
371 PI GRATIS
THE LIBRARY OF CONGRESS
EOROPEAN READING* ROOM
SERIALS DIVISION
NASHINGTON DC 20540-4830

PEMOOICALS 
September 4,2002 

Vol. LXXXX

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, RUGSĖJO - SETEMBER 4, 2002

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 09-03-02

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Nr.16*
Kaina 50 c.

Gen. mąjoras. Jonas 
Kronkaitis - skautas.

2 psl.

Bronius Nainys 
vedamajame užduoda 
klausimus, kurie kyla 
parduodant rusams 
„Mažeikiu naftą”;
Šiluva - ypatingoji 
Lietuvos vietovė.

3 psl.

Skaitytoju pasiilgtas 
laišku, nuomonių ir 
komentaru skyrelis; 
šeimininkė Adelė siūlo 
įvairiu užkandžiu*

4 psl.

Į Europos istoriją vietoj 
Borodino galėjo patekti 
lietuviškieji Švenčionys.

5 psl.

Vyskupo Juozapo 
Žemaičio viešnagė JAV; 
pasaulio krepšinio 
čempionatas Indianoje.

6 psl.

„ „ V į, , vi*.  .
* Tarptautiniame ketu

rių vyru krepšinio koman
dų turnyre Lenkijoje Kauno 
„LKKA-Žalgirio” komanda 
užėmė II vietą. Pirmąją var
žybų dieną kauniečiai 102:64 
sutriuškino Varšuvos „Polo- 
nia-2” (Lenkija) krepšininkus. 
Antrosiose rungtynėse Kauno 
komanda 101:90 nugalėjo 
turnyro šeimininkus Svieco 
„Polpak” krepšininkus .

* Atvirosiose Vokietijos 
sportinių šokių pirmeny
bėse trečiąją vietą klasikinių 
šokių programoje iškovojo 
kauniečiai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė. Tryliktoji vie
ta tarp 390 porų atiteko Do
natui Vėželiui ir Lina Chat- 
kevičiūtei, dvidešimt pirmi 
buvo Andrius Ivašauskas ir 
Jurga Dingelytė, o 22-ąją vie
tą užėmė Marius Kriukelis ir 
Kristina Valiūnaitė. Lotynų 
Amerikos šokiuose keturiolik
toji vieta varžybose atiteko 
vilniečiams Andriui Rande
liui ir Eglei Visockaitei.

* Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinės ir „Šiaulių’ 
klubo vyriausiojo trenerio 
Antano Sireikos nuomone, 
Kauno „Žalgiris” neturėjęs 
tokios pąjėgios sudėties nuo 
1998 metų, kai iškovojo Euro
pos taurę bei 1999 metais ta
po ULEB Eurolygos čempio
nu. „Kol kas nemačiau nė vie
nerių ‘Žalgirio’ rungtynių, tad 
kol kas sunku ką nors konk
rečiau komentuoti. Tačiau 
startinis penketukas tikrai 
yra pąjėgūs”, „Žalgirio” tink
lapyje internete teigia A Ši
leika.

• Parlamentarai dėl 
sausros padariah* italo 
skelbti „ekstremalia padėtį”.

dėl B.
provincialu ir neako- 

•ako Rolandas
Pavilionis

JAV Senato Baltijos 
laisvės grupėje —jau 

11 narių
Vašingtonas, rugsėjo 3 d. 

(LETA-ELTA) — Į JAV Sena
to Baltijos laisvės grupę 
praėjusią savaitę buvo priim
tas naujas, vienuoliktasis, na
rys — Nebraskos demokratas 
E. Benjamin Nelson.

Kaip teigia „The Washing- 
ton Times”, E. B. Nelson, 
ginkluotųjų pajėgų komiteto 
narys, kartu su JAV senatorių 
delegacija liepos mėnesį lan
kėsi Latvijoje, kur vyko NATO 
kandidačių valstybių viršūnių 
susitikimas.

Senato grupei pirmininkau
ja Oregori* respublikonas Gor
don Smith ir Illinois demokra
tas Richard Durbin. Baltijos 
laisvės grupės tikslas yra puo
selėti JAV santykius su Balti
jos valstybėmis.

Nyderlanduose . 
atidaryta pirmoji 
lietuviu mokykla

Nyderlandų Nivengeino mies
te sekmadienį atidaryta pir
moji šioje šalyje sekmadieninė 
lietuvių mokykla.

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerija, mokyklos 
atidaryme dalyvavo ir pirmąją 
pamoką vedė Lietuvos amba
sados Hagoje laikinasis rei
kalų patikėtinis Darius Pranc- 
kevičius ir Olandijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Elo
na Huįjben-Puščiūtė. (BNS)

Lietuvos irkluotojai Alvydas Duonėla (dešinėje) ir Egidijus Balčiūnas 
džiūgauja pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Sevilijoje 
(Ispanija). Irklavimo čempionate Lietuvos atstovai su dviem medaliais — 
aukso ir bronzos — komandų įskaitoje tarp 22 valstybių sportininkų 
užėmė 10-tąją vietą. Vyrų 200 m distancijoje dvivietės baidarės įgula — A. 
Duonėla ir E. Balčiūnas — apgynė planetos čempionų titulą bei iškovojo 
aukso medalius. Bronzos medalį vyrų 200 m rungtyje iškovojo Lietuvos 
vienvietininkas Romas Petrukanecas. Eltos nuotr.

paramą”, sakoma prokuratū
ros pareiškime.

Londonas. Irakas kelia 
grėsmę Artimųjų Rytų ir viso 
pasaulio saugumui, todėl tarp
tautinė bendrija turi imtis 
veiksmų, antradienį pareiškė 
Britanijos ministras pirmi
ninkas Tony Blair. Pasak jo, 
nei Londonas, nei Vašingtonas 
dar nepriėmė sprendimo dėl 
to, kokių veiksmų reikėtų im
tis prieš Bagdadą, tačiau pri
dūrė, kad Irako režimas turės 
pasikeisti, jei nepasikeis pre
zidento Saddam Hussein po
žiūris. „Irakas kelią tikrą ir 
ypatingą grėsmę regiono bei 
likusio pasaulio saugumui, 
Saddam Hussein toliau mėgi
na kurti masinio naikinimo 
ginklus ... taip pažeisdamas 
JT nutarimus”, sakė T. Blair.

„Arba režimas pradės 
veikti visiškai kitaip ... arba

J Latvijos sostinę Rygą dviejų dienų valstybinio vizito atvyksiantį prezidentą Valdą Adamkų antradienį Rygos 
pilyje priėmė Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga. Kaimyninių valstybių prezidentai, aptarė dvišalius poli
tinius, ekonominius bei santykius, numatomą abiejų valstybių narystę euroatlantinėse struktūrose, regioninį 
bendradarbiavimą bei santykius su kaimynais.

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (antras iš kairės) su žmona Alma Adamkiene, Latvijos vadovė 
Vaira Vykė-Freiberga su vyru Imantu Freibergu. A.F.I. - Eltos nuotr

Ūkio ministras siūlo nepirkti 
„Mažeikių naftos” akcijų

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Ūkio ministerija antradienį 
pateikė vyriausybei siūlymą 
nepirkti JAV bendrovės „Wil- 
liams” parduodamų susivieni
jimo „Mažeikių nafta” akcįjų.

Tai antradienį Seime pra
nešė ūkio ministras Petras 
Čėsna. Jis taip pat pranešė, 
kad ateityje valstybės dalis 
„Mažeikių naftoje” gali dar su-

jis turės pasikeisti”, pridūrė 
jis.

Ryga. Antradienį Latvįja 
oficialiai atsisakė išduoti įva
žiavimo vizą skandalingai pa
garsėjusiam Rusįjos politikui 
Vladimir Žirinovskįj, pranešė 
BNS URM sekretorius spau
dai Vilmaras Heninis. Laik
raštis „Diena” pranešė, kad V. 
Žirinovskįj, įtrauktas Latvijo
je į vadinamąjį juodąjį sąrašą, 
jeigu negaus vizos, grasina 
pareikalauti atšaukti Latvįjos 
ambasadorių iš Rusįjos.

Roterdamas. Nyderlan
duose buvo suimti aštuoni 
žmonės, įtariami priklausę 
radikaliai islamistų organi- 

! zacįjai, kuri rėmė „ai Qaeda” 
i grupuotę. Organizacija, kuriai 
j priklausė įtariamieji, šiuo me

tu laikomi tardymo izoliatori- 
i uje, „ai Qaeda” teikė „logiati- 

nę, materialinę ir finansinę

mažėti — apie galimybę par
duoti akcijas jau kalbama su 
kai kuriais užsienio bankais.

„Williams” Rusįjos susivieni
jimui „Jukos” už 85 mln. JAV 
dolerių parduoda jo valdomą 
26.85 proc. akcįjų paketą, ta
čiau vyriausybė, būdama vie
na didžiausių „Mažeikių naf
tos” akcininkių (4£).66 proc.), 
pagal šių metų birželio 18 die
nos vyriausybės, „Williams” ir 
„Jukos” sutartį turi teisę pirk
ti daugiau nei pusę šio paketo 
-16.17 procento.

„Jukos”, dabar valdančiam 
26.85 proc., tuomet tektų dar 
10.68 proc. Lietuvos naftos su
sivienijimo akcįjų.

Nusipirkęs visą „Williams” 
parduodamą paketą, „Jukos” 
valdys 53.7 proc. „Mažeikių 
naftos”.

Vyriausybės sprendimas, ar 
pirkti „Mažeikių naftos” ak
cijų, ar leisti visą paketą pirk
ti „Jukos”, turi būti priimtas 
iki rugsėjo 20 dienos.

Premjeras Algirdas Bra
zauskas jau anksčiau yra sa
kęs, kad vyriausybė tikriau
siai leis „Jukos” pirkti visą 
„Williams” parduodamą akcįjų 
paketą. Kartu su akcijomis 
„Jukos” atiteks ir „Mažeikių 
naftos” valdymas.

Johanesburgas. Pasaulio 
valstybių vadovai, pirmadienį 
susirinkę Johanesburge, kur 
vyksta Jungtinių Tautų (JT) 
Žemės apsaugos viršūnių susi
tikimas, nurodė, kad planetos 
ateitį temdo skurdas bei vis di
dėjanti aplinkos tarša ir para
gino vieningai imtis veiksmų 
šioms negerovėms įveikti. Bu
vęs Pietų Afrikos Respublikos 
prezidentas Nelson Mandela 
pirmadienį pareiškė, kad jį 
gąsdina JAV politika Irako at
žvilgiu. „Jie kelia chaosą tarp
tautiniuose santykiuose ir mes 
tai griežčiausiai smerkiame”, 
sakė N. Mandela. „Mus rimtai 
gąsdina bet kokia valstybė, 
nepriklausomai nuo to, ar ji 
yra viena galingiausių, ar vie
na skurdžiausių pasaulio vals
tybių, kuri išsiskiria iš Jung
tinių Tautų ir puola nepri
klausomas valstybes”, sakė N. 
Mandela. Dauguma artimiau
sių JAV sąjungininkių nepri

Rolandas Paksas 
išsiuntė laišką JAV

prezidentui

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Liberalų demokratų parti
jos vadovas Rolandas Paksas 
kreipėsi laišku į JAV prezi
dentą George W. Bush pra
šydamas įvertinti JAV ben
drovės „Williams” ir Rusįjos 
bendrovės „Jukos” sandorį dėl 
„Mažeikių naftos” (MN) ak
cijų.

„Aš norėčiau, kad preziden
tas G. Bushas patvirtintų, jog 
nėra dar vieno galingųjų 
įtakos sferų pasidalijimo, ku
ris galėtų įtakoti euroatlan
tinės integracijos procesus”, 
sakė Seimo narys R. Paksas,

Tokias abejones R. Paksui 
sukėlė „Williams” sprendimas 
parduoti savo turimas MN ak
cijas ir valdymo teisę „Jukos”.

Laiške LDP vadovas pažy
mi, jog strateginiu investuoto
ju laikyto „Williams” sprendi
mas pasitraukti iš Lietuvos 
„gali įvairiai paveikti Lietuvos 
piliečių požiūrį į JAV”.

1999 metų pabaigoje R. Pak
sas atsistatydino iš tuome
tinės konservatorių vyriau
sybės vadovų posto, nesutik
damas pasirašyti sutarties su 
„Williams” dėl akcįjų pardavi
mo.

taria kariniams veiksmams 
prieš Iraką, ypač jei Jungtinės 
Tautos nesuteiks tam įgalioji
mo.

Johanesburgas. Irakas 
antradienį paskelbė esąs pasi
rengęs bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Tautomis (JT) 
ieškant Bagdado ginčo su 
Jungtinėmis Valstijomis visa
pusiško sprendinio, jei Vašing
tono susirūpinimas Irako gin
klų programomis yra nūbšir- 
dus. Kalbėdamas poP susitiki
mo su JT generaliniu sekreto
riumi Kofi Annan, kuris įvyko 
Johanesburge, per JT Žemės 
apsaugos susitikimą, Irako 
premjero pavaduotojas Tareų 
Aziz dar kartą pakvietė JAV 
politikus atvykti į Iraką ir pa
tiems patikrinti, ar jis turi 
masinio naikinimo ginklų.

Chaman, Pakistanas.
Pietų Afganistane iš amerikie
čių lėktuvų buvo mėtomi atsi
šaukimai, kuriuose žadamas 
net iki 5 mln. JAV dolerių at

JAV senatorius tiki Baltijos 
valstybių naryste NATO

Los Angeles, rugsėjo 2 d. 
(BNS) — Įtakingas JAV sena
torius teigia esąs beveik įsi
tikinęs, kad lapkritį Praboje 
įvyksiančiame NATO vadovų 
susitikime į sąjungą bus pa
kviestos trys Baltijos vals
tybės ir Slovėnija su Slovaki
ja, tačiau ragina į NATO pak
viesti ir Rumuniją bei Bul
gariją.

Tai JAV Senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Joseph R. Biden rašo komen
tare, kurį išspausdino dien
raštis „Los Angeles Times”. 
Straipsnis „NATO ateičiai — 
kuo daugiau, tuo geriau” 
išspausdintas sekmadienį.

„Penkios kandidatės beveik 
tikrai gaus pakvietimus, — 
Slovėnija, Slovakija, Estija, 
Latvįja ir Lietuva. Tik neži
nia, ar taip pat pakviesti Ru
muniją b* Bulgariją”, rašo se
natorius, atstovaujantis De
mokratų partijai.

J. Biden pabrėžia iš pradžių 
„skeptiškai žiūrėjęs į tokios 
didelės grupės pakvietimą”,

Vilniuje rastas sukilimo prieš 
carinę valdžią liudijimas

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS)
— Vilniaus senamiestyje ras
tas 1830-1831 metų sukilimo 
prieš carinę valdžią palikimas
— rusiškas šautuvas.

Praėjusią savaite netoli Ka
tedros, Šventaragio gatvėje, 
archeologai aptiko šautuvą, o 
šią savaitę, ištyrus radinį, 
paaiškėjo, jog ginklas buvo 
naudojamas viename iš 19 
amžiaus sukilimų. Pasak ar
cheologų, rastas šautuvas yra 
rusiškas, 1826 metų modelio.

Kaip sakė archeologas Gedi
minas Vaitkevičius, šautuvas 
turi sąsąjų su neseniai Gedi
mino prospekte rastais per
šauto husaro palaikais. „Įdo
mu, kad šautuvo kalibras su
tampa su Vilniaus Gedimi
no prospekte rastuose husaro 
palaikuose aptiktos kulkos 
skersmeniu. Nors negalim 
tvirtinti, kad kariškis buvo 
nušautas iš to paties šautuvo”, 
sakė G. Vaitkevičius.

Liepos mėnesį Gedimino 
prospekte priešais buvusį 
„Vilniaus” kino teatrą arche
ologams atradus 11 nesuar
dytų kapų, viename iš jų buvo
lygis už informaciją, padėsian
čią susekti buvusio Talibano 
režimo vadus ir jų sąjunginin
kus iš „ai Qaeda”. Dolerio ban
knoto dydžio žydri lapeliai bu
vo mėtomi virš Hilmendo, 
Uruzgano ir Kandaharo pro
vincijų, pasakojo į pasienyje 
esantį Pakistano Chaman 
miestą atvykę prekiautojai.

...f... .Y.□

Vašingtonas. Jungtinėse 
Valstijose pirmadienį prasi
dėjo pirmasis po rugsėjo 11- 
osios rinkimų sezonas, šim
tams kandidatų į Kongresą, 
gubernatorius ir vietos val
džios institucijas mėginant 
prisitaikyti prie naujos politi
nės tikrovės. „Rugsėjo 11- 
osios įvykiai pakeitė mūsų gy
venimą, šios tautos gyvenimą 
ir visą pasaulį”, pareiškė pre
zidentas George W. Bush, api
būdindamas padėtį praėjus 
vieneriems metams po šios 
tragedijos.

Vašingtonas. Artėjančios 
rugsėjo ll-osios išpuolių meti
nės Jungtinių Valstijų taiki

tačiau dabar jis manąs, kad 
NATO turi priimti visas sep
tynias valstybes.

Senatorius pateikia išsa
mius argumentus Rumunijos 
ir Bulgarįjos pakvietimo nau
dai, be kita ko, išaukštinda
mas šių dviejų Balkanų vals
tybių indėlį į tarptautinę kam
paniją prieš terorizmą. Pa
brėžiama, jog šios dvi vals
tybės suteikė paramą Afganis
tane vykstančiai JAV ir są
jungininkų operacijai prieš „ai 
Qaeda” teroristus, dalyvavo 
taikos operacijose Bosnijoje ir 
Kosove.

