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Baltijos valstybių prezidentams 
Bulgarijoje buvo iškilusi grėsmė

Sofia, spalio 6 d. (BNS) —
Trijų Baltuos valstybių prezi
dentams, kurie Sofijojė daly
vavo kandidačių į NATO 
aukščiausio lygio susitikime, 
buvo iškilęs pavojus, nes prie 
Bulgarijos sostinės viešbučio, 
kuriame jie nakvojo, policija 
sulaikė ginkluotą vyrą.

Baltįjos valstybių vadovai —
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Latvijos prezidentė 
Vaira Vykė-Freiberga ir Esti
jos prezidentas Lennart Meri 
— buvo apsistoję Sofijos „Hil- 
ton” viešbutyje, prie kurio 
Bulgarijos policija sulaikė gin
kluotą vyrą, galbūt turėjusį 
piktų kėslų.

Prezidentus Sofijoje saugojo 
asmens sargybiniai.

„Itin pavojingas nusikaltėlis, 
ginkluotas automatiniu šautu
vu ‘Scorpio’ su 40 šovinfų ir 
duslintuvu, ketvirtadienį va
kare buvo suimtas netoli ‘Hil- 
ton’ viešbučio, kuriame buvo 
apsistoję prezidentai”, pa
reiškė Bulgarijos Vidaus rei
kalų ministerijos generalinis 
sekretorius Boiko Borisov.
„Vyras susigrūmė su ban
dančiais* jį suimti policininkais 
ir vienam pareigūnui sulaužė 
ranką”, sakė B. Borisov. Jis 
atsisakė nurodyti įtariamojo 
tapatybę ar tautybę, kad ne-

būtų pakenkta tyrimui.
Viršūnių susitikime Bulgari

jos sostinėje penktadienį daly
vavo Lietuvos, Latvijos, Esti- 

’jos, Slovakijos, Slovėnijos Ru
munijos, Kroatijos, Makedoni
jos, Albanijos ir Bulgarijos 
prezidentai. Susitikime taip 
pat apsilankė NATO generali
nis sekretorius George Ro- 
bertson.

Bulgaruos policijos viršinin
kas generolas Vasil Vasilev 
sakė, jog saugumo tarnybos 
įspėjo, kad į Sofiją atvyko 
globalizacijos priešininkų. Pa
dedant Europos saugumo tar
nyboms, bulgarų saugumo 
darbuotojams Intemet’e pa
vyko aptikti svetainę „Phan- 
tom”, kurioje buvo informaci
jos apie susitikimą Bulgarijos 
sostinėje.

Tuo tarpu Bulgarijos valsty
binės saugumo tarnybos virši
ninkas generolas Dimitar Vla- 
dimirov sakė, kad „iš užsienio” 
jis gavęs informacįją, kad gali 
būti ketinama nužudyti vieną 
į vadinamojo Vilniaus dešim
tuko viršūnių susitikimą at
vykusį prezidentą. „Dėl saugu
mo sumetimų jis buvo perkel
tas į kitą, saugesnę vietą”, 
sakė jis, nenurodęs nei vals
tybės vadovo, nei viešbučio, 
kur jis buvo apsistojęs.

JAV aukšto rango karininkų delegaciją pirmadienį priėmė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

JAV generolas dėkoja už 
Lietuvos paramą kovoje prieš 

terorizmą
Vilnius, spalio 8 d. (BNS) nę.

Panevėžyje nusikaltėlis įkaitais 
paėmė du žmones

Panevėžys, spalio 8 d. 
(BNS) — Pirmadienį ryte pa
vojingi nusikaltėliai — 31 me
tų Romas Zamolskis ir 25 me
tų Virginijus Savickis — Pa

baigoje Kaune vidurinės mo-. 
kyklos kieme šūviais sužeidė 2 
policininkus. Įtariama, kad 
rugpjūčio 4 d., sprukdami nuo 
pareigūnų, jie nušovė Vytauto

nevėžyje apšaudė policijos pa- t Didžiojo universitetę studen-
trulius. Pareigūnai irgi palei
do šūvius. R. Zamolskis ir V. 
Savickis buvo pastebėti va
žiuojantys taksi. Jie ėmė šau
dyti, kai pareigūnai bandė 
stabdyti automobilį. Iššokę iš 
automobilio, vyrai nubėgo į 
skirtingas puses.

Pasak Panevėžio policijos, 
vienas įtariamųjų slėpėsi Ra
mygalos gatvės 48 name, o ki
tas — Sirupio gatvėje. R. Za- 
molskiui pavyko pasprukti iš 
namo Sirupio gatvėje. Ten įsi
veržę pareigūnai nusikaltėlio 
neberado. Manoma, kad bėg
lys yra sužeistas ir ginkluotas.

Panevėžio policijos pareigū
nai paragino iš miesto išvyks
tančius vairuotojus neimti pa
keleivių. Ieškodami pavojingo 
ir sužeisto R. Zamolskio, Pa
nevėžio miškus ir laukus „šu
kuoja” kariai. Mieste sutelktos 
didelės miesto ir rajono polici
jos ir specialiųjų tarnybų pajė
gos.

Įkaitais senutę invalidę ir 
14-metį moksleivį bute Pane
vėžyje, Ramygalos gatvėje, lai
kantis Virginijus Savickis tei
gia gyvas nepasiduosiąs, nes 
neturįs ko prarasti. V. Savic
kiui pareigūnai perdavė mobi
laus ryšio telefoną, paimti 
maistą jis atsisakė. Policijos 
generalinis komisaras Vytau
tas Grigaravičius sakė, kad su 
V. Savickiu užmegztas ryšys, 
vyksta derybos. Jam buvo siū
loma paleisti močiutę ir ber
niuką mainais į įkaitus-sava- 
norius, tačiau pasiūlymą jis 
atmetė.
Greitojo reagavimo rinktinės 

„Aras” pareigūnai apsupo 
daugiabutį namą, kuriame yra 
nusikaltėlis su įkaitais.

R. Zamolskis ir V. Savickis 
įtariami įvykdę ne vieną Lie
tuvą sukrėtusį nusikaltimą. 
Manoma, kad jie rugsėjo pa-

tą, liepos 25 d. „Lita-West” 
metalo supirktuvėje nužudė 
dar 2 žmones. Birželį prie 
Operos ir baleto teatro Vil
niuje nusikaltėliai pasikėsino 
į dviejų policijos pareigūnų gy
vybes.

Abu nusikaltėliai yra gydyti 
psichiatrijos ligoninėse, medi
kai juos apibūdina kaip nepa
stovios psichikos žmones. Ma
noma, kad jie susipažino, kai 
gydėsi psichiatrinėse ligoni
nėse.

* Vilniuje pirmadienį po
vidurdienio melagingai buvo 
pagrasinta sprogimu Lietuvos 
avialinįjų kasų pastate Uk
mergės gatvėje. Kitas anoni
mo skambutis pranešė apie 
sprogmenį Gabijos gimnazi
joje. (BNS)

* Nužudyto kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus pavog
tos meno kolekcijos ieškantys 
pareigūnai vis labiau stumiasi 
į priekį. Sulaikytas dar vienas 
kaunietis — 48 metų Edmun
das Burda. Jis kaltinamas 
kelių pavogtų paveikslų kon
trabanda. E. Burda yra gana 
artimas pagrindinės bylos kal
tinamosios Onos Daujotienės 
ir jos artimųjų šeimos drau
gas. (LR, Elta)

* Panevėžio „talpinių”
gaujos vadeiva Algimantas 
Vertelka kaupia medžiagą ir 
ketina kreiptis į Europos Žmo
gaus teisių Teismą Strasbūre. 
Žengti šį* žingsnį jį paskatino 
Aukščiausiojo teismo sprendi
mas nutraukti baudžiamąją 
bylą, kurioje A. Vertelka buvo 
kaltinamas neteisėtai įsigijęs 
ir laikęs narkotines medžia
gas. (LA, Elta)

* Dėl Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės trenerio 
posto kovojama įvairiais gink
lais. Vienu jų tapo anonimi-

— Nepaisant JAV ir Di
džiosios Britanijos pradėtos 
karinės kampanijos Afganis
tane, JAV karinis atstovas at
vyko į Lietuvą. Vilniuje pir
madienį prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė JAV gene
rolą leitenantą Timothy A. 
Kinnan, kuris atstovauja 
Amerikai NATO kariniame 
komitete.

Anot JAV generolo leitenan
to, pokalbyje su prezidentu V. 
Adamkumi buvo aptartos poli
tinės ir karinės naujienos bei 
Lietuvos pasirengimas narys
tei NATO.

„Mano pastebėjimai yra la
bai teigiami — Krašto apsau
gos ministerija, Gynybos šta
bas dirba labai sunkiai, kad 
priimtų sunkius sprendimus”, 
sakė T. A. Kinnan, vizito Lie
tuvoje metu susipažinęs su 
KAM darbu, karinėmis pajė
gomis.

Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas majoras Jonas 
Kronkaitis teigė, kad JAV 
kariškis padėkojo už Lietuvos 
paramą Jungtinėms Valsti
joms, pasveikino Lietuvos pa
siryžimą kovoti su terorizmu.

Pasak užsienio reikalų vice
ministro Giedriaus Čekuolio, 
pokalbyje su prezidentu tei
giamai įvertintas Rusijos 
nuostatos NATO plėtros at
žvilgiu švelnėjimas.

„Generolas prezidentui dar 
kartą oficialiai pakartojo, kad 
nė viena šalis nebus palikta 
šalikelėje nuo NATO plėtros ir 
šalys — ne NATO narės — ne
turi veto teisės”, sakė G. Če- 
kuolis.

Susitikime su krašto apsau
gos ministru Linu Linke
vičiumi T. Kinnan dar kartą 
patikino, kad prasidėję kari
niai veiksmai prieš teroriz
mą nesustabdys numatytos 
NATO plėtros. Jis pažymėjo, 
kad dėl naujų narių pakvieti
mo bus priimtas politinis 
sprendimas, tačiau bus atsi
žvelgiama ir į kariškių nuomo-
niai grasinimai telefonu. Lig
šiolinis rinktinės trenerio pir
masis asistentas 45 metų An
tanas Sireika atsisako kopti 
karjeros laiptais ir perimti 
jam siūlomas atsistatydinusio 
trenerio Jono Kazlausko pa
reigas. Jau beveik apsispren
dusi išmėginti savo galimybes 
naujame darbe, „Šiaulių” ko
mandos trenerį, atrodo, išmu
šė iš vėžių grasinantis anoni
minis skambutis iš ‘Kauno.

(LR, Elta)

L. Linkevičius susitikime 
teigė, kad Lietuvos žmonės 
yra nusiteikę ne tik naudotis 
narystės NATO teikiamomis 
saugumo garantijomis, bet ir 
prisiimti atsakomybę, o pas
tarųjų mėnesių įvykiai nepa
veikė Lietuvos visuomenėje 
vyraujančios teigiamos nuo
monės apie NATO. L. Linke
vičius paprašė, kad būtų tęsia
ma JAV specialistų pagalba 
Lietuvai. Iki šiol jie suteikė 
didelę paramą Lietuvos krašto 
apsaugai rengiantis narystei 
NATO.

* Grūto parko įkūrėjo 58 
metų Viliumo Malinausko 
darbas — Varėnos rajone su
rinkta sovietinių statulų ko
lekcija — įvertintas Nobelio 
taikos premija. Tiesa, ne 
tikrąja, o alternatyviąja, kurią 
skiria JAV Harvardo universi
tetas. Premija lietuviui versli
ninkui buvo įteikta spalio 4 d.
Bostone. (LR, R, LŽ)

* Pastaruoju meta kri
tiškai nusiteikęs Centro 
sąjungos vadovas Kęstutis 
Glaveckas rado naują taikinį.
Po nevykusio bandymo pa
skelbti nepasitikėjimą sveika
tos apsaugos ministrui Kons
tantinui Romualdui Dobro
volskiui centristas ėmė pulti 
vyriausiąjį euroderybininką,
Europos reikalų komiteto ge
neralinį direktorių Petrą Aiiš- 
trevičių. K. Glaveckas pa
reiškė, kad euroderybininkui 
trūksta patirties bei veiklos 
viešumo. (LR, Elta)

* Baigę aukštuosius moks
lus, lietuviai išvyksta ieš
koti darbo svetur. Prieš dvi sa
vaites „Iš Lietuvos kilusių vo
kiečių bendrija” („Landsman- 
nschft der Deuteschenans Li- 
tauen”). surengė seminarą 
Kauno studentams, tyrinėjo jų 
požiūrį į ateitį. Vokiečiai labai 
nustebo, kad visi studentai sa
kė po studijų emigruosią, 
ieškosią darbo Europos Są
jungos valstybėse, nes Lietu
voje nematą jokios perspekty
vos. Vokiečiai stebėjosi, kad 
Lietuva moko savo vaikus už
sieniui. „Kam jums tos iš
laidos?” klausė jie. (LA,Elta)

* Pagirių muzikos mo
kykloje Mokytojų dienos 
šventė vyko gana romantiškai: 
degė žvakelės ir net žibalinė 
lempa. Tačiau tie atributai 
nuo šių metų vasario pradžios 
tapo kasdieniai ir būtini, mat 
už skolas Vilniaus rajono elek
tros tinklai nubaudė muzikus
— išjungė elektrą. (LŽ, Elta) daugiabučius

* JAV ir Vakarų Europos 
valstybėse paplitusi tradici
ja rengti valstybinius maldos 
pusryčius pirmą kartą pasiekė 
ir Lietuvos prezidentūrą. Sek
madienį tokiame renginyje 
dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus bei grupė Lietuvos 
ir užsienio politikų, versli
ninkų, jaunimo atstovų. Kartu 
jie pasivaišino sumuštiniais, 
kava ir arbata. (LR, Elta)

* Nepaisant suartėjimo 
su Vakarais ženklų, Rusija 
nekeičia savo neigiamos nuo
statos dėl planuojamos NATO 
plėtros į Rytus, sakė pirma
dienį Kaune apsilankęs Rusi
jos ambasadorius Lietuvoje 
Jurij Zubakov. „Rusijos pozici
ja išlieka kategoriška — mes 
nesutinkame, kad NATO 
plėstųsi į Rytus, ir Lietuva 
taptų šios organizacijos nare”, 
sakė ambasadorius.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, kad ko
voje prieš tarptautinį teroriz
mą Lietuva yra solidari su 
Amerika ir jos sąjungininkais 
visame pasaulyje, sakoma pir
madienį išplatintame prezi
dento pareiškime. V. Adam
kus pažymi, kad tai nebus 
lengva, tam reikės ir laiko, ir 
pastangų, tačiau nedera dirb
tinai kelti nerimo Lietuvoje. 
Pasak prezidento, visos vals
tybės tarnybos dirba atsakin
gai, sustiprinta Lietuvos sie
nos apsauga, kad būtų išvengi 
ta nelegalių migrantų. <bns>

* Kitų metų biudžete vy
riausybė numato skirti 7 
min. litų kovos su terorizmu 
programai. <bns)

* Buvęs Lietuvos liberalų
sąjungos (LLS) pirmininkas, 
buvęs premjeras Rolandas 
Paksas teigia esąs nusiteikęs 
kelti savo kandidatūrą į parti
jos pirmininkus spalio pabai
goje įvyksiančiame LLS kong
rese, tačiau galutinį sprendi
mą priims atsižvelgdamas į 
partijos skyrių nuomonę. Pa
sak LLS sekretoriato atstovų, 
šiuo metu oficialiai yra iškelti 
trys kandidatai: R. Paksas, 
buvęs partijos pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas ir parla
mentaras Algimantas Matule
vičius. (BNS)

* Vilniečiams, gyvenan
tiems sovietmečiu staty
tuose blokiniuose namuose, 
gali nusišypsoti laimė persi
kraustyti į erdviuš naujos sta
tybos butus. Sostinės meras 
Artūras Zuokas nekilnojamojo 
turto agentūrų bei statybos 
bendrovių vadovams pasiūlė 
imtis gana drastiško projekto 
— nugriauti susidėvėju"us 
stambiaplokščius namas ir 
vietoj jų statyti modernius

(LR, Elta)

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

BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas-Kabulas. Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija 
sekmadienį pradėjo oro atakų seriją prieš taikinius visame Afga
nistane, o JAV prezidentas George W. Bush paskelbė, kad šie 
veiksmai pradeda „ilgalaikę, visapusišką ir negailestingą” kampa
niją prieš terorizmą. Ši ataka buvo rengiama nuo rugsėjo ll-osios 
savižudžių išpuolių JAV, per kuriuos žuvo maždaug 5,600 žmonių. 
JAV teroro aktų rengimu apkaltino Osama bin Laden ir jo kovoto
jų tinklą „ai Qaeda”. Afganistaną valdantis Talibanas buvo apkal
tintas suteikęs prieglobstį O. bin Laden ir teroristams. Per TV pa
rodytame kreipimesi iš Baltųjų rūmų G. W. Bush sakė, kad smū
giai Afganistanui yra preciziškai nutaikyti į karinius objektus ir 
kad JAV iš lėktuvų mėtys maistą vargingiems afganistaniečiams, 
norint parodyti, jog kariauja ne su jais.

