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Naftos taršos istorinis paveldas Lietuvoje
J. A M i s i ū n a s
Daugiau kaip dešimtmetis
Lietuvoje atliekami įvairaus
pobūdžio kompleksiniai eko

loginiai tyrimai bei užteršto
valymo darbai. Požemio tar
šos požiūriu, ypač kenksmin

ga tarša skystais naftos produktais. Tai reali grėsmė
gruntiniam ir požeminiam
vandeniui, ypač taršos židiniams esant n<toli centrali-

z uotų vandenviečių. Šiuo metu visa eilė prieš 30-40 metų
pastatytų naftos sandėliavimo
įmonių yra merdėjimo stadijoje, neturinčios realaus šei

Vyriausybė
n e t r u k d y t ų „WiNiams"
parduoti „Mažeikių
n a f t o s " akcijas
Vašingtonas dar
Vilnius, rugpjūčio 19 d.
neapsisprendė, kada
(BNS) — Susivienijimą „Ma
žeikių nafta" valdančiai JAV
kariauti su Iraku, - sako
bendrovei „VVilliams Interna
Danutė Bindokienė.
tional" nusprendus parduoti
3 psl.
turimas „Mažeikių naftos" ak
cijas, vyriausybė tam ne
Ses. Kazimieriečių
prieštarautų.
„Iš principo, turint galvoje
v i e n u o l i j a š v e n č i a 95šio
valdytojo valdymo kokybe,
eriu metu sukaktį.
mes tikrai neprieštarautu4 psl.
mėm akcijų pardavimui. Bet
kas būtų akcijų pirkėjas, čia
Stasys D u b a u s k a s iš
jau būtų kitas klausimas",
dienraščiui „Verslo žinios"
Cicero „Freedom
sakė finansų ministrė Dalia
Susitikime Rygoje dalyvavo Baltijos ir Šiaurės valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei Danijos, Švedijos,
Consolidation Act"
AFI-Elta nuotr
Grybauskaitė. Pasak jos, jei Norvegijos, Suomijos ir Islandijos — vyriausybių vadovai.
svarstymą JAV Senate
„Williams" nuspręstų parduoti
parėmė savo akcija.
savo akcijas, pagal sutartį jas
6 psl.
pirmumo teise turėtų siūlyti
Vilnius, rugpjūčio 19 d. tojus į valstybės teritorijoje mo interesų", susitikime sakė
kitiems dviem pagrindiniams (BNS) — Rusijos opoziciją vykstančias didžiausias ka premjeras. Pasak jo, tokios
akcininkams — vyriausybei ir NATO plėtrai sušvelnino Lie rines pratybas, plėtodama at Lietuvos priemonės prisideda
Rusijos naftos bendrovei „Ju tuvos ir kitų kandidačių į virą dialogą su Rusijos politi prie ilgalaikių NATO pas
* Pirmadienį g a u t a žinia,
kos".
Nukelta į 5 psl. sąjungą saugumo bei gynybos kais bei aukšto rango kariš tangų įtraukti Rusiją į ak
kad Lietuvos dviratininko
politikos atvirumas ir skaidru kiais ir įstatymų pakeitimai, tyvų, atvirą ir abipusiai nau
Raimondo Rumšo dopingo ty
mas, mano Lietuvos premje leidžiantys dalyvauti „Bendra dingą bendradarbiavimą.
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atliktas
Vokietijos
darbiavimo vardan taikos"
ras Algirdas Brazauskas.
„Lietuva pasiryžusi akty
Kreišos laboratorijoje (netoli
L i e t u v o s kaimo
pratybose
viena
kitos
teritori
viai prisidėti prie šių pas
Pirmadienį kalbėjęs Rygoje
Drezdeno), davė neigiamą re
j a u n i m ą gyventi kitaip
tangų, pasiremdama savo re
vykusiame Baltijos ir Šiaurės joje.
zultatą. Tai dar kartą patvirti
gionine patirtimi. Mes galime
„Visa
tai
skatina
Rusiją
pri
valstybių
vyriausybių
vadovų
no, kad ,,Tour de France"
Utenos rajono Daugailiškių
lenktynėse iškovota III vieta kaime pirmadienį prasidėjo susitikime, premjeras sakė, pažinti, kad ne' NATO plėtra, ir norime įnešti savo dalį į
lietuviui atiteko pelnytai.
vasaros stovykla „Gyvenkim kad abipusį pasitikėjimą Lie nei Lietuvos ar kitų kandi konstruktyvią NATO ir Rusi
kitaip", kuria siekiama suak tuva stiprina, kasmet kviesda dačių narystės Aljanse siekis jos dialogo raidą", tvirtino Lie
* Geriausiam Lietuvos te tyvinti Lietuvos kaimo jauni ma Rusijos karinius stebė nepažeidžia jos teisėtų saugu tuvos vyriausybės vadovas.
nisininkui Rolandui Muraš- mo gyvenimą.
kai nepavyko penktą kartą
Stovyklą organizavo „Daulaimėti Lietuvos Prezidento gailių sveikatingumo ir sporto
taurės. Jis iš kovos pasitraukė rėmimo fondas", kurios rė
Vilnius, rugpjūčio 19 d. tas Landsbergis.
įgaliotinio Karaliaučiaus prob
pusfinalyje nusileidęs suomiui mėjas yra Amerikoje gyvenan
(BNS)
—
Rusijos
diplomatai
„Tai yra būdas mėginti lai lemoms Dmitrij Rogozin vizi
J a n e Ojala.
tis lietuvis Juozas Krivickas.
siekia paversti numatomą vi doti integracijos procesus. Aš tą į Vilnių.
* Lietuvos v i d u r i o puo
Pasak Lietuvos ambasado zų režimo įvedimą Kara manau, kad Rusija tokios po
D. Rogozin Vilniuje atmetė
lėją Arvydą S a b o n į siekian riaus JAV Vygaudo Ušacko,
liaučiaus srities gyventojams zicijos Briuselyje neišsikovos, Lietuvos prezidento Valdo
tis prisivilioti Ispanijos ACB Bostone gyvenantis verslinin
derybų klausimu ir taip pri bet to yra siekiama", sakė Adamkaus pasiūlymą įvesti
krepšinio lygoje rungtyniau kas J. Krivickas nė karto nėra
stabdyti Lietuvos stojimą į konservatorių vadovas.
Karaliaučiaus srities gyvento
jantis Malagos „Unicaja" klu buvęs Lietuvoje, tačiau nu
Europos Sąjungą (ES), pirma
V. Landsbergis komentavo jams ilgalaikes — 5 metų —
bas per rekordiškai trumpą sprendė finansuoti fondą. „J.
dienį Seime surengtoje spau praėjusią savaitę įvykusį Ru vizas arba magnetines kor
laiką sportininkui, jo žmonai Krivickas, sužinojęs apie sie
dos konferencijoje teigė opozi sijos Valstybės Dūmos Tarp teles kaip nepriimtiną. Pasak
Ingridai ir keturiems vaikams kius aktyvinti kaimo jaunimą ir
cinės Tėvynės sąjungos (Lie tautinių reikalų komiteto pir įgaliotinio, Rusijos gyventojų
išrūpino leidimą gyventi Is išgirdęs apie jau anksčiau
tuvos konservatorių) pirmi mininko, Rusijos prezidento
panijoje ir yra pasiryžęs padi
Nukelta į 5 psl. ninkas parlamentaras Vytau- \ l a d i m i r Putin specialaus
Nukelta į 5 psl.
dinti siūlomos sutarties vertę.
Leidimas suteikia galimybę A.
dešimtmetyje iš slaptos JAV
Saboniui 3 metus be jokių tei
programos Bagdadas gaudavo
siniu problemų gyventi valsty
tuo metu itin vertingos kari
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Interfax. ITAR-TASS. BNS
bėje ir yra žingsnis link Ispa
nės informacijos, nors JAV
Jinių ageniorų pranešimais;
nijos pilietybės
suteikimo.
žvalgybos agentūros ir žinojo,
Klubo prezidentas Angel Ferkad kare su Iranu Irakas keti
kad svarsto galimybę atsista
nandez Noriega yra pasiryžęs
EUROPA
na panaudoti cheminį ginklą,
tydinti, 82 metų Šventasis Tė
padidinti galutinį pasiūlymą
sekmadienį rašo „The New
vas sakė, kad jo gyvenimo ir
lietuviui iki 3 mln. eurų (10.4
York Times". Nors aukšto ran
popiežiavimo trukmė yra Die daug 30 tiltų. Pasak pareigū
mln. litų) metams bei „dosnią
go JAV pareigūnai viešai
vo rankose. Sakydamas paties nų, vandens padaryta žala su
finansinę paramą" Lietuvoje
smerkdavo Irako ketinimus
sukurtą maldą, kuri buvo daro maždaug 250 mlrd. lėjų
įkurtam A. Sabonio viešajam
panaudoti zariną, nervus vei
skirta 400-osioms Zebžidovskų (7.8 mln. dolerių).
fondui.
kiančias dujas „VX" ir kitas
Kalvarijos pašventinimo meti
kovines nuodingąsias medžia
* 24 metų 205 c m ūgio
nėms, Jonas Paulius II kaip
gas,
dienraščio kalbinti JAV
JAV
Lietuvos k r e p š i n i o rinkti
niekad aiškiai užsiminė neke
kariškiai sakė. jog Vašingto
n ė s krašto puolėjas Darius
tinąs atsistatydinti. Joną Pau
Vašingtonas. Manoma, kad
nas ir toliau vykdė itin slaptą
Songaila pasirašė trejų metų
lių II šiltai pasveikino maž maždaug 1,000 į nelaisvę pa
programą, pagal kurią dau
sutartį su Maskvos CSKA
daug 60,000 tikinčiųjų.
imtų „ai Qaeda" ir Talibano
giau nei 60 Gynybos žvalgybos
(Rusija) klubu. JAV VVake
Berlynas. Elbės potvynio kovotojų užduso, kai juos su
agentūros kariškių
Irakui
Forest universiteto absolvento
banga pirmadienį pasislinko į ėmusi Afganistano Šiaurės są
slapta
teikdavo
smulkios
in
sutarties suma — 2.1 mln.
šiaurę ir, sukeldama pavojų junga, kurią rėmė JAV, per
formacijos
apie
Irano
kariuo
dol. Sutartis numato, jog krep
vis naujiems Vokietijos mies vežė šiuos belaisvius sunkve
menės dislokaciją, taktinius
šininkas po kiekvieno sezono
tams Saksonijoje, pralaužia žimiais, sekmadienį pranešė
mūšių bei oro smūgių planus
galės pereiti į NBA lygą.
vieną pylimą po kito. Potvynio žurnalas „Newsweek". Šie žu
ir bombardavimo žalos įverti
banga, kuri praėjusią savaitę vusieji buvo vieni tūkstančių
nimus.
Popiežius Jonas Paulius II
buvo užliejusi Čekijos sostinę Talibano ir ,,al Qaeda" kovo
tojų, kurie pasidavė į nelaisvę
V a š i n g t o n a s . CNN sekma
Zebžidovskų Kalvarija, Prahą, pasiekė Desau miestą.
Lenkija.
Popiežius Jonas
Budapeštas. Vengrijos sos Kundūzo mieste ir buvo per dienį parode Afganistane gau
Paulius II, baigdamas savo tinėje Budapešte Dunojaus vežami į kalėjimus perpildy tų vaizdajuosčių ištraukas,
* Molėtuose
žvaigždės jausmingą ir galbūt paskutinį vanduo pakilo beveik 8.5 met tais sunkvežimiais. JAV karei kuriose; matyti, kaip "ai Qaebus stebimos per Kanarų sa vizitą gimtojoje Lenkijoje, ku ro. Artinantis rekordinei po viai žinojo apie pranešimus, da" nariai bando cheminį
ris suteikė naujų jėgų tiek tvynio bangai, Budapešte bu jog pervežant žūdavo belais ginklą su šunimis ir moko te
lose esantį teleskopą.
* Pagerėjo e k o l o g i n ė pa jam, tiek visiems lenkams, vo evakuota per 1,700 žmonių. viai, tačiau žurnalas nerado roristinių išpuolių taktikos.
pirmadienį meldė fizinės ir
dėtis Kuršių mariose.
Bukareštas. Šiaurės Rytų jokių duomenų, kad amerikie CNN teigimu, iš viso 64 vaiz
* A. B r a z a u s k a s gali atsi dvasinės stiprybės tęsti savo Rumunijos Sučavos srityje po čiai kareiviai būtų dalyvavę ar dajuostes buvo nufilmuotos
pastarąjį dešimtmetį, beveik
sakyti dalyvauti prezidento popiežiavimą „iki galo". Dar tvynio vanduo sugriovė beveik matę šių belaisvių mirtį.
kartą paneigdamas gandus. 600 namų ir apgadino maž
rinkimuose.
Vašingtonas. Devintajame visos — prieš rugsėjo 11-osios

Rusijos priešinimasis NATO plėtrai mažėja

Sportas

Vytautas Landsbergis iš Rusijos tikisi
mandagesnės diplomatijos

Pasaulio naujienos

Naujausios
žinios
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mininko. Dėl prastos, kartais
paliktų be priežiūros krovos
darbų, daugeliu atvejų dide
li naftos produktų kiekiai pa
teko į požemį ir susikaupė ant

gruntinio vandens paviršiaus.
Apytiksliais
skaičiavimais
Lietuvoje naftos produktais
užteršta apie 350 ha plotas.
Nukelta į 3 psl.

Lietuvai siūloma p a s i r a š y t i JAV
karių neišdavimo t e i s m u i sutartą
Vilnius, rugpjūčio 19 d.
(BNS) — Lietuva gavo JAV
vyriausybės pasiūlymą pasi
rašyti sutartį, pagal kurią
Amerikos kariškiai nebūtų iš
duodami Tarptautiniam bau
džiamajam teismui (TBT).
Su prašymu apsvarstyti ga
limybę pasirašyti tokią sutartį
į Lietuvos URM kreipėsi JAV
ambasada Vilniuje, patvirtino
URM Informacijos ir kultūros
departamento direktorius Pet
ras Zapolskas.
Panašius pasiūlymus JAV
pateikė ir Latvijai bei Estijai.
Tokią sutartį su JAV kol kas
pasirašė tik Rumunija ir Iz
raelis.
Pasak P. Zapolsko, Lietuva
savo nuostatą šiuo klausimu
pasakys po konsultacijų su
Europos Sąjungos (ES) bei
NATO valstybėmis.
JAV prezidento George W.
Bush administracija neprita
ria TBT — pirmajam nuolati
niam tarptautiniam teismui,
kuriame atskiri asmenys būtų
teisiami už genocidą bei kitus
nusikaltimus
žmoniškumui.
Vašingtonas būgštauja, kad
tokiu būdu užsienyje galėtų
būti surengti politiškai moty
vuoti amerikiečių teismai.
Tuo tarpu ES valstybės Ha
goje įsikūrusį
Tarptautinį
teismą vertina kaip veiks
mingą priemonę užkirsti kelią
nusikaltimams žmoniškumui.
Praėjusią savaitę Vašing
tonas įspėjo užsienio vyriau
sybes, kad jos rizikuoja pra
rasti JAV karinę pagalbą, jei
Romos statutą dėl TBT patvir
tins, prieš tai nepažadėjusios
Vašingtonui šiam tribunolui
neišduoti amerikiečių.
Lietuva yra pasirašiusi Ro
mos sutartį, tačiau jos dar ne
patvirtino.
Jei G. W. Bush administraci
atakas, kuriomis kaltinama ši
organizacija ir jos vadas Osama bin Laden.
Vašingtonas.
Pentagono
patarėjas Richard Perle sek
madienį pareiškė, kad Ameri
ka surengti karinę operaciją
prieš Iraką gali ir be Europos
sąjungininkių, išskyrus Brita
niją, paramos. Tuo tarpu In
dianos senatorius respubliko
nas Richard Lugar teigė, jog
tarptautinė parama šiam rei
kalui yra labai svarbi. Norint
užsitikrinti šių sąjungininkių,
Rusijos bei Artimųjų Rytų valsrybių paramą, reikės „gero
kai pakilnoti svarsčius", teigė
jis.
Vašingtonas. Tarp 598 su
laikytųjų, kalinamų JAV kari
nio laivyno bazėje Guantanamo įlankoje, Kuboje, nerasta
nė vieno rugsėjo 11-osios ata
komis kaltinamo teroristų
tinklo ,,al-Qaeda" vado, sek
madienį pranešė laikraštis
,.The Los Angeles Times". Šį
pranešimą atsisakęs komen
tuoti bazės atstovas seržantas
majoras Daniel Polinski tega
lėjo patvirtinti, kad rugpjūčio
5-ąją iš bazes buvo paleisti 34
kalinamieji iš Afganistano.

