kurio kandidatai į 
prezidentus turi pateikti pa
reiškimus dokumentus del pa
rašų rinkimų lapų išdavimo. 

Jeigu VRK nuspręstų at
šaukti savo sprendimą del pa
rašų rinkimo lapų išdavimo K. 
Bobeliui, jis galėtų apskųsti šį 
sprendimą Vyriausiajam ad
ministraciniam teismui, kuris 
privalėtų skundą apsvarstyti 
per 72 valandas. 

Lietuvos krikščionių de

mokratų valdyba kviečia at
sakingus pareigūnus bei insti
tucijas neatidėliotinai užtik
rinti partijos vadovo Kazio Bo
belio apsaugą. 

Partijos valdybos pirmi
ninkas Seimo narys Pe t ras 
Gražulis sakė, kad jie yra su
sirūpinę dėl grasinimų savo 
partijos kandidatui į šalies va
dovo postą K. Bobeliui ir ma
no, kad rinkimų laikotarpiui 
reikėtų užtikrinti jo apsaugą. 
Pasak jo, Vadovybes apsaugos 
departamento (VAD) direkto
rius Raimundas Kairys infor
mavo K. Bobelį, kad nežino
mas asmuo antradienį pa
skambino į Seimo priimamąjį 
ir pasakė, kad artimiausiomis 
dienomis bus susidorota su 
Lietuvos krikščionių demok
ratų kandidatu į prezidentus 
K. Bobeliu. 

..Daugeliui gali nepatikti 
ir K. Bobelio ketinimai ryžtin
giau panaudoti prezidento ga
lias reikalaujant geresnio ir 
garbingesnio teisėsaugos ir 
teisėtvarkos struktūrų darbo", 
sakė P. Gražulis. 

K. Bobelis patvirtino, kad 
jau nuo antradienio pavakarės 
jis yra saugomas. J is dar ne
spėjo išsiaiškinti šio incidento 
aplinkybių, nes Lietuvoje susi
tikinėja su rinkėjais. 

* P r e z i d e n t o r i n k i m ų 
kampani ja — galimybė pa
pildomai užsidirbti laisvo lai
ko tur in t iems asmenims. 
Kelių kandidatų į prezidentus 
rinkimų š tabai siūlo po 20-30 
centų už vieną iš gyventojų 
gautą parašą. Šie faktai pa
aiškėjo po žurnalist inio eks
perimento. Už dyką norintys 
rinkti pa rašus asmenys pagei
daujami visuose štabuose, net
gi tuose, kur ie jų j au surinko 
pakankamai . Tačiau Rolando 
Pakso, Kęstučio Glavecko, Al
gimanto Matulevičiaus, Juozo 
Petraičio, Vytauto Šustausko 
rinkimų š tabai siūlo parašų 
rinkėjams atlygį. Įstatymai to
kiai veiklai neprieštarauja. 

* Kauno m i e s t o savival
dybėje j a u b a i g ė s i l ė šos , 
skirtos lengvat inėms pasko
loms. Per 2 m e t u s kaunie
čiams buvo sk i r t a apie 52 mln. 
litų. Šiemet lengvatinės pas
kolos suteiktos 512 žmonių. 
„Pinigų nėra , t ač iau laukiame 
Finansų ministerijos sprendi
mo. Jos ats tovai , mums nieko 
nežinant, 7 mln. litų sumažino 
Kaunui skir tą sumą", sakė 
savivaldybės Valstybės para
mos būstui įsigyti poskyrio 
vedėja Audronė Griškonienė. 
Kauno nekilnojamojo tur to 
agentūrų ats tovai teigia, jog 
su lengvatinėmis paskolomis 
būstus šiemet įsigijo apie 70 
proc. jų klientų. (KD, Elta) 

* Buvus ie j i Lietuvos de
m o k r a t i n ė s darbo partijos 
(LDDP) — dabar Socialdemok
ra tų partijos Panevėžio sky
riaus nariai pareiškė apie ke
t inimus palikti partiją, nes 
kandidatų į miesto tarybą 
sąrašo dešimtuke nebeliko jų 
atstovų. Panevėžio miesto ta
rybos Socialdemokratų frakci
jos seniūnas Vytautas Zim-
nickas pripažino, kad skilimas 
partijoje — neišvengiamas. Į 
kandidatų sąrašo dešimtuką 
nepatekę buvusieji LDDP na
riai ta ip pat ketina sudaryti 
atskirą frakciją miesto tary
boje. (LR, R, Elta) 

* V i ln iaus liberalai kitą 
sava i t ę turėtų baigti suda
ryti kandidatų j miesto tarybą 
sąrašą. Nors oficialiai tvirtina
ma, kad jį sudarant, atsi
žvelgiama tik j partijos narių 
ir visuomenės nuomonę bei 
kandidatų kompetenciją, pa
sak kai kurių Vilniaus libe
ralų vadovybei artimų žmo
nių, norintys pakliūti į pirmąjį 
sąrašo dešimtuką asmenys 
privalo sumokėti 15,000 litų. 
Šaltinių teigimu, lėšos būtų 
naudojamos rinkimų kampa
nijai finansuoti. (LŽ, Elta) 

