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Lietuvių pėdsakai
Amerikoje nuvedė pas
Juliją Dantienę į Exton;
dar dr. J. Adomavičiaus
patarimų moterims.
2 psl.

Pribrendo laikas ALTui
ir JAV LB jungtis, sako
Algimantas S. Gečys;
privatizacija ar įmonių
išpardavimas
svetimšaliams? klausia Jonas Daugėla.
3 psl.
Susitaikyk su broliu,
ragina kun. Valdas
Aušra savo pamoksle.
4psl.

Urugvajaus Lietuvių
kultūros draugija veikia.
5 psl.

Šiluvos Madona atgauna
savo tikrąjį grožį, arba
atlaidai Čikagoje;
chiropraktikos gydytojų
renginys vaikams.
6 psl.

Sportas

* Tarptautinėse sporti
nių šokių varžybose Kana

doje Lietuvos šokėjai Arūnas
Bižokas ir Edita Daniūtė
(Kauno „Sūkurys”) bei And
rius Randelis ir Eglė Visoc
kaitė (Vilniaus „Ratuto”) iš
kovojo pirmąsias vietas. Kiek
anksčiau Miami, FL, vykusia
me atvirajame JAV sportinių
šokių čempionate A.Bižokas ir
E. Daniūtė (nuotr.) būvo ant
ri.

Prokuratūrai
siūloma įvertinti
R. Pakso veiksmus
Dešimt Lietuvos liberalų
sąjungai (LLS), Lietuvos cent
ro sąjungai (LCS) ir Moder
niųjų krikščionių demokratų
sąjungai (MKDS) priklausan
čių parlamentarų pirmadienį
kreipėsi į Generalinį prokuro
rą Antaną Klimavičių, prašy
dami ištirti, ar 1999 metais
tuometinei konservatorių vy
riausybei vadovavusio Rolan
do Pakso veiksmuose nebuvo
nusikaltimo sudėčių ar ap
laidumo.
Pareiškimo autoriai nesle
pia, jog prašymą paskatino
buvusio premjero, o dabar Li
beralų demokratų partijos
(LDP) vadovo ir kandidato į
prezidentus R. Pakso rinkimų
kampanija.
„Šituo kreipimusi, aš ti
kiuosi, paskatinsime prokura
tūrą apklausti ir kitus politi
kus, kurie rinkimų kampani
jos fone save bando pateikti
kaip valstybės gelbėtojus, o
kitus — kaip žlugdytojus”,
pirmadienį Seime teigė mo
dernusis
Nukelta į 5 psl.

Nevv York. Karui su Ira
ku JAV gali tekti išleisti nuo
100 mlrd. iki 200 mlrd. JAV
dolerių, apskaičiavo JAV pre
zidento George W. Bush vy
riausiasis patarėjas ekonomi
kos klausimais, pirmadienį
rašo „The Wall Street
Journal”. Tačiau Baltųjų rū
mų Nacionalinės ekonomikos
tarybos pirmininkas Lawrence Lindsey abejoja, kad ka
ro veiksmai išprovokuos JAV
ekonomikos recesiją ar il
galaikę infliaciją. Kiti G. W.
Bush administracijos ekono
mistai sako labiausiai nuo
gąstaujantys dėl to, kad karas
su Iraku gali sukelti ilgalaikį
kainų šuolį.
FBI, tiriantis numano
mos „ai Qaeda” kuopelės Nevv
York valstijoje bylą, suėmė
jau šeštą įtariamąjį, pirma
dienį rašo „The Nevv York
Times”. Laikraštis citavo iš
Jemeno kilusio Mukhtar al-

kutinėse rungtynėse C grupė
je Lietuvos rinktinė pirma
dienį 57 taškų skirtumu —
48:105 pralaimėjo pasaulio ir
olimpinėms čempionėms —
JAV krepšininkėms. Prieš tai
vykusiose varžybose Lietuvos
krepšininkės įveikė Taivvan’o
komandą 92:80 ir pralaimėjo
rusėms rezultatu 61:97.

Lietuvos Prezidentūroje įvyko (iš kairės) prezidento Valdo Adamkaus, Rusijos prezidento įgaliotinio Karaliau
čiaus klausimais Dmitrij Rogozin ir Karaliaučiaus srities atstovo Rusijos Federacijos taryboje N. Tulajev susi
tikimas.
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Maskva tikisi susitarti su
Vilniumi dėl Karaliaučiaus
Vilnius, rugsėjo 16 d.
(BNS) — Vilniuje viešintis Ru
sijos prezidento specialusis
įgaliotinis susisiekimo su Ka
raliaučiaus sritimi problemai
Dmitrij Rogozin tikisi, kad ir
po kitų metų sausio pirmosios
Rusijos piliečiai traukiniais
per Lietuvą tebevažiuos be vi
zų.
Jis pareiškė viltį, kad Eu
ropos Komisija pritars Rusijos
prezidento Vladimir Putin pa
siūlymams dėl tranzitinio su
sisiekimo su Karaliaučiaus
sritimi, kurie „ne tik sustip
rins pasienio kontrolę, bet ir
sukurs dar aiškesnį pasienio
režimą, padedantį išvengti