ZIMBABWE
H a r a r e . Zimbabvve policija

jos grasinimas bus įgyvendin
tas, k a r i n ė s pagalbos, įskai
t a n t švietimą, apmokymus ir
finansinę paramą įsigyjant
priemones bei ginkluotę, nu
traukimą gali pajusti beveik
kiekviena valstybė, turinti
ryšių su JAV.
Išimtis padaryta tik NATO
valstybėms bei tokioms pa
grindinėms Vašingtono sąjun
gininkėms, kaip Australija,
Egiptas, Izraelis, Japonija ir
Pietų Korėja.
Mirė rašytojas
ir publicistas
Ričardas Gavelis
Vilniuje Žolinių savaitgalį,
eidamas 52-uosius metus, ne
tikėtai mirė žinomas Lietuvos
rašytojas ir publicistas Ri
čardas Gavelis.

Ričardas Gavelis

Beveik 10-ties knygų auto
rius, įvairių premijų laureatas
R. Gavelis pastarąjį dešimt
metį bendradarbiavo su dien
raščiu Respublika'', savait
raščiu „Veidas", reiškė savo
nuomonę įvairiais visuomenės
gyvenimo klausimais televizi
jos ir radijo laidose.
(BNS)
sekmadienį pranešė sulaikiusi
mažiausiai 133 baltuosius ūki
ninkus, kurie atsisakė paklus
ti prieštaringai vertinamą že
mės reformą vykdančio prezi
dento Robert Mugabe įsaky
mui užleisti žemes. Apie 2,900
ūkininkų buvo įsakyta iki rug
pjūčio 8 d. palikti savo namus.
Nepaklususiems gresia 2 me
tai kalėjimo ir piniginė bauda.
Nuo pat 1980-ųjų, kai Zimbabwe tapo nepriklausoma nuo
Britanijos, valstybę valdantis
R. Mugabe sako, kad jo su
rengtas žemių perskirstymo
vajus siekia atitaisyti koloniji
nę neteisybę, nes 70 proc. der
lingiausių ūkio paskirties že
mių liko baltųjų rankose.

IRAKAS
Bagdadas.
Parodydamas
nenuolankumą Amerikai, Ira
ko parlamentas pirmadienį
vienbalsiai patvirtino prezi
dentą Saddam Hussein vie
ninteliu
kandidatu
valdyti
valstybę d a r vieną 7 metų ka
denciją. Šiuo balsavimu 250
narių p a r l a m e n t a s patvirtino
valdančiosios Revoliucijos va
dovybės tarybos sprendimą
surengti referendumą dėl dar
vienos Hussein'o, valdančio
nuo 1979 metų, prezidento ka
dencijos.
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I PELKĘ PUOLĘS SAUSAS
NELIKSI
Praėjusią savaitę prie Notygalės ežero susirinkę rajono
mokyklų jaunieji miško bičiu
liai į dviejų dienų stovyklos
atidarymą pasikvietė ir žur
nalistus. Lietus pyle kaip iš
kibiro. Net nedrąsu buvo va
žiuoti duobėmis išmuštu miš
ko keliu link ežero: durpingas
vanduo apgaulingai slėpė įlo
mių gylį, todėl negalėjai ži
noti, ar į balą įpuolęs iš jos
beišlipsi...
Iš abiejų šio kelio pusių —
privatus miškas. Tik poilsia
vietės šalia N'otygalės sklypas
belikęs valstybinis. Šeiminin
kai mišką kerta, o medžius
veždami kelią ir subjauroja.
Miškininkai dabar nė nebeži
no: remontuoti jį ar ne.
Apsaugine juosta atsitvėrę
poilsiavietės dalį. moksleiviai
šurmuliavo, nepaisydami lie
taus.
— Kas gyvenime jau yra
peršlapęs iki siūlo galo, tam
lietus nebaisus, — aiškino ba
sakojis vaikinukas, šlumšdamas makaronų košę. Ji bu
vo truputį svilstelejusi, bet la
bai skani.
Tikras stebuklas, kad pra
kiuręs dangus neužpylė laužo.
Sustoję aplink jį ratu, vaikai
džiovinosi apavą, kojines: kai
kuriems tą dieną iki siūlo galo
teko permirkti net du kartus
— kelionėje po pelkingą
draustinį, o vėliau per lietų.
Savo dviejų dienų stovyklą
jaunieji miškininkai ir pradėjo
įspūdinga kelione po N'otyga
lės telmologinį draustinį. Jis
didžiulis, užimantis apie 1,5
tūrt.s\.. hektarų, ir per dieną jo
neapeisi. Savo
pasirinktu
maršrutu vaikai nukeliavo S
kilometrus. Išėję dešiniuoju
N'otygalės ežero krantu, jie
pasiekė Dvikelnio. Lelijinio.
Vištakojo. nuostabųjų Ešeri
nio bei Varležerio ežerus ir
grįžo į stovyklavietę jau kai
riąja N'otygalės puse
— Šiame telmologiniame
draustinyje nėra akivaro. į ku
rį įpultų vietoves nepažįstan
tis ir pelkėmis keliauti patir
ties neturintis žmogus. Tačiau
kojų nesušlapęs kažin ar jį
išvaikščiotum, — apsuptas
stovyklautojų pasakojo pas
juos į svečius atvažiavęs Ku
piškio miškų urėdijos pava
duotojas Pranas Šakalys. Pa
klaustas apie N'otygalės ežero
prigimtį, miškininkas ir pats
gūžtelėjo pečiais:
— Čionykštis senolis yra
pasakojęs, kad jis traukdavęs
iš N'otygalės kelmus ir parduodavęs juos pieninei kaip
kurą. Anot jo, lupdavęs iš dug
no pušinius, o gerokai prava

lęs dugną, rasdavo durpėmis
apneštų ir ąžuolų kelmų. Ar
šioje aukštapelkėje galėjęs bū
ti ąžuolynas, sunku pasakyti.
Gal į čia ąžuolų atstūmė slinkę ledynai... — klausė miški
ninko vaikai.
Jie patys irgi turėjo ką pa
pasakoti.
Lydimi savo vadovų — mo
kytojų, į kelionę po draustinį
leidosi per 70 moksleivių. Tik
keli liko saugoti stovyklavie
tės. Pelkingais takais moks
leivius vedė urėdijos miško
želdinimo ir apsaugos inžinie
rius Virginijus
Stapulionif.
Dar prieš išvyką vaikams jis
priminė ir draustinio istoriją.
Jkurtas jis 1974-aisiais ir va
dinosi botaniniu draustiniu
— spanguolynu. Vėliau buvo
perkrikštytas
į
N'otygalės
kraštovaizdžio draustinį, o
nuo 1998-ųjų imtas vadinti
telmologiniu. Pastarasis žodis
reiškia pelkėta vietovė.
Didžiausiu kelionėje jaunų
jų miškininkų atradimu tapo
saulašarė — labai retas, įra
šytas į Raudonąją knygą, dau
giametis vabzdžiaėdis auga
las. Muses ir vabaliūkščius jis
privilioja gličiu, labai kvapniu
ant lapų išsiskiriančiu skys
čiu. Privilioję auką lapai susiskliaudžia ir ją „suvirški
na". Moksleiviai aptiko visas
tris Lietuvoje augančias sau
lašarės rūšis — apskritalapę,
mažalapę ir siauralapę.
— Jdomus mūsų atradimas
buvo ir linažolė. Jai labiau įp
rasta augti smėlynuose, o ne
pelkingoje vietovėje, — dalino
si įspūdžiais Adomynės mo
kyklos jaunųjų
miškininkų
būrelio vadove Aldona Kavoliūnienė.
Sutikti svečių prie laužo rin
kosi dešimties rajono mokyk
lų jaunųjų miškininkų būrelių
nariai. Neatvyko tik rudiliečiai ir salamiestėnai, nespėję
pailsėti po kelionių, surengtų
mokyklos baigimo proga.
Jaunuosius kolegas sveiki
no Kupiškio miškų urėdijos
urėdas Dainius Stonkus, jau
nųjų miškininkų sambūrio
įkūrėjas, Kultūros ir švietimo
skyriaus vedėjas Vidas Vili
mas, urėdo pavaduotojas Pra
nas Šakalys. Atvyko iš Kupiš
kio turiningo poilsio mokslei
viams palinkėti ir mokytoja
Valda Senavaitienė, entuzias
tinga
mažųjų
gamtininkų
veiklos puoselėtoja.
— Pirmąjį jaunųjų miški
ninkų žygį su vaikais suren
gėme prieš penketą metų.
Mūsų tada dar nebuvo tiek ir
daug. Iškylavome tuokart ir
gi prie Notygalės. ,,Kupiškė-
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Onko-hematologyos ligoninėje, kurioje gydomi vėOm ir kito
V
Ligomis sergantys vaikučiai. Lithuanian
Mercy Lift įruošė vieną palatą, paaukodama 26,000 litų. {rangos laukia dar vienas kambarys. Visa ligonine re
montuota dosnių aukotojų dėka. kad sunkiai sergantiems, ne visada pagydomiems, vaikams butų maloniau.
Perdavimo akcijos dalyviai (iš kaires•: LML sekr. 1 -Jurkuniene. ..Sveikatos" TV laidos vadove dr 1 Pivo
riūniene, Onko-hematologijos centro dir. dr. Savinas. VU vaikų ligoninės direktorius G. Dolzenko, LML prez.
F. Šlutiene. VU vaikų ligonines gyd. Binkis.
A. Jurkūno nuotr.

SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

GERIAMO VANDENS PAVOJINGUMAS (1)
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Šiame krašte vis gausėja metais pergyveno geriamojo
pranešimai apie geriamojo vandens užteršimą su crypto
vandens užterštumą. Yra be sporidiosis. Tai buvo didžiau
galinė eilė vandens teršalų — sia vandens sukelta liga, ko
švinas, nitratai, methyl-tert- kios dar niekad nebuvo Ameri
butyl ether (MTBE), daugybė koje — susirgo 400,000 žmo
chloridų junginių, uždegimą nių, įskaitant priešlaikines
sukeliančių gyvūnų ir visa mirtis-asmenų, sirgusių AIDS
kita. Taigi, kaip saugus tokio liga. Tas buvo susekta telefo
vandens gėrimas?
nu apklausus 613 to miesto
Yra sunku gauti objektyvų, šeimų, kuriose 26 proc. asme
dalykišką čia geriamo van nų vandeningai viduriavo.
dens saugumo įvertinimą. Da
Nepaisant ligos išsiplėtimo,
limi taip yra dėl to, kad netik gydytojai lėtai ją atpažino ir
ra, kas sudaro sveikatai pa priežastį susekė. Taip atsitiko
vojų, ir kad vis didėja jautru dėl to, kad viduriuoją žmonės
mas, su kuriuo matuojami ter nesikreipė į gydytojus, o šie
šalai.
netyrė užkrėtalų, ypač crypto
Čionykštė vandens svarini sporidium.
Milwaukee pasirodžiusios li
mo technika praktiškai praša
lino pažangiuose kraštuose gos priežastis nebuvo susekta
esančias didžiąsias sirgdinan- ir apsaugos priemonių nesiim
čias ir marinančias negeroves ta tol, kol gydytojai ėmė ne
— kaip cholerą, šiltinę, dezin- prašyti tirti savo pacientų dėl
teriją. Tokia didelė sėkmė lei crypto sporidium. Net ir tada,
džia mums pasitikėti (compla- kai per visą užsikrėtimo laiką
cency) mūsų geriamo vandens tik pas 739 pacientus buvo su
saugumu, nes retai kada jis sekta protozoją (crypto spori
dium parvum), nes trūko tyri
gali sukelti užkrečiamą ligą.
mui medžiagų ir buvo nejaut
rumo tyrimui.
Bet taip ir atsitiko
Taip ir atsitiko, kad vanduo
buvo
užkrėstas mažiausiai per
Milwaukee, VVisconsin, 1993
2 savaites, kol tų protozojų
kiaušinėliai (ocysts) buvo su
nų studija" apie mūsų stovyk sekti ligonių išmatose ir van
lą parengė laidą. Tais metais dens užteršimas atpažintas.
čia tiek daug buvo uodų, jog
manėme žiūrovai per juos
Užtvara n u o tokios
mūsų nė neatpažins. Reporta
nelaimės ateityje
že matyti vaizdai jauniesiems
žiūrovams taip patiko, kad po
Daug didesnis dėmesys iš
laidos visose mokyklose ėmė gydytojų pusės gali ateityje
steigtis gamtos mylėtojų bū saugoti nuo vandens taršalų.
reliai, — pasakojo V. Vilimas. Žinoma, vanduo yra tik vienas
O iš šių vaikų, anot urėdo iš daugelio kelių užkrėtalams
D. Stonkaus, turėtų užaugti paplisti. Tik užkrėstas vanduo
geri žmonės.
gali plačiai žmonėse paskleisti

užsikrėtimą. O greitos prie
monės — vandens virinimas
ar vandentiekio tvarkymas —
gali pagelbėti nuo taršalų išsi
plėtimo.
Trejopų v a n d e n s taršalų
daug
Bakterijos: Vibrio cholerae,
Shigelia,
Campylobacter,
Francisella tularensis, Aeromonas, Legionella pneumophila, Salmunella, Toxigenic Escherichia Coli, Leptospira Versinia enterocolitica, Helicobacter
pylori,
Mycobacterium
avium.
Protoza: Giardia lamblia,
Naegleria fovvleri, Entamoeba
histolytica, Isospora belli, Toxoplasma gondic, Crypto spo
ridium parvum, Acantamoeba,
Cyclospora cayetanensis, Ballantidium coli, Microsporidia.
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ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

V i s k a s s k a n u ir į d o m u , p a s t o v v k l a v u s mi>ke ir ; a h r a i . l / i j - p e l k ė m . -

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviška;
6818 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel.773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

VIDASJ.NEMICKAS.M.D.
B U G B E C DECKER, DOS, P C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 70M22-8260

KAFDIOUDGAS-ŠIRDĘS UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
MARIUS KATILIUS, M.D.