* L ie tuvos pievagrybių 
augintoja i , šiemet pradėję 
eksportą į Europos Sąjungą, 
teigia a t radę milžiniškų šio 
verslo galimybių ir prognozuo
ja , kad grybynų šalyje pradės 

V y r i a u s y b ė d e l s i a t v i r t i n t i „Gazprom" 
„ L i e t u v o s dujų" p i r k ė j u 

Atkelta i š 1 ps l . nuolat kvietimu šį šeštadienį į Lie-

JAV p r e z i d e n t o v iz i tu i skirt i p in iga i — 
„ g e r i e m s darbams" 

Atke l ta iš 1 psl. 2 mln. viršūnių susitikimo Prahoje, 
litu. nes būtent tiek pinigų kur trys Baltijos valstybės ir 
liko iki metų pabaigos. dar keturios kandidatės į Rytų 

Pasak Lietuvos ir JAV d:~ L — *•' ' 

pabrėžia, kad Rusijos susivie
nijimui nė ra ypa t inga i svarbu 
įsitvirtinti „Lietuvos dujose". 
„Jis turi čia interesų, bet jų 

tuvą pamedžioti atvyks „Gaz-
prom" valdybos pirmininko 
pavaduotojas Aleksandr Ria-
zanov, atsakingas už „Lietu-

įgyvendinimui nebūt ina eiti į vos dujų" projektą ir oponuo-
'Lietuvos dujas ' ", sakė šalti- j an t i s susivienijimo vadovui 

į p -A. c*.^arv u i t i u v \s^< u v x ^ . » VJ . I Į^-

Somatinių šaltinių, preziden
tas G. W. Bush planuoja at
skristi į Vilnių lapkričio 22 

Europos tikisi pakvietimo į 
sąjungą. 

G. W. Bush vizitas Vil-
.-IN.I^H . . . , ...>ą icip^i.^.u —- niuje turėtų baigtis lapkričio 
osios vakarą, iškart po NATO 23-ąją, apie pietus. 

nis, nenorėjęs minėt i savo pa
vardės. 

Vis dėlto Vilniuje t ikimasi, 
kad ..Gazprom" nuos ta ta su
švelnės — neoficialiais duome-

Aleksej Miler, pasirašiusiam 
pasiūlymus „Lietuvos dujų". 
Šis vizitas gali būti viena prie
žasčių, dėl ko vyriausybė šią 
savai tę nesvarsto nutar imo 

nimis, premjero A. Brazausko dėl „Gazprom". 

daugėti. Didžiausią grybyną 
Baltijos valstybėse „Gruzdžių 
pievagrybiai" valdantis šiau
lietis Kęstutis Juščius mano, 
jog ūkininkai galėtų kooperuo
tis ir kar tu eksportuoti pro
dukciją. Mat eksportui reikia 
užauginti pakankamai didelį 
kiekį grybų, kitaip išvežti juos 
neapsimoka. Dalis ūkininkų 
jau spėjo nusivilti didelių in
vesticijų reikalaujančiu, bet 
pageidaujamo pelno nenešan-
čiu verslu ir ketina jo atsisa
kyti — jie laiku nepasėjo pa
kankamo kiekio grybų, be 
to, nuostolių pridarė vasaros 
karščiai. (VŽ, Eltai 

* Sos t inės Profsąjungų 
rūmų savininkai — Lietuvos 
darbininkų sąjunga ir Lietu
vos darbo federacija — ne
pasidalija nei patalpomis, nei 
pinigais. Labiausiai dėl to 
kenčia rūmuose dirbantys me
no kolektyvai, susibūrę į Tau-
rakalnio kultūros centrą. Čia 
jau atjungta elektra, šiluma, 
neteikiamos kitos komuna
linės paslaugos. Tokiomis są
lygomis 20 kolektyvų ruošiasi 
Dainų šventei. Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
tetas pasiūlė centrą perduoti 
Vilniaus miesto savivaldybei. 
Bet ši teigia irgi ne tur in t i pi
nigų. Į ginčą įpainiota Kul
tūros ministerija, kas mėnesį 
kolektyvams skirianti 12,000 
litų. Tačiau pastato šeimi- ! 
ninkams ta i atrodo per maža 
suma. (LŽ, Elta) 

* Po skandalą sukėlus io 
šlapinimosi an t Lietuvos Pre
zidentūros sienos atsistatydi
nęs iš posto Didžiosios Brita
nijos policijos aukštas parei
gūnas Kevin William Pit ar
timiausiu metu tu rė tų būti 
visiškai reabilituotas. „Lietu
vos rytas" iš patikimų šaltinių 
sužinojo, k a d šis asmuo grei
čiausiai galės grįžti į savo 
postą ir tęs t i nepriekaištingą 
30 metų policininko karjerą. 

(LR, Elta) 
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JAV VAIKŲ DAINOS 
Taip vadinasi neseniai 

Lietuvoje pasirodžiusi 80 pus
lapių knygelė, skir ta ame
rikiečių dainoms. Kaip rašo 
šio leidinio autorius ir sudary
tojas Algirdas Klovas įžango
je, jame talpinamos dainelės 
skaitytojui padės geriau pa
žinti JAV „folk" ir ..country" 
muziką, išmokti anglų kalbą. 