Londonas. „Visi 30 objektų, kuriems buvo smogta, buvo kari
niai įrenginiai. Trys jų buvo Kabule ir keturi — arti kitų didelių 
gyvenviečių. 23 objektai buvo atokiose valstybės vietose”, pirma
dienį pareiškė Didžiosios Britanijos gynybos ministras Geoff 
Hoon. Jis pabrėžė, kad sąjungininkai kovoja ne prieš Afganistano 
tautą ar islamą, o prieš Talibaną ir Osama bin Laden.

Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld sek
madienį sakė, jog besislapstantis islamistas Osama bin Laden te
bėra Afganistane. Kalbėdamas ABC laidoje „Good Moming Ame
rica”, jis nuTodė, kad amerikiečių ir britų pajėgos Afganistane 
smogė tik kariniams taikiniams. „Žinome, kad visi taikiniai buvo 
kariniai, priklausantys ‘ai Qaeda’ ir Talibanui. Žinome, kad jie 
daugeliu atžvilgių buvo sėkmingai kliudyti”, sakė jis. CBS laidoje 
„Early Show” jis paneigė Talibano tvirtinimus, kad per atakas žu
vo civiliai gyventojai. „Talibano pareiškimai yra tipiškas melas... 
Jie klaidingai tvirtino, kad numušė kelis lėktuvus, ir tvirtina, kad 
buvo padaryti pašaliniai nuostoliai, o tai taip pat klaidinga”, sakė 
D. Rumsfeld.

Jungtinės Tautos. JAV Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai 
skirtame laiške savo veiksmus Afganistane pateisino JT Chartijos 
straipsniu, kuriame valstybėms garantuojama „pamatinė indivi
dualios ar kolektyvinės savigynos teisė”, pirmadienį pranešė diplo
matai.

Vašingtonas. Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad vaizda
juostėje įrašytas Osama bin Laden kreipimasis dar kartą prime
na, kad būtina kovoti su pasauliniu terorizmu. O. bin Laden ir jo 
padėjėjai vaizdajuostėje, kurią Qataro televizijos „al-Jazeera" pa- 
lydoviAis kanalas parodė netrukus po pirmųjų JAV ir Didžiosios 
Britanijos oro smūgių, sakė: „Prisiekiu Dievu, kad Amerikoje tol 
nebus taikos, kol taika neįsiviešpataus Palestinoje”. O. bin Laden, 
paskelbė Amerikai Jihad’ą (šventąjį karą). „Afganistane buvo vi
durnaktis. Tačiau, žiūrint įrašą, atrodo, kad buvo filmuota dieną, 
ar ne? Akivaizdu, kad įrašas buvo padarytas iš anksto”, teigė Bal
tųjų rūmų atstovas spaudai Ari Fleischer.

Islamabadas. Afganistaną valdančio Talibano kabinetas pir
madienį nusprendė priešintis JAV vadovaujamiems kariniams 
smūgiams. (Talibano vyriausybės neeiliniame posėdyje buvo nu
spręsta sustiprinti karines pozicijas. „Priešinsimės Amerikai taip, 
kaip priešinomės rusams”, sakė Talibano atstovas spaudai mula 
Amira Khan Muttaųi. Talibano kabinetas nusprendė pritarti dva
sininkų raginimui skelbti Jihad’ą (šventąjį karą) puolimo atveju.

Jeruzalė. Aukštas palestiniečių pareigūnas pirmadienį po ame
rikiečių ir britų atakų Afganistane sakė, kad palestiniečiai atmeta 
Osama bin Laden bandymą susieti jų reikalą su būsimais iš
puoliais prieš JAV. „Girdėjau, ką vakar sakė bin Laden”, sakė pa
lestiniečių informacijos ministras Yasser Abed Rabbo. „Tai tiesa, 
kad Palestinoje (Izraelis) kiekvieną dieną griebiasi priespaudos, 
terorizmo ir žudymų, tačiau tai nepateisina tų, kurie žudo ar tero
rizuoja civilius gyventojus Vašingtone, New Yorke ar bet kurioje 
kitoje vietoje”, pažymėjo jis.

Tobdara, Afganistanas. Pakiliai nusiteikusios Afganistano 
opozicijos pajėgos, kurios įgijo persvarą po JAV vadovaujamos 
koalicijos raketų atakų, pirmadienį pradėjo pulti į šiaurę nuo Ka
bulo esančias Talibano pozicijas ir tvirtino, kad sostinė gali atitek
ti joms jau po kelių dienų. Šiaurės sąjungos, arba Jungtinio fron
to, pajėgos atakavo Talibano pozicijas raketomis. Kariuomenei 
įsakyta būti parengtyje, ruošiantis numatomam pėstininkų puoli
mui prieš Talibano kontroliuojamus miestus.

Milanas. Mažiausiai 118 žmonių pirmadienį žuvo Milano Lina- 
tės oro uoste, kai besirengiantis pakilti bendrovės „Scandinavian 
Airlines” (SAS) lėktuvas ant pakilimo tako susidūrė su mažu lėk
tuvu „Cessna”. Reaktyvinis lėktuvas, kuris rengėsi skristi į Ko
penhagą, pasiekė greitį, artimą pakilimo greičiui, ir tuo metu per 
tirštą rūką trenkėsi į „Cessna” bei įsirėžė į oro uosto, bagažo pa
statą, o po to lūžo į dvi dalis ir užsiliepsnojo. Oro uosto pareigūnas 
pranešė, kad radaras, kuris fiksuoja lėktuvų judėjimą ant pakili
mo takų, avarijos metu neveikė. Italijos vidaus reikalų ministerija 
pareiškė, jog avarija įvyko „dėl žmonių padarytos klaidos ir prasto 
matomumo”. Ministerija atmetė galimybę, kad tai buvo teroro ak
tas.

Miami. Floridos valstijoje pirmadienį paaiškėjo, kad penkta
dienį nuo juodligės mirusio vyro bendradarbis taip pat yra užsi
krėtęs šia neįprasta liga, pranešė vietos pareigūnai. Žinovų teigi
mu, ji galėtų būti panaudota kaip biologinis ginklas. Sveikatos ap
saugos pareigūnai praėjusią savaitę teigė, kad vyriškio mirtis yra 
pavienis atvejis, o ne biologinė ataka. Tačiau FBI pirmadienį pra
nešė skubiai tirianti infekcijos šaltinius. FBI teigimu, pastatas, 
kuriame dirbo spalio 5 d. miręs
britų kilmės Robert Stevens ir 
antras užsikrėtęs asmuo, buvo 
aptvertas ir jį tirs sveikatos ap
saugos bei vyriausybės parei
gūnai.

KALENDORIUS
Spalio 9 d.: Branguolė, Dionyzas, 

Eleuterijus, Geditas, Rustikas, Vir- 
gailė.

Spalio 10 d.: Butaute, Danielius, 
Gilvydas, Jogaudas, Pranciškus.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
PATS SUSITVARKYK — NEREIKĖS 

TVARKYTIS SMEGENIMS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Po rūkymo paliovimo grieb- 
kimės susidoroti su antru 
svarbiausiu — galimu išveng
ti, pavojumi širdžiai, ypač 
smegenims — padidintu krau
jospūdžiu (PK — didesniu ne
gu 130/80). Jis nesukelia bū
dingų negerumų, bet suseka
mas paprastu, neskaūsmingu 
tyrimu — kraujospūdžio pa-* 
matavimu.

Net 50 milijonų — tai 1 iš 4 
Amerikoje suaugusių ir vaikų, 
tūri PK. Pirminis arba pagrin
dinis PK yra dažniausias ir jo 
priežastis nėra žinoma. Antri
nis PK esti sukeliamas kokios 
ligos kūne, pvz., inkstų ne
tvarka.

Žinovai susekė, kad PK daž
nai esti šeimose. Kai žmogaus 
tėvai turėjo PK, tai ir jam toks 
gali būti dažniau, negu tam, 
kurio tėvai neturėjo PK. Todėl 
visi šeimos nariai turi regulia
riai tikrintis savo kraujospūdį.

Šitaip kenkia padidintas 
kraujospūdis

Toks jis gausina darbą šir
džiai — tada ji ilgainiui pa
didėja. PK didina pavojų gauti 
Smegeninį paralyžių — „siro
ką”, širdies ataką, jos nepa
kankamumą ir inkstų nusil
pimą.

O kai PK susikombinuoja su 
senatve, nutukimu, rūkymu, 
riebiu cholesteroliu ir cukra
lige, tada net keletą kartų pa
didėja pavojus gauti širdies 
ataką ir „stroką”.

Net dvejopo smegeninio 
paralyžiaus galima

v išvengti

Smegeninis paralyžius — 
„strokas” esti dvejopas: plyšus
arterijai ar jai priskretus sme
genyse. PK yra pati svarbiau
sioji išvengiama priežastis 
abiejų rūšių „strokams”.

Arterijos plyšiui (kraujuo
jantis paralyžius — hemorr- 
hagic stroke) pavojus žymiai 
padidėja, kai padidėja pirma
sis (sistolinis) kraujospūdžio 
matavimas. Padidėjęs KS yra 
palyginti dažnas: Amerikoje jį 
turi vienas iš 3 suaugusiųjų, 
sulaukusių 60 metų, o sulau
kus 80 metų — pusė visų to
kio amžiaus turi PK. Todėl 
kiekvienam reikia žinoti savo 
kraujospūdį, ypač vyresniems 
negu 60 metų.

Padidintas kraujospūdis 
sirgdina

Didesnis negu 130/80 krau
jospūdis sirgdina inkstus. Ta
da antriniai jis padidėja. PK 
sukelti negalavimai smege
nyse, širdyje ir inkstuose vadi
nami galutinų organų žala 
(end— organs damage).

Tokių organų sunegalavimų 
galime išvengti ar juos suma
žinti ankstyvu ir sėkmingu 
PK gydymu. Kraujospūdžio 
sunormavimas gali vyrams ir 
moterims reikšmingai suma
žinti pavojų susirgti širdies 
ataka ir smegeniniu paraly
žiumi.

Kūno svorio sunormavimas 
ir mitybos sutvarkymas gali 
talkinti, išvengiant ir gydant 
PK. Turint pradžioje nedidelį 
PK, gydymas pradedamas ne 
vaistais, bet svorio sunormavi- 
mu (jei jis nenormalus) ir val
gomosios druskos (ypač jai 
jautriems) sumažinimu iki jos 
nevartojimo.

Vidutinį PK galima su
tvarkyti kūno svorio sunorma- 
vimu ir druskos nenaudojimu. 
Koks druskos sumažinimas 
yra geriausias, dar medicina

nenustatė. Valgomoji druska 
turi 40 proc. natrio. Jau vien 
prie stalo nevartojama drus
kos (šalin druskinę!) ir jos ne- 
dėjimas į pafuošiamą maistą 
žymiai sumažina jos kiekį. O 
valgant augalinį maistą (ven
giant mėsos), visai gerai susi
tvarkoma su druskos kiekiu. 
Čia gydytojas gali talkinti sa
vo nurodymu iš abiejų rankų 
druskinyčių savo kąsnius sū
dantiems druskoriams.

Česnakas ateina 
pagalbon

9

Prieš vaistų nuo PK naudo
jimą dar pusmečiui gali ateiti 
pagalbon česnakas tam, kuris 
100 proc. naudoja visas kitas 
PK tvarkymui priemones (ne
rūko, negeria kofeino, jo ne
valgo su šokoladu, negirtauja, 
nesinervina, su svoriu ir drus
ka tvarkosi), daržovių po 5 pa
tiekalus, vaisių po 4 jų kas
dien nuryja ir naudingų skys
čių po 8 puodelius kasdien pro 
savo gomurį praleidžia...

Česnako galvutė dienoje di
dinama iki trijų pagal reikalą, 
jį naudojant įvairiausiose for
mose su įvairiu patiekalu. Už
gertas pienas ar sukramtyta 
petražolė tildo jo aštrų kvapą. 
O tam, kuris šalinasi nuo čes- 
nakiškojo, pasakytina, kad jis 
„daugiau kvepės, kai be laiko 
ant lentos gulės”.

- Kartais ir vaistai 
reikalingi

Turint stiprų PK ar viduti-

KRŪTIES VĖŽYS
Remiantis statistikos duo

menimis, šiandien viena iš 
aštuonių moterų JAV serga 
arba susirgs krūties vėžiu (vy
rai krūties vėžiu serga retai, 
tačiau svarbu žinoti, kad ši 
liga neaplenkia ir jų). Labai 
svarbu žinoti, kad, laiku ap
tiktas, krūties vėžys pagydo
mas geriausiai, todėl reikia 
kas mėnesį pačiai(-iam) tik
rintis savo krūtis, o taip pat 
pasitikrinti pas gydytoją bei 
padaryti abiejų krūčių ma- 
mogramas. Šis straipsnelis 
padės jums suprasti, ką turite 
žinoti apie krūties vėžį.

Kaip turite ieškoti 
krūties vėžio

Krūties vėžį surasti galima 
keleriopai.

Krūties apčiupinėjimas

Vyresnės nei 20 metų visos 
moterys turėtų kas mėnesį 
pasitikrinti savo krūtis. Rei
kia sekti:

• Ar krūtyse neatsirado su- 
gumbėjimų bei sostandėjimų.

• Ar nepakito odos spalva, 
neatsirado opų, nepasikeitė 
krūties dydis ir forma, ar nėra 
išskyrų iš spenelių (skystis iš 
spenelių).

Valstybinis vėžio institutas 
pataria moterims kas mėnesį 
pasitikrinti savo krūtis šiūo 
būdu:

1. Atsistokite prieš pakanka
mai didelį veidrodį, kad gerai 
matytųsi krūtys.

2. Sunerkite rankas virš gal
vos ir pasukite į priekį ir taip 
stebėkite veidrodyje, ar nema
tote pakitimų krūtyse.

3. Sudėkite rankas ant klu
bų, šiek tiek pasilenkite į 
priekį, pečius ir alkūnę pa
lenkite į priekį ir taip stebėki
te veidrodyje, ar nematote pa
kitimų krūtyse.

4. Lengvai paspauskite abu

Dvi močiutės iš globos namų Palangoje. Pranės Šlutienės nuotr.

nio PK nesutvarkant minėto
mis priemonėmis, esti reikalas 
šauktis vaistų pagalbos. Iš jų 
pirmas — tai šlapimą varantis 
(kartu ir kalį — potassium) 
lauk vaistas. Tai jau gydytojo 
reikalas. Vaistų yra labai 
daug, jie savitai veikia, todėl 
reikia prisitaikyti kiekvienam
vis skirtingai. Jie taip pat ir 
neigiamai paveikia. Todėl 
imami tik kaip nurodyta ir 
tikrinamas pas gydytoją jų 
veikimas (teigiamas ir neigia
mas), ir paklusnumas jo nu
rodymams, kame visi labai ap
sileidžia. Čia ir yra visas var
gas su tais prieš PK vaistais.