Anot senatoriaus J. Biden, 
Rumunijos ir Bulgarįjos na
rystė NATO atneš „dvejopą 
laimėjimą” — sustiprins są
jungą naujojoje tarptautinio 
saugumo aplinkoje, be to, su
stiprins pažangias jėgas kiek
vienoje šių valstybių. Tačiau, 
pasak senatoriaus, šios vals
tybės privalės įrodyti galinčios 
būti visavertėmis NATO na
rėmis.

aptiktas palaidotas husaras — 
raitas karys. Kape rastas hu
saras buvo atpažintas pagal 
odinių batų likučius. Karys 
žuvo, jam peršovus kepenis, 
tai liudįjo palaikų pilvo 
ertmėje aptikta kulka.

Tuomet tyrėjai manė, kad 
kapuose rasti žmonės buvo pa
laidoti 18-ojo — 19-ojo amžių 
sandūroje. Dabar rasto šau
tuvo modelis patvirtina, kad 
kapuose rasti žmonės buvo pa
laidoti po 1830-1831 metų su
kilimo.

Pasak archeologų, šautuvas 
buvo aptiktas visiškai ne
tikėtoje vietoje. „Tiesiog ste
bėtina, kaip šitas šautuvas čia 
išliko. Toje vietoje, kur radom 
šautuvą, iš dviejų pusių yra 
du perkasimai stulpams, o iš 
trečiosios pusės iškasta trasa 
vandentiekiui. Nesuardyto 
kultūrinio sluoksnio buvo tik 
vienas metras, čia ginklą ir 
aptikom”, teigė G. Vaitke
vičius.

Pasak tyrėjų, radinys patvir
tina, kad 1830-1831 metų su
kilimo mastai buvo dideli.
niams grėsmės nekelia, antra
dienį pareiškė valstybinio sau
gumo direktorius Tomas Ridge 
interviu ABC televizijai. 
Konkrečios patikimos infor
macijos (apie galimą išpuolį 
JAV teritorįjoje) nėra, sakė T. 
Ridge. „Manau, kad esame 
gerokai saugesni, nei buvome 
rugsėjo 11-ąją, — sakė jis. — 
Manau, kad mes padarėme 
didžiulę pažangą”. Pasak T. 
Ridge, iki šiol dar nebaigti 
saugumo stiprinimo darbai.

Maskva. Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin mano, 
kad išspręsti Karaliaučiaus 
problemą galima nepažei
džiant Šengeno susitarimų. V. 
Putin teigimu, toks sprendi
mas neturėtų „padidinti skai
čiaus Rusijos piliečių, kurie 
nekontroliuojami lankytųsi 
Šengeno zonoje”. Kaip tokių 
problemų sprendimo pavyzdį 
V. Putin nurodė Vakarų Ber
lyno problemą, išspręstą 1974 
metais užtikrinus susisiekimą 
oru.
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

J. KRONKAITIS — SKAUTAS

Jau tapo įprasta, „Lietuvos 
skautijos naujienų” puslapiuo
se mes vėl bendraujame su 
įžymiais Lietuvos žmonėmis.
Šį kartą kalbinome patį gene
rolą majorą Joną Kronkaitį, 
Lietuvos kariuomenės vadą!

Kas Jus paskatino grįžti į 
Lietuvą ir imtis tokių pa
reigų, jeigu JAV kariuome
nėje buvote gana daug pa
siekęs?

Žinote, aš buvau baigęs ka
rinę tarnybą, buvau išėjęs į at
sargą, dirbau privačioje įmo
nėje. Kai mane prof. V. Lands
bergis pakvietė atvykti į Lie
tuvą, aš sutikau, nes mačiau 
tikslą — padėti Lietuvai tapti 
NATO nare.

Ką daro kariuomenės va
das kasdien? Koks tai dar
bas? Juk Jums nebereikia 
nei šaudyti, nei po miškus 
lakstyti...

(Šypsosi) Darbas? Na, dar
bas yra juodas”: kasdien pasi
rašo kokius 50-60 dokumentų, 
susitinka su įvairiais vadais 
aptarti įvairius reikalus, susi
jusius su kariuomenės struk
tūra. Pavyzdžiui, šiandien su 
pulkininku, Oro pajėgų vadu, 
diskutavome apie antros oro 
bazės ateitį, ką ten dislokuo
sime, kur bus laikomi lėktu
vai, kur kuras... Priimant 
sprendimus, atsižvelgiu į šta
bo narių siūlymus, jie anali- 

'zuoja ir tada man pristato al
ternatyvas, iš kurių pasirenku 
vieną ir sakau: „Eisime tuo 
keliu”. Pateikiamos geros idė
jos, o man lieka pasirinkti ge
riausią sprendimo būdą.

Lietuvos kariuomenė dar 
tik kuriama, kaip manote, 
ar ji bus pakankamai stip
ri, kad galėtų apginti Lie
tuvą?

Be abejo, ji ir kuriama tam, 
kad gintų Lietuvą. Priešingu 
atveju, sakyčiau, kad nereikia 
kariuomenės. Tačiau reikia 
įvertinti jos galimybes: pasau
lyje nėra valstybės, kuri gali 
vien su savo kariuomene ap
ginti savo šalį. Net didelės 
valstybės kaip Vokietija, 
Prancūzija, Anglija, net Jung
tinės Valstijos nemano, kad 
jos vienos galėtų apsiginti. To
dėl kuriamos sąjungos, štai ir 
mes norime tapti NATO nare, 
kad įeitume į tą gynybinę 
struktūrą, kad galėtume gin
tis kartu su kitomis valsty
bėmis. Tam, kad mus priimtų 
į Sąjungą, turime įnešti savo 
dalį. Taip, kaip krepšinio ko
mandoje: jei vienas loš prieš 
penkis — nelaimėsi, bet jeigu 
su kitais sudarysi komandą, 
tada galėsime lošti prieš kitus 
penkis. Tačiau jeigu tu esi sto
ras ir nemoki lošti, esi tingi
nys, tai tavęs nepriims. Taip
ir mes turime sukurti tokią 
kariuomenę, kad parodytume, 
jog savo dalį atliksime.

Ilgą laiką skautų ir ka
riuomenės istorįją, veikla 
buvo labai susįjusi. Koks 
Šiandien yra Lietuvos ka
riuomenės ir skautų bend
radarbiavimas? Koks jis 
galėtų būti ateityje?

Manau, kad skautų organi
zacįja yra labai svarbi kiekvie
nai valstybei. Esu buvęs dau
gelyje valstybių ir beveik vi
sose yra skautų. Skautavimas 
padeda ugdyti jaunimą, jo 
meilę tėvynei, tarnybą arti
mui, pagarbą valstybės insti
tucijoms ir įstatymams, tvar
kingumą (generolas apžiūri 
savo stalą ir juokiasi: „Na, ne-

kiu, kad tikrai Lietuva bus 
dar gražesnė...

Ko palinkėtumėte Lietu
vos skautams?

Daug sėkmės. BUDĖKIT. 
Linkiu pąjusti, kad padėti ki
tam yra malonu. Jeigu tai jau
site, būsite laimingi. O kai 
žmogus yra savanaudiškas, jis 
daug prisigrobia, bet vis dar 
nori grobti ir grobti, ir vis tiek 
yra nepatenkintas. Gyvenime 
turi tiek duoti, kiek gauni, 
tada bus pusiausvyra, kuri 
žmogų daro laimingą. Linkiu 
skautėms ir skautams būti 
laimingais.

Ačiū už pokalbį.
Sesės Vita ir Eglė
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Lietuvos kariuomenės vadas, brig. 
generolas majoras J. Kronkaitis

žiūrėkite į mano stalą, kai rei
kia jame ką nors rasti, tai 
užtrunka”).

Pavyzdžiui, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose kariuo
menė glaudžiai bendradar
biauja su skautais. Amerikos 
karininkai (patys skautai) va
dovauja skautų grupėms, tun
tams ir draugovėms, dalyvau
ja skautų stovyklose kaip ins
truktoriai, mokytojai. Taip pat 
kariuomenė skautams duoda 
palapines, transportą, leidžia 
skautams stovyklauti kari
niuose poligonuose. Žinoma, ir 
mes čia, Lietuvoje, galime 
bendradarbiauti. Mūsų para
mos prašo įvairios organizaci
jos: ir vaikai, ir nuskriausti, ir 
našlaičiai, jaunieji šauliai, 
mūsų resursai „tampomi” į 
įvairias puses, bet mes vi
suomet remsime skautus. Tik 
reikia vieno žmogaus, kuri? 
tuos rėmimo reikalus tvar 
kytų.

Ką kariuomenės vadas 
veikia po darbo, laisvalai
kiu?

To laisvalaikio yra labai ma
žai, dažniausiai vyksta viso
kie formalūs priėmimai, cere- 
monįjos, o jeigu nėra — tai jis 
ilsisi.

Ką jums reiškia būti 
skautu?

Manau, kad skautas — tai 
žmogus, kuris į gyvenimą žiū
ri labai optimistiškai, pozity
viai, vadovaujasi tuo, kad mes 
turime dirbti kartu, bendrauti 
ir kurti geresnį mūsų šalies 
gyvenimą.

Ar kariuomenės vadas ko 
nors bįjo?

(Šypsosi) Aš jums nesaky
siu, ko bijau. Anksčiau labai 
bįjojau savo mamos (juokiasi). 
Ji buvo gera, bet mamos rei
kia bįjoti.

Kokia didžiausia Jūsų 
svąjonė?

Didžiausia svąjonė, kad Lie
tuva taptų saugi ir pasiturinti 
valstybė, kurioje žmonės 
džiaugtųsi gyvenimu, būtų 
daug linksmybių, nebūtų 
skurdo, dingtų įtampos ir 
problemos, su kuriomis susi
duriame šiandien, neliktų 
žiaurių dalykų. Reikia būti 
kaip skautai — optimistais. 
Idealo niekada nepasieksim, 
bet reikia jo siekti, diena po 
dienos.

Prisimenu, kai buvau atva
žiavęs į Lietuvą 1997 metais, 
mačiau mažai besišypsančių 
žmonių, visi buvo paniurę, o 
1992 metais mano žmona sa
kė, kad žmonės net į akis ne
žiūrėjo. šiandien jau daug kas 
pasikeitė, jau yra besišypsan
čių, yra skautų, daug yra gero 
atsitikę per tuos 12 metų. Ma
nau, jaunimas labai svarbus, 
nes jis šiandien kuria gyve
nimą sau ir savo vaikams. Ti

Daugiau apie 
gen. Joną Kronkaitį

Jonas Kronkaitis gimė 1935 
m. vasario 1 d. Lietuvoje, Šir
vintose. Tėvas kilęs iš Vilka
viškio apskrities, motina — iš 
Ukmergės apskrities. 1944 m. 
šeima, priversta pasitraukti iš 
Lietuvos, apsigyveno Vokieti
joje, o 1949 m. persikėlė į 
JAV.

1959 m. J. Kronkaitis baigė 
Connecticut universitetą, įgijo 
pramonės vadybos bakalauro 
laipsnį ir reguliariosios ka
riuomenės leitenanto laipsnį.

Baigė Pėstininkų vadų kur
sus, Rendžerių kursus, buvo 
paskirtas Vokietįjos šarvuočių 
pėstininkų bataliono būrio 
vadu, iš ten perkeltas į Ant
rąjį kavalerįjos pulką ir jame 
tarnavo iki 1963 metų.

1963 m. buvo paskirtas 
Ginklų skyriaus direktoriaus 
pavaduotoju Lengvųjų ginklų 
įmonėje, kurioje bandomi, to
bulinami įvairūs ginklai, tarp 
jų M-14, M-16 šautuvai, įvai
rūs kulkosvaidžiai.

1964- 1965 metais dirbo 
sraigtasparnių apginklavimo 
projekto vadovu.

1965 m. pasiųstas į Ameri- 
os kariuomenės Vietname 

,tabą, dirbo Amerikos sausu
os pąjėgų Vietname Ginkla-

v. no skyriaus viršininku.
1965- 1966 metais suteiktas 

karininko laipsnis.
Po metų grįžęs iš Vietnamo į 

JAV mokėsi Resursų valdymo 
karininkų kursuose, perėjo į 
logistiką. 1968 m. baigė JAV 
kariuomenės vadovybės ir ge
neralinio štabo kolegiją, po jo 
— Sirakūzų universitetą ir 
įgijo verslo administravimo 
magistro laipsnį.

1970-1971 metais suteiktas 
majoro laipsnis.

Vėliau Jonas Kronkaitis bu
vo pasiųstas į Vietnamą, Pir
mąją kavalerįjos divizįją. Bu
vo paskirtas brigados kovinės 
paramos bazės vadovu.

J. Kronkaitis į Ameriką grį
žo 1971 m., buvo paskirtas 
inspektoriumi į Amerikos ka
riuomenės inspekcįjos gene
ralinį štabą, inspektavo JAV 
kariuomenės štabus. Po to pa
skirtas bataliono vadu Pirmo
joje tankų divizijoje, vėliau 
Divizįjos logistikos skyriaus 
(G-4) viršininku.

1978 m. baigė JAV kariuo
menės karo kolegiją, buvo pa
skirtas komendantu į valstybi
nę plataus asortimento ginklų 
įmonę Jlock Island Arsenai”, 
inicįjavo ir vykdė gamyklos es
minio modernizavimo progra
mą.

1979 m. suteiktas pulkinin
ko laipsnis.

1981 m. baigė Gynybos sis
temų valdymo kolegiją, buvo 
paskirtas valdomų sviedinių ir 
artilerinio ginklo sistemų kū
rimo jungtinio projekto vado
vu.

1986 m. išėjo į rezervą.
Būdamas rezervo karinin

kas dirbo raketų bandymo, to
bulinimo ir gamybos įmonėje 
„Atlantic Research Corpora
tion” Gynybos programų de-

Lietuviškosioe Skautybės fondo pirm. v.s. 61. Petras Molis š.m. liepos 6 d. 
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus buvo apdovanotas Lie
tuvos Didi. kunigaikščio ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus skautybei 

ir pastangas garsinant Lietuvos vardą. Nuotr. Gundos Barysaitės

LIETUVOJE PAGERBTAS v.s. fil. PETRAS MOLIS

Š.m. liepos 6 d., Valstybės 
dienos proga, Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus „už 
nuopelnus skautybei ir už pas
tangas garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje” v.s. fil. Petrą 
Molį apdovanojo Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžiumi. Bro

lis Petras buvo vienintelis 
LSS veikėjas ta proga iš prezi
dento apdovanotųjų. Lietuviš
kosios Skautybės fondo valdy
ba ir visa išeivijos skautįja 
džiaugiasi LS fondo pirminin
ko pagerbimu ir linki jam ge
ros sveikatos ir kloties atei
tyje.

NEUŽMIRŠTAMI SKAUTAVIMO DIENŲ 
PRISIMINIMAI

Rašytojas Jurgis Jankus, 
skautų draugas ir skautiš
kosios veiklos vertintojas, apie 
skautybę:

„Nė vienas iš skautavusių 
būrio neišėjo tuščias. Vieni iš
sinešė daugiau, kiti mažiau, 
bet visi išsinešė jaunų dienų 
bendravimą, bendrai atliktus 
gerus darbus, smagias iškylas, 
dainas ii šnekas prie liepsno
jančio laužo, bendrus atsisvei
kinimus nakties poilsiui ir 
rytmetinius švilpukus keltis, 
rodos, iš ką tik įšildyto mieg

maišio. Išsinešė ir daugelį ki
tų, net labai subtilių, prisimi
nimų, kuriems aptarti dar ir 
žodžio kalboje nėra. Bet to 
žodžio jiems ir nereikia. Jie 
įstringa sąmonėn, pasąmonėn 
ar širdin (vadinkite kaip nori
te) ir ištveria visą žmogaus 
gyvenimą. Tuos prisiminimus 
tebeturi ir tie, kuriuos dėl 
daugybės gyvenimo pokštų 
net laikome lietuvybei jau nu
byrėjusiais. Jaunystės bendrų 
pergyvenimų niekas negali už
miršti*.

SKAUČIŲ REGISTRACIJA
t

.Aušros Vartų7„Kemavės” 
skaučių tunto narių registraci
ja naujiems veiklos metams'1 
bus vykdoma š.m. rugsėjo 7 d., 
šeštadienį, ftuo 9 val.r. Pašau-’ 
lio lietuvių centro žemutinėje 
salėje, Lemonte, o taip pat ir 
Čikagos Jaunimo centro pir
mame aukšte. Kviečiamos į 
tuntą jungtis ir dar neskauta- 
vusios lietuvių kilmės mer
gaitės.

partamento direktoriumi. Ei
damas šis* pareigas kūrė vers
lo plėtros strategįją, palaikė 
Gynybos departamento ryšius 
su Kongresu ir raketų gamy
bos pramonės atstovais.

J. Kronkaitis yra Amerikos 
pasirengimo gynybai asociaci
jos, Amerikos aeronautikos ir 
astronautikos instituto, JAV 
armįjos asociacįjos, Baltįjos 
instituto, Lietuvos-Amerikos 
bendrįjos, JAV Nacionalinės 
pramonės saugumo asociaci
jos, JAV Karinės jūrų laivyno 
lygos, JAV Karo kolegįjos, 
Alumni” asociacįjos narys.

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose J. Kronkaitis apdovano
tas JLegion Of Merit” medaliu 
ir 14 kitų.