Šiame rinkinėlyje dainos 
yra skirstomos į keturias 
grupes: 1. Šeimos dainos (su
augusiųjų dainuojamos vai
kams ir su vaikais). 2. Lop
šinės, 3. Juokų dainos ir žai
dimai. 4. Proginės dainos 
įdainuojamos nuo Kalėdų, 
Naujųjų metų. Velykų ir kitų 
švenčių proga). 

Čia pateikiamos ir dainų 
melodijos (gaidos) su lietu
viškais be' angliškais tekstais 
(juos į lietuvių kalbą vertė 
poetė ir aktorė Birutė 
Marcinkevičiūtė). 

Leidinys yra gausiai iliust
ruotas žinomo fotografo Žino 
Kazėno spalvotomis nuotrau
komis, darytomis Kaliforni
joje, Arizonoje. JAV rytinėse 
valstijose ir kt. Vaizdai tikrai 
puikūs. įdomūs, ne vien tik 
jauniems, bet ir vvresniems. 

Knygelės pradžioje r an 
dame seną amerikiečių dainą 
— „One More River" (lietu
viškame vertime — „Plauk
sime kartu"). ,.Oh! Susanna", 
„The Bear Went Over The 
Mountain". 

Verčiant knygelės pus 
lapius, toliau užtinkame „Bil-
ly Boy", lopšinę. „Hush Little 
Baby" (lietuviškai verčiame 
„Čiūčia liūlia, vaikeli"'. Iš 
humoristinių dainų randame 
— „Old McDonald Had a 
Farm" (lietuviškai — „Senio 
Makdonaldo farma"), „Mister 
Rabbit", „Six Little Ducks" ir 
kt. Proginių dainų skyriuje 
dedamos šios „Peter Cotton-
tail" („Zuikis Pilkaausis") , 
„Ower The River And 
Through The Woods" („Per 
upelius, po miškų kelius"). 
„Jingle Bells" („Din-di-lin, 
varpeliai"). 

Ši knygelė yra pristatoma 
kaip mokymo priemone. Iš
leista UAB „Krontos" Vilniu
je, prisidedant S. Karoso pa
ramos ir labdaros fondui. 
Spausdinta Latvijoje. Leidėjų 
adresas: Pylimo g. 38/1, 2001 
Vilnius. Lietuva. Kaina — 
nepažymėta. 

Šiuo leidiniu turė tų susi
domėti ir Amerikoje gyve
nantis lietuvių j aun imas , ku
ris čia i šspausdin tas daineles 
girdi t ik angliškai. Tėvai ga
lėtų kar tu su savo vaikais jas 
dainuoti l ietuviškai, tokiu bū
du padedant jaunies iems iš
mokti lietuvių kalbą. 

Lietuvoje šis leidinys yra 
ta ikomas anglų kalbos pra-
mokimui, tačiau šiame kraš te 
— pr ie š ingam t iks lui . JAV 
veikiančios l i tuanist inės mo

kyklos šį leidinį irgi galėtų 
naudoti kaip mokomąją prie
monę, nes Amerikoje dainuo
jamųjų populiariųjų dainų 
l ietuviškų tekstų iki šioliai 
neturėjome. Čia, žinoma, ne
norime pasakyti, jog dabar 
reikėtų pradėti mokytis vien 
tik amerikiečių dainas lietu
viškai. 

Leidyklos adresas: UAB 
„Kronta", Pylimo g. 38/1 LT 
2001, Vilnius. 

E. Šulaiti* 
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r9r 
Chicago 

How easy is it to 
As easy as SAS. t . J S ^ 

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

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can eam mileage credit 
with United's Mileage Plūs- or SAS' 
EuroBonus"" frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian Sc*KJ»**v»«n M***< 

A. f A. 
EVA M. KLEVICKAS 

Mirė 2002 m. spalio 15 d. sulaukusi 77 metų. 
Šeima visus, dalyvaujančius laidotuvėse, kviečia su

sir inkti penktadienį, spalio 18 d. 11 vai. ryto religinėms 
apeigoms į Šv. Kazimiero lietuvių kapinių koplyčią, kur 
įvyks ir atsisveikinimas su a.a. Eva. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pa
ž įs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

L i ū d i n t i še ima 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

A. f A. 
VANDA BARONIENĖ 

Mirė 2002 m. spalio 7 d., sulaukusi 90 metų. 
Gimė ir gyveno Lietuvoje, savo dienas palydėjo čia, 

Amerikoje. 
Giliame liūdesyje liko: duktė Gražina su vyru Jur

giu Savickiai, Marija Remienė ir ses. Margarita Barei
kai tė , anūkai ir proanūkai bei visi artimieji Lietuvoje. 

Šv. Mišios už velionės palaikus bus laikomos 
šeštadienį, spalio 19 d. 9 vai. ryto Tėvų Marijonų kop
lyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave„ Chicago, IL. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs

t a m u s dalyvauti šiose Mišiose. 