Žūt būt reikia PK sunormin
ti, kitaip reikės išsitiesti pirm 
laiko ant lentos. Sunormavi
mas PK yra gydymasis nuo 

' „stroko”. Mat, ne tik antro, bet 
ir pirmo (sistolinio) matavimo 
sunormavimas (iki 130/80), 
ypač pensininkams, yra di
džiausias ir kiečiausias šarvas 
nuo smegeninio paralyžiaus, o 
ir nuo širdies atakos — tų 
dviejų aštriausių giltinių!

Šaltinis: BLS for Healthcare 
Providers „Fighting Heart 
Disease and Stroke”, 2001.

spenelius ir stebėkite, ar nėra 
išskyrų.

5. Pakelkite vieną ranką. Ki
tos rankos pirštų pagalvėlė
mis atidžiai patikrinkit krūtį. 
Yra moterų, kurioms patinka 
pirštus suvilgyti arba naudoti 
pudrą. Galite tai atlikti besi- 
prausdamos, kai oda yra mui
luota. Susikaupkite ir tirkite, 
ar nepajusite pakitimų ar aug
lio po oda. Čiuopkite audinius 
uždengdami pirštu ne didesnį 
kaip vieno cento plotą. Ne
skubėkite ir tikrinkite krūtis 
pagal planą — eilėmis, ratu
kais, pleištais.

Eilės: Pradėkite po pažasti
mi ir braukite pirštais po tru
putį žemyn iki krūties apa
čios. Po to braukite per krū
ties centrą aukštyn iki krū
ties.

Ratukai: Pradėkite nuo 
išorinio krūties pakraščio ir 
braukite pirštais sukdami ra
tukus iki spenelio. Nepamirš
kite pasitikrinti po pažastimi 
ir krūties viršuje.

Pleištas: Pradėkite nuo

išorinio krūties pakraščio, 
braukite pirštais link spenelio 
ir atgal iki krašto. Patikrinki
te visą krūtį, nepamirškite pa
sitikrinti pažastyje ir krūties 
viršuje.

6. Labai svarbu pakartoti 5- 
ąjame punkte nurodytą patik
rinimą atsigulus ant nugaros. 
Geriausias laikas tikrintis yra 
dvi-trys dienos po mėnesinių. 
Jei mėnesinių nebėra, tiesiog 
pasirinkite sau tinkamą mė
nesio dieną. Atsiminkite, kad 
kasmėnesinis pasitikrinimas 
yra svarbiausia jūsų krūties 
priežiūros ir sveikatos dalis.

Mamograma arba 
rentgeno nuotrauka

Mamograma yra specialus 
krūties peršvietimas rentge
nu, kurio pagalba galima ap
tikti 90 proc. vėžių net prieš 
atsirandant augliams. Nors 
tai parodo, kad mamograma 
yra svarbi, tačiau ji nėra tobu
la. Kadangi 10 proc. vėžių gali 
būti neatrasti, moteris turėtų 
atkreipti dėmesį į auglius, jei 
tokius rastų pati, net jei ma
mograma nieko neparodė.

Amerikos vėžio draugija 
(American Cancer Society) re
komenduoja kiekvienai 40 me
tų sulaukusiai moteriai kas
met pasidaryti mamogramą. 
Ęasitikrinkite, ar jūsų mamo
gramą atlieka leidimus turin
čios įstaigos, registruotos Illi
nois branduolinės apsaugos 
departamente (Illinois Depart
ment of Nuclear Safety) ir 
JAV maisto ir vaistų admi
nistracijoje (U.S. Food and 
Drug Administration).

Pasitikrinimas klinikoje

Kasmet kiekviena moteris 
turi pasitikrinti savo krūtis 
pas gydytoją. Reikia nepa
miršti, kad ne visi krūtyje at
rasti sustandėjimai turi būti 
vėžiniai, tačiau kiekvieną su- 
standėjimą reikia parodyti gy
dytojui.

Kaip sužinoti, ar aptiktas 
sustandėjimas krūtyje

yra vėžys

Eikite pas gydytoją! Jei ne
turite savo gydytojo, eikite į 
polikliniką, kur jums paskirs 
reikiamą gydytoją arba nuro
dys krūties vėžio kliniką, 
esančią arčiausiai jūsų namų.

Jūsų gydytojas gali reko- 
męnduoti pasidaryti mamo
gramą. Būtinai eikite tik į re
gistruotą mamografijos cent
rą; turite pasiklausti, ar jūsų 
pasirinkta įstaiga atitinka re
komenduojamus standartus.

Jūsų gydytojas gali reko
menduoti atlikti biopsiją. Nors 
mamograma padeda diagno
zuoti krūties vėžį, tik biopsija 
užtikrina, ar rastas sustan
dėjimas yra vėžinis. Biopsija 
— tai procedūra, kurios metu 
paimamas mažas gabalėlis au
dinio ir laboratorijoje patikri
nama, ar yra karcinoma.

Daugeliu atvejų jūsų gydyto
jas nurodys specialistą, kuris 
atlieka šias krūties procedū
ras ir pasikalbės su jumis apie 
gydymą. Būtinai pasikalbėki

te su specialistu apie procedū
rą. Sužinokite, kokia biopsįja 
bus atliekama. Turite pasikal
bėti su savo gydytoju apie tai, 
kas bus daroma toliau, jei au
dinyje bus aptikta karcinoma.

Leidinį paruošė Illinois vais
tuos Branduolinės apsaugos 
departamentas.

Leidinį į lietuvių kalbą iš
vertė ir išlaidas apmokėjo lab
daros fondas Lithuanian Mer
cy Lift.

POMIDORUS GALI 
PAKEISTI TIK... 

POMIDORAI
„Pomidorai turi tapti nepa

keičiama mūsų raciono dali
mi”, — tokią išvadą daro 
mokslininkai, remdamiesi 
JAV Sveikatos fondo užsakytų 
tyrimų išvadomis apie pomi
doruose esančių karotinoidų 
poveikį žmogaus organizmui. 
Poįriidoruose yra tokių karoti
noidų (biologiškai veiklių pig
mentų) kaip likopenas, kurio 
trūkumas, kaip manoma, gali 
labai padidinti riziką susirgti 
kai kuriomis akių ligomis, pa
vyzdžiui, katarakta. Tyrimų 
rezultatai taip pat rodo, kad 
reguliarus pomidorų ir jų pro
duktų vartojimas yra susijęs 
su ląstelių atsinaujinimo pro
cesais ir didesniu atsparumu 
plaučių ligoms. Dar 1995 me
tais Harvardo universiteto 
mokslininkai nustatė, kad vy
rams, valgantiems daugiau 
pomidorų, kelis kartus mažes
nė rizika susirgti prostatos 
vėžiu, negu tiems, kurie pomi
dorų visai nevalgydavo. Patys 
tyrinėtojai teigia, kad pomi
dorus gali pakeisti tik... pomi
dorai.

AR GENU TERAPIJA 
PADĖS IŠGYDYTI

ALZHEIMERIO LIGĄ?

Kalifornijos universiteto 
neurochirurgai tikisi gana 
greitai atsakyti į šį klausimą, 
nes jie pirmieji atliko eksperi
mentinę vienuolika valandų 
trukusią genų persodinimo 
procedūrą. Mokslininkai pa
ėmė 60 m. pacientės odos ląs
telių pavyzdžių ir izoliavo ge
nus, kurie, kaip manoma, iš
skiria tam tikrus smegenų 
neuronų augimą ir Alzheime- 
rio ligos progresavimą vei
kiančius baltymus. Po to šios 
genetiškai modifikuotos ląste
lės buvo įšvirkštos į pacientės 
smegenų audinius. Tyrinėtojų 
grupės vadovas dr. Mark Tu- 
szynski mano, kad genų tera
pija yra teisingas ir bene vie
nintelis kelias ieškant veiks
mingų kovos su Alzheimerio 
liga būdų.

ANKSTYVAS MOTERŲ
LYTINIS BRENDIMAS 
UŽPROGRAMUOTAS

GENUOSE

Mokslininkai atrado geną, 
kuris galėtų daryti įtaką 
ankstyvai mergaičių lytinio 
brendimo pradžiai. Jie teigia,
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kad CYP1B1 genas suskaido 
vyrišką testosteroną ir turi 
didžiausią įtaką ankstyvam 
lytiniam vystymuisi.

Tai pastebėta tyrinėjant es
trogeno kiekį didinančius ge
nus. Tyrinėtojai nustatė, kad 
90 proc. mergaičių, turinčių 
2 CYP1B1 geno kopijas, krū
tys pradėjo vystytis 9 su pu
se metų. Mokslininkai mano, 
kad mažėjantis testosterono 
kiekis gali pradėti grandininę 
reakciją, sukeliančią anksty
vą brendimą.

Planuojama ištirti ir genų 
poveikį berniukų brendimui. 
Spėjama, jog berniukai, turin
tys mažinantį testosterono 
kiekį geną, bręs lėčiau negu 
įprasta.

’ FLUORIDU
VARTOJIMAS GALI 
TURĖTI POVEIKĮ

ŽMOGAUS INTELEKTUI

Dartmouth (JAV) kolegijos 
mokslininkai nustatė, kad 
fluoruotame vandenyje esan
tys silikofluoridai gali neigia
mai veikti vaikų intelektą ir 
elgesį. Ištyrus 150,000 vaikų 
kraują nustatyta, kad varto
jusiųjų silikofluoridų turintį 
vandenį kraujyje yra didesnis 
nei leistina švino kiekis. Pasi
rodo, kad silikofluoridai didi
na organizmo gebėjimą absor
buoti šviną. Šis sunkusis me
talas turi ilgalaikį žalojantį 
poveikį vaiko intelektui ir pa
žintiniams sugebėjimams: to
kiems vaikams gali būti sun
kiau mokytis, atsirasti agresy
vumas, potraukis vartoti nar
kotines medžigas. Todėl moks
lininkai abejoja, ar nereikėtų 
nustatyti fluoridų rizikos ir 
naudos santykio. Be to, iki šiol 
nėra atlikta jokių rimtesnių 
tyrimų, kurie būtų įvertinę il
galaikio silikofluoridų vartoji
mo poveikį žmogaus organiz
mui.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerlorsurgeryandbreasthealth.com

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 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

. Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS. 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 if 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 4Q2 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

http://www.centerlorsurgeryandbreasthealth.com


AMERIKOS TRAGEDIJA IR KAS 
TOLIAU?

E. RINGUS
20-tas amžius mūsų plane

tos istorijoje buvo pats nuos- 
tolingiausias. Įvyko du pasau
liniai karai, keitėsi valdymo 
sistemos, atnešusios didelius 
nuostolius. Baigėsi Europos 
dominavimas planetos politi
koje. Pirmas pasaulinis karas 
gerokai susilpnino Anglijos ir 
Prancūzijos kolonijų valdymą, 
o Antras — galutinai jį su
griovė. Tas pats karas pribai
gė fašistines sistemas, bet 
prailgino komunistinę. Ameri
ka du kartus išgelbėjo buvu
sias Europos galybes: Angliją 
ir Prancūziją, ir bandė įvesti 
tvarką Europos žemyne. Po 
kiekvieno karo Amerika ban
dė apsiriboti savo reikalais, 
nesikišti į globalinius reika
lus. Tačiau vis stiprėjanti 
krašto ekonomija, reikalaujan
ti žaliavų ir rinkų, rišo Ame
riką vis glaudžiau su visu pa
sauliu. Kad ir nenoromis, 
Amerika buvo priversta ma
žiau ar daugiau diriguoti pa
sauliniam orkestrui. Tam už
daviniui atlikti kiek galima 
geriau reikėjo kurti instituci
ją, kurios uždavinys būtų po
litikų visiškai nepriklausomų 
nuo valdymo aparatų, mok
slinimas. Jų uždavinys būtų 
sekti pasaulio įvykius, numa
tyti galimus konfliktus, ban
dyti užbėgti jiems už akių, rei
kalui esant, tarpininkauti. In
stitucijų auklėtiniai turėtų bū
ti patarėjai, kas ketvirti metai 
besikeičiančioms valdžioms, 
ir tuo būdu palaikyti darbo 
tęstinumą, nepriklausomai 
nuo partinių pažiūrų. Pata
rėjų nuomonės turėtų būti 
skelbiamos žiniasklaidoje ir 
taip prieinamos valdžios rin
kėjams, balsuotojams. Svar
biausias reikalavimas būti pa
tarėju, oficialiu ar neoficialiu, 
nepartiškumas.

Amerikai, turinčiai dideles 
karines ir ekonomines pajė
gas, įtaka į įvykius planetoje 
tampa beveik neišvengiama. 
Artimiausi įvykiai tai rodo. 
Kaip prie to prieita? Viso pa
saulio dėmesys iš New Yorko 
greit pereis į Afganistaną. 
Apie šį kraštą Amerikos ži- 
niasklaida užsimindavo tik 
retkarčiais. Nedaug kas žino
jo, kad Afganistane gimsta 
ideologija, panaši, ar dar pik
tesnė, negu gimusi Rusijoje. 
Apie šią ideologiją geriau ži
nojo Maskva negu Vašingto
nas. v

Maskvai ji buvo pavojinga, 
nės plito dar ne visai nuo im
perijos atsiskyrusiose Viduri
nės Azijos respublikose. Il
giems laikams užplanuota 
rusiška politika naikina čečė
nų pastangas atgauti neprik
lausomybę, ne dėl mažos te
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Gedimino kalną

ir bokštą taip pat būtinas, 
kaip Romoje į popiežių. Diena 
puiki, 25‘C, saulė žeme ri
dinėjasi. Taigi kopiu į kalną, 
turbūt nemažiau apdainuotą 
ir eilėmis aprašytą, kaip Ho
mero „Iliadoj” Troja.

Iš tolo kalnas tik kalva, bet 
kopiant tampa geroku kalnu, 
nęs ir kvapo pritrūksta. Bet 
dienos grožis žingsnius lengvi
na. Pagaliau pasiekiu bokštą. 
Viša aplinka ir jis pats atrodo 
žymiai geriau, negu 1973 m. 
Išgrįstas kelias, kiemas. Bokš
to viduje gauni informacijos iš 
prie kasos, atvirukų ir lanksti
nukų budinčių moterų.

Bokšto muziejuje daug įdo
mių eksponatų. Man labai pa
tiko Vytauto Didžiojo pulkų

ritorijos praradimo, bet dėl 
ideologijos plitimo daugelyje 
islamiškų teritorijų užsiliku- 
sioje Rusijos respublikoje.

Tuo tarpu trumparegė Ame
rikos politika Artimosios Azi
jos srityje prisidėjo prie Isla
mo išpažinėjų neapykantos 
augimo Amerikai. Niekas nea
bejoja žydų teise sukurti savo 
valstybę, priglausti savo tau
tiečius, pagerinti gyvenimo 
sąlygas akmenuotame krašte. 
Pasaulis stebisi žydų narsa 
karuose su kaimynais, sugebė
jimu iš dykumos padaryti 
derlingą žemę, bet piktinasi 
jų elgesiu, kasdien stebėdami 
televizorių ekranuose nelygią 
kovą ir nenorą rasti taikią 
konflikto pabaigą. Nėra abe
jonės, kad konfliktas tarp 
žydų ir palestiniečių yra kir
šinamas turtingų arabų kraš
tų, kad nukreiptų dėmesį nuo 
jų vidinių problemų, skirtu
mo tarp milijardierių ir eilinių 
piliečių.

Apgynusi Kuveito ir Arabi
jos šeichus, Amerika turėjo 
progos paveikti arabus ir žy
dus, dėti daugiau pastangų 
išspręsti mažus, kad ir šven
tus, vietinius konfliktus, su
mažinti įtampą tarp islamo iš
pažinėjų ir kapitalistinių Va
karų, arba bent atimti iš 
arabų Amerikos kaltinimą 
vienašališkumu.