Nuo 1997 m. kovo iki 1999 
m. birželio 29 d. — Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
viceministras.

1999 m. liepos 1 d. suteiktas 
brigados generolo laipsnis ir 
paskirtas LR kariuomenės va
du.

2001 m. rugpjūčio mėnesį 
suteiktas generolo mąjoro 
laipsnis.

Jonas Kronkaitis turi dvi pi
lietybes — Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Lietuvos Res
publikos.

Turi žmoną Rūtą ir suaugu
sius vaikus: Joną Liną ir Aud
rę Kristiną.
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ATLANTO RAJONO 
TINKLAPIS

LSS Atlanto rajono tinkla
pis veikia. Įsijunkite. Pamaty
site nuotraukas, sužinosite 
daugiau apie mūsų veiklą. Pa
siskaitę žiniomis pasidalinkite 
su kitais, paraginkit įsijungti: 
www.atlantorajonas.org 
Praneškite ką galvojate apie 
website.
NAUJAS JŪROS SKAUTŲ 

VIENETAS

„Nendrių valtis”, naujas 
Jūros skautų ir skaučių viene- 
tas, steigiamas Michigane. 
Kviečiami lietuvių kilmės ber
niukai ir mergaitės nuo 6 me
tų amžiaus. Pirmoji sueiga 
vyks sekmadienį, rugsėjo 29 
d., 1 vai. p.p. (Michigan laiku) 
Union Pier, „Gintaro” vasar
vietėje. Daugiau informacijos 
suteiks Dalia Vitkienė tel. 
269-465-7557, arba Milda Ru- 
daitytė tel. 269-469-9880.

PATIKSLINIMAS

Rugpjūčio 28 d. „Skautybės 
kelyje” išspausdintame raši
nyje apie v.s. Stasį Ilgūną 
įsivėlė pora netikslumų.

1. Ten, kur rašoma: „ketu
riolika metų praleista mokant 
tautinių šokių 'Lazdyno’ gru
pėje”, turėjo būti: „1949-1963 
m. St. Ilgūnas vadovavo Ro
cheaterio tautinių šokių šokė
jų grupei ir su ja dalyvavo I ir 
II Tautinių šokių šventėse. 
Lazdyno’ vardu pavadintai 
tautinių šokių šokėjų grupei 
po to daugelį metų vadovavo 
Jadvyga Reginienė”.

2. Rašant apie Rocheaterio 
lietuvių radįjo valandėlę „Dai
nos aidas” turėjo būti: „St. Il
gūnas su dukra Rūta radįjo 
valandėlės programas paruo
šia ir praveda kas šeštą sek
madienį. Kitas penkias pro
gramas veda kiti talkininkai”.

Už šiuos netikslumus suin
teresuotųjų atsiprašau.

Sofįja Jelionienė
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EDMUNDAS V0NAS, M.D„ S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

0018 W. Archsr Aus. Sts. 5 k6 
Chlcaao, IL 80638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 109 3L, Oak. Lavvn, IL 

Tel. 706422-8260

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tol. 708-349-0887.

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

VIDAS J. hEMCKAS, M.D.
KAfCtOUDGAS-ŠIFaES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645W. Stanley Ava., Beiwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

JŪROS SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ REGISTRACIJA

„Nerijos” tunto jūrų Skaučių 
ir „Lituanicos” tunto jurų 
skautų registracįja Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, bus 
vykdoma šį šeštadienį, rugsėjo 
7 d., 9 vai. r. Kviečiami visi 
jūriniu skautavimu susidomė
ję lietuvių kilmės berniukai ir 
mergaitės.

„SIETUVOS” 
DRAUGOVĖS SUEIGA

Čikagos ir apylinkių skauti- 
ninkių ir vyr. skaučių „Sietu
vos” draugovės sueiga šešta
dienį, rugsėjo 14 d., vyks Atei
tininkų namuose nuo 1-4 vai. 
p.p. Visos sesės kviečiamos 
dalyvauti. Susirinkime visos 
ir kartu darbingai pradėkime 
2002-2003 skautiškos veiklos 
metus.

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHRURGUA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

DR.L.PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL. , ,4<

1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Heątth, .
1200 S. York,

630-941-21
28

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

ląparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435.
Tel. 815-744-0330: lietuviškai 815-744-8^30

L ^eklamuokit
f «

PASKIRSTYTOS 
2001 METŲ .

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO

PALŪKANOS
Nors ir gerokai sumažėjus 

bankų mokamoms palūka
noms, LS fondas iš suaukoto 
kapitalo 2001 m. gavo, 12,510 
dol. palūkanų. Jos, Pirmįjai 
patvirtinus, paskirstytos taip: 
Skautiškiems leidiniams 
8,010 dol.; Anglįjos, Vokietįjos 
ir Braziluos skautams 1,000 
dol.; LS suvažiavimui/rinki- 
mams, 1,500 dol.; LSS archy
vui bei LSS muziejui po 1,000 
dol. Kviečiame plačiąją skauti
jos šeimą, nepamiršti Lietu
viškosios Skautybės fondo ir 
vis jį įvairiomis progomis to
liau remti.

Ilgūnų šeima Rochesteryje 1998 m. Iš k: v.s. Stasys Ilgūnas, sūnus ak. 
vyti* Algis, žmona Irena, duktė vyr. skautė Rota ir žentas Viktoras.
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PRISIMENANT ŠILUVĄ, 
YPATINGĄJĄ LIETUVOS 

VIETOVĘ
Pažvelgus Lietuvos tinklalafą, 

malonu matyt ten skelbiamus 
valstybinius parkus bei istorines 
vietas. Visa tai padeda Lie
tuvai įsitvirtinti Europos že
mėlapyje, nes atkreipiamas 
turistų dėmesys. O turizmas 
vis dėlto vienas iš Lietuvai 
reikalingiausių verslų.

Apie tai kalbant, norėtųsi 
paminėti kitas ypatingas Lie
tuvos vietoves, į kurias per 
mažai kreipiamas dėmesys 
platėsniu mastu. Tai religinę 
svarbą turinčios vietos, kaip 
Aušros Vartai, Pažaislis, Ši
luva ir kt. Iš jų tik Pažaislis 
jau pagarsėjo Europoje aukšto 
lygio religiniais koncertais, 
pritraukiančiais pasaulinio 
garso muzikus, o taip pat ir 
turistus, ir maldininkus.

Tačiau svarbiausioji re
liginė Lietuvos vieta yra Šilu
va, kurioje įvyko pirmasis 
Europoje Dievo Motinos Ma
ruos apsireiškimas 1608 m., 
250 metų anksčiau, negu gar
siajame Liurde.

Dažnai stebimės, kodėl Ši
luva taip mažai žinoma pa
saulio katalikų tarpe. Pa
grindinė priežastis — Lietu
vai nepalankios istorinės ap
linkybės: Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalinimas 18 a., 
Rusįjos carų priespauda, per 
trumpas 1918-1940 m. ne
priklausomybės laikotarpis 
ir 50 metų trukusi sovietinė 
okupacija, žiauriai slopinusi 
bet kokią religinę veiklą. Vis
gi Šiluvos atlaidai, vadinami 
Šilinėmis, jau nuo 17 a. per 
visas istorines negandas su
traukdavo būrius maldinin
kų. Šių atlaidų tradicija buvo 
tęsiama ir sovietų okupacijos 
laikais, it' išeivijoje, ir dabar 
laisvoj Lietuvoj. Taigi, beveik 
400 metų tūkstančiai tikin
čiųjų Šiluvoje ieškojo ir tūks
tančiai rado dvasinių malo
nių.
X, Jžengus į 3-jį tūkstant

metį, atgaivinti pamaldumą 
į Šiluvos Dievo Motiną svar
biau, negu bet kada, nes 50 
metų trukusi ateistinė pasau
lėžiūra labai pažeidė žmogaus 
dvasią. Ir ne tik Lietuvoje bei 
kituose posovietiniuose kraš
tuose. Visas pasaulis dabar 
blaškosi, praradęs dvasin
gumą, ieškodamas gyvybės ir 
gyvenimo prasmės. Gal todėl 
tos ypatingosios vietos, kaip 
Liurdas, Fatima, Medjugoije, 
tvinsta maldininkais. Lietu
vos Šiluva turėtų būti įtrauk
ta į tą sąrašą. Šiluvos paro
dymas pasauliui, žinoma, 
priklauso nuo pačios Lietuvos 
ir visų lietuvių pastangų.

Šiluvos istorįją

Pirmąją kat. bažnyčią
Šiluvoje pastatydino 1457 m. 
Petras Gedgaudas, buvęs Vy
tauto Didžiojo patarėju, ir pa
vadino Švč. M. Marijos Gi
mimo vardu. Ši šventovė grei
tai tapo didelio pamaldumo į 
Marįją vieta. Būriai maldi
ninkų rinkdavosi Šiluvoj, 
ypač rugsėjo 8 d., Mergelės 
Marįjos Gimimo šventėje. Pb 40 
m. bažnyčia sudegė. 1500 m. 
Andrius Zaviša, paveldėjęs 
Gedgaudo turtą, pastatydino

Tuo metu Europoje plito 
protestantizmas, ir A. Zavišos 
įpėdinis Jonas Zaviša, kaip ir 
daugelis Lietuvos didikų, pri
ėmė Liuterio mokslą 1532 m. 
Protestantizmas Šiluvos apy
linkėse klestėjo iki 1550 m., 
bet jau 1555 m. nusileido plin
tančiam kalvinizmui. 1591 m. 
buvusias kat. bažnyčios že
mes nupirko karšta kalvi
niste Sofįja Vnuckienė. Ji Ši
luvoje pastatydino mūrinę 
bažnyčią ir seminariją kalvi
nistų pastoriams. Seminarija 
veikė iki 1625 m.

Kat. bažnyčia buvo užda
ryta apie 1570 m. Nepaisant, 
kad diduomenė išpažino Kal
vino tikėjimą, liaudis buvo ka
talikiška. Kalvinizmas stip
rėjo, ir didikai ėmė verst žmo
nes tą tikėjimą priimti. Kat Baž
nyčių turtas buvo nusavinamas.

Galbūt Apvaizda lėmė, 
kad paskutinis Šiluvos kle
bonas surinko bažnytinius 
indus, drabužius, dokumen
tus, taip pat labai garbintą 
Madonos su Kūdikiu paveikslą, 
viską sudėjo į geležimi apkal
tą ąžuolinę skrynią ir slapčia 
užkasė laukuose prie didelio 
akmens, maždaug pusė my
lios nuo buvusios bažnyčios.

1588 m? Lietuvoje buvo 
priimtas įsakymas sugrąžinti 
katalikams atimtąsias bažny
čias ir žemes. Tuo įsakymu 
remdamiesi, Žemaitįjos vysk. 
Merkelis Giedraitis ir jo pa
dėjėjas kun. Jonas Kazakevi
čius užvedė bylą Šiluvos baž
nyčiai atgauti. Šiai procedūrai 
buvo reikalingi dokumentai 
įrodymui, kad P. Gedgaudas 
Šiluvoje katalikams dovano
jo žemę ir bažnyčią. Vyskupo 
pastangos buvo veltui, nes do
kumentų niekur nebuvo gali
ma surasti.
. 1608 m. vasarą keli
piemenukai žaidė prie didžio
jo akmens, kai staiga ant jo 
pamatė stovinčią gražią Mote
rį. Glėbyje ji laikė Kūdikį ir 
verkė. Vaikai labai išsigando, 
bet vienas nubėgo į miestelį 
pas kalvinistų pastorių ir jam 
papasakojo tą keistą įvykį.

Žinia apie Moterį su Kūdi
kiu ant akmens greitai pa
sklido. Jau kitą dieną ten su
sirinko būrys žmonių. Atėjo 
jr kalvinistų pastorius, ir jų 
seminarijos rektorius Salia
monas Grocius. Pastorius api
barė žmones, kad klauso vai
kų prasimanymų, kurie kylą 
iš velnio. Jam bekalbant, ant 
akmens vėl pasirodė verkian
ti Moteris. Kalvinistų pasto
rius išdrįso paklausti, kodėl ji 
verkianti. Moteris atsakiusi: 
„Anksčiau šioje vietoje buvo 
garbinamas mano Sūnus, o 
dabar čia ariama ir sėjama”. 
Tai pasakiusi, pranyko.

Kadangi šį regėjimą matė 
daug žmonių, kalvinistai ne
begalėjo įvykio užginčyti. Vie
nas labai senas neregys ėmęs 
pasakoti, kad netoliese to ak
mens labai seniai stovėjusi 
katalikų bažnyčia ir ta Mo
teris galbūt esant Mergelė 
Marija. Tokios žinios ėmė 
sklisti vis plačiau ir vysk. Gied
raitis pasiuntė kun. J. Kazake
vičių dalyką ištirti, nes vis dar 
bandė surasti dokumentus, 
reikalingus Šiluvos bažnyčios 
žemei atgauti.

Kun. Kazakevičiui Šiluvo
je besilankant, senukas ne
regys jam ėmęs pasakoti apie 
seniai paslėptą turtą prie di
džiojo akmens ir nuvedęs ku
nigą tą vietą parodyti. Ją 
parodęs, senukas staiga pra
regėjęs. Tai buvęs pirmasis 
Šiluvos Marijos stebuklas.

Nurodytą vietą kasinė
jant, buvo atrasta ąžuolinė 
skrynia su ten prieš 38 metus 
paslėptais bažnytiniais daik
tais ir dokumentais. Šiluvos 
bažnyčios žemė buvo atgauta 
1622 m., o kun. J. Kazake
vičius paskirtas Šiluvos kle
bonu 1624 m. Jis pastatydino 
medinę bažnyčią, kuri greit 
pasidarė per maža į Šiluvą 
plūstantiems maldininkams. 
Žymiai didesnė bažnyčia bu
vo pastatyta 1641 m. Mal
dininkai labiausiai lankė ak
menį, ant kurio buvo pasi
rodžiusi Marįja. Ta vieta gar
sėjo stebuklais ir patiriamo
mis Dievo malonėmis. 1663 
m. vysk. Aleksandras Sapiega 
pastatydino akmenį den
giančią koplyčią, o 1818 m.

SIUVĖJAS APIE KARĄ, TERORIZMĄ IR NATO DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

riaųjam dėl taikos ir ramybės 
pasaulyje.

Labai nuliūdino siuvėjas, ta
čiau sužinojau karų prigimtį, 
suvokiau teroristų paskirtį ir 
reikalingumą. Dar rūpėjo, 
kaip turi elgtis Amerika po 
teroristinio išpuolio. Juk ji 
krikščioniška šalis, o pagal 
Evangelįją, gavusi į vieną 
skruostą, turėtų atsukti ant
rąjį-

— Pamiršai, — sako siu
vėjas, — kad į vieną skruostą 
Amerika jau gavo, kai teroris
tai sprogdino bombas prie jos 
ambasadų ir Prekybos centre? 
Pastarasis išpuolis gerokai 
stipresnis smūgis į antrąjį 
skniostą.

— Tai ką turėtų daryti 
krikščionis amerikietis? — pa
klausiau.

— Evangelįjoje neparašyta. 
Manau, kad sprendimo pasi
rinkimą Dievulis paliko žmo
gaus valiai. Kai aš kartą, ga
vęs nuo smurtautojo į vieną 
skruostą, pagal Evangelįją at
sukau antrąjį, ir vėl gavau, tai 
jam taip trenkiau, kad bė
džius atsigavo tik ligoninėje.

Pats į peštynes nelinkęs, 
ieškojau būdo reikalą taikiai 
tvarkyti.

— O jei taip pareikalavus iš 
valstybės kaltininkės žalos at
lyginimo? Juk taip išreikalau
jama iš tėvų, kai jų vaikai pa
daro kam nors žalą. Teroris
tus rengia, priglaudžia, palai
ko konkrečios valstybės, o te
roristai yra savotiški tų vals
tybių vaikai.

Siuvėjui toks snrendimo bū
das, regis, atrodė abejotinas, 
tačiau galimas.

— Tegul Amerika suskai
čiuoja nuo teroro patirtus 
nuostolius, pateikia sąskaitas 
valstybėms kaltininkėms ir

Išgirdęs* apie naujo pasauli
nio karo grėsmę, nieko nelau
kęs nuskubėjau pas savo iš
mintingąjį kaimyną siuvėją 
Martyną. Į mano klausimą, ar 
jau prasidės trečiasis pasauli
nis karas, Martynas atsiliepė 
paaiškinimu:

— Karus vertina, vardus 
duoda mokslinčiai; jiems rei
kia istorįją rašyti, už tą rašy
mą atlyginimą gauti, todėl ir 
prasimano visokių pavadini
mų: „pirmasis pasaulinis”, 
„antrasis pasaulinis”, „kry
žiaus” ar dar kitaip. Pasauli
nis karas yra vienintelis. Jis 
prasidėjo tuomet, kai Adomo 
ir Ievos pirmagimis Kainas 
užmušė brolį Abelį. Ar tu gir
dėjai, kad kada nors pasaulyje 
būtų ramu, kad kur nors ne
vyktų karas? Ir negali būti 
taikos ir ramybės, nes žmonija 
prasidėjo iš žudiko Kaino, o 
obuolys nuo obels toli nerieda.