Virusai: Nonvalk ir Nonvalk
CHIRURGAS
-likę, Rotavirus, Hepatitis A
Trūkio, tulžies pūsles, krūties.
žarnyno, endokrinologine ir
ir E.
"
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
laparoskopine chtryro,:;a.
DR. PAUL KNEPPER
J ų sukeltų ligų yra visa g&u300 Bamey Dr.. Suite A
Akių
ligos
chirurgija
sa ir jų pasireiškimas yra įvai
Joliet, IL 60435
150 E. Huron, Suite 1000
Tel. 815-744-0330;
rus. Vienok dažniausiai jos pa
Chicago, IL 60611
lietuviškai 815-744-8230
Valandos pagal susitarimą
sireiškia aštriu skrandžio ar
Tel. 312-337-1285
žarnų sutrikimu.
Didelė gausa tokių sutriki
mų Amerikoje neregistruoja
EGOIZMAS KELIA GRĖSMĘ ŽMOGAUS
ma ir pusės (50 proc.) regist
ORUMUI
ruotų nenustatoma priežastis.
Popiežius Jonas Paulius II
Anot popiežiaus, naujos ir
Už tai gydytojai, pastebėję
būrius tokių ligonių, turi ne įspėjo dėl „egoizmo ir prome sudėtingos problemos sveika
delsiant pranešti Sveikatos tėjiškų ambicijų" biotechnolo tos priežiūros srityje reikalau
departamentui. Žinoma, kai gijos srityje ir pareiškė, jog tai ja, kad visi katalikai bendro
susergama nuo menkoko už- kelia pavojų visos žmonijos, o mis pastangomis pasiaukoja
krėtalo ar kai liga menka ar ypač ligonių, orumui. Gegužės mai rūpintųsi ligoniais ir gin
vidutinė, tai gydytojas turi tik 2 d. Romoje vykusiame Popie tų žmogaus orumą. Bažnyčiai
vieną kitą dėl vandens sukel žiškosios sveikatos apsaugos įsitraukti į sveikatos priežiū
tos ligos nusiskundžiantį li tarybos visuotiniame susirin ros tarnystę sunku dėl šioje
gonį. Ir tais atvejais labai kime popiežius ragino žmogiš srityje dirbančių vienuolių sty
svarbu, kad gydytojas sveika kąją kančią vienyti su Kris giaus, nelengvo ligoninių ka
tos įstaigai praneštų ir pavie taus kentėjimais ir „Evange pelionų darbo, sunkumų ren
lijos šviesa nušviesti skausmą, giant parapijų ir vyskupijų
nius atsitikimus.
ligas
bei sveikatos priežiūros sveikatos priežiūros progra
Ankstyvas susekimas įgali
darbuotojų
veiklą". Anot po mas bei dėl to, kad ne visi me
na naudoti nuo ligos apsaugos
piežiaus,
nauji
mokslo laimė dikai ir slaugos darbuotojai
priemones, kaip patarimas vi
jimai
suteikė
žmogui
naujos supranta Bažnyčios mokymą
rinti vandenį, skleidimas apjėgos.
Jei
šį
svarbų
darbą
ly sveikatos klausimais. Popie
švietos, idant ligonis kito ne
užkrėstų savo išmatomis ir dės gyvybės kultūra ir švari žius pabrėžė, jog Bažnyčia pri
nebūtų pavėluota sutvarkyti sąžinė, žmogus ras tinkamus valo nugalėti šiuos sunkumus,
atsakus į savo didžiausius parodyti savo rūpestį ligoniais
vandentiekį.
troškimus,
tačiau jei įsivy bei padėti ligoninių personalui
Sėkmės.
rautų
mirties
kultūra, ši jėga išlaikyti pagarbą gyvybei ir
Pasiskaityti:
Postgraduate
atsisuktų
prieš
pačią žmogaus žmogaus orumui.
Mediči ne, September 15, 2000.
gyvybę
ir
orumą.
V o l . 108, N o . 4

PAISYTI MEDICINOS RIBŲ —
RAGINA POPIEŽIUS

•Jaunieji m i š k i n i n k a i p r i e l a u ž o rlziovin;i.»i Į K - r m i r k u s i u s d r a b u ž i u i

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 SRoberts Rd.. Hickory
Hills. IL
1 mylia i vakaras nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Popiežius Jonas Paulius II
teigiamai įvertino milžinišką
pažangą vėžio ankstyvosios di
agnostikos bei gydymo srityje,
tačiau sykiu atkreipė dėmesį į
medicinos ribas. Kovo 23 d.
kreipdamasis į Romoje vyku
sio gydytojų kongreso narius,
popiežius sakė, jog būtų aro
gantiška kliautis vien medici
nine technika. Pastangos at
kakliai, nors ir turint gerų in
tencijų, tęsti mirštančių ligo
niu gydymą ^ali būti bevaisės
ir nereikšti pagarbos jų at
žvilgiu
„Nevalia užmiršti, kad žmo
gus yra ribota ir mirtinga esy
bė", — akcentavo .Jonas Pau
lius II I pacientus butma

žvelgti su sveiku realizmu ir
nereikėtų žadinti jų iliuzijų
dėl medicinos visagalybės.
„Yra žmogui neįveikiamų ri
bų. Tokiais atvejais derėtų
mėginti romiai priimti savo
žmogiškąją realybę". Taikant
būtinas medicinos priemones,
privalu atsižvelgti ne tik į
kūną, bet ir į dvasią. Sveika
tos sampratos nevalia apriboti
vien psichofiziniu matmeniu.
Toks požiūris, anot popie
žiaus, ignoruotų dvasinį žmo
gaus lygmenį ir keltų grėsmę
tikrajam gėriui.
Jonas Paulius II sveikino
tai, kad didėjančios techninės
bei farmakologinės galimybės
leidžia dažnai anksti atpažinti

vėžio simptomus ir skubiau
bei veiksmingiau terapiškai
įsikišti. Sykiu jis ragino medi
ciną niekuomet nesitenkinti
tuo, kas pasiekta, bet tęsti ty
rimus.
BŽ. 2002. Nr 7

* Lietuvos
Raudonojo
kryžiaus draugijos Klaipė
dos miesto komitetas surengė
gailestingumo akciją „Parem
kite skurstančius klaipėdie
čius". Jau dabar miesto gat
vėse galima pamatyti raudo
nomis liemenėmis ir kepurė
lėmis su Raudonojo kryžiaus
ženklu dėvinčius savanorius,
renkančius aukas. Kiekvienam
paaukojusiam įteikiama kor
telė, kurioje išreikšta padėka
už auką.
(K, Elta1
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NAFTOS TARŠOS ISTORINIS
PAVELDAS LIETUVOJE

Danutė

Pirma žodžiais,
ginklais?

J. A. MISIŪNAS
Atkelta iš 1 psl.
Iš to ploto didžiąją dalį suda
ro Vilniaus, Vaičiūnų, Kauno,
Alytaus naftos įmonių terito
rijos ir Zoknių oro uostas prie
Šiaulių bei visa eilė buvusių
karinių bazių teritorijų. Mi
nėtuose objektuose naftos pro
duktai yra pasiekę gruntinį
vandens lygį ir toliau plin
ta, nešami vandens srauto.
Tenka prisiminti, kad jau
1955-1956 metais, šalia Vil
niaus naftos produktų san
dėlio esančiame žvyro karjere
ant gruntinio vandens pavir
šiaus pasirodė naftos produk
tai. Jau devintojo dešimtme
čio pradžioje skysta nafta
pasirodė Savanorių prospek
te esančiuose šaltiniuose, įsi
veržė į netoliese esančius gy
ventojų daržus ir rūsius. Tai
pirmas atvejis, kada soviet
mečiu Lietuvos Ministrų ta
ryba 1982 m. atskiru potvar
kiu įpareigojo atskiras orga
nizacijas likviduoti susidariu
sią padėtį. Taršos arealas
slinko link Geležinkeliečių ir
Vingio vandenviečių, esančių
prie Neries upės. Be to, skys
ta nafta išsikraudavo į lie
taus kanalizaciją, kuri sute
kėdavo į Neries upę. Atlikus
tyrimus, grėsminga ekologinė
padėtis pradėta šalinti tik
1989 metais. 1991 metais pra
dėta statyti naftuoto vandens
surinkimo drena, o 1996 'me
tais įrengta ir hidraulinė už
tvara. Požemio valymas vy
ko išsiurbiant skystą naftą
giluminiais siurbliais — hid
rodinaminiu metodu — iš
specialiai įrengtų eksploataci
nių gręžinių. Gręžiniuose su
sikaupdavo 0.7-1.5 m. storio
skystų naftos produktų stul
pas. Iš gręžinių per parą bū
davo išsiurbiama iki 7 kubi
nių metrų skystos naftos at
skirtos nuo vandens. Šį didelį
istorinio paveldo taršos židi
nį likvidavo uždaroji akcinė
bendrovė „Grota". Valymo
pradžioje
naftos produktų
sluoksnis buvo išplitęs 24 ha
plote. Per nepilną dešimtmetį
(1990-1998 metais) iš pože
mio buvo išsiurbta 2,704 ku
binių metrų skystų naftos pro
duktų. Išsiurbtų naftos pro
duktų sudėtį sudaro įvairių
angliavandenilių mišinys. Di
džiausią dalį sudaro dyzelinas
(apie 60 proc.) ir benzinas ( 30
proc.). Apie 10 proc. mišinio
sudaro krosnių kuras, bitu
mas ir mazutas. Skystų naf
tos produktų sluoksnis gręži
niais nusiurbtas nuo 83,200
kv. metrų teritorijos ir tai su
daro apie 87.3 proc. gręžiniais
valyto ploto. Po valymo išlikęs
1-3 cm storio sluoksnelis ap

link eksploatacinius gręži
nius. Tačiau iki 15-18 cm sky
stos naftos sluoksnis Ūkęs
aukščiausio gruntinio vandens
pakilimo zonoje. Dėl šios prie
žasties skysti naftos produk
tai iš aukščiausio gruntinio
vandens lygio zonos pertekęs
į žemesnio gruntinio vandens
lygio zoną ir palaipsniui plė
sis. Be to, užteršto požemio
savaiminis atsivalymas truks
daugelį metų. Reikia pasaky
ti, kad, intensyviai eksploa
tuojant Vingio ir Geležinke
liečių vandenvietes, taršos, li
kusia skysta nafta, realus
pavojus išlikęs. Nepriklauso
mybės pradžioje šią teritoriją
valdė AB „Lietuvos kuras",
kuri ir ėmėsi iniciatyvos pa
šalinti didelį taršos židinį. Po
žemio valymas buvo nutrauk
tas, Lietuvos Vyriausybei par
davus AB „Lietuvos kurą" ne
aiškiems tariamiems inves
tuotojams už 1 litą. Dėl nevy
kusio AB „Lietuvos kuras"
privatizavimo, kelių šimtų
milijonų vertės objektai pado
vanoti už 1 litą, perduodant
kreditinius įsiskolinimus ir
kitus įsipareigojimus, tame
tarpe ir ekologinę problemą,
kurią turėjo spręsti nauji sa
vininkai. Tačiau tai tik buvo
pažadai. Pasipelnę ir galuti
nai sužlugdę įmonę, jie pasi
traukė.
Analogiškoje padėtyje nuo
1998 metų palikta ir Alytaus
naftos įmonė, iš dalies išva
lyta teritorija po privatizavi
mo toliau nevaloma. O greta
esančiuose gyventojų šuliniuo
se ir toliau kibirais semia
ma nafta. Užteršta teritorija
yra netoli Vidzgirio vanden
vietės ir kelia realų pavojų
eksploatuojamai vandenvietei.
Iš minėtų užterštų teritori
jų šiuo metu skystų naftos
produktų išsiurbimas vykdo
mas tik buvusioje karinėje
bazėje prie Vilniaus, Vaičiū
nuose. Čia naftos produktų
sluoksnis iki 1 metro storio su
sikaupęs ant gruntinio van
dens lygio'10-12 m. gylyje. Pa
naudojus hidrodinaminę ir
vakuminės sistemos įrangą,
nuo valymo pradžios čia iš
siurbta per 700 tonų skystos
naftos. Tačiau problema išlie
ka ta pati. Keičiantis objek
to savininkams, palikto so
vietmečiu taršos pašalinimu
niekas nenori prisiimti, nes
tai nemažos išlaidos.
Panašią padėtį turime ir
Zoknių oro uoste netoli Šiau
lių. Pagal atliktus tyrimus bu
vo nustatyta, kad požemyje
yra susikaupę apie 6,000 ku
binių metrų aviacinio benzi
no. Nors keletą metų dėl šios

PASKUTINIS
ATSISVEIKINIMAS
VINCAS ŠALČIŪNAS
Nr.2
Gimę Ameri
koje tėvai dar šiek tiek kalba lietuviškai, bet vaikai —
tik kelis žodžius. Be šių dar vyksta pensininkė Rosalind ir jos duktė Paulą. Jos abi lietuvių kilmės, bet
kalbos visai nemoka ir, atrodo, mažiau už kitus domisi
lietuviška aplinka. Prie jų pridėjus mane (vyriausią
amžiumi), Onutę ir Nijolę, turime visą turistų dešim
tuką. Gidė Vilma, neseniai užėmusi šį postą, nebuvo
tvirta informacijos bei anglų kalbos žinojime. Dėl to
bendrakeleiviai dažnai paprašydavo mane šį bei tą pa
pildyti ar patikslinti. Pagaliau, visi gyrėme vairuotoją
Edmundą už nuoširdumą bei paslaugumą. Beje, tie iš
mūsų, kurie tikrai norėjo kuo daugiau Lietuvą pažinti,
su ūpu lankė pilis, muziejus, paminklus, bažnyčias,
bei kitas įdomybes ir jas tarpusavyje diskutavo.
Pažintis su Kaunu
Galima sakyti, kad mūsų su Lietuva susipažinimo
programa prasidėjo tik gegužės 23 d. Kaune, nes iš
Vilniaus į Kauną atvykome niekur nesustoję. Vos tik
iš viešbučio pajudėję, pamatėme didingą Šv. Mykolo
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teritorijos vyksta stumdymąsi
ir iki šiol ten nėra realaus
šeimininko. Atliekant dalinį
teritorijos valymą, buvo iš
siurbiami
nedideli skystos
naftos kiekiai. Taršos proble
ma liko. Paveldėtai taršai ša
linti reikia disponuojančių
ūkio subjektų pastangų
ir
valstybės dėmesio. Reikia ti
kėtis, kad padėtis turėtų pa
sikeisti, įsigaliojus naujiems
ruošiamiems
aplinkosaugi
niams
reikalavimams
dėl
skystų naftos produktų tar
šos.
Nemažesnė problema išliku
si pavieniuose šachtiniuose
šuliniuose, kurių Lietuvoje
priskaičiuojama daugiau kaip
300,000. Iš to skaičiaus apie
50 proc. šulinių užteršti nit
ritais, organinėmis medžiago
mis, o vidurio Lietuvoje jų
skaičius per 70 proc. Tai van
dens šaltiniai, nuodijantys
užterštą vandeni naudojan
čius gyventojus. Yra maža
mečių kūdikių mirties atve
jų, kurie buvo girdomi tokiu
vandeniu. Ši problema reika
lauja neatidėliotino sprendi
mo.
Lietuvoje per pirmą nepri
klausomybės dešimtmetį susi
kūrė eilė ekologinių firmų, tu
rinčių šiuolaikišką
tyrimo
technologiją. Yra didelis bū-

KAIMUOSE SIAUTĖJA VILKAI
Šakynos seniūnijos Paliesiu
kaimas patyrė nuostolių — ga
nyklose vilkai sudraskė keletą
galvijų. Vilkai siautėja ir gre
timoje Akmenės rajono Kruo
pių seniūnijoje.
Šiaulių universiteto dėstyto
jas Kazys Vilkonis surinko
duomenis apie plėšrūnų siau
tėjimą per pastaruosius 3 me
tus ir nustatė, kad vien Ša
kynos seniūnijoje vilkai per tą
laiką sudraskė 14 karvių ir 26
veršius.
Gyventojai bando patys ko
voti su plėšrūnais — budi nak
timis prie ganyklų, stebi vilkų
judėjimą. Tačiau jų pastangos
dažnai nueina veltui, nes gy
ventojai, net ir legaliai turė
dami šautuvą, negali patykoti
siautėjančių vilkų, kadangi jie
laikosi vadinamuosiuose ko
merciniuose medžioklės plo
tuose, kuriuose be specialaus
leidimo medžioti draudžiama.
Gyventojai nežino, kas turė
tų atlyginti plėšrūnų padarytą

rys gerai paruoštų specialistų,
tačiau trūksta tik ekonomi
nės brandos ir įstatyminės ba
zės istorinei taršai 1 pav. pa
žymėtuose objektuose likvi
duoti.