Liūdinti š e i m a 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

Mirus mielam nuo jaunystės dienų, draugui 

A f A 
ANDRIUI MACKEVIČIUI, 

širdingą užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai, 
senai draugei GENUTEI ir jos visai šeimai, bei 
giminėms. 

Su liūdesiu: 

Danis ir Aldona Buivydai su šeima 
ir krikšto sūnus Vaidis Mongirdas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
ROBERTAS ČEPELĖ 

J a u praėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
Tave atskyrė iš mūsų tarpo ir mus palikai 2001 m. spa
lio 17 d. Gailestingas Dievas tesuteikia Tau amžiną 
ramybę. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį Robertą savo maldose. 

Prisiminimo Mišios bus aukojamos Lietuvoje 
Rimšėje ir Romoje. Spalio 20 d. 9 v.r., Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte ir spalio 20 
d. 10 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Čikagoje. 

Liūdinti žmona O n a , vaikai—Vida, Dal ia, Ri
m a s i r Linas su š e i m o m i s . 

A. t A. 
ANTANUI URBONUI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame užuojautą 
žmonai VANDAI, dukrai, sūnui ir jų artimie
siems. 

Stasė ir Vytas Macys 
Julė ir Algirdas Nakas 

* Nedarbo lygis Lietuvoje 
ned idėjo jau devintą mėnesį 
iš eilės ir spalio 1-ąją buvo 
10.5 procento. Didžiausias ne
darbas spalio pradžioje buvo 
Druskininkuose (24.6 proc. į, o 
mažiausias — Kretingoje (4.4 
proc.). (BNS> 

* L ie tuvo je nustatyta 11 
naujų ž m o g a u s imunodefi
c i to (ŽIV) atvejų, iš kurių 10 
— laisvės atėmimo vietose. 
Šiuo metu Lietuvoje ŽIV diag
nozuota 699 žmonėms — 635 
vyrams ir 64 moterims. (BNS) 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


6 DRAUGAS, 2002 m. spalio 17 d., ke tv i r t ad i en i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

D r a u g o fondas 2002 m. 
spalio 10 d. papildomai išmo
kėjo „Draugo" leidybai 50,000 
dolerių, pagal 5 proc. nuo mi
lijono pagrindinio DF kapitalo 
nutar imą 2002 m. narių suva
žiavime. Šiais metais DF iš
mokėjo 90,000 dolerių „Drau
go" leidybai. 

L i e t u v i ų p r e k y b o s r ū m a i 
(Lithuanian Chamber of Com-
merce of America) savo poky
lyje, kuris vyks spalio 20 d., 
sekmadienį. 4 vai.p.p. Willow-
brook Ballroom salėje, pa
gerbs 15 lietuviškų organi
zacijų. Bilietus užsisakykite 
skambindami Evelinai Oželie-
nei tel. 773-254-7553. 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e 
L e m o n t e sekmadienį, spalio 
27 d., 12 vai. vyks „Derliaus 
pietūs". Tai pietūs, remiantys 
„Vaiko vartų į mokslą" būrelio 
veiklą. Prašome iš anksto už
sisakyti vietas ir sudaryti 
draugų bei giminių stalus, 
skambinant Nijolei Griga
liūnienei, tel. 708-974-1262. 

M u z i k a n t a i , d a i l i n i n k a i 
i r k i t ų s r i č ių m e n i n i n k a i 
kviečiami įsijungti į Amerikos 
lietuvių meno draugijos veik
lą. Galbūt tur i te savų suma
nymų9 Draugija ruošia susi
rinkimą, kuris vyks lapkričio 
1 d., penktadienį, 7 val.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Atvykite ir pasidalin
kite savo mintimis! 

DRAUGO biuletenis 
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8fc<tMia paltu arte teau 

4545 W 83rrJSt 
CNcarjo. IL00S29 

P o p u l i a r u s i s b r o l i ų Šva-
b ų o r k e s t r a s gros LFK „Li-
tuanicos" 52-ųjų gyvavimo 
metų minėjimo pobūvyje Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje šį šeštadienį, spalio 
19 d. Pobūvio metu bus įteikta 
Žukauskų šeimos premija ge
riausiam metų futbolininkui, 
norint pr is imint i daug klubui 
nusipelniusį, anks t i mirusį Jo
ną Žukauską. Bus šalta ir 
ka rš ta vakar ienė ir kt. Vietas 
reikia užsakyt i skambinant 
Laimai Glavinskienei tel. 630-
323-6302. 

P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o n a r i ų 
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s kvie
čiamas spalio 27 d., sekmadie
nį, 12 vai. J a u n i m o centro 
klasėje, p i rmame aukšte. 
Kviečiami visi nar ia i ir nese
niai atvykę panevėžiečiai. 

Šv. K a z i m i e r o l i e tuv ių 
k a p i n i ų s a v i n i n k ų sus i r i n 
k i m a s vyks spalio 20 d., sek
madienį, 12:30 vai.p.p. Jauni
mo centre Čikagoje. Prašome 
visą visuomenę dalyvauti . Su
sirinkimą rengia Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinių sklypų sa
vininkų draugija. 