Bandžiau prieštarauti, aiš
kinau, kad karai būna vietinio 
pobūdžio, kai kariauja dvi ar 
trys mažos valstybės, ir būna 
pasauliniai, kai grumiasi dau
giau didelių galybių. Siuvėjas 
tik nusįjuokė:

— Jei kurios valstybės tam 
tikrą laiką nekariauja, tai tik 
todėl, kad yra silpnos ar po 
karų neatsigavusios. O karui 
ruošiasi visos; nuolat ginkluo
jasi,, nors gal ir nežino, su kuo 
kariaus,' tačiau žino, kad tik
rai kariaus. Kai tik pakanka
mai sustiprėja, ginklus ištobu
lina, pakankamai jų sukaupia, 
pribręsta laikas kariauti. Ka
rui kilti užtenka teroristinio 
išpuolio, o kartais — papras
čiausio apsižodžiavimo. Trum
pai tariant, pasaulinis karas 
vyko, vyksta ir vyks, kol ne
liks akmens ant akmens, nors 
kariaujantys skelbia, kad ka-

vysk. Simonas Giedraitis — 
žymiai didesnę. Koplyčia ap
sireiškimo vietoje buvo pradė
ta statyti 1912 m., bet, I Pas. 
karui sutrukdžius, baigta 
1924 m.

Spėjama, kad atrastasis
„Motina su Kūdikiu” paveiks
las galėjo būti atgabentas iš 
Romos ir paties Vytauto Di
džiojo padovanotas Petrui 
Gedgaudui. Šis paveikslas lai
komas garsiojo Marįjos pa
veikslo Maria Maggiore baž
nyčioj Romoje kopįja. Apie 
1770 m. vysk. J. Lapačinskas 
ant apsireiškimo akmens pa
statydino marmurinę Marįjos 
statulą, kuri 1886 m. rugsėjo 
3 d. buvo vysk. Mečislovo Pa- 
liulionio iškilmingai vainikuota 
ir pavadinta „Ligonių Sveika
ta”, nes Šiluva garsėjo ir 
fiziniais, ir dvasiniais pagiji
mais.

Po ilgų vietinių vyskupų 
tyrinėjimų, 1775 m. šv. Tėvas 
Pįjus VI specialia bule įteisino 
Šiluvos Marijos garbinimą. 
1786 m. rugsėjo 8 d. stebuk
lingasis Marįjos paveikslas 
buvo iškilmingai vaikinuotas 
aukso karūna. Iškilmėse da
lyvavo keturi vyskupai, daug 
Lietuvos didikų ir apie 
30,000 maldininkų. Tuo metu 
Žemaičių vyskupu buvo 
Steponas Giedraitis.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
vizitas Šiluvoje 1993 m. pa
garsino pasauliui šią ypatin
gą malonių vietą. Dabar jos 
platesnis propagavimas yra 
pačių lietuvių ir Lietuvos valsty
bės rankose. Malonu pažy
mėti, kad lietuvių bažnyčia 
Čikagoje, Marųuette Parke, 
yra dedikuota Šiluvos Mari
jai ir vadinasi Švč. M. Marįjos 
Gimimo bažnyčia. Čia kas
met vyksta Šilinių atlaidai.

Naudotasi: Liet. enciklo- 
pedįja, 29 t., „Bridges” žur
nalu, Lietuvoje išleistu 
lankstinuku, kurį paruošė V. 
Gerčas ir Z. Pautienė, spaus
dino AB Alytaus spaustuvė.

pareikalauja: „Apmokėkite
sąskaitas, išduokite teroris
tus, pasižadėkite nebesmur- 
tauti, o mes jums dovanosime 
taiką ir ramybę”.

— O jei tos valstybės reika
lavimo nepatenkins?

— Nebeatsigaus ir ligoni
nėje; Amerika pakankamai 
galinga valstybė, pasaulinis 
karas bus tęsiamas.

Susivokiau ir siuvėjui prita
riau, nes ir Lietuvai karas dar 
nėra pasibaigęs; Lietuvos etni
nių žemių dalį tebelaiko Rusi
ja, Baltarusįja, Lenkįja. Mar
tynas patarė rūpestį tomis že
mėmis atidėti, nes galime būti 
apšaukti teroristais.

— Didžiosios valstybės ne
mėgsta mažųjų tautų ir jų 
valstybių, nes jos keliančios 
pavojų taikai, jų kapitalas esą 
menkas tarptautinei pramo
nei ir prekybai, jos trukdan
čios didžiosioms valstybėms 
savo nuožiūra tvarkyti pa
saulį? Už laisvę ir nepriklau
somybę kovojančius čečėnus 
Rusįja vadina teroristais, bai
gia išnaikinti visą tautą, o 
didžiosios demokratinės vals
tybės neprieštarauja, netaiko 
Rusįjai jokių tramdančių prie
monių, flirtuoja su tikruoju 
teroristu ir tautinio genocido 
vykdytoju. Kol neįstosime į 
NATO ir ES, kol mūsų balsas 
neprilygs didžiųjų valstybių 
balsui, kol SSRS teisių perė
mėja ir genocido tęsėja tebeke
lia grėsmę, nesame saugūs.

Parėjęs iš kaimyno greta 
savo trispalvės iškėliau NATO 
ir ES vėliavas, o Seimo nariui 
Rolandui Pavilioniui už kelia
mą sumaištį, už skatinimą 
rengti referendumą dėl stoji
mo į minimas organizacįjas 
paskelbiau „šaltąjį” karą.

Algimantas Zolubas

. ..

1612 m. žemėje atrastoji skrynia su bažnytiniais daiktais

LIETUVAITĖ KELIAUTOJĄ 
’ PRIEŠ 100 METŲ

ALEKSAS VITKUS
Nr.7

Jr ką ten veikiate svetimų žmonių 
draugįjoj? — lyg neįtikėdama paklausiau. „Svetimų? 
Anoki ten svetimi, jie vien save vadina lietuviais, o po 
teisybei tai toki jau rusai, kaip ir mes, tik, girdi, ne 
taip nupuikę. Mūsų ponų baliun į svečių tarpą jokia 
tarnaitė neįsiskverbs, o pas lietuvius: aš galiu pašokti 
ir su inžinieriumi, ir su daktaru, ir su studentu. Tai 
kodėl neturėčiau ten eiti? Ana mano draugė kokia da
bar ponia. Ji advokatą pasigavo lietuvių baliuje, kodėl 
ai negalėčiau gauti inžinieriaus ar turtingo vaistinin
ko?”

Taip, trūko ten lietuvaičių, ir daug mokytų lietuvių 
vyrų į Lietuvą parsivežė lenkes bei ruses. Buvo Peter
burge ir apsišvietusių lietuvaičių merginų, bet ir tai — 
viena už lenko, kita už ruso. Kodėl lietuviai inteligen
tai neišdrįso toms „nekaltoms gražulėms” pasipiršti, 
nei Julė negalėjo suprasti. O kiek jų norėjo ištekėti ir 
likti tautiečių moterimis. Kiek pačiame Peterburge 
Julė atrado grynai lietuviškų šeimų? Ir pati atsako: 
„Vargu ant abiejų rankų pirštų ištektum skaitydamas. 
Senesnių mūsų inteligentų vaikai gal tik iš savo pa
vardžių tenuvokia esą lietuviais; apie tėvo kalbą jiems 
nėr ko nei užsiminti”.

Lankydamasi Peterburge, Julė prisiminė ir savo 
gimnazistiškas dienas. Viena jos mokytoja tuomet ją 
JaSnai pasišaukdavo į savo kambarį ir vis klausi
nėdavo apie lietuvių kaimiečių gyvenimą, papročius. 
„Kas ji buvo do viena, iš kur paėjo — neteko patirti”,

Bronius Nainys

Rusams ir šilumos ūkis
Lyg ir derinantis prie 

„Mažeikių naftos” pardavimo 
Rusįjos bendrovei „Jukos”, tuo 
pačiu laiku Kaune taip pat ne 
mažiau triukšmingai buvo nu
spręsta rusams parduoti ir 
Kauno elektrinę. Kauno mies
to tarybai buvo pateikti bene 
metus užtrukusio konkurso 
duomenys, kuriais remdama
sis, Kauno energijos valdybos 
pirmininkas ir elektrinės pri
vatinimo konkurso vadovas 
Ramūnas Garbaravičius kon
kurso laimėtoju siūlė skelbti iš 
rusų „Gazprom”, lietuvių 
„Dųjotekanos” ir amerikiečių 
„Clement Power Veųture, 
Ine.” sudarytą grupę. Grupėje 
vyrauja, aišku, „Gazprom”. 
Antroje vietoje Garbaravi- 
čiaus vadovaujama komisija 
paliko Suomijos verslovę „For- 
tum Power and Heat Oy”, o 
trečio konkurso dalyvio, 
Vokietijos „Verbundnetz Gas” 
ir „Stadtwerke Leipzig” sukur
tos grupės, pasiūlymo komisi
ja net nesvarstė. Pagal Garba- 
ravičių, vokiečių pateiktas 
dokumentas neatitiko konkurso 
reikalavimų. Garbaravičiaus nuo
monei Kauno vadovai neprieštar
avo.

Tokį kauniečių nusitei
kimą patyrę, vokiečiai supyko. 
Abiejų verslovių vadovai teigė, 
kad jų pasiūlymas konkurso 
reikalavimams atitinka, o iš 
žiniasklaidos turimų duome
nų sužinoję, jog jis net geres
nis negu konkurso laimėtojų, 
reikalavo paaiškinimo, kodėl 
jų dokumentas buvo atmestas 
net nesvarstytas. Atsakymo 
nesulaukę, jie kreipėsi į Lie
tuvos Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską. Šis vokie
čiams patarė skųstis teismui. 
Dėl tokio vokiečių ėjimo supy
ko ir Garbaravičių palaikantis 
Kauno miesto meras Giedrius 
Ašmys. „Jeigu nepaaiškės ne
teisėtų konkurso darbo grupės 
veiksmų, tarybos sprendimas 
liks toks, koks yra”, — tvirtai 
pareiškė meras.

Kol kas nežinia, ar vo
kiečiai teisybės ieškos, nors iš 
spaudos pranešimų spren
džiant, pokalbiuose su Garba- 
ravičium bei Ašmiu jie patyrė 
daug šiurkščios arogancijos, 
nesiskaitymo ir dėl to esą la
bai įsižeidę.

Visų duomenų neturin
čiam ir tik iš spaudos jų nuo
trupas sugraibiusiam neįma
noma spręsti, kuri pusė šiame 
ginče teisi, tačiau toks gana

— rašo Julė, nes, būdama jauna gimnazistė, nedrįso 
už ją daug vyresnės mokytojos klausinėti. „Vieną va
karą susėdova kartu, ir mokytoja, kuone su ašaromis 
taip į mane prabilo, — rašo Julė. — Tu esi daug lai
mingesnė už mane, mokėdama savo tėvų kalbą. Aš gi 
taipos lietuvė ir jos nemoku! Už tai tu, girdi užaugus 
ir išėjus mokslą, turėsi ir už mane atidirbti mūsų 
tėvynei”. Čia tik pirmą sykį ji sužinojo mokytoją esant 
jos tautiete. „Matydavau jai adresuotą koresponden- 
cįją, kur mokytoja būdavo tituluojama kunigaikštaite 
ar jos Šviesybe, — rašo Pranaitytė, — ir apsidžiau
giau, kad ir lietuvaitės gali būti kiltgimės”.

Peterburge ir baigėsi Julės turistinė kelionė. Šioje 
beveik 400 puslapių knygoje ji labai vaizdžiai ir pla
čiai aprašė lankytus kraštus, miestus, gamtą, įvairias 
tautas, jų papročius. Bet mano tikslas buvo šiuo 
straipsniu supažindinti skaitytoją tik su viskuo, kas 
jos kelionėje lietė lietuviškąjį gyvenimą ir jo nuotru
pas. Kai prisimeni, jog nuo to laiko jau praėjo beveik 
100 metų, skaitydamas knygą kartais pagalvodavau, 
kad daugeliu atvejų ir mes, XX ir XXI amžiaus išeiviai 
bei Lietuvoje likę lietuviai, gal ne per daug skiriamės 
nuo anųjų.

Sustojus Kaune, ji rašo iš Amerikos laišką, kuriame 
kun. A. Milukas prašė jos kuo greičiausiai grįžti. Taip, 
aplankius savo tautiečius Maskvoje, Peterburge ir ki
tur, ji su dideliu širdies skausmu atsisveikino su savo 
giminėmis bei prieteliais, paliko numylėtą tėvų šalelę, 
iškeliavo per Prūsus ir Prancūzįją vėl Amerikon tęsti 
savo jau anksčiau pradėtą lietuviškos spaudos darbą. 
Ten 1944 metais ir baigė savo visais lietuviškais at
žvilgiais našų gyvenimą.

Pabaiga

C

stačiokiškas atsisakymas vo
kiečių pasiūlymą svarstyti ir 
arogantiškas teisinimasis 
kelia abejones, ar tikrai trū
kumai dokumente jo nesvars- 
tymą lėmė. Kyla įtarus klausi
mas, ar ant svarstyklių buvo 
dedami siūlymas prieš siū
lymą, ar Rytai prieš Vakarus? 
Tiksliau: ar rusai prieš vo
kiečius? Neteigčiau, kad čia 
įtakos turėjo „Williams” ab
surdo pakartojimo baimė: mes 
parduosime įmonę vokie
čiams, o šie paskui rusams, to
dėl geriau mes patys iš karto 
ją parduokim rusams, tokiu 
būdu gal geresnes sąlygas išsi
derėdami, tačiau, manau, kad 
nenoro vokiečių į Lietuvą 
įsileisti būta. Juk jų pateik
tame dpkumente trūkumus 
pastebėjus, ar nebuvo galima 
paprašyti juos pašalinti, do
kumentą pataisyti, papildyti? 
Bet konkurso vadovas taip 
nedarė. O kai vokiečių ben
drovių atstovai tuos trūkumus * 
įtikinančiai neigia, kyla klau
simas, ar iš tikrųjų jų buvo?

Tuos klausimus dar gali
ma papildyti ir žvelgiant į 
„Lietuvos dujų” privatinimo 
vyksmą. Kodėl iš varžybų su 
„Gazprom” lauko traukiasi iš 
karto labai jomis susidomėjusi 
„Ruhrgas” bendrovė ir dėl to 
rusams į sterblę nukrenta ir 
ši, pati stambioji, Lietuvos 
šilumos ūkio dalis?

Šiuos atvejus gretindami, 
turbūt nesunkiai prieisime 
išvados: „Mažeikių naftą” pri- 
vatinantiems Lietuvos vado
vams rūpėjo į verslovę neįsi
leisti rusų, dėl to jie ją gal
votrūkčiais pardavė ameri
kiečių „Williams”, priimdami 
padiktuotas pragaištingas są
lygas, o Kauno elektrinės ir 
„Lietuvos dujų” pardavėjai ne
nori įsileisti Vakarų, nors ir 
didesnę naudą siūlančių, todėl 
įmones parduoda rusams. Taigi 
sprendimai — tik politiniai.

Kiek laiko dar praeis, kol 
Lietuva išsirinks valdžias, 
suvokiančias, kad verslo nega
lima maišyti su politika, ir 
kiek dėl to žalos turės patirti 
patys rinkėjai — valstybės 
išlaikytojai, jai mokesčius mo
ką piliečiai? O gal atsakymas 
čia visiškai kitur, nors labai 
sunku būtų patikėti, kad 50 
metų tautą žiauriai skriaudę 
okupantai rusai dabartiniams 
Lietuvos vairuotojams būtų 
geresni, negu jų okupacijos 
padėję nusikratyti Vakarai?

t
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VARGSTA KITI
Nei viena politinė ideologija 

savo rėmėjų tarpe neturi tiek 
garbingų, Lietuvai nusipelniu
sių asmenų, kiek jų turi krikš
čionys demokratai. Didelė jų 
dalis gyveno ir gyvena JAV, 
todėl mes labai atidžiai per
skaitėme straipsnį „Pavargau 
begyvendamas ir besiklausy
damas proto” dienraštyje 
„Draugas” (2002.07.03). Jame 
buvo aprašomas liepos mėn. 1 
d. Ateitihinkų namuose, Le
monte, vykęs Lietuvos krikš
čionių demokratų rėmėjų susi
tikimas. Apgailestaujame, kad 
mūsų partįjos atstovai netu
rėjo galimybės dalyvauti susi
tikime, todėl norime išsakyti 
savo požiūrį į tas problemas, 
su kurių pristatymu mes ne
sutinkame.

Skaitant straipsnį akivaiz
du, kad susitikimo dalyviams 
trūko informacįjos „iš pirmų 
lūpų" apie Lietuvos krikščio
nis demokratus — politinę 
partiją, kuri susidarė susijun
gus Lietuvos krikščionių de
mokratų partijai ir Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjun
gai. Kita vertus, mums Lietu
voje keista, kai lygiaverčiais 
politiniais partneriais prista
tomi Lietuvos krikščionys de
mokratai, antra pagal popu
liarumą partija šalyje (po Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos) ir jokios įtakos politinia
me šalies gyvenime neturintys 
atskalūnai: rinkėjų pasitikėji
mą praradusi, po krikščionims 
demokratams oponuojančių 
partijų sąrašus išsibarsčiusi 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga bei Tėvynės 
sąjungos rėmėjų būrelis, 
straipsnyje vadinamas Ignaco 
Uždavinio partija (spaudoje I.
Uždavinys komentavo, kad 
kuria partiją konservatoriams 
gelbėti). Straipsnyje pateikta 
informacija apie šią partiją 
kaip apie „neseniai užsiregist
ravusią Krikščioniškosios de
mokratijos partiją” neatitinka 
tikrovės, kadangi tokia partija 
Lietuvoje nėra registruota. 
Juolab, kad, norint įregistruo
ti naują partiją, neužtenka su
rinkti 400 parašų, reikia orga
nizuoti steigiamąjį suvažiavi
mą, kurio darbe dalyvautų ne 
mažiau kaip 400 steigėjų. 
Abejojame, kad tiek atsirastų. 
Nebent padėtų globėjai kon
servatoriai, kurie šiuo metu 
dėl „vyresniojo brolio” sindro

mo labai sunkiai išgyvena 
krikščionių demokratų sėkmę.