IKNKUOS,
RESnJBUKA

Buvusios Sovietų Sąjungos karinės bazės Lietuvoje.

Arkangelo (Įgulos) bažnyčią. Lietuvos nemačiusieji
stebėjosi Kęstučio gatvės puošniais pastatais ir Mu
zikinio teatro architektūra. Vilma supažindino su ža
liuojančia Laisvės alėja pėstiesiems, šviesiais miesto
savivaldybės rūmais, o prie Vytauto paminklo dauge
lis tik dabar sužinojo apie jo nuopelnus Lietuvos vals
tybei. Ir man pirmą kartą teko matyti naujai įrengtą
memorialą Romui Kalantai jo susideginimo vietoje.
Ten įrengta pakili aikštelė, kurią supa inscenizuotos
liepsnos, o viduryje stovi statula, apsupta aukštomis
fontano čiurkšlėmis.
Vykstame į Kauno senamiestį. Prieš akis 13-to am
žiaus pilies griuvėsiai, apdengti stogeliais, o jos apva
lus bokštas yra panašus į storą baravyką su raudona
kepure. Vilma primena pilies istorini vaidmenį kovose
su kryžiuočiais. Apdengti griuvėsiai ilgai nesunyks,
bet norėtųsi, kad ir ši pilis kada nors būtų pilnai at
statyta. Greta pilies stovi didžiulė plytinė šv. Jurgio
bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Tai įspūdingas
vėlyvos gotikos statinys, prilygstąs Šv. Onos bažny
čiai Vilniuje.
Ateiname į Rotušės aikštę, kurios viduryje lyg gulbė
baltuoja buvusi miesto rotušė, o aplink susispietę kiti
architektūros paminklai: balta Švč. Trejybės (Semina
rijos) bažnyčia su vartais, Šv. Pranciškaus Ksavero
(Jėzuitų) bažnyčia ir Maironio literatūros muziejus,
prieš kurį aikštėje stovi stambi Maironio skulptūra.
Aplankome prie aikštės esančią Šv. Petro ir Povilo arkikatedrą-baziliką, kurios menišku vidaus išpuošimu
negalėjome atsistebėti. Kai kas sakė, kad taip išpuoš

žalą, nes dabar seniūnijos la
biausiai nukentėjusius tegali
paremti 100-150 litų. Valsty
binė maisto ir veterinarijos
tarnyba teigia, kad vilkų ar
kitų plėšrūnų sudraskytų gy
vulių mėsą, pagal galiojančius
įstatymus, būtina sunaikinti.
Pagal žvėrių apskaitas Lie
tuvoje priskaičiuota apie 350
vilkų. Palyginti su praėjusiais
metais, jų sumažėjo 70. Tuo
tarpu 1968 m. mūsų miškuose
buvo telikę 36 vilkai.
Lietuvos miškuose vilkai ap
sigyvenę
labai
netolygiai.
Daugiausiai jų yra Klaipėdos
rajone — 53, Šiaulių ir Varė
nos rajonuose — po 30, o tik
po vieną-du klaidžioja Kėdai
nių, Skuodo. Raseinių. Vilka
viškio, Molėtų bei Zarasų ra
jonų miškuose.
.Eita*
SENIAUSIAS
ZOOLOGIJOS SODAS
Vienos (Austrijoje) zoologi
jos sodas laikomas seniausiu
visoje planetoje. Jis įkurtas
imperatoriaus Franz Stephan
1752 m. Schoenbrunn rūmų
parke. Imperatorius buvo su
rinkęs daug stirnų ir įdomių
laukinių paukščių, laikomų
metaliniuose narvuose, bet at
sisakė sode laikyti žvėris, nes
„jie dvokia". Rūmų sode im
peratoriaus „kolekcija" galėjo
pasigėrėti ir lankytojai.
Vėliau kiti imperatoriai zoo
logijos sodą plėtė, importavo
naujų gyvulių,
žvėrių
ir
paukščių. Tik niekaip nepavy
ko įsigyti žirafos, nes jas buvo
per sunku atvežti. Pirmoji ži
rafa pagaliau atvežta 1828 m.,
bet ji zoologijos sode teiš
gyveno apie 10 mėnesių. Pasi
rodo, kad kelionės iš Sudano į
Egiptą metu, kai buvo pririšta
prie dviejų ją nešusių kupra
nugarių, žirafai buvo sulau
žytos kojos, kurios niekuomet
tinkamai nesugijusios...
Pirmasis zoologijos sodas
Budapešte pradėjo veikti 1866
m.. N'ew Yorke 1873 m.. Toki
jo — 1882 m.

Kai Amerikos politikai ar
žmiasklaida kalba apie ..va
nagus" ir .,balandžius", vi
siems šiame krašte aišku, kad
tai ne sparnuočiai, o karingo
— ,,hawks" — ar taikaus —
..doves" — nusiteikimo asme
nys pačiose aukščiausiose JAV
valdžios viršūnėse.
Nebe pirma kartą šis ..va
nagų" ir ..balandžių" įvaizdis
ištraukiamas iš praeities ir
pritaikomas dabarčiai. Šį kar
tą — kalbant apie galimą JAV
karą su Iraku. Ar laimes
..vanagų", ar ,.balandžių" nuo
monė kol kas neaišku, visgi
atrodo, kad karingųjų ..vana
gų" pusėje nesvyruodamas sto
vi JAV prezidentas George \V.
Bush ir kai kurie aukšti jo
kabineto pareigūnai. Taikieji
„balandžiai" neturi Baltųjų
rūmų užnugario, o eiliniai
Amerikos gyventojai laikosi
kone pasyviai: dar iš jų pa
sąmonės neišnyko pernykštės
rugsėjo 11-osios vaizdai (ypač
artėjant pirmosioms šio šiur
paus teroristų išpuolio meti
nėms). Kai prezidentas pa
siryžo „atsiskaityti su teroris
tais pačiame jų lizde — Af
ganistane", Amerika ne tik
tam žygiui pritarė, bet ir tvir
tai rėmė šį. daugelio'nuomone,
„teisingą karą".
Ar pritarimas bus tiek pat
tvirtas, vėl įsiveliant į karą su
Iraku? Jau tuoj po 2001 m.
rugsėjo 11-osios prezidentas
įvardijo tris „blogio imperi
jas", kurių viena — Irakas.
Nuo to meto kone kasdien gir
dime priminimą, kad Saddam
Hussein — viso blogio aukš
čiausias įsikūnijimas — savo
valstybėje brandinąs teroristų
perus, remias juos pačiais bai
siausiais ginklais, savo žmo
nes kone marindamas badu,
paskutinius valstybės ištek
lius skiriąs kovai su Ameri
ka, Izraeliu ir apskritai —
vakariečiais.
Nepaisant jau per dešimt
metį trunkančio Irako izoliavi
mo ir draudimo su juo pre
kiauti ar kitaip bendrauti (ne
visi, pasirodo, tų draudimų
griežtai laikosi — Irakas tur
tingas ne tik nafta...), taip pat
įvairių kitų suvaržymų, įvestų
po Persų įlankos karo. Irako
diktatorius tik šaiposi iš visų
tų pastangų, kurios dar neat
nešė norimų rezultatų.
Kaip gerai mes. lietuviai,
prisimename Persų įlankos
karo pradžią 1989 metais! Pri
simename, kad mūsų tauta
taip pat veržėsi į laisvę, ieš
kodama užtarimo — ir pritari
mo — Vašingtone, o dabarti

tos bažnyčios niekur netekę matyti. Link Nemuno ei
nant, visų dėmesį atkreipia 16-to šimtm. gotikos pa
minklas — Perkūno namas ir čia pat stovinti gotikinė
Švč. Mergelės Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčia, ku
rią pastatęs LDK Vytautas Didysis. Tokio gotikos
skliautų ir drožinių grožio kai kurie nebuvo matę.
Susirinkome prie Nemuno juo pasigrožėti ir patirtus
įspūdžius aptarti. Vyravo nuomonė, kad Kauno sena
miestis yra lyg vienas didelis meno kūrinys. Tada Vil
ma pasiūlė pamatyti Kauną nuo aukšto Nemuno kran
to Aleksote. Koks reginys! Miesto centras, senamies
tis, Nemuno-Neries santaka lyg ant delno! Tą vaizdą
matydavome tik atvirukuose! Dar ir funikulierius šlai
tu užkelia Muzikos akademijos studentus, kurios įspū
dingi rūmai stovi netoliese.
Lankome dail. A. Žmuidzinavičiaus įsteigtą Velnių
muziejų, kuriame yra surinkta šimtai velnio figūrų
(gal daugiau, nei pragare!). Jos vaizduoja velnią ir jo
darbus, kaip suvokė liaudis savo pasakose ir padavi
muose. Yra nemažai ir dovanotų iš kitų šalių. Figūro
se tarsi matai suktybę, apgaulę, pagundą ir kitas vel
nio diegiamas blogybes. Dėl to tarp visų velnių yra
Hitleris su Stalinu! Pats stambiausias šio muziejaus
rodiny8 yra „Velnių malūnas". Sakoma, kad tokio turi
nio muziejus gali būti vienintelis pasaulyje.
Jau gerokai po vidurdienio, tai ir alkis pilvą žnaibo.
Pro žavingą Ąžuolyno parką vykstame pavalgyti atvi
roje kavinėje. Netoli VI forto atkreipia mūsų dėmesį į
„mažąjį kryžių kalną", esantį penkių stambių gatvių
sankryžoje. Gražiai sutvarkytame plote stovi apie dvi

Bindokienė

paskui

nio prezidento tėvas, tuome
tinis prez. George Bush, be
ryžto linkčiojo Maskvai, bijo
damas, kad sovietų imperija
neatsistotų Saddam Hussein
pusėje. Nors Kremliui tada
nelabai rūpėjo sąjungininkų
karas Kuveite ar Irake. Jis vi
saip stengėsi išlaikyti savo
stipriai svyruojančią imperiją
nuo visiško sugriuvimo.
Ar dabar Vladimir Putin
remtų Vašingtoną, ar Bag
dadą? Kas galėtų užtikrinti'.'
Juo labiau, kad Rusija, nepai
sant Vašingtono protestų, vis
tiek pasiryžusi
bendradar
biauti su Iraku ir ruošiasi pa
sirašyti penkeriems metams
ekonominio bendradarbiavimo
i iki 40 milijardų dol. vertes!'
sutartĮ .
Europa (išskyrus galbūt
Didžiąją Britaniją, kuri visuo
met remia JAV užmojus.' taip
pat nelabai nori įsivelti į
naują karą su Iraku. Europos
sostines puikiai žino. iš kurios
pasaulio dalies ..kvepia nafta".
Nėra abejonės, kad Arabų pa
saulis nelabai palankiai žiū
rėtų į ..musulmonų krašto"
užpuolimą. Nors didžioji jo
dalis rėmė Amerikos ..karą su
teroristais Afganistane", nes
visi 'bent viešai* buvo pasipik
tinę teroristų išpuoliais JAVse. tad karo
priežastis buvo
pateisinama. Irako atžvilgiu
tokiu aiškių gairių jau nėra.
Antra vertus, prez. Bush
nuolatinis grasinimas, kad
Saddam Hussein vienokiu ar
kitokiu būdu turi būti pa
šalintas nuo valstybės vairo,
skamba lygiai taip. kaip ..tur
tingoji ir galingoji" Amerika
dažnai kaltinama — kišimusi
į svetimo krašto vidaus reika
lus. Jeigu lazda atsisuktų kitu
galu ir kažkuri kita valstybė
nuspręstų, kad reikia ..paša
linti" Amerikos prezidentą iš
Baltųjų rūmų, įdomu, kaip
Vašingtonas reaguotų?
Vašingtone
..vanagai" ir
..balandžiai" tebekovoja žo
džiais. Kai kurie Atstovų rū
mų nariai labai jau narsiai
tvirtina, kad ..Amerikai ne
reikia jokios Europos ar Ara
bų pasaulio pagalbos", ji pati
viena gali susitvarkyti su Ira
ku ir bet kuo kitu... Bet. ant
ra vertus, ar ne respublikono
prez. Ronald Reagan valdžios
metu Irakas buvo tvirtai re
miamas, net ir tada. kai pa
vartojo
cheminius
ginklus
prieš savo piliečius kurdus? O
jį rėmė vien dėl to, kad Sad
dam Hussein tada kovojo su
Iranu, tuometiniu JAV prie
šu...