Klaida, padaryta po revoliu- 
cįjos Rusijoje, vėl pakartota 
21-me šimtmetyje. Rusijoje 
neužtektinai padėta demok
ratijos skleidėjams, o Afganis
tanas paliktas be priežiūros, 
sovietams pasitraukus. Maža 
grupė studentų, paruoštų Pa
kistane* palengva naudojant 
iš viduramžių - užsilikusias 
priemones, užėmė beveik visą 
kraštą. Vakarai, kaip ir po 
Pirmojo pas. karo Rusijoje, 
nesugebėjo įvertinti artėjan
čio pavojaus visam pasauliui 
ir nepadėjo afganams patrio
tams.

Dėl neužtektinos paramos 
vadinamos „Šiaurinės sąjun
gos” karių eilės mažėjo ir ga
lutinė Talibano pergalė buvo 
artima, ypač kai sąjungos va
das Masoud O. bin Laden 
agentų prieš porą savaičių 
buvo susprogdintas. Nėra abe
jonės, kad talibanai savo žy- 
grais Amerikoje paskubėjo, iš
šaukdami stiprią reakciją. 
Sąjungos 15,000 karių armi
ja, apginkluota moderniais 
ginklais ir aviacija, padės iš
vaduoti kraštą.

Amerikos gyventojai, reikia 
tikėtis, reikalaus iš dabartinio 
prezidento ir jo užsienio rei
kalų ministro atitaisyti ne
dovanotiną klaidą, padarytą 
Irake. Nėra abejonės, kad Ira-

Žalgirio mūšyje vėliavos ir IV 
a. kalavijai, alebardos ir šar
vai. Kalavijai stebėtinai ilgi, 
tikrai virš 3 pėdų, o jų ranke
nos riešo storumo! Tai kokie 
turėjo būt tie vyrai, kurie juos 
ne tik prisijuosę nešiojo, bet 
kovos metu jais priešą kirto? 
Vien iš makšties tokią „šoblę” 
ištraukti reikėjo nemažos jė
gos. O dar taikliai ir viena 
ranka pasišvaistyti, kai ta 
ranka šarvuose lyg ' gipse 
įkaustyta! Argi tais laikais vi
sa Lietuvos kariauna buvo 
dvigubi Saboniai? O kokie ta
da turėjo būt žirgai tokiam 
dydžiui ir svoriui panešti???

Viršutiniam bokšto aukšte 
prie siauro langelio pastebė
jau lyg ir žiūroną. Pradėjau 
čiupinėt, kaip čia į jį pasukus, 
kur čia objektyvas, o aukšto 
budinčioji ir sako:

— Čia ne žiūronas, ponia,

Prisimenant JAV Lietuvių Bendruomenės per 50 metų nueitą kelią ir darbuotojus, kurie tuo keliu vežė sun
kiausiąjį lietuviškosios veiklos vežimą. Nuotraukoje: švenčiant LB Vidurio Amerikos apygardos 25 m. sukaktį 
1977 m. Pirmoje eilėje viduryje: rašytdjas ir pirmasis apygardos valdybos pirm. Povilas Gaučys.

Zigmo Degučio nuotrauka.

,Ąžuoliukas” pradėjo 
GASTROLES JAV

Spalio 5 d. įvyko antrasis 
Lietuvos berniukų choro 
.Ąžuoliukas” koncertas JAV 
sostinėje Vašingtone. Vytauto 
Miškinio vadovaujamas
.Ąžuoliukas” koncertavo Va
šingtono vyskupijos Epipha- 
ny bažnyčioje. Koncertas buvo 
skirtas rugsėjo 11 d. įvykdyto 
teroristinio išpuolio aukoms 
atminti.

Ąžuoliukas” Amerikoje kon
certuoja pirmą kartą. Vakaro 
metu kalbėjęs LR ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas 
priminė ypatingą Ąžuoliuko” 
svarbą Lietuvos - JAV dviša
lių santykių istorijoje. 1976 
metais, JAV 200-ųjų metinių 
proga kolektyvas buvo pa
kviestas koncertuoti Baltuo
siuose rūmuose. Tačiau, kaip 
pažymėjo V. Ušackas, tuome
tinė sovietų valdžia uždraudė

kas ne tik bando apsiginkluo
ti naujomis priemonėmis, bet 
ruošiasi jas panaudoti Ame
rikos teritorijoje. Amerika turi 
atitaisyti skriaudą, padarytą 
kurdų mažumai, kai. po karo 
neišstesėjo pažado, padaryto 
kurdų sukilėliams.

Turkmenistano, Uzbekista
no ir Tadžikistano dabartinės 
vyriausybės jau turėjo progos 
kovoti su Talibano užverbuo
tais agentais savo šalyje. Šių 
valstybių prezidentai buvę 
partiniai sekretoriai, nėra lin
kę vesti savo piliečių į islamiš
ką pasaulį, ypač į kraštutinu
mą. Beveik visi kraštai yra 
gamtos apdovanoti natūra
liais turtais ir su malonumu 
priima Vakarų investicijas. 
Visi prezidentai žada artimai 
bendradarbiauti kovoje su Ta- 
libanu. „Šiaurinė sąjunga” ti
kisi nemažai perbėgėlių iš 
Talibano pajėgų ir iš pabėgė
lių stovyklų Pakistane.

Kraštutinio islamo išpaži
nėjams Amerikos sėkmė Af
ganistane būtų didžiausias 
moralinis smūgis, nes anksty
vesni Aleksandro Makedonie
čio, rusiškų carų, Anglijos ir 
sovietų mėginimai baigėsi pra
laimėjimais.
čia Geležinis Vilkas.

Iš tikrųjų nesusigėdau, nes, 
jei skulptūra pastatyta isto
rinėje vietoje paprastam lan
kytojui istoriją priminti, tai 
smarkiai „prašauna pro šalį”, 
tai nebūtinai lankytojo kaltė.

Bokšto viršūnėje saulė, vė
jas ir plazdanti vėliava! Čia 
apėmė mane kažkoks pakili
mo jausmas. Lyg slysčiau be
galine erdve, kur viskas ne
tikėtai gražu, kur praeitis ir 
dabartis aiškios be žodžių, kur 
viskas negera ištirpo... Pana
šų jausmą išgyvenau Atėnuo
se, ant Lycabęttus kalno, virš 
galvos plazdant Graikijos vė
liavai. Bet čia — Lietuvos tri
spalvė, pirmą kartą kaip at
kurtos Lietuvos vėliava, iškel
ta 1919 m. sausio 1 d. Ta paki
li būsena lydėjo mane visą die
ną.

Grįžtant atgal, sutikau dide
lę ekskursiją. Matyt pradžios 
mokyklos. Vaikai nešini Adi- 
das kuprinėmis, apsiavę Nike 
sportbačiais, fotografavosi, 
juokėsi, klegėjo. Kažin, ar
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Danutė Bindokienė

Bet mes netaikome į 
civilius...

.Ąžuoliuko” laisvai dainai 
skambėti šalyje, branginan
čioje demokratines vertybes. 
„Todėl šiandieninis Ąžuoliu
ko’ pasirodymas Vašingtone 
simbolizuoja atkurtą teisin
gumą bei ilgalaikius Lietuvos 
- JAV žmonių ryšius”, — pa
brėžė V. Ušackas.

.Ąžuoliukas” atliko lietuvių 
bei amerikiečių autorių kūri
nius. Ypatingo auditorijos dė
mesio susilaukė antroji kon
certo dalis, kurios metu kolek
tyvas dainavo kartu su vietos 
„Mastenvorks Chorus”, vado
vaujamu dr. Stanley Engeb- 
retson. Jungtinis choras atliko 
tris Leonard Bernstein psal
mes, skirtas rugsėjo 11 d. au
koms atminti. Koncerto pabai
goje Ąžuoliukas” bei „Master- 
works Chorus”, drauge su gau
siai į koncertą susirinkusiais 
klausytojais, atliko Amerikos 
tautinę giesmę „Dieve, palai
mink Ameriką” („God Bless 
America”).

.Ąžuoliuko” koncertą su
rengė LR ambasada JAV, 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Vašingtone skyrius bei
„Mastenvorks” choras. 
.Ąžuoliukas” gastroles po 
Šiaurės Ameriką pradėjo spa
lio 4 d. pasirodymu Holokaus
to memorialmiame muziejuje. 
.Ąžuoliukas” koncertines gast
roles pratęs pasirodymais 
New Yorke, Clevelande, Čika
goje, Salt Lake City bei Otta- 
wa (Canada).

R. Kačinskas

* Bendradarbiavimo su
tartis, kurią Kaune, V. Slad
kevičiaus muziejuje, pasirašė 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius ir 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamentb direktorė Diana 
Varnaitė, vainikavo septintą 
kartą Lietuvoje rengiamas Pa
veldo dienas. Šia • sutartimi 
siekiama stiprinti tarpusavyje 
paminklosauginius ryšius, sie
kiant išsaugoti Bažnyčios su
kauptas kultūros vertybes, 
kaip sudėtinę Lietuvos Res
publikos valstybinio turto 
dalį. (KD, Elta)

bent vienas jų pajus tą keistą 
pakilimą, tą laisvos sielos erd
vę bokšto viršūnėj?

Smalsus žvilgsnis krypsta f

„Rožę” ir „Leliją”

ir „Nijolę”, ir į „Pigius rūbus”, 
žodžiu, į vilniečių, ir ne tik jų, 
aprangą.

Skridau Lietuvon, vilkėda
ma kasdienį paltą. Tokį pato
gų lamdyt, siauroj lėktuvo sė
dynėj besirangant, galima ir 
po kojų numest. Mano kelio
nės aprangą nulėmė amerikie
tiškas praktiškumas. Lietuvoj, 
deja, į aprangą praktiškai ir 
patogiai nežiūrima.

Giminaičiai, mano vargšą 
paltą pamatę, vieni nežymiai 
kilstelėjo antakius, kiti (mote
rys) tiesiai pasakė,, — „nagi tu 
lyg būtum ruskelė iš Mins
ko...” Susigėdau, Amerikai ne
šlovę padariusi ir, į miestą va
žiuodama, vilkausi pusseserės 
apsiaustėlį. Savo „praktiškąjį” 
vilkėjau, eidama į Šeškinės 
turgų. Ir kai ten vieną kartą

* Vilniaus centre esančia
me Lukiškių kalėjime atei
tyje gali įsikurti pramogų 
centras — kazino, viešbučiai, 
parduotuvės. Prieš kelis mė
nesius į Lietuvą atvykę Angli
jos verslininkai pateikė siū
lymą, kurį įgyvendinus ne
pažįstamai gali pasikeisti sos
tinės centras. Užsieniečiai 
svarsto galimybę Vilniaus apy
linkėse pastatyti naują tar
dymo izoliatorių, o mainais už 
tai perimti daugiau kaip 2 
hektarus užimantį Lukiškių 
kalėjimą. Kol derybos dėl 
Lukiškių ateities dar tik pra
sidėjusios, valdininkai apie tai 
kalba nenoriai. Viešai nemini
mas netgi pasiūlymą pateiku
sios užsienio firmos pavadini
mas. Lietuvoje žinomo pa- 
rapsichologo Vladimiro Azano- 
vo nuomone, Lukiškių ka
lėjimo teritorija pramogų cent
rui netinka. Pasak jo, toje vie
toje gerą šimtmetį buvo lieja
mos kalinių ir jų artimųjų 
ašaros. Ne paslaptis, kad čia 
nusižudo arba bando nusi
žudyti bausmę atliekantys ar 
jos tik laukiantys asmenys. 
Kol mirties bausmė nebuvo 
pakeista į įkalinimą iki gyvos 
galvos, Lukiškių kalėjime 
buvo atliekamos egzekucijos. 
Todėl, V. Azanovo teigimu, 
krauju ir ašaromis nulaisty
toje vietoje nieko gero negali
ma laukti. Pastatytame vieš
butyje gali vaidentis, slankioti 
amžino gyvenimo ištroškusios 
sielos ir baidyti lankytojus. 
(LŽ.BNS)

* Klaipėdos universiteto 
rektoriaus kabinete aukso 
medalius ir taurę iš Europos 
čempionato Vengrijoje parve- 
žusią „Žuvėdros” komandą ir 
jos vadovus Skaistę ir Romal- 
dą Idzelevičius sveikino Klai
pėdos meras Rimantas Taraš
kevičius ir universiteto rekto
rius Stasys Vaitekūnas. Pa
svajota, kaip būtų gerai, jei 
„Žuvėdros” kolektyvas po to, 
kai atšoks pasauliniame čem
pionate Vokietijoje, surengtų 
koncertus miesto visuomenei, 
kuri apie šokėjus daug girdi ir 
žino, bet retai mato. ik. Eitai
pora moterėlių mane rusiškai 
užkalbino, įsitikinau, kad gi
minaičių teisybė.

Gedimino prospektu, Vokie
čių ir Didžiąja gatve bevaikš
čiodama, ėmiau atidžiai žiūrė
ti į vilniečių aprangą. Iš tikrų
jų rengiasi gražiai. Ypač jau
nos merginos — „kaip išprosy- 
tos” — mini sijonėliai, platfor
miniai batai (kurie jau prade
da pirmenybę užleist „į madą” 
grįžtantiems smailučiams kul
niukams), išeiginės eilutės, il
gi, aukštai prakirpti sijonai, 
odiniai švarkeliai. Pietų per
traukos metu į gatves išsipylę 
vyrukai irgi kostiumuoti, su 
kaklaryšiais, su portfeliais 
rankose. Senyvos moterys, ži
noma, taip neišsipusčiusios, 
bet rengiasi tvarkingai. Ne
mačiau su džinsais, margais 
apdarais ar su įvairiais posa
kiais išrašytais, Amerikoje 
taip populiariais, marškinė
liais. Paaugliai, žinoma, džin
suoti ir tai ne visi, bet visi su 
pasaulio paauglių „uniforma” 
— atvirkščiai užmaukšlinta

Pradedant rugsėjo 11-ąja, 
girdėjome vis tuos pačius JAV 
karinės ir civilinės vadovybės 
perspėjimus, kad ateis laikas 
„atsilyginti teroristams bei jų 
globėjams už skaudžius išpuo
lius New Yorke bei Vašingto
ne”. Tikslios datos, kada tai 
įvyks, niekas nepasakė (maž
daug, kaip Šv. Rašte, kalbant 
apie pasaulio pabaigą — „nie
kas nežino nei dienos, nei va
landos...”). Amerikos visuome
nė net pradėjo nekantrauti ir 
raginti nedelsiant pradėti ak
ciją, prieš Afganistane įsitvir
tinusią teroristų vadovybę, 
kuri nuo pat rugsėjo 11-osios 
buvo vadinama kaltininke.

Pasiruošimai visgi vyko — 
ir tie, apie kuriuos kasdien 
kalbėjo žiniasklaida, ir slap
tieji, kuriuos skelbti buvo 
draudžiama. Paslaptis vis dėl
to buvo išlaikyta. Sekmadie
nio ryte paskelbta žinia, kad 
jau bombarduojamos teroristų 
landynės Afganistane, daugelį 
sukrėtė. Juo labiau, kad deta
lių niekas nežinojo, tad ir pra
nešti negalėjo. Ne taip, kaip 
Persų įlankos karo pradžioje 
prieš vienuolika metų — kar
tu su pirmųjų raketų ir bom
bų sprogimu Irake, televizijos 
ekranuose sumirgėjo ir tų 
sprogimų vaizdai, o JAV kari
nė vadovybė negailėjo žodžių 
informuoti gyventojus, kas, 
kur ir kodėl vyksta. (Vėliau ji 
buvo net kritikuojama, kad 
per daug „išsiplepėjo” ir tokiu 
atvirumu galėjo pakenkti karo 
eigai.)