Mums yra juokinga, kai mo
dernieji krikščionys demokra
tai pristatomi kaip „nuo 
Krikščionių demokratų parti
jos atskilęs jaunų inteligentų 
sparnas, protestavęs prieš ne
demokratiškus reiškinius par
tijoje”. Visų pirma, minimi po
nai, bent jau tie, kurie organi
zavo naujos partijos steigimą, 
buvo ne eiliniai Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos nariai, ir netgi ne eiliniai 
valdybos nariai. Būtent jie 
buvo atsakingi už „reiškinius” 
partijoje: ideologiją, progra
mas, viešuosius ryšius, finan
sus ir pan. Tiesa ta, kad jų 
vadovaujama partija ritosi že
myn, o politinės ambicijos au
go. Kai tapo aišku, kad gali
mybę patekti į Seimą turės tik 
pirmieji asmenys, kova už 
valdžią partijoje tapo kova už 
būvį, kurią jie pralaimėjo. Vi
sa kita istorija yra logiška 
seka veiksmų, atliekamų dėl 
Seimo nario mandato, dėl vie
nokio ar kitokio posto. Sunku 
suvokti, kaip krikščionimis de
mokratais skelbiantys save 
politikai galėjo kandidatuoti į 
Seimo narius ideologinių opo
nentų, pasisakančių prieš ka
talikiškas mokyklas, propa
guojančių abortus, prostituci
ją, lošimo namus ir kitas „lais
ves”, sąrašuose. Šiandien Sei
me nėra moderniųjų krikščio
nių demokratų frakcijos. Sei
me jie atstovauja ne Lietuvos 
žmonių interesus, o tarnauja 
savo darbdaviams liberalams 
ir socialliberalams. Lietuvos 
žmonių neapgavo „modernių
jų” politiniai viržai. Pasakas 
apie savo ateitį jie gali pasa
koti tik nežinantiems politinės 
situacijos Lietuvoje, ką sėk
mingai daro (nors juos palaiko 
tik iki 0,1 proc. apklaustųjų).

Susijungus Lietuvos krikš
čionių demokratų partijai ir 
Lietuvos krikščionių demok
ratų sąjungai įvyko esminiai 
pokyčiai abiejose. Charizma
tinė dr. Kazio Bobelio asme
nybė traukia jaunus žmones. Į 
partiją atėjo daug išsilavinu
sio jaunimo, jaunų specialistų, 
studentų. Lietuvos krikščionių 
demokratų gretas papildė 
nauja karta, kuriems V. Bo
gušis, G. Vareikis ar kiti ketu
rias dešimtis perkopę jaunuo
liai neatrodo nei modernūs,

nei jauni. Lietuvos krikščionių 
demokratų valdybos vicepir
mininkas dr. I. Vėgėlė, atsa
kingasis sekretorius A. Gru- 
šeckas, partijos iždininkas N. 
Cicilionis, valdybos narys J. 
Žukas — nė 30-ties neturintys 
jaunosios kartos atstovai. Toli 
iki 40-ties ir dr. Kazio Bobelio 
pavaduotojui, partijos vicepir
mininkui E. Pabarčiui. Dau
gybė jaunų žmonių vadovauja 
skyriams. Jaunoji karta nori 
dirbti dėl savo ateities, o ne 
ieškoti priešų ar regzti intri
gas. Jie už konstruktyvų dia
logą su visomis politinėmis 
partijomis, tame tarpe ir su 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga. Tačiau kol 
politikos gegutės randa lizdų, 
mūsų pasiūlymai vienytis lie
ka bevaisiai.

Maloniai kviečiame apsilan
kyti Lietuvos krikščionių de
mokratų būstinėje Viniųje, 
Pylimo g. 36/2. Šiuo metu ak
tyviai rengiamės Lietuvos 
Respublikos prezidento ir sa
vivaldybių tarybų rinkimams. 
Kasdien partijos būstinėje Py
limo 36/2 renkasi štabas, par
tijos nariai ir rėmėjai, vyksta 
įtemptas darbas. Pirmą kartą 
po daugybės metų mes esame 
viena komanda: vadovybė, 
skyriai ir eiliniai nariai. Euro
pos šalių rinkėjai vis dažniau 
renkasi krikščionis demokra
tus. Lietuvos krikščionys de
mokratai turi stiprų vadovą dr., 
Kazį Bobelį, energingą ir kom
petentingą komandą, todėl ti
kimės, kad bendromis pastan
gomis, nuosekliai dirbdami 
pasieksime pergalę.

Mes daug už ką turime būti 
dėkingi išeivijos krikščionims 
demokratams, tačiau pagarba 
netrukdo mums priminti — ne 
skirtingos nuomonės, o skir
tingi siekiai sąlygoja atska
lūnus. Galima būtų pritarti 
Lietuvos krikščionių demok
ratų sąjungos išeivijoje gene
ralinio sekretoriaus Prano Po
vilaičio cituotiems rašytojo 
Jurgio Gliaudos žodžiams. Vi
sa, kas duoda vaisių, reikalau
ja ir proto, ir fizinių pastangų. 
Gyvenimas nėra lengvas, ir 
pavargti žmogiška. Tačiau kai 
bijant pavargti naudojamasi 
svetimu triūsu, nesiklausoma 
proto balso, gyvenama tik sau 
ir tik šia diena, vargsta kiti. 
Tai nekrikščioniška. Būtų 
naudinga, kad JAV krikščio
nys demokratai objektyviau 
įvertintų esamą padėtį ir pri
sidėtų prie Lietuvos krikščio
nių demokratų įtakos augimo.

E. Pabarčius 
LKD vicepirmininkas 

G. Paliokienė
LKD valdybos 

vicepirmininkė

KARĄ KOL KAS LAIMI RELIGIJA
Rugpjūčio 8 d. numeryje iš- riai. Pasak teismo^ žmonėms

spausdintą Alekso Vitkaus 
straipsnį „Amerikoje vyksta 
religinis karas” būtina patiks
linti:

San Francisco federalinis 
apeliacinis teismas nenu
sprendė, kad amerikiečių 
ištikimybės pareiškimas 
(Pledge of Allegiance) „yra ne- 
konstitucinis” ir „todėl už- 
draustinas”, kaip rašo Vitkus. 
Tas teismas tik nusprendė, 
kad, kada mokyklų vadovybės 
ir kitos valdiškos institucijos 
patvarko ir reikalauja, jog tas 
pareiškimas privalomai būtų 
visų kartojamas, jame įrašyti 
žodžiai „under God” priešta
rauja Amerikos konstitucijoj 
esančiam nurodymui, kad 
valstybė, t.y., bet kokia val
diška institucija, negali „steig
ti” (establish) kokią nors reli
giją. Ar tie žodžiai iš tikro 
kokią nors „religijų’* steigia, 
galima ilgai ginčytis, tačiau 
ateistai sako, kad, per prie
vartą, jie „po Dievu” nei būti, 
nei tuos žodžius kartoti neno
ri. Aišku, tokie jų norai tik
riem, geriem, mielaširdingiem 
krikščionims nei motais. „Po
Dievu” išbraukęs, kaip gi at
skirsi, kad čia Amerika?

Kaip ten bebūtų, norėdami
Amerikai ištikimybę pareikšti, 
skautai, ateitininkai — net ir 
santariečiai — ir visi kiti, ku
rie tik nori, gali tuos žodžius 
visur kartoti kol pražils, ir 
jiems niekas nesakys nei bū, 
nei me, kaip nieko neatsitiko, 
kada tuos žodžius, kurie no
rėjo, visa gerkle vieningai kar
tojo ant Kongreso rūmų laiptų 
sulipę Amerikos Kongreso na-

juos kartoti prisakyti negali 
tik valdžia. Savanoriškai žmo
nės gali deklamuoti, ką tik jie 
nori.

Man atrodo, kad juo mažiau 
valdžia ar valstybė gali žmo
nes versti ką nors daryti ar sa
kyti, tuo geriau. Tarp kitko, 
abu už tą sprendimą balsavę 
teismo nariai teisėjais buvo 
paskirti kvekerių religijos iš
pažinėjo, to didelio liberalo, 
prezidento Nizon.

Tačiau šis religinis karas 
neilgai tęsėsi. Jau po poros 
dienų teisėjas, kuris tą ne
lemtą sprendimą surašė, įgijo 
Šventosios Dvasios, ar gal, 
apie visoj Amerikoj kilusį (Al
gimanto Gurecko sulietuvintu 
žodžiu pavadinti tinkamą) 
didelį „ožiotažą” paskaitė kito 
ryto laikraščiuose ir teismo 
sprendimo vykdymą suspen
davo, kol bylą peržiūrės visas 
vienuolikos žmonių apeliacinis 
teismas. Amerikoj tai gali už
trukti keliolika metų. Taigi, 
kol kas karą taškais laimi reli
gija-

Taipgi „šmaikščiai” žodžius 
„In God We Trust” „aiškinęs” 
aukščiausio Amerikos tribuno
lo teisėjas William I. Brennan 
buvo ne žydas, kaip rašo Vit
kus, o katalikas. Aš asme
niškai neturiu nieko prieš, 
kad ant visų sienų Amerikoje 
būtų parašyta „In God We 
Trust", jei žemiau taip pat bū
tų parašas „Visa or Master
Card Accepted”. Tai gražiai at
spindėtų šių laikų dvasią.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

SKELBIMAI
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

AUIOVnUįNAMLSVEKATOSR 
GVVYHS DRAU1V1AS 

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

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rasių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”, 

„soffits”,„dec ks”,„gutters",plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

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

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-87B1 
Res. 708-425-7100 
MoU 7735880206 
Pspar6383144330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•-Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

ĮVAIRUS

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK.

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.)

SIŪLO DARBA
Ligonio priežiūros darbas.

Pageidautina patirtis su ligoninės 
aparatais arba noras išmokti. 
Gyvenimas šeimoje, privatus 

kambarys. New Orleans,

Esplanade,!
Vamas@bellsouth.net

Help wanted!
Strong young laborers 18-35. Will 

train to learn masonry business. 
Mušt have car & willing to travel

to Naperville & Vicinity. Work all 
year, around weather permitting. 

Start now! 630-514-1969.

Dės Plaines salonui 
reikalinga kirpėja-stilistė,

turinti licenciją Tu privalai uždirbti 
tiek, kiek esi verta. Geras atlygini
mas, premiją klientūra, apmokamos 
aostogcąapmol^iiHS, vadovavimo 

galinate;.
Tel. 847-317-1382.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans- 

rtation. Mušt be fluent in English. 
McMahon Window Wasning. 

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

port;

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263; 

630-774-1025.

Experienced cooks and salad 

prep. person needeed 

Nikos, 7600 S. Harlem, 

Bridgeview, 708-496-0300.

KINIJOS PREZIDENTĄ
REIKIA VADINTI JIANG

Lietuvos liaudis — išmin
ties skrynia! Tokią įmantrią 
liaudišką išmintį mums gręž
davo galvon jau mokyklos suo
le. Vienas tokių įstrigusių po
sakių yra visiems gerai žino
mas: „Genys — margas, o pa
saulis daug margesnis!”

Saliamoniška tiesa! Štai lan
kantis Kinijoje sužinojome, 
kaip teisingai (ir mandagiai) 
kreiptis į kiniečius. Kiniečių 
pavardės bei vardai yra įvai
rūs ir sudėtingi. Xing, arba 
pavardė, yra šeimos, kurioje 
gimė (ar buvo įsūnytas); ji 
dažniausiai tėra tiktai vieno 
skiemens. Ming, arba vardas, 
yra asmeniškas duotas var
das; paprastai jau susideda iš 
dviejų skiemenų (bet gali būti 
irgi tik vieno). Kartu sudėjus, 
sudaro pavardę ir vardą, pa
gal kuriuos kinietis yra forma
liai žinomas. Tačiau, labai ne
mandagu, nekorektiška kreip
tis į kinietį jo vardu (nebent 
tai darytų amžiumi vyresnieji 
ar padėtimi aukštesnieji as
menys). Kinietiškai pavardė 
rašoma ar kalbant sakoma 
pirmoje vietoje.

Tokiu būdu, Mao (Tse-Tung 
anksčiau) Zedang (dabar; nau
jai pakeista; panašiai, kaip 
Peking virto Beijing) buvo (ir 
tebėra) žinomas visoje Kini
joje (bei pasaulyje) tik Mao, 
savo pavarde. Dabartinis pre
zidentas (Kinijoje jį vadina 
„chairman”) Jiang Zemin vi
siems kiniečiams tėra Jiang.

Rusų literatūroje sakoma: 
„Amžių gyveni, amžių mokais 
ir kvailiu miršti!" Ar ne tiesa? 
Kiekviena diena mums pakiša 
ką nors nauja!

Stasė E. Semėnienė
VALSTYBĖS

UŽKARIAUJAMOS
NEBŪTINAI GINKLAIS

Skaitan Broniaus Nainio iš
vedžiojimus „Draugo" dienraš
tyje, „Ar Amerika gali tapti 
imperija”, sukelia skaityto
jams daug klausimų, kurie 
laukia platesnės studijos. Bro
nius Nainys savo rašinyje aiš
kiai pabrėžė, kad Amerikai 
nereikia užimtų žemės plotų 
ir pavergtų tautų, ji savo tiks
lą pasiekia kitais bodais, ne
iššaudama kulkų.

Skaitytojai sutiks, kad Ame
rika valdo pasaulį savo kari-

niu pranašumu, išvystyta 
technika, o svarbiausia, eko
nominiu pajėgumu. Amerika 
savo ekonomika yra užėmusi 
beveik visas pasaulio valsty
bes, todėl jai nereikia panau
doti savo karinių pąjėgų. Dau
gelis mažųjų tautų, tiek Saudi 
Arabija, tiek Afrikos valsty
bės, Pietų Amerika, Azijos 
kraštai, galima sakyti, sėdi 
amerikiečių kišenėse. Net ir 
Rusija laukia Amerikos kapi
talo jų industriniam pąjėgu- 
mui išvystyti. Valstybės, pri
klausančios nuo Amerikos pa
ramos, turi elgtis taip, ko rei
kalauja Amerika, kitaip pa
grasinama, kad parama bus 
nutraukta.

Stebint žiniasklaidą, klau
santis ekonominių pokalbių, 
galima susidaryti nuomonę, 
kad Amerika savo ekonomi- 
niu pąjėgumu tampa imperija 
visoms valstybėms. Ar ilgai 
galės išlaikyti šią dominuo
jančią poziciją, priklausys nuo 
Europos, Kinijos, Indijos ir pa
čios Rusijos. Imperijos gimsta, 
plėtojasi ir išsisėmusios miri- 

ta, užleisdamos vietą kitoms 

imperijoms.
Antanas Paušuolis 

Chicacm TT.

KARŠTI PAUKŠTIENOS 
SUMUŠTINIAI

6 riekelės baltos duonos 
6 ar daugiau riekelių keptos 
kalakutienos arba viščiuko 
1 (10 ir 1/2 uncįjų) skardinukė 
viščiuko sriubos (cream of 
chicken soup), nepraskiestos 
1 ir 1/2 puod. tarkuoto „Ched- 
dar” sūrio

Nupjaustyti plutas nuo duo
nos ir riekes išdėlioti 13x9 
colių kepimo inde. Ant kiek
vienos riekelės uždėti paukš
tienos gabalą. Pasinaudojant 
šaukštu, mėsą aptepti sriuba. 
Užberti sūrį- Kepti įkaitintoje 
375 laipsnių F orkaitėje 15 
min.

Pastaba. Panašų receptą 
galima paruošti su rūkytu 
kumpiu. Geriausiai tinka bal
ta, jau kiek pastovėjusi duona. 
Nupjausčius pluteles, riekeles 
aptepti sviestu (tik labai plo
nai) arba sumažinto riebumo 
mąjonezu, ant viršaus uždėti 
riekelę kumpio, kad uždengtų 
visą duoną, o ant kumpio — 
riekelę sūrio. Tinka bet koks, 
bet gal geriausiai — .Ameri
can cheese”. Kepti, kol sūris 
pradeda burbuliuoti, o duonos 
apačia būna gražiai parudusi.
VIŠTIENOS SALOTOS SU 

RIEŠUTAIS
4 puod. virtos ar keptos 
vištienos (tik baltos mėsos), 
supjaustytos mažais ketvirtai- 
niukais
1/2 puod. smulkiai supjaus
tytų saliero stiebų 
4 žali svogūnai, ■mulkiai su
pjaustyti
1/2 puod. sukapotų graikiškų

riešutų (walnuts), pirma juos 
pakepinus sausoje keptuvėje 
3/4 puod. neriebaus jogurto 
(be jokių vaisių)
3-4 šaukštai šviežio kapoto 
„tarragon” (galima ir džiovin
to, bet tuomet dėti tik 1 
šaukštelį)
2 šaukštai citrinos sulčių 
1 šaukštas kapotų petražolių 
nedidelių salotų lapų, gerai 
išnokusių pomidorų

Sumaišyti visus produktus, 
išskyrus salotas ir pomidorus. 
Palaikyti šaldytuve 1 vai. Pa
tiekti išdėstytas ant salotų la
pų, papuoštas pomidorų skil
telėmis.