dešimt puošnių liaudies kryžių sovietinio režimo au
koms atminti. Kauno jūros pylimo kelias nuveda į
miške naujai įrengtą restoraną „Unija". Aikštėje stovi
penki paviljonai su stogais ir nublizgintais storų lentų
stalais bei suolais. Iš meniu (daugeliui teko vertėjauti)
užsakytus patiekalus ir gėrimus atneša padavėjos. O
vaizdas žavus: žemai Nemunas, toliau pylimas, Kauno
jūra, Pažaislio šilas ir garsiosios bažnyčios kupolas!
Pasistiprinę vykstame apžiūrėti atvirame ore esan
čio liaudies etnografinio muziejaus Rumšiškėse. Čia iš
Lietuvos kaimų perkeltos trobos, ūkiniai pastatai, me
dinės bažnytėlės ir vėjiniai malūnai gyvai atvaizduoja
liaudies gyvenimą prieš šimtus metų. Mūsų turistai
domėjosi trobų vidaus įranga, virtuvės bei stalo įran
kiais ir kita, nes visa tai liudijo jų pačių senelių ar
protėvių gyvenimo būdą, apie kurį jie nieko nebūtų
žinoję.
Kelias į vakarus
Gegužės 24 rytą pradedame kelionę į Lietuvos pa
jūrį. Kairėje liekasi Kauno senamiestis, o priekyje
driekiasi Vilijampolės tiltas per gana plačia Nerį. Kaunas-Jurbarkas plentas tiesiasi pro Lampėdžius. Ka
čerginę, Kulautuvą. Čia ir seniau turtingesnieji kau
niečiai turėdavo ištaigingas gyvenvietes ar vilas, dėl to
ir dabar namai įvairuoja savo didumu, stiliais ir spal
vomis. Vilma pranešė, kad lankysime panemunės pi
lis, kurios prieš šešis šimtmečius apsaugojusios šį Lie
tuvos kraštą nuo kryžiuočių agresijos.
Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
SESELIŲ KAZIMIERIEČIL'
VIENUOLIJOS 95-METIS
2002 m. rugpjūčio 24 d.. skaičius lietuvių imigrantų.
Švento Kazimiero seserų vie
Jsteigėja. Motina
Marija
nuolynas švęs 95-tą įsteigimo Kaupaite, mirė 1940 metais,
sukaktį. Kongregacija buvo pradėjusi daug mokyklų ir li
įsteigta 1907 metais Scranton, goninių ir pasiuntusi seseles
Pennsylvanija. kai Motina skleisti tikėjimo tarp kitų tau
Marija Kaupaitė, Motina Im- tų žmonių New Mexico vals
maculata, ir Motina Concepta tybėje ir planuodama siųsti
padarė įžadus kaip vienuolės seseles darbuotis Argentinoje.
ir tapo pirmos narės naujai Motina Marija pasišventė iš
įsteigtos lietuviškos kongrega laikyti tikėjimo dvasią tarp
cijos. Vienuolija įsteigta auk savo tautos žmonių ir nuolat
lėti ir šviesti lietuvių imig dirbo, kad mokyklose būtų ge
rantų vaikus JAV. Daug jau rai paruoštos seselės mokyto
nų mergaičių įstojo į kongre jos, kurios galerų skleisti
gaciją ir jų skaičius greitai krikščionišką mokslą. Paga
kilo. Motiniškas namas buvo liau ji siuntė seseles mokytis
pastatytas 1909 metais Čika gailestingosiomis seserimis ir
goje, nes čia radosi didžiausias 1928 metais atidarė Švento

VILNIAUS ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIA
i v Mikalojaus bažnyčia Vil
niuje, tai viena iš seniausių
Lietuvos bažnyčių, įkurta ge
rokai prieš krikščionybės įve
dimą ('pradžioje XIV amž.).
Lenkų okupacijos laikais ji
buvo vienintele bažnyčia Vil
niuje, kur buvo laikomos pa
maldos lietuvių kalba.
Ilgametė
dvasinė-tautinė
tradicija vedė žmones į šią
bažnyčią sovietmečiu, būrė di
sidentus, o 1987 m. rugpjūčio
23 d. pakvietė į pirmą mitin
gą, atvedusį prie Kovo 11-sios
Akto.
Šiuo metu bažnyčia yra ava
rinėje būklėje ir reikalinga
skubaus restauravimo. Dabar
tinis klebonas kun. E. Paulionis labai tuo rūpinasi, bet
parapija yra nedidelė ir ne
pajėgi sutelkti lėšų šiam tiks
lui. Gražutei Sirutienei iš Ka
lifornijos pasiūlius, buvę vil
niečiai ir jų bičiuliai, pager
biant atminimą neseniai mi
rusių: Vokietijoje a.a. žurna
listo Kazio Barono. Vilniuje
prieškario vilniečių globėjo
a.a. dr. Stasio Trepšio ir kitų
mirusių anksčiau, Šv. Mikalo

jaus bažnyčios restauravimui
aukojo Jungtinėse Amerikos
valstijose: Petras Andriuške
vičius 20 dol.; kun. Alfonsas
Babonas 50 dol.; Sofija Bla
žiene 25 dol.; Eugenija Bulo
tienė 60 dol.; Marytė ir Mečys
Bužėnai 20 dol.; Jeronimas
Gaižutis 50 dol.: Vanda ir Juo
zas Gaspera 50 dol.; Marytė ir
Pranas Grušai 100 dol. Bro
nius Gurenas 25 dol.: Marija
Kairienė 100 dol.; Kazė ir Sta
sys Lazdiniai 100 dol.; Marija
N'oreikienė 50 dol.; Petras Pagosjus 100 dol.; Ona Pusdešrienė 20 dol: dr. Edmun
das Ringus 50 dol.: Bronius ir
Angelė Seliukai 50 dol: Gra
žutė Sirutiene 150 dol.; Vacys
Slušnys 10 dol.: V'.adas Stoš
kus 20 dol.; Birutė Tamuliene
200 dol.; Pranciška Televičienė 20 dol.; Balys Telyčėnas 10
dol.; Vytautas Valys 40 dol.;
Vilniaus Krašto lietuvių są
jungos Čikagos skyrius 80 dol.
Viso 1.400 dol.
Kanadoje
aukojo:
Jonas
Budrys 100 dol.: Adomas Gri
gonis 100 dol.: Stasys Jakaitis
100 dol.; Marytė Janeliūnienė-

Šv Kazimiero Seserų Vienuolyno Motiniškas namas Marąuette Park rajone. įsteigtas 1909 m.

Kryžiaus ligoninę Čikagoje.
Iki šios dienos Švento Kazi
miero seselės išlaiko Švento
Kryžiaus ligoninę ir Maria
gimnaziją Marąuette Park ra
jone. Praėjusį mėnesį Švento
Kryžiaus ligoninė buvo aukš
tai įvertinta — gavo įgaliojimą
nuo ligoninių „Joint Commision Revievv Board". Birželio
mėnesį Maria gimnazija buvo
pripažinta kaip viena iš še
šiolikos mokyklų JAV, pasi
žymėjusių tarnyboje ir vado

vavimo srityje. Nors seselių
skaičius mažėja, Motinos Ma
rijos darbai ir dvasia gyvuoja.
Motina Marija gyveno pa
prastą ir šventą gyvenimą. Jos
nuoširdus rūpestis žmonėms,
tenkinant švietimo, materia
linius ir dvasinius poreikius,
jai pelnė didelę pagarbą gyve
nime ir po mirties. Jos Beati
fikacijos byla dabar yra studi
juojama Romoje, kad ji būtų
paskelbta šventąja. Daug ste
buklų liudija apie jos šven

Gegužes 5-ąją, po šv. Mišių
bei gegužinių pamaldų Kauno
Šv. Gertrūdos bažnyčioje, ti
kintieji neskubėjo skirstytis —
dauguma patraukė pasigrožėti
ir pasidžiaugti
bažnytėlės
kriptoje prie
stebuklingojo
Kryžiaus įrengta pirmąja Lie
tuvoje Žvakių šventove, kurią
pašventino kun. dr. Vytautas
Brilius, MIC. Ši proga sutapo
su Motinos diena, todėl norin
čiųjų uždegti šventovėje žva
kelę netrūko.
Žvakių šventovė — tai dalis
Maldos vienybės akcijos, kurią
organizuoja vienuoliai marijo
nai bei jų talkininkai visame
pasaulyje, taip pat ir Lietuvos,
prie Šv. Gertrūdos bažnyčios
stebuklingojo Kryžiaus (šis
XVII a. kryžius nuo seno gar
sėja ypatingomis Dievo ma
lonėmis). J šią akciją įsitrau
kia katalikas.
sutinkantis
melstis už kitus visuomenės
narius ir visuotinę Bažnyčią.
Kiekvienas žmogus taip pat
gali prašyti maldos pagalbos
sau bei kitiems, įnešdamas
tam tikrą auką bei nurodyda
mas, kokiam tikslui ji skirta,
arba ir nieko nepaaukodamas.
Tuomet Žvakių
šventovėje
Kudabaitė 50 dol.; Bronius
Saplys 100 dol.; Balbina Tamulionienė 50 dol.; Vilniaus
Krašto lietuvių sąjunga išei
vijoje 100 dol. Viso 600 dol.
Iš viso surinkta 2,000 dol.
Jie persiųsti klebonui kun. E.
Paulioniui. Aukas rinko: Gr.
Sirutienė Kalifornijoje. Eug.
Bulotienė Detroite, V. Gasperienė Čikagoje ir Br. Saplys
Kanadoje.
V. G a s p e r i e n ė

tumą, vienas iš tų stebuklų
yra tikrinamas Romoje šiuo
laiku.
Šeštadienį, rugpjūčio 24 d.,
9:30 vai. r., Padėkos Mišios
bus aukojamos, dalyvaujant
vyskupui John Gorman, Sese
lių Kazimieriečių Motiniškame
name. Visus maloniai kviečia
me dalyvauti. Po Mišių bus
kavutė salėje, loterija, bus
parduodama seselių iškepta
duona ir kiti įvykiai. Links
mins Broniaus Mūro muzika.

ŠVENTOVĖ

įžiebiama žvakelė, kuriai de
gant septynias dienas Maldos
vienybės akcijos dalyviai mel
džiasi nurodyta intencija.
Pasak Šv. Gertrūdos bažny
čios rektoriaus dr. V. Briliaus,
Marijonų vienuolijos Lietuvos
provincijos vyresniojo: „Mūsų
tikslas — pakviesti žmones
melstis vieniems už kitus. J u k
maldoje realizuojame krikš
čioniškosios meilės principą,
suvokiame save ir artimą kaip
Bažnyčios narį, o Bažnyčią —
kaip tikrą vienybę Kristuje.
Bendraudami per maldą pa
juntame, kad bažnyčioje ga

H« n r i k " < ..H<<\-.Uiu n u o t r

lime padėti kitiems ir patys
sau. Ypatingos vertės turi
bendra, vienybėn susibūrusių
tinkinčiųjų malda, per kurią
dieviškas Gailestingumas —
pats Jėzus Kristus — paliečia
kiekvieną, kas jo trokšta".
Daugf'is tikinčiųjų, dalyva
vusių Žvakių šventovės paš
ventinime, nuoširdžiai džiau
gėsi šiuo įvykiu ir galimybe
asmenine malda bendradar
biauti skleidžiant žemėje die
viškąjį Gailestingumą. Apie
tai liudijo ir pirmosios 28 au
kotojų intencijomis įžiebtos
žvakelės.

KŪRINIJOS
Tikėjimo mokslo kongregaci
jos prefekto kardinolo Joseph
Ratzinger nuomone, krikščio
nims derėtų iš naujo įsisąmo
ninti krikščioniškąjį mokymą
apie kūriniją. Per pamokslą
gegužės 19 d. Miuncheno ka
tedroje jis atkreipė dėmesį į
iškreiptai suprantamos lais
vės padarinius. „Kūrinija duo
ta mums ne išnaudoti, bet
tam, kad ją pagarbiai sergė
tume bei puoselėtume kaip
Dievo sodą, kuriame žmonės
gali žmogiškai gyventi", — sa
kė jis. Šiandien, vyraujant
materializmui bei neigiant

TA ĮSOM K
SKALBIMO MAŠINAS.
Š A L D Y T I VL.S. Š I L D Y M O
SISTEMAS. YIRYKI.AS. ORO
YHSINTl V I S
H. D K C R Y S
T K L . 773-5S5-6624.

Ligonio priežiūros d a r b a s .
Pageidautina patirtis su ligonines
aparatais arba noras išmokti
( i \ \ e n i m a s šeimoje, privatus
kambarys. New Orleans.
Louisiana. priemiestyje.
k a / v s V a r n a s , 143 R u e
Ksplanadc. Slidell. LA 7 0 4 6 1 .
Varnas@bellsouth.net
Part time accountant/bookeeper
•U'cdt'd tor business projeet in Lithuuni.L Mušt be protkient m quicken/qun.ktxx>ks and tamilur uith exel. bilinguul
in Hnglish/Luhuanian. Send resumes
to pmarks(g tandemdevelopers.com
orfax 312-245-9745.

„Draugo" skelbimu, skyrius
Tel. 1-773-585-9500

kūrinijos dvasią, tapo galimi
visiškai nauji ir pasibaisėtini
žemės sugriovimo būdai. Pa
šalinus iš akiračio Dievą, ma
terija pasidaro tiktai medžia
ga, „kurią naudojame". Tada
ir žmogus nebelaikomas dova
na, bet traktuojamas kaip „ga
minys, kurį patys gaminame
ir todėl galime juo naudotis ir
jį žudyti". Griovėjų laisvė vi
siškai kitokia negu tų, kurie
tiki Dievo kūrinijos dvasia:
„Tai — ne neigianti naudojimo
laisvė, tai — kurianti meilės
laisvė".
BŽ

bendruomenės centras. Sekmadienis yra ne tik poilsio ir
šlovinimo diena: be Eucharis.-• . «_ ..
, . ...
g c l o m a l d ą b i r ž e l i o 1 2 d. Šv. tijos šventimo pranyktų tikroji
P e t r o a i k š t ė j e p o p i e ž i u s pri šios dienos prasmė. Jonas
mine 1 , j o g d u o n o s i r v y n o per
Paulius II paragino tikinčiuo
k e i t i m o „neišsakomą slėpinį"
sius iš naujo išmokti branginti
į m a n u suvokti tiktai tikėjimu
sekmadieni ir dalyvavimą šv.
ir m e i l e J o n a s P a u l i u s II t a i p
Mišiose bei laikyti tai būtinu
p a t a k c e n t a v o , j o g šv Mišių
sąmoningo
ir
nuoseklaus
š v e n t i m a s j a u nuo krikščiony
krikščioniškojo gyvenimo ele
bės
pradžios
e.^.as
gyvasis
mentu.

MUICMOMJOI NkMlSUBKAJOSB

aiatis nRAiw\us

Aižėme hrjnk Zjpolis ir Ott Mgr
Aukse S Kjne kultu lietuv. išKaT
FRANR ZAPOLIS
3208 1/2 \Vest 95th Street
Tel. 708-424-8654. 773-581-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Djrbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IEŠKO DARBO
Moteris ieško d a r b o su gyveni
m u prižiūrėti vaikus ar senelius
Turi automobilį, kalba angliškai.
turi pedagoginio darbo patirt;.
TeL 708-458-2817; 630-910-5114.

VAIKO IR ŠEIMOS TEISĖS
NEATSIEJAMOS

VIEŠNAGĖ LATVIJOJE

PRARASTU SAVO PRASME

Popiežius Jonas Paulius II
pabrėžė didžiulę Eucharistijos
šventimo reikšmę Katalikų
Bažnvčiai. Per Viešpaties an-

i baznyci

\VindoH \ \ a s h e r > Needed!
40.000 per yev \W need lOOcaaM
No e\p necessar\ Will train Mu^l
hj\e \jlid J m a ' v lieense and tran-.portjtion Mušt be tluent in Endi^h
L A McMahon VVirkiou Washing
Chicaeo and Miluaukee jre.t
Tel. 800-820-6155.