Spalio 7 d. puolimuose daly
vavo tik JAV ir Didžiosios 
Britanijos karinės pajėgos. 
Nors kai kurios kitos Vakarų 
sąjungininkės žadėjo paramą, 
bet kol kas nieko konkretaus 
nedavė, palikdamos Amerikai 
„susitvarkyti su teroristais”. 
Reikia tikėtis, kad savo žodi
nius pažadus ateityje parems 
veiksmais, nes, be abejonės, 
karo Afganistane trukmė yra 
ne viena naktis, savaitė ar 
mėnuo —jis gali nusitęsti kur 
kas ilgiau ir būti ypač nuosto
lingas.

JAV prezidento žodžiais ta
riant, Afganistanas buvo daug 
kartų perspėtas, kad į teisin
gumo rankas išduotų tariamą 
teroristų vadą Osama bin La
den, bet atsisakė paklausyti. 
Tačiau bin Laden ir jo pa
sekėjus iškrapštyti iš kalnų 
tarpeklių, urvų ir apskritai 
sunkiai prieinamų vietovių, 
nebus lengva. (To negalėjo pa
daryti ir sovietai, apie dešimt 
metų tąsęsi Afganistane ir
amerikietiško beisbolo kepure. 
Kartais atrodo, kad berniūkš
čiai geriau leistų nukirsti gal
vą, negu tinkamai užsidėti tą 
kepurę. Bet mažos mergytės 
su suknutėm, kasytėm. Kel
nėtų nemačiau. Apskritai ma
žieji labai šiltai rengiami ir 
kepurėti. Saulėtą dieną, žiū

Čia, klausant Vilnelės čiurlenimo, galima maloniai pasėdėti ir 
užkandžiauti ypatingu patiekalu — „Užupio griuvėsiai”.

L »

\ Jačr

visgi pralaimėję — iš dalies 
dėl Amerikos pagalbos afga- 
nistaųiečiams.)

Tiek prez. Bush, tiek JAV 
Valstybės Gynybos sekreto
rius Donald H. Rumsfeld, sek
madienį pabrėžė, kad apšau
domi ir bombarduojami rūpes
tingai parinkti taikiniai, sie
kiant sunaikinti teoristų ba
zes, komunikacijos įrangas ir 
kitus talibano vadovybės stra
teginius punktus. Stengiama
si, kad nežūtų civiliai gyven
tojai, nors, kaip to bus galima 
išvengti, nepasakė, juo labiau, 
kad bombos ir raketos lyja ant 
Afganistano sostinės ir kitų 
didesniųjų miestų. (Nejaugi 
juose žmonės negyvena, o vis
ką užima tik talibano ir te
roristų įranga?) Deja, nors ir 
kažkaip besistengiant, civilių 
aukų, be abejo, nebus įma
noma išvengti,' kaip ir daž
nuose Irako bombardavimuo
se... Tačiau nuo civilių aukų 
skaičiaus galbūt labiausiai 
priklausys, kaip afganistanie
čiai ir kitų kraštų musulmo
nai reaguos į šiuos Amerikos 
karo veiksmus. Talibano reži
mas dėl griežtų, tiesiog fana
tiškų, suvaržymiį ir persekio
jimų per daug • pasekėjų pa
čiame Afganistane neturi. (To
liau nuo sostinės yra susida
riusios net aktyvaus pasiprie
šinimo komandos, siekiančios 
atsikratyti talibano teroru.) 
Tačiau Osama bin Laden ju
dėjimas remiamas ne vien Af
ganistane. Jo neapykantos ku
pina retorika ir sugebėjimas 
įtikinti arba papirkti musul
monus jungtis į atvirą kovą su 
„netikinčiais ir islamo išpa
žinėjų persekiotojais”, pagim
dė jau ne vieną fanatiką, pasi
renkantį mirtį, kad vykdytų 
“'Alacho (ir bin Laden) valią”. 
Žinoma, nepadeda ir nuolati
nis smurtas Palestinoje, ir at
viros Amerikos simpatijos Iz
raeliui, ignoruojant daugeliu 
atvejų teisingus palestiniečių 
teisių pažeidimus.

Bin Laden jau sekmadienį 
pareiškė (anksčiau padarytu 
įrašu, matyt, tikėdamasis to
kio JAV puolimo), kad dabar 
amerikiečiai niekuomet ir nie
kur nesijaus saugūs, nes jo 
žmonės pradeda „šventąjį ka
rą prieš Ameriką”. Kaip rug
sėjo 11d. išpuoliai parodė, nė
ra pagrindo manyti, kad bin 
Laden grasinimai yra tušti. 
Amerikoje įvedama vis naujų, 
vis griežtesnių apsaugos prie
monių, bet ar jų užteks? Juk 
kraštas milžiniškas, o taiki
nių jame— be skaičiaus...
rėk, tie pipirai, bent iki 7 me
tų, apmaukšlinti tai medžiagi
nėm, tai megztinėm kepury
tėm arba aprišti skarytėm. 
Man aiškino, kad tai nuo sau
lės. Bet man, prikepintai čika- 
giškės saulės, lietuviškoji ba
landžio mėnesį atrodė tik 
drungna. Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

TIKĖJIMO UŽMOKESTIS
27 eilinis sekmadienis

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

Šio sekmadienio pirmasis ir 
trečiasis skaitiniai tarsi provo
kuoja mus. Ką Dievas nori 
mums pasakyti? Kokias iš
vadas galiu padaryti tuos 
skaitinius taikydamas savo 
gyvenimui? Ar įkvėptasis au
torius iš tikrųjų galėjo taip 
parašyti? Antrame skaitinyje 
galima įžvelgti apibendrintą 
atsakymą į anuos sunkius ir 
provokuojančius klausimus.

Pranašas Habakukas gyve
no laikotarpiu, kai Judo kara
lystei grėsė nauja stiprėjanti 
galybė. Žlugus Asirijai 609 m. 
prieš Kristų naujas priešas — 
kaldėjai (HAB, 1, 6) gąsdina 
išrinktąją tautą. Pranašo lai
kais naujai iš Babilono kylan
tis pavojus atrodė neįveikia
mas, žmogiškai žvelgiant ne
beliko jokios vilties. Tai buvo 
vienas sunkiausių periodų 
Dievo tautai. Pranašas krei
piasi į Dievą provokuojančiais 
žodžiais: „Kaip ilgai šauksiu, 
Viešpatie, ir tu manęs neiš
girsi?” Vargu ar šiandien iš
drįstų taip drąsiai kreiptis į 
Viešpatį kasdienos rūpesčiuo
se paskendęs maldingas žmo
gus. O Šventajame Rašte ne
vienoje vietoje randame iš šir
dies išsiveržusį skausmingą 
Dievo kaltinimą. Raiškiausias 
pavyzdys yra Jobo knygoje, 
kai nusivylęs Jobąs skundžia
si, kad Dievas nesielgia teisin
gai.

Daugelis pranašų smurto ir 
nelaimių priežastį įžvelgė tau
tos nuodėmėse. Habakukas 
išdrįsta kreiptis į istorijos 
Viešpatį kaip į pasaulio valdy
toją. Tiesa, Jeruzalė nusikal
to. Tačiau ar pagonių tautoms 
netenka dar didesnė kaltė? O 
juk jos visur triumfuoja! Kodėl 
Dievas taip žiauriai tyli? Ką 
jis laimės leidęs sutriuškinti 
savo tautą? Juolab, kad pago
nių pergalė tik padidins ne
tvarką ir įstatymo pažeidi
mus.

Šiame pranašo pasipiktini
mo šauksme iš tikrųjų skam
ba tikėjimo gaida. Dievas at
sako į šį šauksmą, tačiau 
savotiškai ir praėjus tam tik
ram laikui. Viešpats iki galo 
patikrina teisiojo ištikimybę: 
„Teisus žmogus gyvena savo 
tikėjimu”. Šie žodžiai yra tarsi 
Habakuko knygos perlas. 
Apaštalas Paulius pakartoja 
juos Laiške romiečiams, su
teikdamas jiems naują pras
mę: vien tikėjimas nuteisina, 
tai yra atperka žmogų iš 
nuodėmės, ir suteikia die
viškąjį gyvenimą (Rom 1, 17).

Antrajame laiške Timotie
jui, įkalintas ir laukiantis mir
ties nuosprendžio, apaštalas 
Paulius kalba primygtinai ir 
reiškia susirūpinimą. Bažny
čios padėtis sunki, o Pauliaus 
laukia iškeliavimas. Apaštalas 
įkvepia jaunam ir nedrąsiam

Kardinolas Audrys Juozas Baikis ir policijos kapelionas kun. Vytautas 
Memenąs.

Timotiejui pasitikėjimo. Kelio
mis eilutėmis Paulius nu
brėžia Šventimų sakramento 
teologinius pagrindus. Jis ne
siūlo ieškoti dvasingumo re
ceptų, padėsiapčių įveikti bai
mę. Apaštalas primena Timo
tiejui, kad jam viskas buvo 
suteikta tuomet, kai jis buvo 
pašventintas tarnystei Bažny
čioje: „Todėl tau primenu rei
kalą atgaivinti Dievo malonės 
dovaną, suteiktą mano rankų 
uždėjimu”. Apsipratimo ar ap
laidumo pelenai neužgesins 
šios pirminės liepsnos karš
čio. Šventoji Dvasia įžiebė šią 
ugnį širdyje to, kurį tarnystei 
pasirinko pats Kristus. Ją ga
vęs kartą visiems laikams ne
turi abejoti jos nuolatiniu bu
vimu bei galybe. Ši dovana 
suteikiama neabejotinais vie
šais ir išoriškai regimais 
ženklais: apaštalo ir vyresnių
jų rankų uždėjimu (1 Tim 4, 
14). Ši dovana leidžia drąsiai 
liudyti Jėzų Kristų.

Evangelijos skaitiniai taip 
ipat provokuojantys, tačiau ki
tokiu aspektu. Nejaugi Kris
tus nori, kad mes įsakinėtu
me medžiams, liepdami jiems 
pasisodinti jūroje? Ką jis nori 
mums pasakyti šiuo keistokai 
skambančiu palyginimu? Pa
lyginimas apie tarnus taip pat 
provokuojantis. Jėzus sako, 
kad turime tarnauti jam ne
laukdami atlygio ar padėkos 
už kiekvieną įprastą pasitar- 
navimą: „Padarėme, ką turė
jome padaryti”. Šis palygini
mas ypatingas todėl, kad pats 
tarnavimas Kristui nėra sa
vaime suprantamas dalykas. 
Pasaulio žmonių dėmesį vi
suomet patraukdavo Kristaus 
sekėjų „nenormalumas”. Tai, 
kad krikščionys priima kryžių 
savanoriškai tarnaudami ki
tiems nėra vien tik plika pa
reiga. '

Atsakymą į šiuos klausimus 
suteikia tikėjimas. Jei tikė
jimu visiškai atsiduodama 
Viešpačiui, visa kita toliau 
eina tarsi „natūraliai”. Tai, 
kas ypatinga, tampa įprasta, o 
tai, kas įprasta ir kasdieniška, 
įgyja ypatingą prasmę.

Neveltui skaitinyje pateikti 
drauge palyginimai apie tikė
jimo veiksmingumą ir apie tar
nus. Ši įžvalga tinka ir pirma
jam skaitiniui. Žmogus, gyve
nantis tikėjimu, tampa toks 
artimas Dievui, kad kaip 
Šeimos narys drįsta jam net 
išsakyti širdies skundą.

Evangelistas Matas kitame 
kontekste pateikia panašų va
riantą, tikėjimu įsakoma kal
nui persikelti į jūrą (Mt 21, 
21). Šiais neįprastais palygini
mais Mokytojas leidžia suvok
ti tikėjimo veiksmingumą bei 
svarbą pranokstant kiekybi
nius įvaizdžius. Tikėjimas ne
matuojamas kiekiu. Mažiau-

Naujojoje Pilaitės koplyčioje Vilniuje aukojamos pirmosios šv. Mišios (iš kairės): vysk. Jonas Boruta, SJ, polici
jos kapelionas kun. Vytautas Memenąs, kard. Audrys Juozas Bačkis, vysk. Juozas Tunaitis, klebonas kun. Kęs
tutis Ralys, klierikai.

Pilaitės koplyčios Vilniuje'šventinimo iškilmėse - kardinolas Audrys Juozas BaCkis ir šv. Mišių dalyviai.

sias tikėjimo grūdelis leidžia 
dalyvauti Dievo kūrybos ga
lybėje. Su mažu tikėjimo 
grūdeliu Dievas gali pertvar
kyti pasaulį. Viešpats nuolat 
tai įrodo šventųjų pavyzdžiais. 
Juk šventieji yra ne kas kita 
kaip mažos garstyčios sėklos, 
„mažiausios iš visų sėklų” (Mt 
13, 32).

Evangelija padeda suvokti 
tikrąją Dievo visagalybės 
prasmę. Žmogaus puikybė iš
kelia savo „aš” į pirmą vietą, 
nustumdama Dievą šalin. 
Mums nuolat gresia farizie- 
jiška mąstysena derėtis su 
Dievu kaip su sau lygiu, reika
laujant teisingo užmokesčio už 
sugaištas darbo valandas, dė
kingumo už mūsų teikiamą 
jam pagarbą. Tačiau iš tikrųjų 
Dievas mums nieko nesko
lingas. Mes jam skolingi už 
viską. Tikras Jėzaus mokinys 
suvokia nuolat esąs Dievo aki
vaizdoje, tačiau dėl to nesi
jaučia sugniuždytas. Jis lai
mingas, galėdamas atlikti tai, 
ko iš jo laukia Dievas.

PAŠVENTINTA PILAITĖS KOPLYČIA 
VILNIUJE

Nuo pat parapijos įkūrimo 
dvejus su puse metų pilaitiš- 
kiai neturėjo kur melstis. Pa
rapijos klebono Kęstučio Ralio 
paprašytas tikintiesiems ma
loniai pagelbėti sutiko Marty
no Mažvydo vidurinės mokyk
los direktorius Eugenijus Ma
nelis. Parapijiečiai — ir lietu
viai, ir lenkai — meldėsi mo
kyklos salėje. Klebonas Kęstu
tis Ralys rūpinosi ne tik para
pijiečių dvasine gerove. Vil
niaus arkivyskupijos ekonomo 
tarnybos padedamas jis orga
nizavo parapijos centro — 
koplyčios ir parapijos namų 
statybą. Visi pilaitiškiai viltin
gai laukė tos dienos, kada ga
lės įžengti į naujus maldos na
mus. Šiais metais Švenčiau
siosios Mergelės Marijos iš
kilmėje Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis su vysku
pais Juozu Tunaičiu ir Jonu 
Boruta, gausiai dalyvaujant 
parapijiečiams, kunigams sve-

Mums rėžia ausį posakis 
„esame nenaudingi tarnai”. 
Pretenduojame būti „šio to 
verti tarnai”. Vis dėlto paban
dykime suvokti tikrąją Moky
tojo mintį. Šiame palyginime 
šeimininkas yra Dievas, todėl 
raktas į jį glūdi tikėjime. 
Tikėjimas ragina mus siekti 
tobulo tarnavimo. Jėzus atvė
rė beribio reiklumo pavyzdį: 
„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas 
(MT 5, 48). Tikėjimo logika 
moko mus siekti tobulumo. 
Tikėjimas atskleidžia mums 
beribes užduotis. Tikėjimas 
padeda mums sovokti savo ne
gebėjimą tarnauti Dievui. Ma
nome viską atlikę bei viską 
atidavę, o štai prieš akis 
išnyra, kiek dar reikia padary
ti ir atiduoti. Nuostabu tai, 
kad nuolankus tarnas darosi 
laimingesnis matydamas, kiek 
daug dar gali patarnauti Die
vui. Jis supranta, kad nėra 
nepaliečiamas, tačiau yra pa
sirengęs tarnauti net ir bū
damas nenaudingas.
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čiams, mokyklos vadovybei, 
moksleiviams, statytojams bei 
seminaristų asistai, pašventi
no Martyno Mažvydo mokyk- 
lą.Tada gausi tikinčiųjų eise
na, kurią vedė kryžiumi neši
nas Petras Plumpa, pajudėjo į 
koplyčią, pašventintą iškil
mingų šv. Mišių metu. Kardi
nolas pamoksle ne kartą mi
nėjo, didelę parapijos namų 
reikšmę pastoraciniame dar
be. Parapijiečiai, džiaugda
miesi ir dėkodami Dievui už 
naujus maldos namus, dėkojo 
eminencijai kardinolui, vysku
pams bei statytojams. Taip 
pat parapijiečiai nuoširdžiai 
sveikino ir parapijos kleboną 
Kęstutį Ralį, nes rugsėjo 8 
dieną prieš dvylika metų kle
bonas buvo įšventintas kuni
gu. Parapijiečiai dėkojo klebo
nui, kad dabar Pilaitės Šv. 
Juozapo parapijoje bus ne tik 
maldos namai, bet ir parapijos 
centras, kuriame planuojama 
organizuoti vaikų ir jaunimo

• Rugpjūčio 1-3 d. 1999 ir 
2000 m. įšventinti Vilniaus ar
kivyskupijos kunigai Trinapo- 
lio rekolekcijų namuose daly
vavo rekolekcijose, kurias ve
dė kun. Aldonas Gudaitis, SJ. 
Jų metu vyko konferencijos 
apie tylą, maldą, veiklą ir ki
tus dalykus Jėzaus ir kunigo 
gyvenime, buvo dalijamasi 
tuo, kas padeda įprasminti ir 
išgyventi kunigystą, kalbėta 
apie Lietuvos Bažnyčios ateitį. 
Dėl gana laisvos dienotvarkės 
kiekvienas rekolekcijų dalyvis 
turėjo puikią progą daug laiko 
skirti maldai. Rekolekcijų me
tu kunigus lankė ir su jais 
bendravo, kardinolas A. J. 
Bačkis.