Pastaba: vietoj graikiškų 
reišutų galima vartoti migdo
lus (almonds); vietoj jogurto 
galima vartoti 1 puod. suma
žinto riebumo mąjonezo, pri
dedant 1/2 puod. razinų. Tuo
met nereikia „tarragon” prie
skonių.

TAI BENT SALOTOS!

2 pakeliai Knox bespalvės 
želatinos
1 puod. šalto vandens
1 ir 3/4 puod. verdančio van
dens
1/3 puod. ir 2 šaukštai cuk
raus
8-10 plonų riekelių šviežic 
agurko
1/2 citrinos nutarkuota žie
velė (tik geltonoji dalis)
3 citrinų sultys
2 apelsinai, nulupti, supjaus
tyti skiltelėmis (nulupti ir 
plonąją plėvelę)
1 puod. smulkiai supjaustyto 
agurko
1/2 puod. sukapoto obuolio
3 šaukštai smulkiai supjaus
tytų svogūno laiškų

Į vidutinio didumo indą 
šaltame vandenyje įmaišyti 
želatiną, palaikyti 1 min., po 
to įpilti verdantį vandenį. Ge-

k ’ . .Jį J M: i't
rai išmaišyti, kol visiškai 
ištirps. Įmaišyti cukrų, citri
nos žievelę ir sultis. Leisti 
atvėsti ir sustingti iki 
kiaušinio baltymo tirštumo 
(maždaug apie pusantros 
vai.).

6 puod. talpos formos („ring 
mold”) dugne gražiai išdėstyti 
agurkų riekutes ir apelsinų 
skilteles. Likusius produktus 
sumaišyti su pastingusia že
latina ir atsargiai šaukštu už
pilti ant išdėstytų formoje 
agurkų bei apelsinų. Laikyti 
šaldytuve, kol visiškai su
stings, tuomet išversti ant 
lėkštės, papuošti citrinos grie
žinėliais, mėtų lapeliais. Tin
ka prie Šaltų užkandžių.

BALTOS SALOTOS
1 maža galvutė žiedinio ko
pūsto (cauliflower)
1 vidutinio didumo svogūnas 
8 ridikėliai 
1 mažas agurkas
1 puod. sumažinto riebumo 
rūgščios grietinės
2 šaukšteliai citrinų sulčių 
2 šaukštai cukraus
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
tiek pat druskos 
salotų lapų

Kopūstą suskaldyti „žiede
liais”. Plonai griežinėliais su
pjaustyti svogūną, ridikėlius 
ir agurką. Rūgščią grietinę su
maišyti su citrinos sultimis, 
cukrumi, druska ir pipirais. 
Užpilti ant daržovių ir leisti 
šaldytuve pastovėti apie va
landą laiko. Patiekti į stalą 
ant salotų lapų, papuošti pe
tražolėmis.

’ ,ib<Į J K į
2 šaukšteliai kilimo miltelių 
(baking powder)
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio kepimo sodos

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Sumaišyti cukrų 
su cinamonais (užbarstymui 
ant viršaus), padėti atskirai.

Išplakti sviestą su cukrumi, 
kol bus purus ir šviesus; 
įplakti kiaušinius, sutrintus 
bananus ir vaniliją; miltus su
maišyti su kilimo milteliais ir 
soda, pamažu suberti į skys
tus produktus, gerai išplakti.

Pakabinti tešlą šaukšteliu ir 
išdėstyti ant neišteptos kepi
mo skardos. Kiekvieno pyra
gaičio viršų apibarstyti cukru
mi su cinamonu. Kepti, kol py
ragaičių pakraštėliai pradės 
paruduoti — apie 10 minučių. 
Iškepusius išimti iš keptuvo ir 
atvėsinti ant grotelių.

•Jeigu rankų oda šiurkšti 
arba kojos pavargusios — iš
trinkite citrinų sultimis, tuo
met nuplaukite šiltu vandeniu 
ir pamasažuokite alyvuogių 
aliejumi.

BANANŲ PYRAGAIČIAI 
viršus
1 šaukštas cukraus 
1/4 šaukštelio cinamono
pyragaičiai
2/3 puod. sviesto arba marga
rino
1 puod. cukraus
2 vidutinio dydžio išnokę ba
nanai — sutrinti
2 kiaušiniai
2 ir 1/4 puod. miltų 
1 šaukštelis vanilijos priesko
nių
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Lenkuos dienraštis žavisi
Lietuva

Varšuva, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Lenkijoje kas mėnesį lei
džiamai žurnalas moterims 
„Pani” negaili pagyrų Lietuvos 
gamtai ir sostinės Vilniaus se
namiesčiui.

Leidinys kviečia lenkus ke
lioms dienoms važiuoti 4 Lie
tuvą pakvėpuoti tyru oru, 
pradžiuginti akis beribėmis 
žaliomis lankomis ir upių 
žydrumu, aplankyti vieną iš 
didžiausių Europoje sena
miesčių‘ir pasmaguriauti sa
votiškų, bet labai skanių val
gių**. Anot žurnalo, „Lietuvoje 
širdis pailsi”.

Leidinio žurnalistus ypač 
žavi „Lietuvos širdis Vilnius, 
kur puikiai ir meistriškai su
sikryžiuoja periferija su di
džiuoju pasauliu, istorija su 
dabartimi, išorinis paprastu
mas su vidiniu grožiu, jau
nystė su tradicijomis”. „Vil
niaus senamiestyje galima 
vaikščioti valandų valandas, 
atrandant vis naujus užkam
pius, siauras gatveles ir netgi 
labiausiai patyrusiems turis

* Lietuvoje vis labiau 
populiarėja ekonomikos stu
dijos — šiais mokslo metais 
verslą studijuoti siūlo 41 mo
kymo įstaiga (22 kolegijos ir 
19 universitetinių mokymo įs
taigų) — net 13 daugiau nei 
prieš metus. (BNS)

* Rusįjos naftos bend
rovių tikslai Baltijos vals
tybėse vis labiau aiškėja. Kai 
kurie specialistai mano, kad 
„Jukos” ir „LUKoil” konku- 
rencija dėl Baltijos uostų grei
tai baigsis bendrovėms pasida
lijus veiklos erdvę geografiš
kai. (VŽ, Elta)

PRANCUZMETIS LIETUVOJE
Po 1789 m. didžiosios Pran

cūzų revoliucįjos, vykstant ša
lyje karams ir neramumams, 
iškyla Napoleonas Bonopar- 
tas. Tai buvo jaunas genero
las, kuris išgarsėjo kariniais 
gabumais. Napoleonas į val
džią atėjo 1799 m., įvykdęs 
Prancūzįjoje valstybinį per
versmą. Jis visas jėgas metė 
kovai su Prancūzuos priešais 
ir turėjo tikslą sukurti didžiu
lę imperiją. Laimėjęs karus su 
Austrįja, Prūsija, pąjungęs 
savo valdžiai beveik visą Va
karų Europą, Napoleonas ruo
šėsi karui su Rusįja.

Nugalėjęs Prūsįją, Napo
leonas 1807 m. sudarė Varšu
vos kunigaikštystę, į kurią 
įėjo ir Lietuvos Užnemunė. 
Kunigaikštystei buvo suteikta 
konstitucija. Buvo panaikint*, 
baudžiava, suteikta asmens 
laisvė valstiečiams. Visi pi
liečiai gavo lygias teises. Lie
tuvos bąjorįja, matydama re
formas Varšuvos kunigaikš
tystėje, tikėjosi valstybės at
kūrimo. Valstiečiai laukė, kadi 
bus panaikinta baudžiava, su-i 
teikta asmens laisvė.

1812 m. birželio 24 d. nak
čia, tuo metu, kai Rusijos ca
ras su svita pokyliavo Vil
niuje, prasidėjo prancūzų ar
mijos žygis į Rusįją. Birželio 
28 d. caras su savo palydomis 
išvyko iš Vilniaus per Šven
čionis į Sank Peterburgą.

Paskelbęs karą, Napoleonas 
su kariuomene persikėlė per 
Nemuną ties Kaunu ir greit 
užėmė Vilnių.

1812 m. liepos mėn. 17 d. 
Napoleonas jau buvo Šven
čionyse ir iš vieno Vilniaus 
gatvėje buvusio namo balkono 
stebėjęs žygiuojančią per 
miestą savo kariuomenę.

Napoleono kariuomenei už
ėmus Lietuvą, bąjorįja tuoj su
judo rūpintis atgaivinti Napo

tams didžiulį įspūdį padarys 
tai, kokiu būdu atnaujinamas 
Vilnius. Viskas daroma nepa
prastai kruopščiai, su didele 
meile ir atrodo taip, jog tik 
prieš akimirką namai ir jų or
namentai buvo nudažyti jau
tria menininko mūrininko 
ranka. Kada visa tai suspėta 
padaryti? Toks klausimas 
iškyla kiekvienam, kuriam 
teko lankytis kitose Europos 
sostinėse”, rašo „Pani”.

Žurnalas giria Vilniaus 
viešbučius, jų švarą, puikų ap
tarnavimą, vietos darbuotųjų, 
nors ir nekalbančių lenkiškai, 
nuoširdumą, pateikia gausybę 
iliustracįjų.

* Reportažo autorė žavisi ir 
, puikiomis parduotuvėmis, ka
vinėmis, priaipa tindama, kad 
kiekvieną dieną valgė „ne
paprastai skanius pyragai
čius”, „gėrė puikaus skonio 
alų” ir valgė „slaptinguosius
cepelinus”.

Jos teigimu, „žmogus išvyk
damas iš Vilniaus, tarsi palie
ka dalelę savęs”.

* Kauno miesto savi
valdybės tarybos valdančioji 
dauguma išplatino pareiški
mą, kuriame kviečia nepalai
kyti ir neremti radikaliais pa
reiškimais garsėjančio parla
mentaro ir Kauno tarybos na
rio Vytauto Šustausko. „Vi
suomenė turi žinoti, kad V. 
Šustauskas suinteresuotas 
chaosu valdžioje, nes kuo blo
gesnė padėtis mieste, tuo jam 
daugiau galimybių pritraukti 
nusivylusius rinkėjus”, viešo 
frakcijų pareiškimo motyvus 

’r aiškino socialdemokratai.
(KD, Elta)

leono globoje Didžiąją Lietu
vos kunigaikštystę.

Lietuvos valstiečiai gyveno 
savais rūpesčiais ir vylėsi, kad 
Napoleonas panaikins bau
džiavą ir suteiks jiems laisvę. 
Plito antibaudžiavinės nuotai
kos, valstiečiai atsisakydavo 
klausyti dvarininkų, neidavo į 
lažą, nemokėjo prievolių. Ta
čiau Napoleono kariuomenė 
ne baudžiavą naikino, o plėšė 
gyventojus (dvarininkus ir 
valstiečius), atiminėjo arklius, 
karves, avis, grobė vertinges
nius daiktus, drabužius.

Napoleonui pirmiausia rū
pėjo, kiek Lietuva galės duoti 
jo armįjai maisto ir kareivių. 
Bąjorįjos atsiunčiamoms dele
gacijoms jis nieko nežadėjo, 
nes jam nebuvo aiški karo pa
baiga. Tačiau jis leido Lietu
vos bąjorįjai sudaryti laikiną 
valdžią, kurios priešakyje bu
vo grafas Soltanas. Vyriausy
bė turėjo tvarkyti krašto rei
kalus ir parūpinti armįjai 
maisto. Lietuvoje buvo įvestos 
rekvizicijos. Napoleonui pave
dus, vyriausybė rekrutų prin
cipu pradėjo formuoti kariuo
menę. Buvo suformuoti 4 pės
tininkų ir 5 raitelių pulkai. 
Napoleonas tikėjosi, kad bus 
suformuota daugiau dalinių. 
Tačiau bąjorįja buvo nusivylu
si, kad Napoleonas nieko ne
padarė dėl Lietuvos ateities, 
nors kai kas vis dar tikėjo, 
kad laikinoji Vyriausybė yra 
naujos valstybės užuomazga.

Tačiau visos viltys atgaivin
ti Lietuvos valstybingumą 
greit ėmė blėsti. Pats Napoleo
nas į bąjorįjos pastangas žiū
rėjo abejingai.

Netrukus žlugo ir Napoleono 
galybė. Nepasiekusi lemiamų 
pergalių, prancūzų kariuome
nė spalio mėnesį paliko Mask
vą. Bado, didelių šalčių ir 
nuostolių vąjama Napoleono

Lietuvoje ir toliau mažėja 
gyventojų

Daugiausia žmonių pakirsda-Per šešis šių metų mėnesius 
Lietuvos gyventojų sumažėjo 
6,600 ir liepos pradžioje vals
tybėje gyveno 3 mln. 469,000 
žmonių, rodo išankstiniai Sta
tistikos departamento duo
menys.

Pernai vykusio visuotinio 
gyventojų surašymo duomeni
mis, 2001 metais Lietuvoje gy
veno 3,476,600 žmonių.

Šių metų sausio-birželio mė
nesiais Lietuvoje gimė 15,120 
kūdikių arba 1,266 mažiau 
negu per tą patį laikotarpį 
pernai.

Palyginti šių ir praėjusių 
metų sausio-birželio mėne
sius, matyti, kad padidėjo mi
rusiųjų skaičius. Per šešis šių 
metų mėnesius mirė 571 žmo
gumi daugiau nei pernai.

Iš viso per šešis 2002-ųjų 
mėnesius mirė 20,817 žmonių.

Lietuvos karius rengia tautinė 
pramonė

Lietuvos karius nuo galvos 
iki kojų rengia bei reikiama 
ekipuote aprūpina Lietuvos 
gamintojai — tai liudįja me
tams sudarytos kariuomenės 
aprūpinimo sutartys.

Kaip sakė Lietuvos kariuo
menės. Aprūpinimo departa
mento direktorius pulkininkas 
leitenantas Rimantas Gaspa- 
ravičius, po šią vasarą vyku
sių konkursų su vietos gamin
tojais sudarytos metinės su
tartys, pagal kurias kariuo
menė bus aprūpinta viskuo — 
nuo skiriamųjų ženklų ir ke
purių iki batų ir diržų.

R. Gasparavičiaus teigimu, 
lauko ir uniforminės vyrų ava
lynės už 4 mln. litų kariuome
nei pateiks bendrovė „Litua- 
ničš*. Ekipuotės, įskaitant be
retes ir diržus, komplektų tie
kimo konkursą laimėjo ben-

kariuomenė traukėsi atgal. Po 
mūšio prie Berezinos, palikęs 
kariuomenę, per Vilnių, Var
šuvą Napoleonas grįžo į Pary
žių. -—----------- -----------

Paskui Napoleoną atslinko į 
Lietuvą ir jo kariuomenės li
kučiai. Išbadėjusi ir nuskur
dusi kariuomenė pakeliui vis
ką plėšė. Ypač nuo jos nu
kentėjo Vilnius. Lietuvoje liko 
pilnos ligoninės sergančių ir 
sužeistų. Pagaliau per Kauną 
kariuomenė pasitraukė į Prū
siją.

Per vadinamąjį prancūzmetį 
Lietuva labai nukentėjo: api
plėšė ją Napoleono kariuome
nė, nepagailėjo ir rusai. Karo 
padariniai buvo sunkūs. Su
mažėjo perpus pasėlių plotai, 
o gyvulių dar daugiau, buvo 
apiplėšti miestų ir kaimų gy
ventojai. Taip sunaikintas 
kraštas dar turėjo maitinti 
didžiulę Rusįjos armįją, kovo
jusią prieš Napoleoną.

Prancūzų-rusų karo
sukaktis

Visa Europa šiais metais mi
ni 190-ąsias Prancūzuos ir Ru- ' 
sįjos karo metines. Lietuvoje 
taip pat paminėtas sėkmingas 
Napoleono per Nemuną per
sikėlimas, kurio metu armįja 
neprarado nė vieno kario ar 
žirgo, taip pat nė vieno vežimo 
ar pabūklo. Kaune prieš 190 
metų vykusį Napoleono Bona
parto vadovaujamos kariuo
menės persikėlimo ir mūšių 
scenarįjų pakartojo suvažiavę 
Lenkijos, Latvijos, Belgijos, 
Prancūzuos, Rusijos, Baltaru
sijos karo istorijos klubų daly
viai. Šis renginys buvo įtrauk
tas į tarptautinių renginių 
sąrašą.

Istorikai Napoleoną vertina 

įvairiai. Vieniems jis okupan
tas, kitus domina jo kariniai 
sugebėjimai, įstatymų leidyba, 
socialinė politika, asmeninis 
gyvenimas.

Napoleono armįją sudarė

vo kraujotakos sistemos ligos 
(11,554 mirties atvejai), pikty
biniai augliai (3,880). 2,523 
žmonės mirė dėl išorinių prie
žasčių transporto įvykiuo
se, atsitiktinai paskendę ar 
apsinuodįję alkoholiu.

Sausio-birželio mėnesiais 
nusižudė 786 žmonės arba 40 
žmonių daugiau nei pernai 
per tą patį laikotarpį.

Daugiausiai kūdikių gimė 
Vilniaus apskrityje (3,604), 
mažiausiai — Tauragės (608), 
daugiausiai mirė Vilniaus 
(4,781) bei Kauno (4,009) 
apskrityje.

Natūralus prieaugis beveik 
visose apskrityse buvo neigia
mas, tik Alytaus rąjone gimė 
45 žmonėmis daugiau nei 
mirė. Neringos savivaldybėje 
ir mirė, ir gimė po 11 žmonių.

drovė „Skalmantas”. Su ja su
daryto sandorio vertė — 8 
mln. litų. Lietuvos tekstilės 
institutas už 4 mln. litų ka
riuomenei pateiks lauko uni
formų ir demisezoninių striu
kių.