Gegužės 8-10 d. New Yorke
vykusiame Jungtinių Tautų
viršūnių susitikime diskutuo
ta ir derėtasi dėl šeimos api
brėžimo bei abortų. Susitari
mo pasiekti nepavyko. Šven
tasis Sostas, JAV ir musulmo
niškosios šalys, įskaitant Su
daną, Iraną ir Pakistaną, tvir
tai priešinasi abortams. Euro
pos Sąjunga (ES), Kanada ir
Lotynų Amerikos šalys, pag
rindiniai abortų šalininkai,
pastaruoju metu šiek tiek su
švelnino savo poziciją. ES bent
laikinai sutiko iš dabartinės
Bažnyčios žinios, 2002, Nr. 9 rengiamo dokumento formu
luotės išbraukti frazę „repro
dukcinės sveikatos paslau
gos", kuri apėmė ir abortus.
Šiam žingsniui pritarė ir kai
kurios kitos šalys. Taip buvo
sudaryta vienminčių grupė,
kuri sieks galimo kompromiso
tarp ES ir JAV.
Šventojo Sosto delegacijos
vadovas, Popiežiškosios šei
mos tarybos prezidentas kar
dinolas
Alfonso
Trujillo savo kalboje pabrėžė, jog la
bai svarbu atkurti prarastą
pagarbą vaiko žmogiškajam
orumui nuo pat jo prasidėjimo
momento. Anot kardinolo, vi
suomenės lygis atsiskleidžia
per tai, kiek ji gerbia ir saugo
Šv. Gertrūdos bažnyčia Kaune
V. Kučo nuotrauka. žmogaus orumą, jo teises bei
laiduoja visų savo narių, ypač
vaikų, gerovę.
ŽMONĖMS NEVALIA IŠNAUDOTI DIEVO

SEKMADIENIS

Šv Mikalojaus naznvi la Vili

PASLAUGOS

Reikalingi d a r b u o t o j a i p a r 
duotuvių v a l y m u i T N i r IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas n u o
S 1.500 iki S 1.800.
Tel. 6 1 5 - 5 5 4 - 3 1 6 1 .

P I R M O J I LIETUVOJE ŽVAKIŲ

Motina Concepta. Motina Marija Kaupaite <r Motina immacuiata. Sv
Kazimiero Seserų Vienuolijos steigėjos

SIŪLO DARBĄ

Gegužės 21 d. katalikiškos
radijo laidos „Laiko dvasia"
kūrybinė grupė lankėsi Latvi
joje, jaunimo centre Bruknoje,
Rygoje, Aleksandro Menio fon
de ir namuose, kuriuose buria
si krikščioniškos
jaunimo
veiklos grupės. Čia veikia cha
rizminė bendruomenė „Efatta", centras už gyvybę „Pro
life", katalikų studentų asocia
cija „Dzintars", bendruomenė
JEmmanuel", rengianti krikš
čioniškas akcijas, ir leidybos
centras, kurio darbuotoja Aija
Balone pristatė naujausią lei
dybos centro leidinį „Arti pa-šaulio". Tai kiekvienos dienos
Šventojo Rašto skaitiniai, mal
dos ir ištraukos iš šventųjų
gyvenimų. Šis leidinys leidžia
mas kas mėnesį j a u treti me
tai šiek tiek didesniu nei
3,000 egzempliorių tiražu. Tai
ne vienintelis šio leidybos
centro leidinys: neseniai pasi
rodė knyga apie Motiną Tere
se iš Kalkutos ir Tėvą Rože —
Taize bendruomenes jkūreja
— „Malda. Šaltinio gaivu
mas" Prieš dvejus "ietus yra
išleista knyga apie šv Pran
ciškaus gyvenimą.

Kaip pagrindinį planuoja
mos konvencijos kriterijų, kar
dinolas akcentavo „vaiko in
teresų viršenybę", t.y. vaiko
ryšys su šeima turi būti grin
džiamas santuoka, kuri yra
gyvybės lopšys ir šventovė.
„Todėl Šventasis Sostas mano,
jog vaiko teisių nevalia atsieti
nuo šeimos teisių. Visuomenė
ir valstybė turėtų įsikišti ir
perimti rūpinimąsi vaiko po
reikiais tik šeimai iširus, ir
pageidautina, kad tai būtų
daroma šeimyninėje aplinko
je", — sakė kardinolas Trujillo.
Kardinolas pareiškė, kad
įstatymai turėtų visapusiškai
ginti vaiką nuo bet kurio iš
naudojimo ir prievartos: pedo
filijos, pornografijos, per sun
kaus darbo ar net vergovės,
taip pat apsaugoti jį nuo pa
grobimo ir ėmimo į armiją. Sy
kiu pabrėžia, kad asmenys,
vaikų atžvilgiu naudojantys
įvairias smurto formas, neturi
likti nenubausti. Pasak kardi
nolo, vaiko interesų nebus pai
soma tol, kol bus laikomasi
mito apie gyventojų perteklių
žemėje. Naujausi demografijos
tyrimai to nepatvirtino, o bet
kurie priverstinai šeimos dy
džio ribojimai pažeidžia pag
rindinę teisę į gyvybę bei šei
mos ir vaiko teises.
Bažnyčios žinios, 2002, Nr. 10

KATALIKU PASAULYJE
DAUGĖJA
Naujausiais Vatikano statis
tiniais duomenimis, per 22
metus nuo 1978-ųjų, kai po
piežiumi tapo Jonas Paulius
II, katalikų pasaulyje padau
gėjo 40 proc., nuo 757 milijonų
iki 1,045 milijardo. Tačiau di
dėjant bendram žmonių skai
čiui žemėje, proporciškai kata
likų šiek tiek sumažėjo — nuo
18 iki 17,3 procento.
Per tą laiką ypač katalikų
padaugėjo Afrikoje — 137
proc.; Pietų Amerikoje — 86
p r o c , Azijoje — 25 proc, Eu
ropoje — mažiau nei 6 proc.
Šiandien beveik pusė pasaulio
katalikų (49,5 proc.) gyvena
Vakarų pusrutulyje, nors Eu
ropoje — tik 28 proc Katali
kai sudaro beveik 63 proc.
Amerikos žemynų gyventojų ir
tik 3 proc. — Azijos.
Vyskupų 1978-2000 m. pa
daugėjo nuo 3,714 iki 4,541,
kunigų sumažėjo 3,75 proc,
nors .stojančiųjų į seminarijas
padaugėjo nuo 64 iki 111
tukst Nuolatinių diakonų pa
daugėjo per 400 proc . o j misi
jas Įsitraukusių pasauliečių —
46 proc.
BŽ
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* Lietuvos prezidentas
Valdas A d a m k u s sekmadie
nį dalyvavo popiežiaus Jono
Pauliaus II aukojamose šv.
Mišiose Krokuvoje. Po mišių
Lenkijos vadovas Aleksander
* Palangos p a p l ū d i m i o Kvvasnievvski surengė iškil
kavinės lankytojai išprovo mingus pietus Lietuvos ir Slo
kavo premjerą Algirdą Bra vakijos
prezidentų
garbei.
zauską atverti piniginę ir pa Prezidentų pokalbyje aptarta
vaišinti juos alumi. Premjeras NATO ir Europos Sąjungos
kartu su žmona Kristina pri plėtra, regioninio bendradar
sėdo prie jūros tilto esančioje biavimo klausimai.
'B.vs
kavinėje. Prie šalia esančio
* S o c i a l i n ė s p a r a m o s cen
stalo sedeję įkaušę vyriškiai
t
r
o
d u o m e n i m i s , Vilniuje
nesivaržydami juokavo, laidė
nuolat
elgetauja maždaug 200
replikas ir netruko įsidrąsinti
žmonių.
Kiekvienas iš jų per
paprašyti vyriausybės vadovo
pavaišinti juos alumi. A. Bra dieną surenka 30-70 litų. Sa
zauskas neapsikentęs ištiesė vivaldybes atstovų teigimu,
100 litų. už kuriuos buvo nu šios pajamos yra pagrindine
pirkta daug alaus, kurio buvo priežastis atsisakyti siūlomos
R. Eitai
pasiūlyta visiems sėdintiems paramos.
lauko kavinėje.
ii•.!••'i
*
„Prezidentas
Valdas
* Nepriklausomybės Akto Adamkus tuomet irgi aiš
signataro Egidijaus Bič kiai išreiškė savo nuomonę,
kausko birželio mėnesį pada jog sutartis su 'Williams' turi
rytos avarijos tyrimas privertė būti pasirašyta. Tad kodėl da
Tardymo departamentą susi bar norima visą atsakomybę
domėti kitomis panašiomis by sukrauti vienam žmogui?",
lomis. Iš Kelių policijos tardy stebisi buvęs valdymo reformų
mo ir kvotos skyriaus pa ir savivaldybių reikalų mi
reikalauta visų baudžiamųjų nistras Sigitas Kaktys, kurį
bylų, kurios buvo nutrauktos prokuratūra įtaria pareigybi
vairuotojui ir nukentėjusiajam nių įgaliojimų viršijimu. Tuo
susitaikius, o kaltininkas vis tarpu pareigūnai kalba ne tik
dėlto nebuvo nubaustas už tai, apie galimus kaltinimus buvu
jog automobilį vairavo neblai siam ministrui, bet ir naujus
bylos epizodus.
(R, Elta;
vus.
(LR£lta)

^ Trumpai apie viską

* Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) vado
vas, parlamentaras Vytautas
Landsbergis dar nėra apsi
sprendęs, ar būsimajame par
tijos suvažiavime dalyvaus
partijos pirmininko rinkimuo
se. „Aš manau, kad tai sprę
sime kolektyviai. Nors man
būtų lengviau gyventi perda
vus vadovavimą partijai kam
nors kitam", sakė jis. (BNS)

* K a u n o „ U r m o " bazėje,
kur j a u a n t r u s metus sėk
mingai veikia mėsos turgus,
netrukus bus atidaryta vaisių
ir daržovių turgavietė — vie
nintelė visus Europos Sąjun
gos reikalavimus atitinkanti
tokia specializuota turgavietė
Lietuvoje. Naujasis turgus iš
siskirs aukštu aptarnavimo ly
giu, žemomis kainomis, švara,
prekių gausa bei įvairove.
Turgus užims 2.200 kv metrų
plotą, o kiekvienam prekiauto
jui bus skirta 12 kv metrų vie
ta. Jame taip pat planuojama
įrengti vaikų žaidimo aikštelę,
kurioje vaikus prižiūrės auk
les.
OM9
Staiga n e t e k u s savų na
mų ir p a s i b e l d u s \ valsty
bės išlaikomų prieglaudų du Vyriausybė netrukdytų „Williams" parduoti
ris, jas atidarys ne socialinis
„Mažeikių naftos" akcijas
darbuotojas ar psichologas, o
biurokratija ir taisykles. Ieš Atkelta iš 1 psl.
žeikių naftai" suteiktos 75
kojusiai prieglobsčio vienai
D. Grybauskaitė kol kas at mln. JAV dolerių paskolos
nakčiai sutrikusiai, tačiau sisakė spėlioti, ar „Williams" pardavimo, bet neatmetė gali
tvarkingai atrodančiai mergi akcijų pardavimo atveju vy mybės, kad vyriausybės suti
nai vieninteliuose Kaune vei riausybė sutiktų, kad tas akci kimas šiam veiksmui gali būti
kiančiuose nakvynės namuose jas įsigytų Rusijos naftos ben duotas.
moterims buvo patarta ryto drovė „Jukos", šiuo metu val
Anot jos, Finansų ministeri
palaukti ir tada su pasu kreip danti 26.85 proc. „Mažeikių j a arba pakartos savo siūlymą,
tis į administraciją. Ką būtų naftos" akcijų paketą.
kad skolintųsi pati „Mažeikių
dariusi šia mergina apsimetu
D. Grybauskaitė taip pat nafta", kuri gali pasiskolinti
si ..Kauno dienos" žurnalistė, kritiškai vertina rugpjūčio 12 pigiau, arba, jei būtų sutikta
jei tą vakarą jos iš tiesų nebū d. vyriausybei „Williams" pa su „Williams" pasiūlymu, jis
tų laukusi saugi pastogė? Juo teiktą pasiūlymą dėl „Ma- būtų su papildomom sąlygom.
lab kad nei mobiliojo ryšio te
JAV lietuvis skatina Lietuvos
lefono, nei pinigų, nei šiltes
kaimo jaunimą gyventi kitaip
nių drabužių išvejamiems pa
prastai į rankas neįduodama. Atkelta iš 1 psl.
rengtas krepšinio varžybas siekiant „uždegti kaimo jau
'KD. Elta)
* P a s i k e i t u s valdžioms, tarp kaimų, nusprendė finan nimą, suaktyvinti jį, priversti
liko n e t e s ė t a s prieš 2 metus suoti fondo įkūrimą ir skyrė pamiršti socialines proble
Vilniaus miesto savivaldybės 5,000 JAV dolerių", pasakojo mas".
Fondo įkūrėjai tikisi, kad
duotas pažadas Lietuvos olim V. Ušackas.
panaši
idėja ir siekiai remti
„Fondas buvo kurtas bū
piniams čempionams žemės
bei
skatinti
kaimo vaikus
sklypus skirti lengvatinėmis tent kaime, nes mieste ir taip
sąlygomis. Vilniaus apskrities vyksta daug renginių, verda pasklis po visą Lietuvą.
„Tai yra bandomasis projek
viršininko pavaduotojas Zbig aktyvus kultūrinis gyvenimas.
tas,
tačiau mes labai tikimės,
Kaime
—
priešingai,
egzistuo
nevas Balcevičius mano, jog
kad
jis
pavyks. Tada gal dau
ja
gilios
socialinės
problemos,
žemę pirma reikia grąžinti tei
giau
lietuvių
tiek iš Amerikos,
alkoholizmas,
nedarbas",
sakė
sėtiems paveldėtojams, kurių
tiek
ir
iš
Lietuvos
prisijungs
ambasadorius
V.
Ušackas.
Vilniaus mieste yra apie
prie
siekio
suaktyvinti
gyve
Fondo prezidentas, Daugai
•5.000. Jis mano. jog valdžia už
nimą
ne
tik
Daugailiuose,
bet
nuopelnus olimpiečiams gali lių pagrindinės mokyklos di
ir
kituose
Lietuvos
kaimuose",
atsiskaityti pinigais, jeigu jų rektorius Stasys Dervinis sa
sakė V. Ušackas.
(BNS)
tun.
R. Elta' kė, kad fondas buvo įkurtas
r
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V. Landsbergis iš Rusijos tikisi
mandagesnės diplomatijos
pirmadienį D. Rogozin pa
Atkelta iš 1 psl.
tranzito tarp Karaliaučiaus krikštijo „deklamatoriumi" ir
srities ir likusios Rusijos da apkaltino „prasta diplomati
Konservatoriaus
nuo
lies sprendimas turi būti „be ja".
mone,
Rusijos
diplomatija
vi
vizų".
Rusijos politikas Lietuvoje zų įvedimo klausimu demons
taip pat aštriai kritikavo truoja „nekompetentingumą ir
griežtą Europos
Komisijos apsileidimą" arba „vaidina
(EK) nuostatą, jog vizos Kara spektaklį su strateginiu tiks
liaučiaus srities gyventojams lu".
turės būti neišvengiamai įves
Lietuvos veiksmai dėl vizų
tos. Rusijos ir EK dialogą jis įvedimo, pasak V. Landsber
pavadino „kurčnebylio ir aklo gio, iki šiol buvo žinomi ir
jo" pokalbiu, o pačią EK titula nuoseklūs, kai tuo tarpu ma
vo „Ponu ne", sugretinęs ją su tyti „nemažas blaškymasis
buvusia Sovietų sąjunga.
Rusijos diplomatijoje ir vado
Tuo tarpu V. Landsbergis vybėje".