A l d o n a i r V y t a s Š a r k o s , 
gyvenantys, Cashiers , NC, 
Draugo fondo rudens vajui at
siuntė 200 dol. prie ankstes
nių 1,000 dol. įnašų ir tapo 
g a r b ė s n a r i a i s . Sveikiname 
naujus DF garbės nar ius ir 
dėkojame už fondo auginimą. 

ATSISVEIKINS 
VYSK. H. DUMPYS 

Po daugelio metų darbo 
Viešpaties Dievo paski r tame 
„Tėviškės vynuogyne" ir po 
paskut iniu laiku pašlijusios 
sveikatos vyskupas Hansas 
Dumpys š.m. spalio 20 d. pa
maldų metu n u m a t o atsisvei
kinti Tėviškės parapijos baž
nyčioje, ka ip šios parapijos 
klebonas, su parapija , perleis
damas pareigas j aunesn iam iš 
Lietuvos a tvykstančiam dvasi
ninkui. Išeivijos lietuvių evan
gelikų-liuteronų bažnyčios 
vyskupo pareigas j is tikisi 
galėsiąs dar tęst i iki ateinan
čio bažnytinio sinodo narių 
suvažiavimo. 

Tėviškės parapijos taryba 
kviečia visus parapijiečius, 
taip pat ir svečius dalyvauti 
šiose nepapras tose pamaldose 
ir po pamaldų vaišėse parapi
jos salėje. Pageidaut ina , kad 
apie dalyvavimą vaišėse būtų 
praneš ta kiek gal in t anksčiau 
šios parapijos telefono nume
riu. 

V. B. 

22-a jame Atei t ies akade 
m i n i a m e savai tgalyje Atei
tininkų namuose, Lemont, IL, 
sekmadienį, spalio 27 d., 1:45 
vai. p.p. vyks svarstybos „Ži-
niasklaida Lietuvoje ir JAV: 
panašumai ir skirtumai". 
Svarstybose dalyvauja patyrę 
žurnalistai ir redaktoriai Da
nute Bindokienė, Arvydas Re-
neckis ir Leonas Narbutis. 
Ateities savaitgalis vyks spa
lio 26-27 d. Čikagos ir apylin
kių lietuvių visuomenė kvie
čiama savaitgalyje dalyvauti. 

BALFo XXV seimas įvyksta š.m. spalio 26 ir 27 d. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw Ave., 
Ohicago. IL. BALFas kviečia visus Čikagos ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti seime ir vakarienėje. Susipažinimui pateikiame seimo 
programą: 

Spalio 26 d. — šeštadienis 
8:30 v.r — BALFo direktorių priešseiminis posėdis. 
9 v.r. — Registracija. 
9:30 v.r. — Seimo atidarymas — direktorių pirm. Rimtautas 

Dabšys: Invokacija — kun. Jonas Kuzinskas. vicepirmininkas; 
Mirusiųjų pagerbimas — kun. Jonas Juozupaitis, vicepirminin
kas: Garbes ir darbo prezidiumo pristatymas; Sveikinimai; Man
datų ir balsų skaičiavimo komisijų pristatymas; Vardošaukis — 
mandatų įteikimas; Darbotvarkės skaitymas ir priėmimas; Man
datų komisijos pranešimas, praėjusio seimo protokolo priėmi
mas: Paskaita „Istorinis žvilgsnis į BALFą ir jo veiklą" — Juozas 
Baužys. 

12-1 v. p.p. — Pietų pertrauka ir bendra nuotrauka; 
1:30 v. p.p. — Centro valdybos, komisijų ir skyrių pranešimai; 

Skyrių pirmininkų pranešimai; Diskusijos dėl pranešimų ir pra
nešimų priėmimas; Direktorių rinkimas; Einamieji reikalai — 
klausimai, sumanymai, ateities planai; Darbo posėdžių užda
rymas. 

6 v.v. —Iškilminga vakarienė. Paradise Banąuet salėje, 9220 
S. Harlem, Bridgevievv, IL (netoli nuo Marąuette Parko apyl.) 
(įvažiavimas iš 92nd St., ne iš Harlem Ave.) 

Spalio 27 d. — sekmadienis 
10:30 v.r. —Iškilmingos šv. Mišios Švc. M. Marijos Gimimo 

,..i:•ipij'.s bažnyčioje, Marąuette Parke. Tuoj po Mišių — Seimo 
i/ii;tn>n'.:isis posėdis parapijos salėje, naujų direktorių ir naujos 