• Liepos 9 d. Jonavos Šv. 
Apaštalo Jokūbo bažnyčioje 
koncertavo Lietuvoje per 
trumpą laiką susikūręs vo
kiečių ir lietuvių jungtinis jau
nimo choras. Pagal Dresdeno- 
Meisseno ir Kauno arkivysku
pijos jaunimo sielovados cent
rų projektą į žygį per Lietuvą 
atvykę vokiečiai giesmėmis 
Viešpatį šlovinti pakvietė ir 
jaunimą iš Lietuvos parapijų, 
tarp jų tris jonavietes: Vaidą 
Deikaitę, Sigitą Petrokaitę ir 
Violetą Rančytę. Choro reper
tuaras gana sudėtingas. Kon
certo metu skambėjo įvairių 
tautų giesmės. Choras taip 
pat koncertavo Kaune, Vilniu
je, Klaipėdoje ir Jurbarke.

parapinę veiklą. Tuo naujos 
koplyčios pašventinimo šventė 
dar nesibaigė. Po iškilmių 
koplyčioje koncertavo Judita 
Leitaitė, giedojo parapijos cho
ras, šoko balerina Valentina 
Tarasova. Po koncerto svečiai 
ir parapijiečiai vaišinosi gai
viu alumi, ledais ir kitomis 
vaišėmis parapijos salėje, 
klausėsi Buivydiškių etnogra
finio ansamblio. Kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, lydi
mas vyskupų ir parapijos kle
bono, bendravo su iškilmių da
lyviais ir parapijiečiais. Dabar 
Pilaitės Šv. Juozapo parapija 
laukia kitos šventės, bažny
čios statybos pabaigos ir jos 
pašventinimo.
Kun. Laimonas Nedveckas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
 (773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

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

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

• Nuo liepos 15 dienos 
prie Kryžių kalno veikia pran
ciškonų kavinė-restoranas 
„Bęolių svetainė”, kurioje gali 
apsilankyti prie Kryžių kalno 
atvykstantys piligrimai ir tu
ristai. Sodyba įsikūrusi deši
nėje kelio į Kryžių kalną pu
sėje. Sodyboje taip pat rengia
mas kempingas prie Kryžių 
kalno atvykstantiems piligri
mams. Kempinge bus insta
liuota elektra, vandentiekio li
nijos) įrengti tualetai ir dušai.

POSĖDŽIAVO VYSKUPŲ KONFERENCIJA
2001 m. rugsėjo 28 d. Kauno 

arkivyskupijos kurijoje įvyko 
plenarinis Lietuvos Vyskupų 
konferencijos posėdis.

Posėdžio metu vyskupai ap
tarė Ekumeninės tarybos prie 
Vyskupų konferencijos organi
zavimo ir veiklos klausimus. 
Šiai tarybai vadovaujantis 
vyskupas Rimantas Norvilą 
pristatė pasiūlymus kitų metų 
krikščionių vienybės savaitei.

Vyskupai aptarė taip pat 
Eucharistinių kongresų orga
nizavimą Lietuvoje. Jubilieji
niais metais Kaune vykęs Lie
tuvos Eucharistinis kongresas 
turėjo platų atgarsį tikinčiųjų 
tarpe. Pripažinta, jog tokie 
renginiai būtų labai reikalingi 
ir ateityje, tačiau visos Lietu
vos Eucharistinius kongresus 
sutarta rengti maždaug kas 
aštuonerius metus. Laikotar
piu tarp Lietuvos Eucharisti
nių kongresų bus rengiami 
atskirų vyskupijų Eucharisti
niai kongresai.

Posėdžio metu buvo pritarta 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJAI — 75
Rugpjūčio 5 d. Kaišiadoryse 

paminėtos vyskupijos įsteigi
mo 75 metinės. Šia proga šv. 
Mišias aukojo apaštališkojo 
nuncijaus patarėjas mons. 
George Antonysamy, svečiai iš 
Vokietijos, Miunsterio vysku
pijos kunigai Alfonsas Boker- 
nas ir Paulius Horstas, Vil
niaus kunigų seminarijos rek
torius kun. Gintaras Grušas, 
svečias iš Kanados prel. Jonas 
Staškevičius, Kaišiadorių vys
kupijos dekanai, kunigai. Šv. 
Mišių koncelebracijai vadova
vo Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis, pamokslą pasakė 
mons. George Antonysamy. 
Jis akcentavo dalijimosi tikėji
mu ir šventumo Bažnyčioje 
reikšmę.

Po Mišių svečiui iš Vokieti
jos kun. Alfonsui Bokemui, 
kuris Lietuvoje lankosi jau 19 
kartą, aktyviam Kaišiadorių 
vyskupijos palaikytojui ir įvai
rių sielovados projektų rėmė
jui, vysk. J. Matulaičio prašy
mu buvo įteiktas dokumentas,

•7160 
MOBIL (7731 5904)205

• Greitas ir sąžiningas patamavi 
> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo darbą

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

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

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

Visai darbo dienai reikalinga 
slaugė ir namų tvarkytoja.

Privalo susikalbėti angliškai ir 
turėti geras rekomendacijas. 

Nuostabi vietovė. .,. . 
Tel. 312-255-1197; 312-255-1919.

Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytojai 

Skokie perkraustymo įmonei.
Tel. 847-675-6617.

informacijos centro įstatams. 
Lietuvos „Caritas” direktoriu
mi naujai trejų metų kadenci
jai patvirtintas kunigas Ro
bertas Grigas, LietuVOė'skau- 
tų dvasios tėvu, gavus jėzuitų 
provincijolo kun. Antano Sau- 
laičio sutikimą, taip pat trejų 
metų kadencijai, paskirtas ku
nigas Antanas Gražulis.

Vyskupų Konferencija gavo 
pasiūlymą kartu su architek
tų, dailininkų, foto menininkų 
sąjungomis organizuoti semi
narą apie nepriklausomybės 
dešimtmečio naujų bąžnyčių 
architektūrą ir meninį apipa
vidalinimą bei surengti paro
dą, kurioje būtų atspindėti jau 
padaryti darbai. Vyskupai pri
tarė tokios parodos ir semina
ro organizavimui. Seminare 
turėtų dalyvauti ir atnaujin
tos liturgijos specialistai, tame 
tarpe ir „Renovabis” paramos 
fondo siūlomi specialistai, 
konsultavę Vidurio Europos 
naujų katalikų bažnyčių pro
jektuotojus ir statytojus.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
Sekretoriatas

žymintis, kad kun. Alfonsui 
Bokemui suteikiamas monsin
joro titulas.

Jubiliejaus proga Kaišiado
rių vyskupijos kurijoje buvo 
atidaryta paroda vyskupijos 
ganytojams atminti. Parodoje 
pristatomi iškiliausi vyskupi-> 

Jos dvasininkai: pirmasis Kai
šiadorių vyskupijos vyskupas 
Juozapas Kukta, Sibiro kan
čias patyręs arkiv. Teofilius 
Matulionis, kardinolas Vin
centas Sladkevičius, taip pat 
gausus kun. Česlovo Kava
liausko ir kun. Broniaus Buli- 
kos kūrybinis palikimas.

Po pietų Sielovados centre 
šventės dalyviai buvo supažin
dinti su nauju Kaišiadorių ku
rijos parengtu dokumentiniu 
pažintiniu leidiniu „Kaišiado
rių vyskupija 1926-2Q01”, 
skirtu vyskupijos įsteigimo 
75-osioms metinėms paminėti, 
klausėsi Dainos Bilevičiūtės ir 
Danieliaus Sadausko atlieka
mų dainų.
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LIETUVOS” PUSLAPIUOSE

DRAUGAS, 2001 m. spalio 9 d., antradienis 5

Vilniuje du kartus per mė
nesį pasirodo laikraštis 
„Mokslo Lietuva”, kuris save 
vadina Lietuvos mokslininkų 
laikraščiu. Jis yra įdomus tuo, 
kad šio leidinio beveik kiek
viename numeryje rasime 
straipsnių apie išeivijoje gyve
nančius lietuvius bei išeivių 
organizacijas, įvykius. Ta 
prasme jis yra vienintelis toks 
laikraštis tėvynėje, nes kiti 
apie išeivius rašyti vengia, ne
bent prasitaria prabėgomis ar 
neigiama prasme.

Be to, reikia pasakyti, kad 
nepaisant gana rimto pavadi
nimo, laikraštis nėra „sausas”, 
kaip galėtų atrodyti. Jame vie
tos randa populiariu stiliumi* 
parašyti rašiniai (jų daugu
mos autorius — leidinio vyr. 
redaktorius Gediminas Zem
lickas), kurie domina ne vien 
tik mokslo žmones, bet ir pla
tų skaitytojų ratą.

Čia norisi pažvelgti į nau
jausią „Mokslo Lietuvos” nu
merį (2001 m. Nr. 16), paženk
lintą rugsėjo 20-spalio 3 d. 
data. Jame net trijuose raši
niuose kalbama apie išeivijoje 
gyvenančius lietuvius ar jų 
veiklą.

Viename iš jų, pavadintame 
„Labiausiai bijojau, kad lietu
vių tautą ištiks Amerikos in
dėnų likimas”, yra pasakoja
ma, .kaip šiame leidinyje sako
ma, apie žinomą lietuvių vi
suomenės veikėją, gydytoją dr. 
Petrą Kisielių iš Čikagos, kurį 
pažįstame ir kaip Lietuvių 
fronto bičiulių organizacijos 
narį, taip pat vieną J laisvę 
fondo steigėjų ir aktyvų narį.

Su dr. P. Kisieliumi kalbėjo
si kaip tik „Mokslo Lietuvos" 
vyr. redaktorius G. Zemlickas 
(prįe straipsnio tilpo 2 auto
riaus nuotraukos — vienoje iš 
jų dr. P. Kisielius nufotogra
fuotas kartu su akad. Zigmu 
Zinkevičiumi).

Čia pasakojama apie dr. P. 
Kisieliaus gyvenimą, mokslinę 
veiklą. Bet daugiausia duoda
mi jo pasisakymai įvairiais 
klausimais, net ir apie dr. P. 
Kisieliaus gyvenamąją vietą 
Cicero, kurį išgarsino garsus 
gangsteris Al Kaponė. Nema-- 
ža vietos pasikalbėjime yra 
skiriama dr. P. Kisieliaus už
simojimui — gydyti finansiš
kai nepajėgius mūsų tautie
čius be užmokesčio (beje, tas 
būdavo kiek anksčiau, nes da
bar dr. P. Kisielius jau yra 
išėjęs į užtarnautą pensiją.,

„Jėgų jam teikė Lietuvos 
miškai”, — taip vadinasi kitas 
tame pačiame „Mokslo Lietu
vos” numeryje tilpęs rašinys. 
Tai pabaiga Nr. 15 pradėto 
straipsnio apie žinomą veikėją 
prof. Joną Kuprionį. įžangoje 
yra taip sakoma: „rugpjūčio 4 
dieną Anykščiuose buvo pa
minėtas miškininko, žurnalo 
„Mūsų girios” steigėjo ir pir
mojo redaktoriaus prof. Jono 
Kuprionio 100-sios gimimo 
metinės”.

Čia yra iškeliama ne vien J. 
Kuprionio su miškais susijusi 
veikla, bet ir šio vyro — vieno 
iš Lietuvos skautybės pradi
ninkų — nuopelnai Lietuvos 
skautijai. Minėjime apie prof.
J. Kuprionio darbus šioje sri
tyje kalbėjęs Andrius Milaknis 
sakėsi pasiilgstąs J. Kuprionio 
— tokios asmenybės šiandien 
trūksta Lietuvos skautijai.

Šalia įvairių šį straipsnį 
iliustruojančių nuotraukų ma
tome ir stogastulpį, kurį 
Anykščių šilelyje prieš 10 me
tų (kuomet buvo minima 90- 
nieciB sukaktis) pastatė tauto
dailininkas Aloyzas Urbšys ir 
Anykščių miškų urėdijos dar
buotojai.

Trečias rašinys, „Esu lau
reatė, vadinasi, privalau nu
veikti daugiau” skirtas sol. 
Vincės Jonuškaitės konkurso
laimėtojai — dainininkei Auš-

rai Liutkutei. Straipsnis pra
dedamas taip: „2000 m. vasarį 
dainininkės Vincės Jonuškai- 
tės-Zaunienės konkurso, kurį 
surengė Akademinio skautų 
sąjūdžio Vydūno fondas, vei
kiantis Čikagoje, pirmąja lau
reate tapo Lietuvos muzikos 
akademijos studentė Aušra 
Liutkutė. Ji dainavo ir šių me
tų, jau antrojo konkurso, lau
reatės ir diplomančių koncer
te”.

Dainininkė sako, kad Ameri
kos lietuvių, ypač Zigmo Vis
kantos dėka, teko apsilankyti 
JAV, čia praleidžiant nuo 
2000 m. spalio 26 d. iki lap
kričio 21 d. ir surengti 4 kon
certus:

Norisi pacituoti A. Liutkutės 
pastebėjimus apie jos koncer
tų Amerikoje klausytojus: „Su
žavėjo publika. Lietuvoje klau
sytojai gal truputėlį santūres
ni, o Amerikoje tiesiog sten
giamasi jausmus parodyti: jei
gu patiko, griaudėja salės, jei
gu virkdanti muzika — salė 
verkia”.

Čia trumpai supažindinome 
tik su trimis „Mokslo Lietu
vos” naujausio numerio raši
niais. O jų yra gana daug, nes 
laikraščio apimtis yra plati —

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

KOKIĄ VĖLIAVĄ KELIA 
NAINYS?

Pagaliau JAV paštas prista
tė man rūgs. 20 d. „Draugą” 
su Br. Nainio straipsniu „Jė
ga be proto”.