Be kita ko, Lietuvos teks
tilės institutas gamina spe
cialų „kvėpuojantį” membra
ninį audinį, kuris nepraleidžia 
vėjo ir drėgmės, tačiau iš
leidžia kūno išskiriamą drėg
mę. Iš šio audinio institutas 
siuva neperšlampančias striu
kes bei tiekia batų gaminto
jams specialų 4 sluoksnių 
pamušalą. Bendrovė „Lelija” 
už 791,000 litų pasiūs unifor
minių marškinių ir moteriškų 
palaidinių, o už 1 mln. nytai jį diskredituoti. Susi- 
255,000 litiį— kitų gaminiu dariusią -situaciją krepšinin- 
tarp jų — uniforminių kos- kas pavadino Visišku absurdu, 
tiumų ir lietpalčių. (BNS)

daugelio Europos tautų kariai, 
kurių tarpe buvo ir lietuvių. 
Prancūzai tesudarė tik penk
tadalį Napoleono armįjos.

Napoleono žygis per Lietuvą 
ilgam išliko žmonių atmintyje.

Napoleonas Švenčionyse

Br. Kviklio JAV išleistoje 
knygoje „Mūsų Lietuva” rašo
ma:

„1812 m. pro Švenčionis į 
Maskvą žygiavo Napoleono ar
mijos dalis. 1812 m. liepos 17 
d. 10 vai. ryto čia atvyko patsai 
Napoleonas. Ta proga buvo su
ruoštas kariuomenės paradas, 
kurį priėmė imperatorius. (Pa
radas vyko apie 13 vai. Red. 
pastaba). Napoleonas su savo 
vadais bei patarėjais stovėjo 
vieno medinio namo balkone 
prie didžiojo vieškelio, kuriuo 
žygiavo jo armįja. Pabuvęs 
Švenčionyse vieną kitą dieną 
Napoleonas išvyko į Gluboką. 
Istorinis namas, stropiai sau
gomas, dar tebestovėjo ir mū
sų laikais”.

P.S. Redakcijos žinomis mi
nimas namas stovėjo rąjono 
savivaldybės naujo pastato 
vietoje. Ir buvo nugriautas 
1943 ar vėlesniais metais.

1941 metais šis namas dar 
tebestovėjo. Vokiečių okupaci
jos metais leidžiamas laik
raštis „Naujoji Lietuva” (1941. 
08.08 Nr. 86) straipsnyje „šių 
dienų Švenčionys” rašė:

„Prie progos čia galima pa
minėti, kad ir vadinamąjį 'Na
poleono namelį’, kur esą Na
poleonas iš to namo antrojo 
aukšto stebėjęs savo kariuo
menės ėjimą per miestą. Na
mukas, tiesa nedidelis, bet jau 
toks griozdinas, kad dabar ga
dina visą Vilniaus gatvės vaiz
dą... Arba reikėtų jį, kiek pa
tvarkius su atitinkamu užra
šu ir atitinkama aplinka, kaip 
istorinė retenybė, palikti, arba 
visai nugriauti”.

Pakeisti Lietuvos 
mobiliojo ryšio

telefonų kodai
Nuo rugsėjo 1-osios Lietu

vos mobiliojo ryšio bendrovių 
„Omnitel”, „Bitė GSM” bei 
„Tele2” tinkluose galios tik 
naujos numeracįjos mobiliojo 
ryšio telefonų kodai, praside
dantys skaitmeniu 6.

Visuose mobiliojo ryšio 
tinkluose įsigaliojo naujieji ko
dai, o senuosius numerius, ku
rių kodai prasidėjo skaitme
niu 2, surinkę abonentai bus 
informuojami apie pasikeiti
mus ir paprašomi numerį per
rinkti. Tai, jog kodas pakeis
tas, mobiliojo ryšio abonen
tams bus pranešama iki 2003 
metų vasario pabaigos.

„Omnitel” priklausantys 
telefonų kodai 280, 282, 286, 
287, 288, 298 nuo šių metų ko
vo 1 d. buvo pakeisti į 680, 
682, 686, 687, 688, 698. „Bitei 
GSM” priklausantys telefonų 
kodai 281, 285, 289, 299 šių 
metų kovą buvo pakeisti į 681, 
685, 689, 699 kodus.

„Tele2” priklausantys 
kodai 283 ir 284 nuo šių metų 
kovo 1 d. buvo pakeisti į 683 ir 
684.

* Lietuvos krepšinio ly
gos prezidentas Šarūnas 
Marčiulionis įsitikinęs, kad 
dviratininko Raimondo Rumšo 
žmonos Editos kalinimas sąly
gotas sporto, o ne neva nusi
kalstamos E. Rumšienės veik
los. Š. Marčiulionio nuomone, 
tai atskleidžia požiūrį į Lietu
vą. „Jei tai būtų amerikietis 
sportininkas, po dviejų dienų 
jo žmoną būtų išnešę iš kalėji
mo, o lietuvaitei tenka tokia 
dalia”, sakė jis. Š. Marčiulio- 
niui apmaudu, kad kai lietuvis 
laimi trečią vietą prestižinėse 
varžybose, stengiamasi nepel

I istoriją vietoj
„Borodino” galėjo patekti 

„Švenčionys”
Nors praėjo beveik du šimt

mečiai, bet Napoleono žygio 
per Lietuvą pėdsakai dar la
bai ryškūs lietuvių tautos at
mintyje. Jie giliai įstrigo tau
tosakoje. Ryškiai atsispindėjo 
istoriniuose šaltiniuose, pla
čiai minimi literatūriniuose 
kūriniuose. Miniu tai ir aš sa
vo knygoje „Istorijos mįslės”.

Pateikiu ištrauką: „...Septin
toje klasėje nagrinėjome Ler
montovo poemą „Borodino”. 
Literatūros mokytojas G. Du
batovko organizavo išvyką į 
pietrytinius Švenčionių miesto 
kalnus. Įkopėme į Meškakal- 
nio kalvą. Papėdėje gulėjo 
Švenčionių miesto stogai, o į 
tolumas driekėsi buvusio eže
ro pelkynų kloniai, kuriais 
vinguriavo Kunos upelio vaga. 
Mokytojas, iš kalvos viršūnės 
apžvelgdamas panoramą, aiš
kino mums caro armijos gene
rolų planus Švenčionyse pa
stoti Napoleonui kelią į Rusi
jos gilumą. Su tuometine karo 
technika čia buvo patogios po
zicijos gynybai, jei rusai būtų 
įsitvirtinę tose aukštumose. 
Mokytojas Dubatovko sakė, 
kad vietoj žodžio Borodino* 
galėjo būti ir *Švenčionys’...”

Napoleono armįjai forsavus 
Nemuną, carinės armįjos ka
rinės vadovybės viršūnėse bu
vo sprendžiamas klausimas, 
kur ir kada surengti genera
lines kautynes. Tuometinės 
Rusįjos caras Aleksandras I 
ankstino generalinio mūšio 
laiką. Karo vadas maršalas 
Kutuzovas neskubino įvykių, 
delsė, ieškodamas patogios 
geografinės vietos ir palan
kaus laiko. Švenčionių gamtos 
reįjefas tokioms kautynėms 
buvo palankiu, bet netiko lai
kas. Apie tai, matyt, buvo in
formuotas ir Napoleonas, nes 
užėmęs Švenčionių miestą, jis

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis 5

Su skausmu pranešame, kad

AJA.
SALOMĖJA JURJONAITĖ 

ŠMAIŽIENĖ,
gimusi Lietuvoje 1924 m. spalio 12 d., pabaigė ^ios 
žemės kelionę 2002 m. rugpjūčio 21 d.

Po religinių apeigų St. John’s katalikų bažnyčioje 
rugpjūčio 24-tą dieną palaidota šalia savo vyro a.a. Pet
ro Crestview Mausoleum, Hot Springs, Arkansas.

Liūdesyje liko dukterys: Silvįja Šmaižys, Rasa 
Myers, Vida McDonald; sūnus — Saulius Šmaižys, 9 
anūkai, 1 proanūkė; brolis Pranas Juijonas ir sesuo 
Gailutė Palionienė.

Persikėlus iš Čikagos į Hot Springs, daugelį metų 
aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Kol sveikata 
leido, vadovavo radijo valandėlei „Leiskit į tėvynę”.

Jos atminimui pagerbti 2002 m. spalio 5 d. 11 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, 2345 W. 56th St. Chicago, IL.

Kviečiame artimuosius drauge su mumis už a.a. Sa- 
liutės sielą pasimelsti.

Liūdinti šeima

, A. t A.
DOMICĖLĖ BALČIŪNAS 

RAPŠYTĖ
Mirė 2002 m. rugpjūčio 29 d. 9 v.v. sulaukus 96 

metų.
Gyveno Lake Forest, Califomia, prieš tai Mission 

Viejo, CA.
Gimė 1906 m. Lietuvoje.
tyuliūdę liko: sūnus Charles V. (Vyto) Kaminskas su 

žmona Rose Mirga; anūkai: Carol Yosenick, Christine 
Brothers, Catherine Lavvson, Beth Doctulero, Laura 
Krieger, Steven Krieger ir Brian Krieger ir devyni pro- 
anūkai.

Velionė pašarvota Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje rugsėjo 6 d., penktadienį, prieš laidotuves 
10:30 v.r. Mišios bus aukojamos 11 vai. ryto užjos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. ....

Vietųj gėlių prašė aukoti Mišioms. »» ■ '■ 1-
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę giminės.

Laidotuvių .direktorius Gene Dybinski. Tel. 773- 
778-8463.

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Jau suėjo aštuoniolika metų, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 
1984 m. rugsėjo 3 d.

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną 
Ramybę.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
tą dieną prisiminti velionį Juozą savo maldose.

neskubėjo. Padarė atokvėpį ir 
sustojo ilgėliau.

Napoleono kariuomenės 
patrankos ratas

1882 m. rudenį du Reškutė
nų mokyklos mokiniai atride
no didžiulį (1,5 m skersmens) 
ratą su geležiniais apkaustais 
iš Rėkučių kaimo. Tarp tokių 
dviejų ratų būdavo įmontuoja
ma patranka, kurią traukdavo 
arkliai. Spėjama, kad tas ra
tas atkeliavęs iš Prancūzijos 
karvedžio Napoleono laikais ir 
įstrigęs Reškutėnų apylin
kėse. Kelios kartos saugojo

A. t A.
Inž. JUOZAS 

GIBAITIS

Nuliūdęs sūnus

kluono šalinėje gulintį vienišą 
ratą. Žmonės, atsiridenę lau
kuose pasiklydusį ratą, manė 
kur nors pritaikyti ūkyje, bet 
nieko gudraus nesugalvojo ir 
kaip nereikalingą daiktą pa
dovanojo mokyklai.

Dar žmonės pasakojo, kad 
Raudonėje prie karčiamos bu
vusiame šulinyje sumestas 
grįžtančių prancūzų lobis. 
Kaimo vyrai 20 amž. pradžioje 
bandė ieškoti to lobio. Prisi
kasė prie didžiulio akmens, 
kurio pąjudinti neįstengė. 

JtytM", Švenčionių rąjono laikraAti.
2002 liepa

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

IŠ PASAULIO KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ INDIANAPOLYJE 

EDVARDAS ŠULAITIS

Su dideliu entuziazmu 
„Dainavos” ansamblis pra
deda naują sezoną ir kviečia 
visus balsingus ir mėgstančius 
lietuvišką dainą įsijungti į an
samblio eiles. Pirmoji šio sezo
no repeticija vyks antradienį, 
rugsėjo 10 d., 7:45 val.v. Pa
saulio lietuvių centre. Visi 
laukiami - ir dabartiniai, ir 
busimieji dainaviečiai.

Prel. Ignas Urbonas, kul
tūrininkas, istorikas, nese
niai grįžęs iš Lietuvos, jau 
spėjo paremti knygų mugę 
Frankfurte* atsiųsdamas 20 
dol. JAV LB Kultūros taryba 
nuoširdžiai dėkoja.

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misija kviečia visus 
praleisti malonią popietę Le
monte, Pasaulio lietuvių cent
ro didžiojoje salėje, š. m. spa
lio 6 d. 12 vai. Pietus gamins 
Aldona Šoliūnienė, gros Bro
niaus Mūro orkestras. Stalus 
ar vietas užsisakykite skam
bindami Baniutei Kronienei 
tel. 630-968-0184.

Santaros-Šviesos 49-tame 
suvažiavime Kęstutis Keblys 
pristatys Rimo Vėžio poezijos 
rinkinį „Šešėliai veidrodyje”, 
kurį išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas.
• Pirmąjį rugsėjo penkta
dieni, rugsėjo 6-ąją, pamaldos 
Tėvų jėzuitų koplyčioje (2345 
W. 56th Str., Chicągo, IL 
60636; tel. 773-737-8400) vyks 
8:45 val.r. Be to, Jaunimo 
centre prasidėjus Čikagos litu
anistinės mokyklos šeštadieni
nėms pamokoms, kas šešta
dienį tėveliams, atvežusiems 
savo vaikučius į mokyklą, spe
cialiai aukojamos šv. Mišios 
8:45 val.r. Šį šeštadienį, rug
sėjo 7 d., aukojamos šv. Mišios 
ne tik 8:45 val.r., bet ir rožinis 
už Lietuvą ir busimuosius rin
kimus. Prašome kuo gausiau 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
nuo dabar pradėti aštuondienį 
į Švč. M. Mariją, kad Lietuvos 
ateitis kuo greičiau pasisuktų 
krikščioniškuoju keliu, kad 
nebūtų žudomi negimusieji, 
vyrautų tiesa, vienybė ir dora 
mūsų tėvynėje. Tėvai jėzuitai 
kviečia į nuoširdžios šių metų 
ketvirčio maldos vajų už Lie
tuvą.

Ar bus trečioji lietuviška 
mokykla Čikagoje ir jos apy
linkėse? Tėvelius, mokytojus 
ir rėmėjus, susidomėjusius lie
tuviškos mokyklėlės steigimu 
Čikagos šiaurėje, kviečiame į 
susirinkimą-pasitarimą š. m. 
rugsėjo 8 d., sekmadienį, 1 
val.p.p. Libertyville Civic Cen
ter, 935 West Church Street, 
Libertyville, IL. Informacįja 
skambinant Ingridai Špokie
nei tel. 815-334-1970 arba Ra
munei Bružinskienei tel. 847- 
855-2644. Kviečia JAV LB 
Waukegan/Lake County apy
linkės valdyba.

Prisiminimai iš „Draugo" gegužinės Kairėje - Valerija Čepaitienė, deši
nėje - Ona Gradinskienė

Vaikų choras „Vyturys”
jau pradėjo repeticijas. Visi 
vaikai nuo antro skyriaus yra 
kviečiami dalyvauti antradie
niais nuo 6:30 val.v. iki 7:30 
val.v. Pasaulio lietuvių centre. 
Norėdami daugiau informaci
jos skambinkite Dariui Poli- 
kaičiui tel. 630-241-0074.

Juzė Ivašauskienė, Putna- 
mo seselių rėmėjų pirmininkė, 
labdaros darbų rėmėja, yra 
visokiausių darbų talkininkė. 
Niekada neatsisako prisidėti 
prie bet kokio darbo. Organi
zacijos yra nuoširdžiai jai dė
kingos.

Dail. Birutė Vilkutaitytė- 
Gedvilienė, gyvenanti Wil- 
loughby, Ohio, atsiunėėiOO 
dol. auką, skirtą paremti a.a. 
rašytojo Jurgio Jankaus už
baigtos knygos „Pušis” išlei
dimą. Laiške ji rašo: „Jankų, 
kaip išskirtiną rašytoją, kaip 
žmogų, sutikau jo paprašyta 
iliustruoti ‘Po raganos kirviu’ 
knygą. Buvau ir esu Jam dė
kinga už moralinę paramą 
laiškais beginant dar okupuo
toje Lietuvoje pradėtą šmeižti 
mano tėvą Juozą Vilkutaitį- 
Keturakį... Lietuvoje jau pri
pažintas Juozas Vilkutaitis 
kaip Keturakis ir komedijos 
‘Amerika pirtyje’ autorius. No
rėčiau skaityti Jankaus ‘Pu
šį’ knygoje, o ne išmėtytą 
drožlėmis laikraščio atkarpo
se”. Aukas galima siųsti Lit
huanian Writers Association 
vardu, c/o Stasys Džiugas, 
5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lavvn, IL 60453-4509.

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų Mišios prasi
dės rugsėjo 8 d., sekmadienį, 9 
val.r. Vaikų Mišios vyks be
veik kiekvieną mėnesio sek
madienį (sekite „Draugą”). 
Kviečiame visus vaikus, jų tė
velius, senelius ateiti į šias 
Mišias. Tuo pačiu kviečiame ir 
tėvelius, turinčius idėjų - puo
šiant aplinką ar vedant Mi
šias, kuriant visuotinę maldą 
ir pan. Mes, kaip viena Ka
talikų šeima, norime ne vien 
tik kartu garbinti Dievą, bet, 
jei galime, artimiau prisidėti 
prie šv. Mišių aukos. Taigi no
rinčius prisidėti prašome 
skambinti sės. Laimutei tel. 
630-243-1070 arba Grasildai 
708-352-3405.

Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė, gyvenanti Chi- 
cago, IL, atsiuntė 50 dol. au
ką, skirtą paremti a.a. rašyto
jo Jurgio Jankaus užbaigtos 
knygos „Pušis” išleidimą. Po 
25 dol. atsiuntė rašyt. Dan
guolė Sadūnaitė, Putnam, 
Connecticut, ir Sofija Sko- 
beikienė, Jamaica, NY. Aukas 
galima siųsti Lithuanian Wri- 
ters Association vardu, c/o 
Stasys Džiugas, 5729 Edge 
Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453-4509.

Rugsėjo 8 d., sekmadienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 
Str., vyks Tautos šventės mi
nėjimas, kuris prasidės šv. 
Mišiomis 10:30 val.r. Brighton 
Parko Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje. Po to Šaulių namuose - 
iškilminga minėjimo dalis ir 
meninė dalis, pabendravimas 
„prie kavutės”. Visi šauliai, 
ramovėnai ir visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

ŠILUVOS ATLAIDŲ 
PAMOKSLININKAS - 
KUN. G. LENGVINAS

Per Šiluvos atlaidus, vyk
siančius Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, pa
mokslus sakys svečias iš Lie
tuvos, Telšių vyskupijos kuni
gas Gintaras Lengvinas.

Kun. G. Lengvinas, 1995 m. 
baigęs Telšių kunigų semina
riją ir tais pačiais metais įš
ventintas į kunigus, nuo 1996- 
ųjų dirba Skuodo rajono Šačių 
parapijos klebonu, taip pat ap
tarnauja Barstyčių parapiją. 
Daug dirba su jaunimu, orga
nizuoja vasaros stovyklas. Tai 
pastebėjęs vyskupas J. Boruta 
šiais metais kun. Gintarą pa
skyrė Telšių vyskupuos ateiti
ninkų dvasios vadu.

Šiluvos atlaidai Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje prasi
dės šį šeštadienį, rugsėjo 7 d., 
9 val.r. Savaitės dienomis pa
mokslai bus sakomi per 9 val.- 
r. šv. Mišias ir 6:30 val.v. Mi
šias (šeštadienį - 5 val.p.p.).

Šiluvos atlaidų procesija 
vyks sekmadienį, rugsėjo 15 
d., 1:30 val.p.p. Kviečiame vi
sus rinktis Maria aukštesnio
sios mokyklos automobilių 
aikštelėje 1:15 val.p.p. Siūlo
me visoms organizacijoms ir 
visiems, kas gali, ateiti pasi
puošus tautiniais rūbais. Eise
nos metu iškilmingai giedosi
me.

39-ąjį koncertinį sezoną 
pradės Southwest Symphony 
orkestras, kuriam vadovauja 
muzikos direktorius David 
Crane. Pirmasis ansamblio 
pasirodymas vyks lapkričio 2 
d., šeštadienį, 8 val.v. Trinity 
Christian kolegijoje (6601 
West College Drive, Palos 
Heights, IL 60463, 
www.trnty.edu'). Čia orkestrui 
diriguos svečias iš Lenkijos 
Piotr Wijatkowski, kompozi
toriaus F. Chopin koncertą 
fortepijonui Nr. 2 (d-moll) at
liks pianistas Pawel Checins- 
ki. Nuotaikingas pasirodymas 
vaikams ruošiamas lapkričio 
20 d. trečiadienį, 9:15 val.r. ir 
10:20 val.r. Morgan Park 
United Methodist bažnyčioje 
(11030 S. Longwood Drive, 
Chicągo). Vaikai išgirs kom
pozitoriaus S. Prokofiev kūrinį 
„Petriukas ir vilkas”. Kalėdi
nis koncertas vyks gruodžio 8 
d., sekmadienį, 4 val.p.p. St. 
Francis of Assisi bažnyčioje 
Orland Parke, kur skambės 
pamėgtos kalėdinės giesmės ir 
melodįjos, atliekamos choro ir 
solistų. Kiti trys koncertai vėl 
vyks Trinity Christian kolegi
joje. 2003 m. vasario 8 d. 8 
val.p.p. girdėsime vargonų ir 
operinės muzikos koncertą; 
kovo 22 d. 8 val.v. ruošiamas 
pasirodymas, pavadintas 
„Freedom’s Ring”. Čia simfo
ninis orkestras atliks ameri
kiečių konpozitoriaus A. Cop
land kūrinį „Lincoln Port- 
rait”, B. Smetana, A. Chačia- 
turian kompozicijas. Balan
džio 26 d., šeštadienį, 8 val.v.
„Grand Prairie Singers” cho
ras, „Oak Lawn Park District 
Voices of the Valley” choras ir 
ir solistai minės kompozito
riaus Richard Rodgers 100 
metų gimimo jubiliejų. Bilie
tus į koncertus galite įsigyti 
skambindami tel. 708-802- 
0686 arba rašydami: South- 
west Symphony Orchestra, 
5164 W. 95th St., Oak Lawn, 
IL 60453.

Vyskupas Juozas Žemaitis su kun. Jauniumi Kelpšų (kairėje) ir kun. Tho- 
mas R. Koys, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonu.

E. Šulaičio nuotr.

VYSKUPO JUOZO ŽEMAIČIO VIZITAS 
ČIKAGOJE

Marijampolėje gyvenantis ir 
dirbantis Vilkaviškio vyskupi
jos vyskupas emeritas Juozas 
Žemaitis, 13 metų išbuvęs Vil
kaviškio vyskupu ordinaru, 
rugpjūčio viduryje buvo atva
žiavęs paviešėti į Čikagą. Jį 
čia pakvietė Švč. M. Marįjos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
joje besidarbuojantis kun. 
Jaunius Kelpšas, kuris į kuni
gus buvo įšventintas šio gany
tojo.

Prieš tai vyskupas J. Žemai
tis, kuris yra marįjonų vienuo- 
lijos narys, vedė rekolekcijas 
Putname, CT, įsikūrusioms 
lietuvėms vienuolėms, o rug
pjūčio 16 d. atvyko į Čikagą. 
Tai buvo antrasis jo vizitas 
užsienio lietuvių sostine va
dinamame mieste, nes pirmą 
kartą jis čih lankėsi prieš 11 
metų.

Šis garbingas svečias atlaikė 
šv. Mišias Švč. M. Marįjos Ne
kalto Prasidėjimo parapįjos 
bažnyčioje Brighton Parko lie
tuvių telkinyje, pasakydamas 
jautrų pamokslą gausiai į pa
maldas susirinkusiems mūsų 
tautiečiams, kurių tarpe buvo 
ir nemažai jaunų veidų. Rei
kia paminėti, kad ši parapija 
kun. J. Kelpšos dėka iš naujo 
atgimė ir traukia tikinčiuosius 
ne vien tik iš Brighton Parko 
apylinkės.

Po pamaldų vyko susitiki
mas su ganytoju tos parapįjos 
salėje. Pasivaišinus, po kun. J. 
Kelpšos įžanginio žodžio pra
bilo pats garbingas svečias. 
Pradžioje jis pasidžiaugė iš jo 
vyskupijos kilusiu kun. Jau
niumi, taip gražiai besireiš
kiančiu Čikagos lietuvių tar
pe. Savo kalboje, šalia kitų da
lykų, vyskupas J. Žemaitis dė
kojo Čikagos bei kitų vietovių 
dosniems tautiečiams, kurie 
savo aukomis prisidėjo prie 
Vilkaviškio vyskupijos su
griautų bažnyčių atstatymo 
bei Vilkaviškio kunigų semi

Vyskupas Juozas Žemaitis kalbasi su Brighton Parko LB apylinkės pirmi
ninke Salomėja Dauliene.

Ateikite dainuoti! Į pir
mąją repeticįją kviečia Lietu
vių operos choras. Susitikimas 
vyks rugsėjo 6 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Avė., Chi- 
cago).

Santaros-Šviesos 49-tame 
suvažiavime Rimvydas Šil- 
bąjoris kalbės apie Mažvydo 
katekizmo prastus žodžius, o 
Stasys Goštautas supažindins 
su P. Amerikos rašytoju J. L. 
Borges.

narijos Marįjampolėje atkūri
mo. »

Garbingas svečias apibūdino 
pirmuosius įspūdžius Čikagoje 
ir pabrėžė sutiktų tautiečių' 
gerumą (čia jis susitiko ir su 
savo giminėmis, jaunystės 
draugais).

Po vyskupo J. Žemaičio kal
bos susirinkusiųjų laukė ne
kasdieniškas įvykis — tai 
Marąuette Parko Švč. M. Ma
rįjos Gimimo parapijos lietu
vių bažnyčioje laikinai dirban
čio kun. Algirdo Lukšos dainų 
koncertas. Sis iš Telšių vysku
puos atvykęs kunigas, prieš 
įstodamas į kunigų semina
riją, yra baigęs muzikos mo
kyklą, turi muzikinį išsilavini
mą ir gražų balsą. Net ir da
bar jis ne vien tik klebonauja, 
bet ir dėsto muziką Bijotų D. 
Poškos mokykloje.

Beje, rugpjūčio 17 d. rytą 
vyskupas J. Žemaitis prabilo 
ir per Anatolįjaus Šluto ve
damą radįjo programą, kurioje 
klausytojams pateikė pirmuo
sius įspūdžius iš vizito Čika
goje. Kiekvieną dieną kun. J. 
Kelpšos lydimas svečias lankė 
lietuviškas įstaigas bei asme
nis. Nepamiršo užsukti į 
„Draugo” redakciją ir Tėvų 
marįjonų vienuolyną. Trečia
dienį jis viešėjo „Seklyčioje”, 
kur kalbėjo į tradicinę popietę 
susirinkusiems tautiečiams, 
kartu su jais papietavo. Visur 
šį garbingą svečią iš tėvynės 
lydėjo tautiečių dėmesingu
mas, išskirtiniai vyskupo as
menybės bruožai žavėjo visus, 
su kuriais jam yra tekę susi
tikti.

Vyskupas J. Žemaitis Čika
gą apleido rugpjūčio 22 d. ir 
pajudėjo atgal į Putnamą, CT. 
Ten esančiame moterų vienuo
lyne prabuvęs porą dienų, 
rugpjūčio 25 d. iš Bostono jis 
išvyko kelionėn per Atlantą į 
namus.

Ed. Šulaitis

vargo prieš geresnes koman
das, ypač serbus. Tikimasi, 
jog šios dvi komandos susitiks 
šių pirmenybių finale rugsėjo 
8 d. Nors, žinoma, gali būti ir 
visokių netikėtumų, jog šios 
abi komandos arba bent vie
na iš jų į baigmę nepateks.

Antrame rate JAV krep
šininkai pirmadienį susitiko 
ir įveikė Rusįją, o tolimesnė- 

- mis dienomis kovos su Nau
josios Zelandįjos ir Argentinos 
krepšininkais. Rimčiausia ko
va amerikiečių laukia trečia
dienį žaidžiant prieš Argenti
nos rinktinę. Argentinos eilė
se yra nauja NBA žvaigždė 
— 6 pėdų ir 6 colių gynikas 
Emanuel Ginobili.

Beje, antrame rate dalyvau
ja 12 komandų, suskirstytų į 
dvi grupes: A ir B pogrupių 
atstovės sudarys vieną, o C 
ir D pogrupio — kitą. Čia 
kiekviena komanda turės su
žaistų po trejas rungtynes, 
nes bus įskaičiuoti ir pogru
piuose sužaistų rungtynių lai
mėjimai arba patirti pralai
mėjimai.

Iš šių dviejų grupių po ketu
rias komandas pateks į ket
virtfinalį. Ketvirtfinalio susiti
kimai vyks rugsėjo 5 dieną. 
Laimingosios 4 komandos 
rugsėjo 7 dieną varžysis pus
finalyje, o jų laimėtojai kitą 
dieną susikibs finale.

JAV krepšininkų rungtynes 
perduoda kabelinė televizįja 
— TNT arba ESPN2. Fina
linį susitikimą rugsėjo 8 d. 
transliuos NBC televizįjos 
tinklas — Čikagoje 5-sis kana- 

_ las.

Rusįja — ties iškritimo 
riba

Pirmadienio susitikimai, 
ženklinę II rato pradžią, atne
šė nemaža staigmenų. Čia, 

"kaip ir tikėtasi, JAV krep
šininkai nesunkiai įveikė Ru
sįjos atstovus 106-82. Rusai, 
jeigu nori patekti į ketvirtfi
nalį, turi būtinai nugalėti Vo
kietiją bei Kinįją, bet tai jiems 
beveik neįmanoma pasiekti.

Didžiausia sensacija buvo 
Jugoslavįjos pralaimėjimas 
prieš Puerto Riko ekipą. Ser
bai čia gavo antrąjį minusą 
šiose pirmenybėse, turėdami 
nusileisti savo varžovams 83- 
86. Pokštą galėjo iškrėsti ir 
Angola, kurią tik po pratęsi
mo 86-83 rezultatu įveikė irgi 
į medalius pretenduojantys 
brazilai. Taip pat daug vargo 
turėjo be pralaimėjimo einan
tieji argentiniečiai, sunkiai 
(95-91) nugalėję aukštaūgius 
krepšininkus iš Kinįjos.

Kaip žinome, Lietuvos ekipa 
šiose pirmenybėse nedalyvau
ja. Tačiau teisėjų sąraše mato
me vieną Lietuvos atstovą. 
Tai tarptautinės kategorįjos 
arbitras, vilnietis Romualdas 
Brazauskas, kuris šiuo metu 
yra laikomas vienu iš geriau
sių krepšinio teisėjų pasauly
je-

Praėjusį ketvirtadienį, rug
pjūčio 29 d., Indianapolyje 
prasidėjusios pasaulio vyrų 
krepšinio pirmenybės, jau 14- 
sios iš eŪės, galima sakyti, 
vyksta pagal planą, nors 
staigmenų netrūksta. Jau pa
sibaigusiose pogrupinėse var
žybose po trįjų ratų buvo at
sijotos keturios komandos (iš 
16), kurios netęs kovų dėl me
dalių, bet išsiaiškins 13-16-tas. 
vietas.

Tomis „nelaimingosiomis” 
ekipomis, savo pogrupiuose 
užėmusiomis paskutines — 
ketvirtąsias vietas, buvo? Ka
nada, Libanas, Alžyras ir Ve
nesuela. Iš jų gal tik Kanada 
tikėjosi patekti į tolimesį ratą, 
tačiau čia jai kelią pastojo An
gola, kuri tarpusavio rungty
nėse nuskriaudė kanadiečius.

Taip pat likimas nelabai 
buvo palankus 1994 ir 1998 
metų pasaulio vicečempionei 
Rusįjai, kuri, nors ir pateko į 
tolimesnį ratą, bet turėjo pa
tirti du pralaimėjimus — 
prieš Argentiną ir Naująją 
Zelandiją. Jau pirmose rung
tynėse rusai turėjo nusileisti 
pasaulio pirmenybių debiu
tantams — Naujosios Zelan
dįjos krepšininkams. Nors 
trečiojo ketvirčio pradžioje ru
sai pirmavo 19 taškų skirtu
mu, baigminis rezultatas buvo 
90-81 naujazelandiečių nau
dai.

Pirmame susitikime B gru
pės varžybose nesėkmingai 
startavo ir Europos vicečem
pionai turkai, kurie pasidavė 
Puerto Riko ekipai 75-78. Vie
ną nesėkmę patyrė pasaulio 
čempionai — Jugoslavįjos 
rinktinė, kuriai minusą įrašė 
Ispanijos krepšininkai, laimė
ję prieš daugiausia (penkis) 
NBA žaidėjus turinčią serbų 
ekipą (pasekmė 71-69 ispanų 
naudai).

Amerikiečiai — be 
pralaimėjimo

Savo pogrupiuose pralaimė
jimo kartėlio nepatyrė: Ispani
ja, Brazilįja, Argentina, o taip 
pat ir JAV rinktinė. Šį kartą 
ji sudaryta iš stiprių NBA ly
gos žaidėjų, nors ir be maž
daug 5 gana ryškių „žvaigž
džių”. Tačiau amerikiečių pra
našumas nebuvo toks dide
lis, kaip jie patys prieš pirme
nybes galvojo. Jeigu pirmoji 
amerikiečių pergalė C pogru
pyje prieš aiškiai atsiliekan
čius Alžyro krepšininkus buvo 
labai aiški — 110-60, tai kitos 
dvi — prieš Vokietiją tebuvo 
laimėtos 17 taškų, o prieš Ki
nįją — 19 taškų skirtumu.

Prieš vokiečius amerikiečiai 
pirmąjį kėlinį baigė tik vieno 
taško laimėjimu, o prieš ki
niečius, jie pirmame kėlinyje 
buvo atsilikę net 12 taškų. 
Žinant, kad nei vokiečiai, nei 
kiniečiai nepretenduoja į šių 
pirmenybių pirmąjį penketu
ką, reikia pasakyti, kad JAV 
rinktinė gali turėti nemaža

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 

Chicągo, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 

Tel. 773-284-0100.
TeL 6302570200, Lemont, IL

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicągo, 

IL 60629
Tel. 773*582-4600

Valandos pagal susitarimą
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AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 
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KALENDORIUS
Rugsėjo 4 d.s Germane, Gin

tautas, Ida, Mozė, Rimantas, Rozalija 

(Rožė).

Rugsėjo 6 d.: Bartenia, Bėrtius, 
Dingailė, Erdenis, Justina, Laury-1 
nas, Stanislava (Stasė).

atas
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 

kriminalinės bylos

6247 8. Kedzie Avenue 
Chicągo, IL 00029 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis9aol.com 
ToD free 24 hr. 888-7764742 

Darbo vai. ąuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p

Gibaitis9aol.com