Mūsų mylima seselė mirė 2002 m. rugpjūčio 16 d., Šv.
Kazimiero seselių motiniškame n a m e , 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, IL., sulaukusi 92 metų.
I vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Lowell, MA.
Vienuolyno įžaduose išgyveno 69 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Ann Dowling
iš Lovvell. MA, svainė Pauline Dulkie; d a u g dukterėčių ir
sūnėnų, jų šeimos, kiti giminės bei pažįstami.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 19 d., nuo 1
v.p.p. iki 7 v.v., Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems pirma
dienį, 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, rugpjūčio
20 d., 9:30 v.r., Šv. Kazimiero seserų vienuolyno
koplyčioje.
Po šv. Mišių a.a. sesuo Helen Michelle bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
seselės sielą.
Šv. Kazimiero s e s e r y s ir a r t i m i e j i

A.tA.
KAZYS GABRUSEVTČIUS
Mirė 2002 m. rugpjūčio 18 d., 1:40 v.p.p., sulaukęs 70
metų.
40 metų gyveno Willow Springs. Gimė Lietuvoje, K a u n e .
Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: žmona Aldona, dukterys Dana Gabro,
Judy Dahlin, J a n e t ir žentas Tom Miglieri, a n ū k a s Kyle
Schilling; motina
Elena
Gabrusevičius;
brolis
Algimantas su žmona Carol; 9 svainės ir 6 svainiai;
daug seserėčių ir sūnėnų.
Velionis pašarvotas antradienį, rugpjūčio 20 d., nuo 2
v.p.p. iki 4 v.p.p. ir nuo 6 v.v. iki 9 v.v. D a m a r laidojimo
namuose, 7861 S. 88 th. Ave. (7800 S. Archer Ave. ir
8800 W. 79 Str.), Justice, IL. Laidotuvės trečiadienį,
rugpjūčio 21 d. Iš laidojimo namų 9:15 v.r. velionis b u s
atlydėtas į St. J a m e s Atsag Bridge bažnyčią, kurioje 10
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velio
nis bus palaidotas Resurrection kapinėse, Justice, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir p a ž į s t a m u s
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. t A.
Dr. JUOZUI PETRIKUI

From Chicago we offer daity service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn mileage credit
with United's Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus1" frequent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

lt's Scandinavian

išėjus Į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą dukrai
MARGARITAI, giminėms ir artimiesiems.
Amerikos lietuvių, gydytoju sąjunga

Amžinybėn iškeliavusiai mielai

A. t A.
MAGDELENAIJASUTIENEI,

c

c ^fitf^MtJn mw\tnp%

A.t A.
Architektas
JONAS ALYTA

Mirė 2002 m. rugpjūčio 5 d., sulaukęs 91 metų.
Gyveno Elmhurst, N Y.
Velionis buvo uolus lietuviškos veiklos ir organizacijų
rėmėjas.
1938 m. a.a. Jonas Kaune buvo apdovanotas Lietuvos
Respublikos prezidento aktu už nuopelnus Lietuvai,
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino palydos
garbės ženklu.
Nuliūdime liko: duktė Daiva su vyru Romu Keziu, penki
a n ū k a i — Algis, Ričardas, Vytis, Rimas, Edvardas su
žmonomis bei septyni proanūkai.

Laidotuvių direkt James ir Ronald Lack.

ALGS nariui

• *w»®

Mirė 2002 m rugpjūčio 12 d., sulaukęs 76 metų. Gimė
VVorcester. MA. Gyveno Sun City. AR
Giliame liūdesyje liko: žmona Ona, dukros — Gražina
Turkula, žentas Tom, anūkai Adam ir Ian. gyvenantys
Mundelein. IL; Laima Brovvn, žentas Thomas. gyvennatys Orange Beach, Alabama. Rūta Qureshi. ženta>
Ali, Sterling. Virginia; sesuo Birute Girciene, VVorcester.
MA. bei kiti gimines.
Šv. Mišios bus aukojamos St. Clement of Rome
bažnyčioje. Velionis bus laidojamas Dangaus Vartų ka
pinėse, P u t n a m . Connecticut.

A.tA.
Sesuo HELEN MICHELLE
(EULOGIA) DULKIE

Chicago

>VWWu$?

A.t A.
VYTAUTAS ALBINAS ADOMAITIS

Nuliūdusi šeima

Nuliūdę artimieji

How easy is it to
As easy as SAS.

DRAUGAS. 2002 m rugpjūčio 20 d., antradienis

buvusiai Dillingen, Vokietija, stovyklos mokytojai, gilią
užuojautą reiškiu dukroms BIRUTEI, MIRGAI su
šeimomis ir sesutėms Lietuvoje.
Ona Pakalmene
NVaterbury, CT

P r a n e š a m e giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
2002 m. rugpjūčio 12 d. mirė mūsų mylima Mama.
Močiutė, Uošvienė, Sesuo ir Teta

A.T A.
ELENA MAILAITĖ SEPIKIENE
Velionė gimė 1918 m. rugpjūčio 8 d., Sausininkų kaime,
Vilkaviškio apskrityje. Nuo 1949 m. iki 1959 m. gyveno
Čikagoje, vėliau persikėlė į Kaliforniją ir gyveno Van
Nuys mieste.
Giliame liūdesyje liko: duktė Marytė Šepikaitė. sūnus
Juozas s u žmona J ū r a t e ir sūnum Linu, duktė Onutė
Keblienė su vyru Vytautu, sūnus J o n a s Šepikas:
Čikagoje sesuo Bronė Kelmelienė su šeima, sesuo
Danutė Mieliulienė su šeima, mirusios sesers Onos
D r ū t i e n ė s šeima ir mirusios sesers Magdalenos
Petrulienės šeima; Lietuvoje mirusio brolio Jono šeima:
daug giminių ir pažįstamų Amerikoje. Lietuvoje,
Kanadoje ir Škotijoje.
A.a.Elena buvo žmona a.a. Juozo, mylima sesuo a.a.
Teresės, Albino, Jono. Onos, Magdalenos ir duktė a.a.
Magdalenos ir a.a. Jono Mailų.
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 16 d., nuo
12 v. iki 4 v.p. p.. Forest Lawn Memonal laidojimo
namuose, 1712 S. Glendale Ave., Glendale. CA. 7:30 v.v.
įvyks a t s i s v e i k i n i m a s ir rožančius Šv. Kazimiero
bažnyčioje. 2718 St. George St.. Los Angeles. CA.
Laidotuvių šv. Mišios įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 d .
10 v.r., Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po Mišių a.a. Elena
bus palydėta į Forest Lawn Memorial Park kapines
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. Prašome prisiminti a.a.
Eleną savo maldose.
Giliai n u l i ū d u s i š e i m a ir g i m i n ė s

Su s k a u s m u širdyse atsisveikiname su dar viena
Augsburgo gimnazijos klases drauge

A. t A.
MIRGA DABRIKAITE-KIŽIENE.
Šio s k a u d a u s praradimo metu nuoširdžiai užjaučiame
vyrą DŽINARA. sunūs HOVARDĄ. RIČARDĄ, ANTA
NĄ su šeimomis ir kartu liūdime
Ale Baleišyte-Keželiene
Raimonda Rinkevičiūte
Kontrimiene
Gene Būrai aite- Vasaitiene
Regina
Firantaitė-Narušienė

DRAUGAS. 2002 m. rugpjūčio 20 d., a n t r a d i e n i s

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
S k a u d i žinia p a s i e k ė iš
New Yorko - prel. prof. An
taną Rubšį sekmadienį, rug
pjūčio 18 d., ištiko stiprus in
sultas. Jis šiuo metu be sąmo
nes guli Montefiori ligonines
'Bronx. NY) stropios priežiū
ros skyriuje.
„Draugo" pokylyje b u s la
bai linksma! Dainomis pri
sidės dainininkai Vaclovas
Momkus. Laima Žukiene ir
Praurimė Ragienė. Gros ir
..Tėviškės" kapela. Dalyvaus
ir garbingas svečias iš Lietu
vos - prof. Vytautas Landsber
gis. Atvykite į mūsų šventę! J
susitikimą kviečiame rugsėjo
29 d., sekmadienį. ..Sabre
Room". 8900 West 95th Street.
Bilietus užsisakykite kasdien
darbo valandomis „Draugo"
administracijoje.
1,700 akrų botanikos so
d a s - Morton Arboretum veikia Lisle miestelyje (Illinois
53 at Interstate 88. Lisle, IL).
Darbo valandos - kasdien nuo
7 vai.r., trečiadieniais įėjimo
bilietas - pigesnis. Informaci
ja tel. 630-719-2465.

R U G S Ė J O 9-ĄJĄ S U S I T I K I M A S SU
V. ADAMKUMI

A l g i r d a s R e v e n t a s mirė š.
m. rugpjūčio 13 d. Houston,
TX, sulaukęs 74 metų.
M e n o m o k y k l ė l e i 20022003 m o k s l o m e t a m s reika
lingi dailės dainavimo (.chor
vedžiai 1 , dramos.
kanklių,
smuiko, birbynes specialistai,
turintys darbo patirti su vai
kais. Dirbti - ne visą laiką
ipart time». Skambinkite tel.
630-620-9904.

Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus atvyks Į Čikagą, kur
rugsėjo 9 d., pirmadienį, daly
vaus Chicago Council on Foreign Relations rengiamame
J e i šį r u g p j ū č i o s a v a i t 
iškilmingame
susitikime, gali
sugalvosite
aplankyti
vyksiančiame Inter-Continen- Brookfield zoologijos sodą, su
tal viešbutyje (505 North sidursite ne tik su nuolati
Michigan Avenue*. Susitikimo niais zoologijos sodo gyvento
pradžia - 5:30 vai.p.p. paben jais,
bet
ir pateksite į
dravimas'. 6 vai.v. prasidės ..Rhythm and Roots" festivalį,
paskaita ir diskusijos. Lietu kuriame vyks gyvos muzikos
vos prezidentas kalbės apie koncertai, šokių pasirodymai,
Lietuvos užsienio reikalų poli amatininkų mugė ir kiti užsi
tiką, saugumo klausimus. Lie ėmimai vaikams ir suaugu
tuvos priėmimą į NATO.
siems. Šeštadienį ir sekmadie
Platesnę informaciją
apie nį renginiai prasidės nuo 1
susitikimą sužinosite paskam vai.p.p. ir tęsis iki 5 vai.p.p.,
binę į Chicago Council raštinę pats festivalis vyks iki rugsėjo
tel. 312-726-3860 arba inter 1 d. Kasdieninės Brookfield
nete www.ccfr.org Vietas užsi zoologijos sodo darbo valandos
sakykite, kreipdamiesi į Mike - nuo 9:30 vai.r. iki 6 val.v.,
Pietrusinki tel. 312-821-7529. adresas: First Avenue at 31st
Žiniasklaidos atstovai, norė Street. Brookfield. Daugiau
dami dalyvauti, turėtų kreip informacijos tel. 708-485-0263
tis į Bryan Grissman tel. 312- arba internete
821-7537.
www. brookfield.com

Čikagoje ir apylinkėse besisvečiuojantis vyskupas J u o z a s Žemaitis, MIC, užsuko ir j ..Draugo" redakciją. Iš kai
res: „Draugo" moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC: tėvų marijonų provincijolas Donald Petraitis. MIC:
vyskupas Juozas Žemaitis, MIC; „Draugo" vyr. redaktore D a n u t e Bindokiene; kun. J o n a s Duoba. MIC, ir kun.
Jaunius Kelpšas iš Brighton Parko Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos.
J o n o K u p r i o nuotr.

FILMAS „ČEPKELIŲ RAISTAS" — „SEKLYČIOJE"
„Kokia sunki lietuvių kal žiedelių, kurie subrandina sul
ba", — pasakys užsienietis, tingas uogas — spanguoles —
panoręs išmokti jos. „Kokia tetervinų džiaugsmą, nes uo
vaizdinga, melodinga ir graži gos išsilaiko per žiemą ir būna
lietuvių kalba", — pasako dar skanesnės. Uogautojams
kiekvienas savo kraštą mylin jas leista rinkti labai trumpą
tis lietuvis. Tuo teko eilinį laiką, kad neišmintų per daug
kartą įsitikinti žiūrint „Sekly takų Čepkelių raiste.
čios" trečiadienio popiečių lan
Čepkelių raistą puošia dau
kytojams rodomą vaizdajuostę gybė įvairiausių augalų. Pa
„Čepkelių raistas".
grindinis augalas viksvos —
Vienas iš Lietuvos pasidi šėkas — naudojamas pašarui.
džiavimų yra Lietuvos Nacio Skurdus pašaras. Gal iš to ir
nalinis parkas, kuriame Dai kilo posakis „Eik šunims šėko
navos krašto gūdi giria saugo pjauti". Ten auga rakteliai,
Čepkelių raistą. Galbūt nevie pakalnutės, plačialapė kal
nas dzūkas pasakys: „Kai mes ninė arnika, valerijonas, čiob
buvom Lietuvoj, tokio nebu reliai, kurie baigia išnykti ir
vo". Buvo buvo, kaip nebuvo. yra įtraukti į Raudonąją kny
Juk tai ledynmečio palikimas gą. Dar mėlynės, bruknės, ku
rios vartojamos ir vaistui, ir
Lietuvai.
Čepkelių raistas atsiremia į maistui. Raiste auga švyliai,
tvirtą statų krantą. Jo pa kurių pūkai seniau buvo nau
kraščiai apaugę gražiais ap dojami patalams, pagalvėms
gaulingais kiminais, kurie su kimšti. Raisto pakraščiais ir
geria vandens aštuoniskart salelėse auga pušelės, pava
daugiau nei patys sveria. Jie sarį besipuošiančios kvapniais
yra pražudę daug žvėrių, o ūgliais, beržai, ievos.
dzūkai turi nemažai pasako
Raistas turtingas grybais.
jimų apie tai, kaip jie į raisto Pirmiausiai pasirodo bobau
gelmes įtraukė ir ne vieną pa siai, kurių tikras dzūkas ne
siklydusį keleivį.
renka, net grybais nevadina.
Čepkelių raistą puošia dau Geriau palauks kol tiesiog til
gybe salelių, pavadintų gra tais pradės augti voveraitės,
žiais ir įdomiais vardais: Sau- raudonviršiai, baravykai. Gry
bai ir uogos, vienas iš dzūkų
suke, Paukščių, Vilkų ir kt.
Raiste yra daugybė didesnių pragyvenimo šaltinių, apie ką
ir mažesnių ežerų: Čepkelių, byloja ir liaudies išmintis: „Jei
Ešerinis ir Ešerinukas, kurie ne grybai ir ne uogos, dzūkų
yra labai skaidrūs, nes juos mergos būtų nuogos".
maitina gruntiniai vandenys,
Čepkelių raistas turi ir savo
Lynežeris, iš kurio išteka Ly gyvūniją. Nedaug yra šernų,
nos upeliukas.
eiklių gražuolių stirnų, kele
Pavasaris Čepkelių raistą tas vilkų šeimynėlių, kurie ne
aplanko vėliau: jei pakraščiais rasdami p a k a n k a m a i maisto
žaliuoja augalija, tai raiste vos raiste, aplanko netoli jo gyve
vos matosi žalsvos viksvos. nančių dzūkų bandas, žinoda
Tačiau vasara čia karščiau mi, kad už nuneštą avį ar ver
šiuką nebus nubausti, nes
sia.
Praskleidus viksvas gali pa Čepkelių raiste draudžiama
matyti daugybę balkšvų mažų medžioti net vilkus. Mažai ka

da užklysta lapė, mat, nėra
k u r olos išsikasti. Retas sve
čias elnias, nebent užklysta
tik patinai, besivaikydami
konkurentą.
Užtat raiste daugybė maša
lų, vabalų, vorų, kurie pava
sarį bėga nuo kylančio van
dens. Jei jie normaliai pakelia
žiemos šalčius, tai kylantis
vanduo jiems pragaištingas.
Jie privilioja daugybę paukš
čių, kuriems pavasaris — mei
lės metas. Tada garsiai šū
kauja meleta, kiek santūriau
genys. Tai miško sanitarai.
Kaldami uoksą būsimai šei
mynėlei sunaikina daug vaba
lų — miško kenkėjų. Ypač ge
rai tuo metu turi pasirodyti
tetervinai. Neveltui pešioja
savo plunksnas, puošiasi, lavi
na savo balsą, kad garsiu bur
buliavimu pakviestų prieši
ninką į kovą. O kautis reikia,
nes patelių yra mažiau. Raisto
puošmena — gervės. Dažnai
užklysta stambus erelis, kurio
sparnų mostas 2 m.
Dar daug būtų galima pasa
koti apie tai, kas buvo rodoma
vaizdajuostėje, juk tai, anot
Tado Ivanausko, retas mūsų
gamtos kampelis. Jis išliko, jį
globoja, saugoja valstybinė
Gamtos apsauga.
Čepkeliai — valstybinis re
zervatas, kuriam būdinga ra
mybė. Tai atsispindi vaizda
juostėje,
kur
nuostabiausi
vaizdai palydimi gražiais ra
mios muzikos garsais ir vaiz
dinga pasakotojo kalba.
Pažiūrėjus
vaizdajuostę,
kaip įprasta, buvo bendri pie
tūs, o po to renginių vadovė E.
Sirutienė paskelbė loteriją,
kuriai bilietus „Seklyčios" lan
kytojai gavo kaip dovaną.
Liucija E i n i k i e n ė