< ( ;,! ro valdybos pristatymas 
'• ik.iru.Tics bilietus galima įsigyti BALFo įstaigoje arba BALFo 

s k v iuns i -

AScrtra JT irto t i 
Č i k a g o s menin inka i i r 

n e p e l n o s iek ianč ios m e n i 
n i n k ų o rgan izac i jos kviečia
mos užpildyti prašymus 2003 
metų stipendijoms ir paramai 
gauti. Community Arts Assis-
tance programa iCAAP.1 su
teiks iki 1.000 dol. kitų metų 
atskirų menininkų ar organi
zacijų projektams. Prašytojai 
turi būti Čikagos gyventojai 
i bent 6 mėnesius t. meno orga
nizacijos tur i veikti Čikagoje 
ir turėti galiojantį „Federal 
Employer Identification" nu
merį. Prašymo formas galite 
gauti Ghicago Cultural Cen-
ter. 78 E. Washington St. (4 
aukšte) ir da r 34 Čikagos vie
tose, ta rp jų ir Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje 16500 
S. Pulaski Rd.). Formos bus 
padedamos užpildyti lapkričio 
6-14 d. Paskutinė prašymų 
priėmimo diena - gruodžio 5-
oji. penktadienis. Daugiau in
formacijos tel. 312-744*1742, 
312-744-6630 arba internete 
www. cityofchicago.org i 
CulturalAffairs I 

„ C h i c a g l o " brošiūrą, ku
rioje išdėstyti visi svarbiausie
ji Čikagos miesto ruošiami 
renginiai, vyksiantys iki gruo
džio 3 1 d . , galite įsigyti skam
binant tel. 1-877-chicago (1-
877-244-2246) arba internete 
wuw.877chicago.com Šias bro
šiūras galite įsigyti ir turistų 
informacijos centruose, kurių 
adresai: Chicago VVater 
Works. 163 East Pearson 
Street (prie Michigan Ave.); 
Chicago Cultural Center, 77 
East Randolph Street ir „Ex-
plore Chicago" kioske, kuris 
įsikūręs „Sears" parduotuvėje. 
2 North State Street. 

Skelbimai 
• N a m a m s pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais nuo
šimčiais. Kreipkitės į Mutua l 
Fede ra l Savings, 2212 West 
Cermak Road. Tel. (773) 847-
7747. 

• 27 c e n t a i skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cn t JAV, 24 vai. 
p e r p a r ą , 7 dienas p e r 
s ava i t ę , 6 sekundžių in t e r 
v a l a i . Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Te l . 708-386-0556. 
T R A N S P O I N T — p a t i k i 
m i a u s i a s ryšys su L ie tuva 
bei v i su pasaul iu! 

x K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
l i e t u v i š k ų mokyklų p a r a 
ma i per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $250 — Angelika Dudė
nas. $65 — Halina Dilienė. 
$50 — Ona Adomaitiene. Jur
gis ir Dalia Anysas, Leonar
das Gerulaitis. Meta Linkus, 
Kęstutis Kriaučiūnas. Halina 
Milaknis. $25 — Vandelinas 
Domanskis, Juozas Kojelis. 
Regina Taunys. $20 — Juozas 
Ardys. William Schmalstieg, 
Aleksandras Verikas. $10 — 
Zigmas ir Virginia Grybinas. 
VValter Kasparaitis, Sofija 
Klevas. Victoras ir Brone 
Motušis. Alfonsas ir Regina 
Petrut is . Elena Radzevičiūte. 
$5 — Apolinaras Bagdonas. 
Antanina Skruodys. Dėkojame 
visiems rėmėjams „Kara 
l i a u č i a u s k raš to l ietuvy
bei" , 1394 Middleburg, ( t . . 
N a p e r v i l l e . IL 60540-7011. 

KUN. Z. PAULAUSKAS — PAS CICERO 
LIETUVIUS 

Kazimieras Mizgiris, dr Romualdas Povilaitis ir dr. Leonidas Ragas Gin
taro parodos atidaryme spalio o d Lietuvių dailės muziejuje. 

Jono Kuprio nuotr. 

DAUGL\U GINTARO Į ČIKAGĄ 
Porą savaitgalių PLC, Le

monte, Lietuvių dailės muzie
juje, JAV LB Kultūros tary
bos pastangomis ir Lietuvių 
fondo parama gėrėjomės įdo
mia gintaro meno dirbinių pa
roda. Puikus šios parodos sa
vininkų, menininkų Virgini
jos ir Kazimiero Mizgirių apy
tikriai 100,000 dol. vertes gin
taro dirbinių rinkinys. Jį ma
čiusieji paaukoto laiko tikrai 
neapgaili. Turėtų gailėtis ne
mačiusieji — lankytojų galėjo 
būti žymiai daugiau. Tačiau 
j ie galės atsigriebti kita pana
šia dovana — taip pat gintaru 
iš Lietuvos. Netrukus turėsi
me progą išvysti panašią gin
ta ro šiandien madingų komer
cinių dirbinių parodą. 

J ą į Čikagos apylinkes atve
ža gintaro papuošalų gamybos 
bendrovė „Amber by Mažuk-
na-Grikpėdžiai", kurios savi
ninkas Aleksas Mažukna pats 
projektuoja, o jo sutelktas spe
cialistų būrys gamina labai 
skoningus karolius, apyran
kes, žiedus, sages, auskarus. 
Bendrovės centras —Kaune, 
skyriai — Palangoje ir Šiau
liuose. Gaminiai skirti tik už
sieniui. Kasmet parodos vyks
ta Japonijoje, Taivanyje, Itali
joje, Vokietijoje. Taip pat ir 

Ak, t as Mamos maistas! 
Gražiausia ir skaniausia Ma
mos virtuvė! Gal ta virtuvė 
dabar elektrinė, o gal iš savo 
žemės molio išmūryta ir beržo 
malkomis kū renama ir šaka
liais apšviečiama. Gal nuo pe
čiaus a tneštas maistas deda
mas ant porcelianinių lėkščių 
su keramikos raižiniais, o gal 
sudėtas į medinį dubenėlį, ku
rį raižė trys senolių kartos. 
Šis kepsnys visados kvepia ne
pažabotu namų ilgesiu ir spin
duliuojančia mamos meile. 