Viešpatie!!!
Tuoj po teroristų supilto 

WTC New York mįeste, inter
nete pasipylė komentarų 
srautas. Vienas studentas iš 
Vilniaus reagavo maždaug 
taip: „Na, rupkės palestinie
čiai ir užtaisė! Pusė Niujorko 
dega. Cha, cha, cha! Dabar 
jankiai žinos ką reiškia padė
ti žydams”. Panašia gaida 
baigia savo straipsnį ir B. 
Nainys. Aišku, neminėdamas 
žydų, tik Izraelį.

Taigi, kokia vėliava ple
vėsuoja B. Nainys po tragiš
kų rūgs. 11 d. įvykių? Mes 
visi čia — Amerikos, bet jis?

Komentuodamas teroristų 
supiltą World Trade Center 
(ir Pentagoną), autorius ver
kiančius ir teroristus bausti 
pasinešusius amerikiečius (o 
jis — lietuvis? arabas?) ne pa
guodžia, bet jiems tuoj pat 
primena Dresdeną, Hirošimą 
ir Nagasaki. Atseit, ko jūs čia 
dabar • ašarojate, žiūrėkite, 
kiek patys iškadų esate pri
darę. Ką gi, galima ir taip 
aną tragišką įvykį analizuo
ti. Ypač sėdint amerikiečių 
nepernešančiame Vilniuje, ar 
Bagdade, ar po Arafato vys
tyklu Gazos atplaišoj. Bet Či
kagoje? Tikrai sunku supras
ti, kokia vėliava plevėsuoja
B. Nainys.

O gal jau jam atsibodo 
„Drauge”, gal jis prašosi į rė
kiančius ir šaukiančius (na, 
žinoma, ir įdomius) ir istoriją 
perrašinėjančius „Akiračius”?

Kęstutis Keblys
Baton Rouge, LA

IEŠKO GIMINIU

• Ieškau mylimų pusbrolių 
Antano ir Bronislovo Navickų, 
pusseserės Adelės Bendorai- 
tės. jos dukters Joyce, anks
čiau gyvenusių šiuo adresu: 
1513 49{h Avė, Cicero 50, IL. 
Jeigu atsirastų kas nors ži
nantis apie juos, prašome pra
nešti Aloyzui Kuodžiui adresu 
Žiedo 1. Šilagalys. Panevėžys, 
Lietuva: tel. 370-825559935,
370-S835385.

Rugpjūčio 18 d. Vilniaus Vingio parke iškilmingai atidarytos ir pašventintos Vokiečių karių kapinėsi Jose ilsisi 
1,300 vokiečių ir 900 kitų valstybių karių, žuvusių per Pirmąjį pasaulinį karą, o netoliese palaidota dar 2,000 
vokiečių karių, žuvusių Antrojo pasaulinio karo metu. Kapinės sutvarkytos Vokiečių karių kapų globos draugi
jos pastangomis su Vokietijos valstybės ir labdaros lėšomis. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

net 16 puslapių.
Kviečiame susidomėti šiuo

įdomiu leidiniu. Jo adresas: 
„Mokslo Lietuva”, J. Basana
vičiaus g. 6, 2001 Vilnius, Lie
tuva.

Ed. Šulaitis

AR NE PER DAUG 
DĖMESIO LB?

Pastaruoju metu „Draugas” 
pilnas straipsnių ir kitokių 
žinių apie Lietuvių Bendruo
menę, jos sukaktį ir visokius 
darbus. Pradžioje skaityti bu
vo įdomu, nes aš neseniai at
vykęs iš Lietuvos ir tų dalykų 
nežinojau. Bet pagaliau pra
deda įkyrėti. Bus gerai, kai 
visi renginiai praeis ir galė
sime grįžti prie normalesnių 
straipsnių.

Jonas Galižauskas 
Chicago, IL

Redakcijos pastaba: Aiš
kiai matyti, kad Jūs neseniai 
šiame krašte, kitaip supras
tumėte Lietuvių Bendruo
menės svarbą ir būtumėte at
laidesnis redakcijai, kad jos 
reikalams skiria tiek daug 
vietos. Jeigu ne LB, vargiai 
šiandien JAV-se būtų tokia 
gyva lietuviška veikla ir 
galėtume tiek daug pagalbos 
suteikti Lietuvai.

KAS BUS TOLIAU?
Praėjusio šimtmečio pra

džioje kilo Pirmasis pasauli-

A ATAR ALLIANCE M6MBER V. i

Chicago

How easy is it to get from Chicago;Vilnius? 
AseasyasSAS. " t

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free eonneetion 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 remerr.ber, vvhen you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

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

It’s Scandinavian

nis karas. Maždaug viduryje 
— Antrasis pas. karas. Ar da
bar prasidės Trečiasis, kurio 
taip bijojome pusšimtį metų 
iki sovietų žlugimo? Kaip 
keista, kad didžiausias pavo
jus žmonijai ateina visai iš 
kito pasaulio krašto...

Veronika O. Šilkaitienė 
Hamond, IN

ŽENKITE DAR VIENĄ 
ŽINGSNĮ

Gerai, kad „Draugas” įsi
vedė „Bičiulystę”. Ne visuo
met sutinkame su medžiaga 
(ne visuomet ji ir įdomi), bet 
vis naujiena, vis kitaip. Būtų 
gerai, kad kasdien spausdin
tumėte sporto pasaulio naujie
nas — kas ką laimėjo, varžėsi, 
kaip pavyko br nepavyko. 
Skaitome penktadieniais špor
to skyrelį, bet jame straips
niai ilgi, dažnai jau ir kiek 
pasenę. Mūsų vaikai pradeda 
domėtis „Draugu”, norėtume 
įpratinti juos skaityti. Sportas 
— gera trauka jaunuoliams.

Silvija ir Edis Norkaičiai 
Willow Springs, IL

* Prezidentas Valdas 
Adamkus ketina kitų metų 
pradžioje vykti j Vašingtoną ir 
pratęsti nutrauktą savo vizitą 
JAV. V. Adamkaus vizitas 
Amerikoje turėjo vykti rugsėjo 
9-17 d., tačiau dėl teroro New 
Yorke ir Vašingtone jis nu
traukė savo viešnagę ir grįžo j 
Vilnių. ‘ ibns

'ČdpeąhagetC;'
,t! c Vilnių*

A. t A.
Dr. ALINAI DOMANSKIENEI

apleidus šį pasaulį, jausdama didelį liūdesį, reiškiu 
giliausią užuojautą jos vyrui, mano giminaičiui inž. V. 
DOMANSKIUI, sūnums dr. JONUI, adv. RIMUI ir 
jo šeimai.

, Jadvyga K. Giedraitienė

VOKIEČIŲ KARIŲ. 
KAPINĖS VINGIO

PARKE

Vilniaus Vingio parke rug
pjūčio 18 d. iškilmingai atida
rytos ir pašventintos Vokie
čių karių kapinės.

Apleistas, prie pat parko 
pramogų esančias, kapines 
savo lėšomis sutvarkė Vo
kiečių karių kapų globos tau
tinė sąjunga iš Vokietijos. Ka
pinių atidarymo proga jų 
tvarkytojams buvo perduotas 
premjero Algirdo Brazausko 
sveikinimas. Jame sakoma, 
kad praėjęs amžius pasižy
mėjo dviem visiškai priešta
ringais bruožais — nepapras
tai sparčia mokslo ,įr tech
nologijų raida bei milijonus 
gyvybių nusinešusiais bepras
miškais karais.

„Kapinėse, kurias atidaro
me, aklo, pražūtingo blogio va
lia amžino atilsio atgulė jau
ni žmonės, kurie tikėjosi 
džiaugtis gyvenimu, auginti 
vaikus, kurti žmonijos ateitį”, 
— rašoma premjero sveikini
me.

Kapinėse Vingio parke pa
laidota apie 1,300 vokiečių ir 
900 Austrijos, Vengrijos, Rusi
jos, Lenkijos karių, žuvusių 
per Pirmąjį pasaulinį karą. 
Netoliese palaidota dar 2,000 
vokiečių karių, žuvusių An
trojo pasaulinio karo metais. 
Vingio parke pirmieji vokie
čių kariai buvo palaidoti 1915 
metų spalį. (BNS)

✓ v

Skaudžiai išgyvename

A.fA. - •
Dr. ALINOS DOMANSKIENĖS ;

mirtį. Giliai liūdėdami užjaučiame jos vyrą 
VANDELINĄ ir sūnus —‘ dr. JONĄ ir adv. RIMĄ su 
šeima, ypač vaikaičius MARIJĄ ir JONUKĄ, 
netekusius savo senelės.

Jadvyga ir Adolfas Damušiai

.........................

Mylimai Motinai

A. t A.
ONAI BINKIENEI

St. Petersburg, FL, mirus, jos sūnų, Pasaulio Lietuvių - 
Bendruomenės pirmininką VYTAUTĄ KAMANTĄ ir 
visus gimines bei artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

A. t A.
ANTANINAI URBUTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą RŪTĄ ir POVILĄ 
KILIUS bei visus kitus gimines ir artimuosius.

Vida ir Gediminas'.Kfwlėnaftii- bi 

' • Asta ir Vaclovas Kleizos

Irena ir Rytas Kleizos

A. f A.
ALINAI DOMANSKIE EI

mirus, jos vyrui VANDELINUI, sūnums (JI ir 
RIMUI bei jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Aldona Katilienė ir duktė Vida su šeima

A. .f A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI
mirus, jos dukroms VIDAI SABIENEI, NIJOLEI 
SKAUDIENEI, JŪRAI JODELIENEI, seseriai ALFAI 
BUDRIONIENEI ir visai šeimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Vanda Petkienė 

Birutė Podienė

Praurimė ir Leonidas Ragai i

A. + A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI

mirus — VIDAI, NIJOLEI, A. V. BUDRIONIAMS ir 
kitiems artimiesiems bei draugams nuoširdi užuojauta.

Julia, Juozas Navakai
Guefport, FL

Mielai draugei, kolegei, tėvynainei, joniškietei, solistei

A.fA.
GINAI BUTKUTEI- 
Č APKAUSKIENEI

mirus, jos vyrą MIROSLAVĄ nuoširdžiai užjaučia ir. 
drauge liūdi

Dana Stankaitytė
Snndin-jvian AMKr.

http://www.scandinavian.net


6 DRAUGAS, 2001 m. spalio 9 d., antradienis

fl ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa
JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

SVEČIAS IŠ LIETUVOS - VYSKUPAS
JONAS KAUNECKAS

„Ąžuoliukas” bus girdimas 
per WFMT 98.7 FM radijo* 
stotį spalio 9 d. 8 val.v. „Mu- 
sic of Chicago” laidoje.

Inž. Stasys Jokubauskas, 
gyvenantis Palos Hights, IL, 
kilęs iš Raseinių apskrities, 
mažindamas savo skaitlingą 
biblioteką, St. Džiugo fondui 
dovanojo įvairių leidinių ir 
knygų lietuvių bei anglų kal
ba. Iš jų yra paminėtina 
„Krikščionis gyvenime” — pil
na serija, 27 tomai. S. Joku
bauskas — veiklus visuomeni
ninkas, ėjo įvairias pareigas 
JAV LB Vidurio apygardoje, 
PLB valdyboje ir kitose orga
nizacijose. Knygos bus pasiųs
tos į Raseinių viešą biblioteką 
Džiugo fondui.

„Laumių pietūs”, rengiami 
spalio 28 d., turi kelis užda
vinius. Pietuose vaikai gali 
saugiai ir smagiai atšvęsti 
amerikietišką šventę, apsireg- 
dami kaukėmis ir dalyvauda
mi žaidimuose. Šventėje jau
ni ir vyresni dalyviai galės 
pabendrauti, skaniai pavalgy
ti, ir paragauti „Vaiko vartų 
į mokslą” būrelio narių kep
tus skanumynus. Svarbiausia 
pietų dalyviai ir rengėjai ži
nos, kad pietų pelnas — tai 
parama būrelio remiamiems 
pomokykliniams centrams 
Lietuvoje. Centruose asocialių 
šeimų vaikai pajunta suaugu
sių priežiūrą, atlieka namų 
darbus ir mokosi vertybių, ku
rių namie ne dažnai mokomi. 
Registraciją „Laumių pie
tums” priima Nijolė Grigaliū
nienė tel. 708-974-1262

Trečiadieni, spalio 10 d., 
3 vai. p.p. ČR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų komisija gvildens temą 
„NATO plėtra — politinis 
sprendimas”. Bus daug įdomių 
pranešimų ir pasisakymų. Da
lyvauja LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Saulius Kuprys, PLB vicepir
mininkas Algis Rugienius, Ka
nados LB pirmininkas Algir
das Vaičiūnas ir JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algirdas Rimas.

Algimantas ir Teresė Ge
čiai, gyvenantys Huntington 
Valley, PA, Draugo fondo na
rių metinio suvažiavimo pro
ga prie ankstesnių 900 dol. 
įnašų atsiuntė 100 dol. ir tapo 
Draugo fondo garbės na
riais. Sveikiname naujus gar
bės narius, dėkojame už pa
ramą fondui ir kviečiame 
JAV LB narius pasekti pir
mininko pavyzdžiu.

„Hubbard Street 2" žino
ma Čikagos šokių grupė su
rengs nemokamą pasirodymą 
spalio 11 d., ketvirtadienį,
12:15 val.p.p. Harold Wa- 
shington centrinėje biblioteko
je (400 S. State Str.) Daugiau 
informacijos tel.312-747-4850.

Dr. Birutė Kasakaitienė, 
gyvenanti Oak Lawn, IL, pra
sitęsė prenumeratą ir pridėjo 
50 dol. „Draugo” išlaikymui. 
Esame labai dėkingi!

Naująja Čikagos lituanis
tinės mokyklos spaudos ats
tove paskirta Jolanta Banie
nė, buvusi Milikonių viduri
nės mokyklos direktoriaus pa
vaduotoja ugdymui.

Pasaulio lietuvių centro 
tradicinė madų paroda 
„Rudens simfonija” vyks lapk
ričio 11 d., sekmadienį, 12:30 
val.p.p. centro didžiojoje salė
je. Stalus ar vietas reikia už
sisakyti skambinant Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257- 
0153 arba Dainai Siliūnienei 
tel. 630-852-3204. Madų paro
dą rengia PLC renginių komi
tetas.

Trečiadienį, spalio 10 d., 
11 vai. r. LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų komisija savo posėdyje ap
tars Rytų Lietuvos švietimo 
problemas. Iš Lietuvos pusės 
pranešimus skaitys Švietimo 
ir mokslo ministras dr. Algir
das Monkevičius ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius 
dr. Remigijus Motuzas. Iš JAV 
pusės pasisakys abiejų fondų 
atstovai, tai — LF valdybos 
pirmininkas Povilas Kilius, 
Ię,F tarybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma, Tautos fondo 
pirmininkas Jurgis Valaitis.

Lietuvių fondo . metinis 
vąjaus pokylis bus lapkričio 
3 d., šeštadienį, Pasaulio lietu
vių centro pokylių salėje, 
14911 127th Street, Lemont, 
Illinois. Gros geras orkestras, 
bus LF premijos ir stipendijų 
įteikimas. Už 100 dol. auką — 
vienas bilietas veltui. Prašome 
užsisakyti vietas iki spalio 30 
d. Skambinti tel. 630-257- 
1616.

Ateities savaitgalis 2001 
m. įvyksta šeštadienį, spalio 
27 d., ir sekmadienį, spalio 28 
d., Ateitininkų namuose, Le
mont, IL. Detali savaitgalio 
programa bus išspausdinta 
šeštadienio, spalio 20 d. 
„Draugo” skelbime.

Š. m. spalio 13 d. 8:45 vai. 
r. Jaunimo centre įvyks Čika
gos lituanistinės mokyklos 
moksleivių tėvelių susirinki
mas. Maloniai kviečiame visus 
tėvelius gausiai dalyvauti. Tik 
nuoširdus ir vieningas peda
gogų ir tėvelių bendradarbia
vimas ir abipusė parama pa- 

’dės gyvuoti ir klestėti lietuvy
bę puoselėjančiai mokyklai.