VIENAS NERAMUS ŽMOGUS IR DIDELĖ JO AKCIJA
Rugpjūčio 18 d. Ateitininkų
namuose Lemonte. IL, vyko
Amerikos Lietuvių Tarybos
Čikagos skyriaus (pirm. Eveli
na Oželiene) 2002 m. vasaros
gegužine. Ąžuolų pavėsy pra
leisti šeštadienio popietę buvo
susirinkę ištikimiausi ALTo
rėmėjai. J ų tarpe sutikome
aktyvų altininką, Cicero, IL,
skyriaus pirmininką Stasį Du
bauską. Buvo proga pa
klausinėti apie įdomią inicia
tyvą, kurios jis ėmėsi prieš
JAV Senate svarstant „Freedom Consolidation Act". Politi
ka besidomintys šį aktą gerai
žino - tai dokumentas, nuo
kurio priėmimo ar nepriėmi
mo priklausė Jungtinių Ame
rikos Valstijų pozicija Baltijos
valstybių stojimo į NATO
atžvilgiu. Šis dokumentas bu
vo priimtas didele balsų per
svara pabaltiečių naudai. Prie
šio darbo daug prisidėjo ir
S t a s y s D u b a u s k a s . Bet pir
mas klausimas jam apie ALTo
Cicero skyrių, kuriam jis va
dovauja.
- Mūsų nėra daug, - sako
Stasys Dubauskas, - 12-14
narių, ir jų vis mažėja, bet
mes dar gerai gyvuojame.
Kartu su JAV LB rengiam
Vasario 16-osios minėjimus.
Jie vyksta Šv. Antano lietuvių
parapijos salėje, o prieš tai,
šeštadienį, prie Cicero rotušės
keliam vėliavas - Amerikos ir
Lietuvos, dalyvaujant miesto
atstovams.
Būna
grojami
Amerikos ir Lietuvos himnai.
Taip pat su JAV LB minim
Birželio trėmimų metines.
- J ū s d i r b a t e ir visos
A m e r i k o s Lietuvių Tary
bai. Papasakokite, kokiu
b ū d u J u m s pasisekė su
rinkti
tuos
tūkstančius
p a v a r d ž i ų lietuvių kilmės
a m e r i k i e č i u , kuriuos p a r a 
g i n o t e d a l y v a u t i akcijoje,
remiančioje
„Freedom
C o n s o l i d a t i o n Act"?
- Turim tokią bėdą - yra vi
sas sąrašas valstijų, kuriose
nėra daug lietuvių. Galvojau,
kaip prieiti prie tų valstijų
MUZIKOS ĮRAŠŲ MUGĖ
Už mėgstamą kompaktinę
plokštelę - tik 25 centai, 50
centų ar 1 doleris! Tokios mu
zikos įrašų, vaizdajuosčių kai
nos bus dviejų dienų išpar
davime, vyksiančiame šį šeš
tadienį, rugpjūčio 24 d., nuo 9
vai.r. iki 4 vai.p.p. ir sekma
dienį, rugpjūčio 27 d., nuo 1
vai.p.p. iki 4 vai.p.p. didžiau
sioje Čikagos viešojoje biblio
tekoje - The Harold Washington Library Center (400 South
State Street).
Mugėje, kuri ruošiama pir
mame bibliotekos aukšte, mu
zikos informacijos centras už
labai nedideles kainas pirkė
jams siūlys įvairiausių muzi
kos stilių ir epochų įrašus, ka
setes, kompaktines plokšteles,
muzikos gaidas, knygas, žur
nalus. Tik už 50 centų bus
parduodama 50,000 naujų ats
kirų populiarių dainų įrašų
(singles),
atliekamų
roko,
džiazo, bliuzo, alternatyviosios
muzikos krypties atlikėjų.
Bus ir operos, operetės, šokių
muzikos, populiarių įvairių
dešimtmečių „šlagerių" įrašų.
Harold Washington bibliote
ka įeina į Čikagos viešųjų bib
liotekų tinklą, kuriam dar pri
klauso dvi regioninės bibliote
kos ir 75 apylinkių skyriai. Vi
sose bibliotekose galima nau
dotis nemokamu interneto ry
šiu. Čia yra didelis, knygų.
žurnalų, muzikos, filmajuosčių. kuriomis galima naudotis
vietoje ir išsinešti namo, pasi
rinkimas. Daugiau žinių apie
bibliotekų paslaugas atrasite
internete
www.chicagopubliclibrary.org
Daugiau žinių apie savaitgalio
mugę sužinosite paskambinę į
muzikinį bibliotekos centrą
tel. 312-747-4850.

senatorių. O juk Senatas turės
balsuoti del „Freedom Conso
lidation Act". Paėmiau Čika
gos lietuvių istorijos knygą, iš
jos išrinkau lietuviškas pa
vardes ir įvedžiau į kompiu
terį.
Pavyzdžiui,
surenki
, Adomaitis", įr ekrane pasiro
do visi Adomaičiai, kurie yra
užsiregistravę telefonų kny
gose. Rinkau ne iš visų vals
tijų, tik iš pietinių: Georgia,
North ir South Carolina, Luiziana, Tenesy, Kentucky, ku
riose nėra lietuviškų (ir apsk
ritai pabaltiečių) organizacijų.
Neėmiau tokių valstijų kaip
Illinois, nes čia yra kam dirbti
su senatoriais. Padedant ma
no vyresnei dukrai Anetai,
kuri gerai išmano kompiute
rius, išrinkome 2,400 lietu
viškų pavardžių.
Pasirodė,
kad kai kuriose valstijose lie
tuvių yra labai daug. Pvz.,
New Jersey galėjai surinkti
daugiau kaip 1,000 lietuvių,
Floridoj - taip pat. Į New Jer
sey išsiuntėme 300 laiškų, į
Floridą - 300, Virginiją - dau
giau kaip 200, Minnesota 100, New Hampshire - dau
giau kaip 100 (kadaise ten
buvo didelė lietuvių kolonija,
šiandien jos jau nebėra). Atei
tyje galvoju surinkti dar dau
giau. Kalbėsiu su savo draugu
amerikiečiu, kuris gerai iš
mano kompiuterius, kad jis
man parūpintų specialią pro
gramą, nes rinkti po vieną pa
vardę užima labai daug laiko.
Galvoju apie tokią programą,
kad įdėjus visas pavardes iš
karto, pati mašina rinktų. To
kiu būdu galėčiau surinkti
daugiau kaip 100,000 lietuvių.
- O J ū s ų darbo rezultatai
k a i p n o r s nujaučiami?
- Tiesiogiai atsiliepė tik 2
žmonės (vienas iš jų - Bara
nauskas iš Virginijos), bet mes
žmonių prašėme, kad jie tie
siai rašytų, o geriausiai skam
bintų savo senatoriams. Pvz.,
New Jersey yra 2 senatoriai.
Gale laiško įdėjome jų adresus
Vašingtone, telefonus ir ei.
pašto numerį, paaiškinome,
V y t a u t o Didžiojo šauliu
r i n k t i n ė ruošia gegužinę rug
pjūčio 25 d., sekmadienį, Šau
lių namuose (2417 W. 43 Str.).
Pradžia - 12 vai. Pelnas ski
riamas Lietuvos šaulių sąjun
gos žurnalui „Trimitas" pa
remti. Bus skanių lietuviškų
valgių,
gausių
laimėjimų,
veiks „laimės šulinys", o šo
kiams gros ir visus linksmins
Arūnas Augustaitis. Visi šau
liai ir lietuviškoji visuomenė
kviečiama atsilankyti ir pa
remti žurnalą.
Ted Street, Illinois State
Rodge FOP (Fraternal Order
of Police) prezidentas, per po
licininkų suvažiavimą Collinsvill, IL, kun. Vytą Memeną
paskyrė šios organizacijos ka
pelionu 2002-2004 metams.
Šiai organizacijai priklauso
daugiau kaip 34,000 Illinois
valstijos policininkų. Be to,
kun. V. Memenąs taip pat at
lieka kapeliono pareigas Illi
nois valstijos Troopers Dodge
#41 organizacijoje.

kodėl geriau skambinti (po
rugsėjo 11-osios laiškai yra
tikrinami ir labai lėtai pasie
kia adresatą). Be to, dar krei
pėmės į 24 Lietuvos Vyčių
skyrius, kad jie savo ruožtu
ragintų žmones skambinti
senatoriams. Mano manymu,
akcija pavyko gerai - už
..Freedom Consolidation Act"
balsavo 85 senatoriai, o prieš
buvo tik 5, kiti susilaikė. Prieš
pat balsavimą su kolega iš
ALTo Pranu Jurkum ir Illi
nois lietuvių demokratų pir
mininku Anatolijum Milūnu
buvom nuvažiavę į Vašing
toną, pasikalbėjom su senato
rium Fitzgerald, sen. Durbin
ir sen. Cole. Senatorius Cole
buvo vienas iš tų, kuris nebu
vo nutaręs kaip balsuoti. Prieš
pradedant akciją mes turė
jome tik 20 senatorių, kurie
tikrai pasisakė už. Dauguma
buvo nepasakę savo pozicijos,
o kai kurie buvo prieš. Pvz.,
Minnesotos senatorius buvo
pasisakęs prieš, bet kai jis bal
savo, balsavo už „Freedom..."
Į Minnesota išsiuntėm dau
giau kaip 100 laiškų. Be to,
mano žmona turi ten didelę
šeimą. Paskambinom visiems
giminėms ir paprašėm, kad jie
skambintų savo senatoriui.
Dabar laukiam rudens, ma
nau, kad Prahoje Lietuva,
Latvija ir Estija bus pakvies
tos į NATO.
- Kokie b u s tolesni J ū s ų
žygiai?
- Dar didesnė akcija turės
būti, kai Lietuva bus pakvies
ta į NATO. Tada esantieji
NATO nariai turės tą doku
mentą ratifikuoti. O Ameri
koje ratifikuoja Senatas, kur
reikės turėti 2/3 balsų. Galvo
jame, kad ratifikacija galėtų
vykti apytikriai po metų.
Todėl jau reikia
pradėti
ruoštis. Aš dar priklausau
Vidurio Vakarų Baltų koalici
jai, tad dar dirbame ir su es
tais bei latviais, tik jų nėra la
bai daug.
- O kada p r a d ė j o t politi
kuoti?
Su k u n . Algirdu L u k š u
galėsite p a b e n d r a u t i rug
pjūčio 25 d., sekmadienį, po
10:30 val.r šv. Mišių Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Kun. A. Lukšas organi
zuoja dainuojamosios poezijos
koncertą, norėdamas atsidėko
ti už rūpestį ir šilumą, kurią
jis patiria būdamas šioje para
pijoje. Koncerto metu bus gali
ma pasivaišinti lietuviškais
balandėliais, kava, pyragė
liais. Maloniai kviečiame vi
sus atvykti į mūsų parapijos
salę.
Dviejų v a l a n d ų e k s k u r s i 
j o s (išvykimo taškas - Clark
ir Ohio gatvių sankryža) Čika
gos gangsterių keliais visus
metus vyksta 10 val.r. (pirma
dieniais-šeštadieniais), 1 vai.
p.p. (ketvirtadieniais-šeštadieniais), 7:30 val.v. (penktadie
niais). 5 vai.p.p. '.šeštadie
niais) ir 11 val.r. bei 2 vai.p.p.
(sekmadieniais). Vietas užsi
sakykite iš anksto tel. 773881-1195.

JAV Kongreso narys John M.
Shimkus ir Stasys Dubauskas Va
šingtone.

- Apie 1970-uosius. Politika
labai artimai susijusi su isto
rija. O istorija man visada pa
tiko.
Stebėtina, kiek daug gali at
likti ir vienas neramus žmo
gus.
Šiek tiek žinių ir apie patį
Stasį Dubauską. Kilęs jis iš
Rokiškio rajono, Suvainiškio
miestelio. Tėvai buvo šauliai,
bet šeima išliko per 1941 m.
trėmimą. Stasio
nuomone,
niekas už jų išvežimą nepasi
rašė todėl, kad labai skur
džiame krašte, kur didesnė
dalis gyventojų buvo rusai
sentikiai ir motina mokytoja
už savo pinigus mokiniams
pirkdavusi
sąsiuvinius ir
pieštukus, užsitarnavo jų pa
garbą. Būdamas 10 metų vai
kas su motina pasitraukė į Vo
kietiją. Tėvas, laikinai likęs
Lietuvoje, matyt, įsitraukė į
partizaninį judėjimą, nes 1946
m. kaip partizanų vadas jis
buvo sušaudytas. Lietuvai at
gavus laisvę, KGB archyvuose
buvo rasta jo byla. Stasys
Augsburge 4 metus lankė gim
naziją. Į JAV atvyko iškvietus
juos motinos broliui. Apsigyve
no Cicero, čia baigė gimnaziją
ir Illinois universitete įgijo
inžinieriaus elektroniko spe
cialybę.
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė
„Seklyčioje" r u g p j ū č i o 21
d. 2 val.p.p. trečiadienio po
pietėje susipažinsime su vys
kupu Juozapu Žemaičiu, MIC,
kuris yra atvykęs iš Vilkaviš
kio ir svečiuojasi Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje. Svečią „Seklyčion"
atlydės kun. Jaunius Kelpšas.
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus bendri pietūs. At
vykite!

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

Pedagoginio lituanistikos instituto absolventu diplomų įteikimo vakare. IS kaires: Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro direktorius prof Jonas Račkauskas: Pedagoginio lituanistikos instituto direktore Stase Petersoniene,
PI.I lektore Ramute Plioplyte. PI.I lektorius Antanas Rašymas, Jaunimo centro direktorių valdytais pirmininke
Milda Šatiene, dr Jonas Dautaras. Vilniaus Pedagoginio instituto profesorius, šiuo metu dirbantis Lituanisti
kos tvrimo u studijų centre, rašytoja Nijole Jankute I žubaliene
Zigmo Dejručio nuotr