Todėl ir lekia į mamos vir
tuvę pasaulinio garso pianistė 
iš Paryžiaus, pasiilgusi savo 
vaikystės gražiausių dienų — 
mamos meilės, kugelio ir ce
pelinų. Lekia namo iš Berlyno 
žymiausiųjų tarpe garsėjanti 
solistė, kad apglėbtų saviškius 
ir karališkose vaišėse para
gautų kugelio, cepelinų, duo
nos... Lekia milijonieriai krep
šininkai. 

Šį sekmadienį sulėks visa 
Čikagos Lietuva iš dulkėto 
miesto ir priemiesčių į Mar
ąuette Parko BALFo skyriaus 
rengiamus Mamos virtuvės 
pagamintus kugelio pietus, 
kurie bus kepami pagal trečio
sios kartos Močiutės maisto 
receptų rinkinį. Po 10:30 vai. 
r. šv. Mišių, visų žingsniai te
gul veda į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salę, tegul 
skamba BALFo daina. 

* * * • 

Prieš daugelį metų į Cleve-
lande ruošto BALFo priešsei-
minį susipažinimo vakarą atė
jo iš Lietuvos atvykusi buvusi 
tremtinė, Aukščiausiosios Ta
rybos narė, žymi operos solis
tė. 

Žaibu kryžiavosi akių 
žvilgsniai, kai atėjusi solistė, 
artistiškai išskėtusi rankas, 
lyg iš arijos uždainavo: „Tai 
jūs tas bendras 'Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas), 
kuris slopo šalpos organizaci-

Amerikoje. Kai kuriose vieto
vėse bendrovė jau įšokusi į 
aukščiausių pakopų deimanti
nių papuošalų parodas. J a u 
keleri metai Amerikoje Lietu
vos gintaro komerciniai dirbi
niai rodomi Miami, Denver, 
Las Vegas („Mirage" viešbu
tyje). Šiemet pirmą kartą 
Aleksui Mažuknai pasisekė 
įsiveržti į Čikagos rinką. „Am
ber by Mažukna" meną maty
sim bendroje komercinėje pa
rodoje „Donai E. Stevens Con-
vention Center", 9300 Wil-
liams Str. Rosemont, IL. J i 
prasidės spalio 24 d. ir tęsis 
iki spalio 28 d. Atidaryta bus 
kiekvieną dieną nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5:30 vai. po pietų. Lie
tuvių būdelės (Stand) numeris 
5436-5437. 

Apžiūrėję parodą ir susipa
žinę su jaunais lietuviais, 
energingai besiskinančiais ke
lius į pasaulinę papuošalų 
rinką, jų mėgėjai galės ir įsi
gyti. Tačiau iš tolimo šiaurės 
Lietuvos kaimo kilęs, savo ga
bumais į pasaulį Lietuvai gerą 
vardą nešantis verslininkas 
labiau norėtų su Čikagos lie
tuviais susipažinti ir parodyti 
j iems savo komercinį meną. 
Tad šios retos progos siūlyčiau 
nepraleisti . B r o n i u s N a i n y s 

BALFO KUGELIS 
jos pilnąpavadinimą.tik Bend
ro pavarde pasipuošęs. Tai jūs 
tie, kurie Sibire mums gyvybę 
išgelbėjote"... — po to puolė 
bučiuoti BALFo pirmininkę 
Marią Rudienę. 

Solistė tęsė savo ariją. Pasa
kojo, kad kartą Sibiro mirties 
slenkstį peržengus, lyg iš Dan
gaus nusėdo į jų krypuojantį 
stalų taukų ir lašinių, dvi rie
šuto medžio dėželės, atsiųstos 
„BENDRO" iš Danijos (BALFas 
slėpė ir keitė išsiuntimo vie
tas). Taukų kvapą užuodę, su
lėkė miestelio, kaimo gyvento
jai nešini bulvių maišais, išsi
nešdami į rusiškus dubenėlius 
susidėję kugelius ir cepelinus, 
giedodami ir dėkodami Dievui 
ir B-E-N-D-R-0 vardą minė
dami. 

Staugė Sibiro vilkai ir mur
mėjo meškos. Dangaus skliau
tuose su „BENDRAS" daina lin
gavo žvaigždynas, trimitavo 
Angelai sargai. Taip kalbėjo 
žymioji solistė. VK 

Nors kun. Žydrūnas Pau
lauskas iš Lietuvos į Čikagą 
atvažiavo tik rugsėjo 26 d., 
tačiau spalio pirmąjį sekma
dienį jis atvyko į Cicero ir Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
pasakė pamokslą, o po pamal
dų dalyvavo tradiciniame lie
tuvių susibūrime — „kavu
tėje". 