Beverly Shores Amerikos 
lietuvių klubas „Draugui” 
atsiuntė 50 dol. auką, paskir
tą per metinį susirinkimą. Ta
riame nuoširdų ačiū!

Literatūros popietė „Sek
lyčioje” vyks spalio 10 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. Daly
vauja poetai: Julija Svabaitė- 

. Gylienė, dr. Jonas Šalna, prof. 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, 
ir Apolinaras Bagdonas, kurio 
eilėraščius skaitys deklama- 
torė Aldona Pankienė. Visi 
maloniai kviečiami .dalyvauti 
trečiadienio popietėje, pasik
lausyti ir padraugauti su iš
kiliaisiais poetais ir rašyto
jais. Tegul ši popietė tampa 
graži šventė. Atvykite! Po 
programos, kaip jau įprasta, 
bus bendri pietūs.

Skelbimai
• KALĖDINĖS dovanos į 

Lietuvą. Siuntiniai ir PINI
GAI jūsų artimiesiems palan
kiausiomis sąlygomis. TRANS
PAK. Tel, 773-838-1050.

• A-a. Jono Ratniko švie
sų atminimą pagerbdami, 
Jėzuitų gimnazijų statybas ir 
įvairias Jėzuitų jaunimo auk
lėjimo programas parėmė šie 
asmenys: D. Anužienė, D. Jan
kienė, A. ir I. Lefkis, I. Li- 
šauskienė, J. ir J. Majer, V. ir
M. Petrulis, G. ir M. Puškorius,
J. Putrienė, V. ir J. Rugienius,
K. ir A. Stašaitis, V. ir K. 
Sventickas, A. ir J. Zaparackas, 
P. ir J. Zaranka, V. ir K. Zub- 
rickas ($250). Visiems nuo
širdžiai dėkojame. TĖVAI JĖ
ZUITAI — BALTIC PROJECT.

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

„Ąžuoliukas” koncertuos šį sekmadienį, spalio 14 d., 3 val.p.p. Maria mo
kyklos auditorijoje, 6727 S. California Avė.

PAGALIAU „ĄŽUOLIUKAS” AMERIKOJE
Tikriausiai pirmą kartą iš 

Lietuvos į JAV atvyko toks 
unikalus meno kolektyvas 
kaip berniukų ir jaunuolių 
choras „Ąžuoliukas”. Koncer
tavęs Vašingtone, Niujorke ir 
New Jersey, spalio 12 d. dar 
koncertuos Clevelande bei 
spalio 14 d. 3 v.p.p. - Čika
goje, Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje, o spalio 14-21 d. 
dalyvaus Salt Lake Sityje, 
Utah valstija, tarptautiniame 
chorų festivalyje. Čikagoje bi
lietai į koncertą gaunami 
„Seklyčioje”.

Naudodamiesi proga, toliau 
tęsiame pasakojimą apie šį 
neeilinį kolektyvą.

Vaikai „Ąžuoliuko” muzikos 
mokykloje pradedami mokyti 
chorinio dainavimo nuo lietu
vių liaudies dainų ir lietuvių 
autorių kūrinių. Prieš patek
dami į pagrindinį chorą (nuo 5 
klasės), vaikai turi būti įvaldę 
visus pradinius vokalinės 
technikos įgūdžius. Dažniau
siai „Ąžuoliuko” choras pasi
rodo kaip mišrus - berniukų ir 
vyrų choras, išskyrus tuos at
vejus, kai šis kolektyvas pasi
rodo tik vaikų arba tik vyrų 
chorų festivaliuose, konkur
suose, arba stambios formos 
kūrinyje atlieka berniukų cho
ro partiją. Koncertuoja ne tik 
pagrindis choras, bet ir kiek
viena parengiamoji grupė kas
met turi po keletą koncertų ir 
vykdo savarankiškus koncer
tinius planus.

„Ąžuoliukas” atlieka įvairių 
epochų ir įvairių šalių muzi
kos kūrinius - ir a’capella, ir 
su fortepijonu, ir su vargonais 
bei orkestru. Pagrindinę re
pertuaro dalį ir sudaro stam
bios formos kūriniai su orkest
ru. Kūriniai atliekami tik 
originalo kalba. Kasmet yra 
parengiami keli stambūs kū
riniai su orkestru. Choras 
dažnai pasirodo Vilniaus fil
harmonijoje, kituose mies
tuose, mielai gieda bažnyčiose*. 
„Ąžuoliukas” būtinai kasmet 
pažymi dvi metų šventes: tai 
Motinos diena gegužės pirmąjį 
sekmadienį ir Kalėdos, kurių 
metu surengia ciklą koncertų. 
Kasmet choras išvyksta gast
roliuoti į užsienį. Nors kvie
timų gaunama labai daug, bet 
parenkami tik svarbiausi. 
Koncertuose Vilniuje atlie
kant stambios formos kūrinį, 
daugiausia dalyvauja iki 100 
dainininkų. Į JAV koncertuoti 
„Ąžuoliukas” atvyko koncer
tine 40 dainininkų grupe.

Ilgas būtų sąrašas šalių ir 
festivalių, jeigu vardintume, 
kur lietuviukų choras buvo 
išvykęs už Lietuvos ribų, todėl 
apsiribosime tik pirmųjų vietų 
paminėjimu užsienio pasirody

muose: 1978 m. I vieta sąjun 
giniame chorų konkurse Ta 
line; 1981 m. dvi pirmosios 
vietos Varnos chorų konkurse; 
1990 m. Gran Prix Nantes 
tarptautiniame vaikų chorų 
konkurse; taip pat pirmosios 
vietos 1993 m. Mainhausen 
tarptautiniame chorų festiva
lyje bei Marktoberdorf tarp
tautiniame kamerinių chorų 
konkurse.

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, atsirado gali
mybė ypač praplėsti koncertų 
ir gastrolių geografiją. Daug 
metų bendradarbiaujama su 
tarptautine muzikos agentūra 
„Azymuth”, Belgija, koncer
tinėmis agentūromis Šve
dijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje. Šiuo 
metu choras jau nebegali atsi
liepti į daugelį kvietimų vien 
todėl, kad jau yra suplanavęs 
koncertus metams-dviems į 
priekį. Ypač šiame kolektyve 
yra branginami koncertai su 
orkestrais Lietuvoje.

„Ąžuoliukas” yra išleidęs 30 
plokštelių dar sovietiniais me
tais, tarp jų buvo G. F. Handel 
oratorijos „Judas Macca- 
beaus” fragmentai, L. Che- 
rubini „Requiem c-moll”, F. 
Poulenc „Gloria”. Įrašyta ir 
keletas kompaktinių plokš
telių, tarp jų -^Juozo Naujalio 
„Missa in honorem Sancti 
Casimiri”. Neseniai įrašytas 
pasaulio . Kalėdų giesmių 
kompaktinis diskas tapo popu
liarus ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje.

„Ąžuoliuko” choras su JAV 
kultūros atstovais ryšius už
mezgė jau gana seniai ir taip 
pat seniai kolektyvas buvo 
kviečiamas muzikuoti Ameri
koje. Dar 1970 m. tarptautinė 
auditorija Maskvoje vykusioje 
ISME konferencįjoje atkreipė 
dėmesį į chorą iš Lietuvos, ir 
iš karto po konferencijos pra
sidėjo atkaklus ieškojimas ga
limybių jam atvykti į JAV. Bet 
Maskvos siena buvo nepra
mušama. Nors ir nepriklau
somos Lietuvos metais dėl 
lėšų stokos taip pat nepa
sisekė įgyvendinti kai kurių 
projektų. Pvz., buvo planuoja
ma, kad „Ąžuoliukas” 1996 m. 
Amerikoje atliks oratoriją 
„The light of the Wilderness” 
su orkestru, dalyvaujant auto
riui Davė Brubeck ir jo kvarte
tui. Pats autorius aukštai ver
tino „Ąžuoliuko” galimybes.

Pagaliau 2001-aisiais visi 
barjerai buvo nugalėti, „Ąžuo
liuką” ėmus globoti JAV LB 
Kultūros tarybai ir jos pirmi
ninkei Marijai Reinienei.

Malonių meno susitikimų 
Amerikoje - ir atlikėjams, ir 
klausytojams. A. V. Š.

Spalio 14 d., sekmadienį, 
10:30 v.r. Čikagoje, Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
joje Marųuette Park, šv. 
Mišias aukos JAV Lietuvių 
Bendruomenės svečias iš Lie
tuvos - Telšių vyskupas aug
ziliaras Jonas Kauneckas, so
vietinės okupacijos metais 
dalyvavęs disidentiniame ju
dėjime, priklausęs Tikinčiųjų 
teisėms ginti komitetui.

Jonas Kauneckas gimė 1938 
m. birželio 6 d. Trajoniškio 
kaime (Pasvalio raj.), vals
tiečių šeimoje. 1945-1949 m. 
mokėsi Suntautų pradžios mo
kykloje, 1949-1953 m. - Krin
čino septynmetėje ir 1953- 
1954 m. Pasvalio vidurinėje 
mokykloje.

1954-1958 m. studijavo Pa
nevėžio hidromelioracijos 
technikume. 1958-1959 m. 
dirbo Tauragės Melioracijos 
mašinų stotyje techniku. 
1959-1963 m. - Alytaus Me
lioracijos statybos valdyboje 
darbų vykdytoju, 1963-1972 
m. - Sausinimo sistemų valdy
boje vyr. inžinieriumi. 1964-

LEMONTO LB VEIKLA
Praėjo visos gegužinės, jau 

pasibaigė jų sezonas ir mūsų 
Lemonto LB gegužinė tapo pa
ti paskutinė.

Lemonto LB gegužinė įvyko 
rugsėjo devintą dieną. Jau iš 
vakaro žinojome, kad oras 
mums bus nepalankus, tad ją 
ir perkėlėme į PLC didžiąją 
salę. Maistas buvo pristatytas 
laiku ir visas valdybos štabas 
su padėjėjais laiku ir labai or
ganizuotai patarnavo lankyto
jams, tad nebuvo niekur dide
lio susigrūdimo. Broniaus Mū
ro orkestrėlis linksmino sve
čius, o salėje šokti — tai ne 
ant grindinio trypti, tad visi 
linksminosi, dūko. B. Mūras 
vedė visokias linksmas šokių 
pynes, į kurias visi nuotaikin
gai jungėsi. Nesitikėjome to
kio gausaus dalyvių skaičiaus, 
net ir po pietų vis važiavo 
nauji žmonės iš Čikagos, sakė, 
kad skubėję pažiūrėti, kad gal 
čia ras ką linksmesnio. Ir ra
do, ir džiaugėsi radę. Pati ge
gužinė užsitęsė iki vėlumos, 
net ir muzikantai neskaičiavo 
to laiko. Ačiū jiems už links
mą muziką ir nepagailėtą lai
ką. „Laimės šulinys” buvo di
delis, ir įvairus, tad ir jis 
praėjo su pasisekimu. Laimė
jimų prizus dovanojo: Leonas 
ir Regina Narbučiai, Kazytė ir 
Kazimieras Laukaičiai, Mary
tė Saliklienė.ir kiti, kurių pa
vardes net užmiršau, bet vi
siems esame dėkingi. Prie lo
terijos darbavosi: Nijolė Griga
liūnienė, Laima Žukienė, Mil
da Razumaitė, Romas Kronas, 
visiems jiems reiškiame padė
ką. Pietums bilietus pardavi
nėjo Leonidą Kazėnienė ir Lai
ma Glavinskienė. Prie maisto 
patarnavo: Alicija ir Alfredas 
Mikučauskai, Genė ir Algis 
Razumai, Eugenijus Stasiulis, 
Vanda Gvildienė. Programą 
atliko mūsų valdybos „lakštin
galos” — Laima Žukienė ir 
Genė Razumienė. Labai gerai

Pasaulio lietuvių centre - ilgiausiai užsilikę Lemonto LB gegužinės dalyviai. Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

1968 m. neakivaizdiniu būdu 
studijavo vokiečių kalbą 
Maskvos aukštuosiuose už
sienio kalbų kursuose. Baigęs 
šiuos kursus, Vilniaus univer
sitete studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą.

Nuo 1959 m. kasmet mė
gindavo stoti į Kauno tarpdie- 
cezinę kunigų seminariją, 
tačiau sovietų valdžia vis ne
leisdavo jo priimti. Į kunigų 
seminariją galiausiai priimtas 
1972 m. 1977 m. gegužės 22 d. 
Kauno arkikatedroje įšventin
tas kunigu.

1977-1983 m. - Telšių ka
tedros vikafas, vėliau - 
Skaudvilės ir Adakavo klebo
nas. 1978-1984 m. - Tikinčių
jų teisėms ginti komiteto na
rys.

1990 m. paskirtas atkurtos 
Telšių kunigų seminarijos 
vicerektoriumi ir seminarijos 
dėstytoju. Nuo. 1993 m. - 
Telšių seminarijos dvasios va
das, nuo 1990 m. - Telšių vys
kupijos kunigų tarybos narys, 
nuo 1994 m. - Telšių vyskupi
jos konsultorių kolegijos na-

tokias dainininkes turėti savo 
valdyboje, tad nereikia ieškoti 
svetur programos atlikėjų. 
Esame dėkingi „Baltic Bake
ry” ir „Racine Bakery” už pa
aukotą duoną bei pyragus. 
Esame dėkingi visiems, daly
vavusiems mūsų gegužinėje, 
visiems savo darbu prisidėju
siems prie jos. Dabar kvie
čiame visus į mūsų valdybos 
ruošiamus iškilmingus pietus, 
kurie vyks lapkričio 4 dieną 
PLC didžiojoje salėje, tuoj pat 
po šv. Migių.

Kaip žinome, dabar vyksta 
didžiausi pasiruošimai dėl LB 
penkiasdešimtmečio paminėji
mo. Lemonto LB valdyba, kaip 
ir visos kitos valdybos, jungia
si į šį darbą. Šis suvažiavimas 
prasidės kaip tik PLC, Lemon
te, paskui kelsis į Jaunimo 
centrą ir į Alsip Regeant vieš

Laimės šulinį” tvarkė Nijolė Grigaliūnienė ir Milda Razumaitė.
V. Jasinevičiaus nuotr,

ggw;įi
BiMBk

J.E. vysk. Jonas Kauneckas
rys. 1993 m. popiežiaus pa
skirtas monsinjoru. Nuo 1994 
m. - Telšių ateitininkų dva
sios vadas.

2000 m. gegužės 13 d. no
minuotas vyskupu ir paskir
tas Telšių vyskupu augziliaru. 
Vyskupu konsekruotas 2000 
m. rugpjūčio 5 d.

Nuo 2000 m. liepos mėn. yra 
Ateitininkų Federacijos dva
sios vadas.

JAV LB 50-mečio minėjimo 
org. komiteto, inf.

butį. Šiame suvažiavime kvie
čiami dalyvauti ne tik LB na
riai, bet labiausiai laukiami 
naujieji atvykėliai iš Lietuvos. 
Čia kaip tik jiems būtų labai 
puiki proga susipažinti su visa 
LB veikla, pamatyti kaip ji 
dirbo — ką atliko ir ko neatli
ko. Bus išstatyta fotografijos 
paroda, kuria rūpinasi Leonas 
Narbutis. Specialiai šio 50- 
mečio proga bus išleistas lei
dinys apie LB veiklą, kurio 
kaina — tik 5 dol. Jį bus gali
ma įsigyti Lemonte, Jaunimo 
centre ir viešbutyje. Bronius 
Nainys paruošė leidinį, kuris 
taip pat bus platinamas, visi 
kviečiami jį įsigyti. Suvažia
vimo dienotvarkė buvo spaus
dinama „Drauge”, taip ją gali
me įsigyti Lemonte ir „Sekly
čioje”, Čikagoje.

Nijolė Nausėdienė 
Lemonto LB pirm.