Šį naują dvasininką iš tėvy
nės atsivežė dabar Sv. Antano 
parapijos lietuvių sielovados 
reikalais besirūpinantis kun. 
Jaunius Kelpšas (jis pavaduo
ja Lietuvon dėstyti išvykusį 
kun. dr. Kęstutį Trimaką). 
Beje, šis Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje 
besidarbuojantis kunigas lap
kričio mėnesį dvi savaites ža
da praleisti pas savo gimines 
tolimojoje Australijoje, tad 
kun. Ž. Paulauskas pakeis 
kun. J. Kelpšą Brighton Parko 
ir Cicero parapijose. 

Naująjį svečią iš Lietuvos 
Cicero lietuvių susitikime pri
statė jo draugas dar iš kunigų 
seminarijos laikų — kun. J. 
Kelpšas. Kaip buvo pranešta, 
kun. Ž. Paulauskas į Čikagą 
atkeliavo studijų reikalais ir 
apsigyveno Čikagos universi
teto (University of Chicago) 
rajone — Hyde Parke. Jis Či
kagos universiteto katalikų 
centre ruošis doktorantūrai, 
nes Vytauto Didžiojo universi
tete jau yra įsigijęs magistro 
laipsnį. Kun. Z. Paulauskui 
pasisekė gauti akademines 
atostogas metams ir jas jis no
ri išnaudoti studijoms Čikago
je. 

Pats kun. Ž. Paulauskas pa
sipasakojo apie save ir lig
šiolinius darbus bei pasieki
mus tėvynėje. Nepaisant am
žiaus, po kunigo šventimų jis 
j au yra spėjęs daug kur pabu
voti. Kilęs iš Raseinių, kun. Ž. 
Paulauskas darbavosi Radvi
liškyje, Kėdainiuose, Kaune, 
net buvo Pravieniškių koloni
jos kapelionu. Pažymėjo, kad 
jo doktorato tema gana reta, 
liečianti pastoraciją ligonių 
tarpe. Ja i medžiagos ieškoti 
j is kaip tik atvažiavo į šį kraš
tą. 

Kalbėtojas pažvelgė į religi
nį gyvenimą Lietuvoje, atsakė 
į susirinkusiųjų klausimus, 

kurių čia netrūko. Kaip pa
prastai , susirinkimą vedė dr. 
Petras Kisielius. Jis progra
mos pradžioje pristatė parapi
jos kleboną kun. Jim Kastigar, 
kuris per lietuviškas pamal
das kalbėjo šiuo metu Čikagos 
arkivyskupijoje vykdomo va
jaus reikalu (vertėjavo Aldona 
Zailskaitė). Jau ilgą laiką lie
tuvių tarpe nesirodęs šis Šv. 
Antano parapijos klebonas 
pažymėjo, kad parapijai reikia 
surinkti arti pusės milijono 
dolerių. 

Baigiantis šiam susibūrimui 
buvo atsisveikinta su aktyvia 
nare Laima Bareikiene, kuri 
apleidžia Cicero (gal tik laiki
nai). Taip pat buvo pasi
džiaugta, jog po ilgesnės per
traukos (dėl ligos) vėl į saviš
kių tarpą galėjo sugrįžti žino
ma Cicero lietuvių veikėja dr. 
Bronė Motušienė. Ji čia susi
rinkusiems tarė padėkos žo
džių. 

Ed. Šulai t is 

Iš arti Ir troli' 

DAILĖS PARODA 

Spalio 27 d. 12 vai. Los An
geles Sv. Kazimiero parapijos 
salėje vyks Irenos Raulinaitie-
nės dailės paroda. Šią kasmeti
nę parodą ruošia Los Angeles 
ateitininkai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankvti. 

Kun. Žydrūnas Paulauskas - Šv. 
Antano bažnyčioje spalio 6 d. 

E. Šulaičio nuotr. 

„Aš v i s a d a kelyje.. ." - tie 
mirties patale vokiškai ištarti 
Prano Domšaičio žodžiai, kaip 
geriausiai nusakantys daili
ninko būties ir kūrybos esmę, 
nuolat kartojami daugumos 
autorių, rašančių apie šį Ma
žosios Lietuvos žemės sūnų. 
Šiais žodžiais savo knygą apie 
kūrėją pradėjo ir dailėtyrinin
kė Laima Bialopetravičienė. 
pasakojanti apie P. Domšaičio 
kūrybos kelią ir veiksnius, 
nulėmusius jo pasaulėvaizdį. 
Po karo tapusio vienu žymiau
sių Pietų Afrikos dailininkų P. 
Domšaičio tapybos, grafikos 
darbus bei piešinius, papildy
tus nematytais darbais, galė
site matyti parodoje, spalio 2('-> 
- lapkričio 24 d. veiksiančioje 
Lietiniu dailės muzirjujf. Le
monte Parodos at idarymas -
spalio 26 d . šestadif n), 'i \,il 

Adv Saulius Kuprys Cicero lietuvių susirinkime spalio 6 d Sėdi Stefa Ki
sieliene ir Aleksas Šatas E. Šulaičio nuotr. 
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