vizų”.
D. Rogozin pabrėžė daly
vaująs inicijuojant teisės aktų
pakeitimus, kurie artimiausiu
metu sugriežtins migracijos
kontrolę, sumažins galimybę į
Rusiją nelegaliai atvykti
Azijos valstybių gyventojams,
kurių dalis mėgina patekti į
Vakarus.
D. Rogozin teigė, kad susi
siekimo su Karaliaučiaus sri
timi tranzitu per Lietuvą
problemą Rusija laiko sudėti
ne migracijos kontrolės dali
mi, ir įgyvendinus Rusijos pa
siūlymus Europos Sąjungai
dėl tranzito kontrolės proce
dūrų, „pavyktų atkirsti nele-

galią migraciją į Kaliningrado
sritį”. Europos Sąjunga, savo
ruožtu, nuogąstauja, kad
palikus Rusijai ligšiolinį be
vizių kelionių traukiniais per
Lietuvą režimą, iš Rusijos
plūstelėtų nusikaltėlių, nele
galių narkotikų, ginklų ir
prostitucijos banga.
Maskva nuogąstauja, kad
Lietuvai, kaip ir Lenkijai,
panaikinus vizų režimo leng
vatas Karaliaučiaus srities
gyventojams, ši vieną milijoną
gyventojų turinti sritis bus
atkirsta nuo pagrindinės
Rusijos dalies, suaktyvino po
litinį spaudimą ES, reikalau
dama išsaugoti bevizę erdvę.

JAV ir Lietuvos verslininkai raginami išnaudoti
tarpvalstybines galimybes
Vašingtonas, rugsėjo 14 janti integracija į Europos
d. (BNS) — Lietuvos amba Sąjungą, kvalifikuota darbo
sadorius JAV Vygaudas Ušac jėga bei patogi geografinė pa
kas penktadienį Trentone ati dėtis suteikia JAV bendro
darė Lietuvos verslo forumą, vėms galimybes Lietuvoje sėk
kurio metu pakvietė JAV ir mingai plėtoti savo verslą. V.
Lietuvos verslininkus akty Ušackas paragino jau dabar
viau išnaudoti abiejų valsty pasinaudoti naujomis galimy
bių teikiamas galimybes ir pri bėmis, kurios atsiveria JAV
valumus.
firmoms Lietuvai stojant į Eu
V. Ušackas pabrėžė, kad ropos Sąjungą. Jis pažymėjo,
atvira Lietuvos visuomenė, kad Lietuva tampa 500 min.
ekonominė pažanga, sparte- vartotojų rinkos dalimi.

Lietuvos ambasados Va
šingtone bei Tarptautinių pre
kybos rūmų surengtame susi
tikime dalyvavo Lietuvos pre
zidentą Valdą Adamkų vieš
nagėje JAV lydėjusi 25 narių
Lietuvos verslo delegacija bei
Lietuvoje dirbančių arba vers
lo galimybėmis Lietuvoje be
sidominčių Amerikos bendro
vių, įvairių firmų ir tarptau
tinių finansinių institucijų
atstovai.

tiniečių vado Yasser Arafat
organizacija „Fatah"”.

dovaųjantys ‘ai Qalda’ nariai
— Abu Zubair ir Rafid Fatah
— Irake išėjo specialų teroriz
mo kursą ir vis dar tebėra su
siję su Bagdado režimu”, tei
gia savaitraštis. D. Britanijos
ministras pirmininkas Tony
Blair turimą informaciją pa
skelbti viešai ketina rugsėjo
24-ąją, kai Irako klausimą
svarstys parlamento partijos.
Vokietijos žvalgybos tar
nyba turi duomenų, kad Ira
kas rado būdą, kaip gabenti
cheminį ir bakteriologinį gin
klą dideliais nuotoliais, pra
ėjusį trečiadienį federalinės
žvalgybos agentūros direkto
rius August Hanning slap
tame susitikime Berlyne apie
tai informavo Bundestago de
putatus. Remiantis Vokietijos
žvalgybos duomenimis, Irako
inžinieriai valstybės vadovo
Saddam Hussein nurodymu
patobulino rusiškus naikintu
vus „MiG-23”, paversdami
juos nepilotuojamais valdo
mais skraidymo aparatais,
galinčiais gabenti masinio
naikinimo ginklus ir naikinti
taikinius iki 1000 km atstu
mu.
Stokholmas.
Švedijos
rinkėjams parėmus ministro

- ■ jrfax, (TAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pran

krepšininkai laimėjo tarp
tautinį keturių komandų tur
nyrą Wotttongong’e (Austra
lija), finale šeštadienį 100:98
įveikę 2001 metų Australijos
čempionus, varžybų šeimi
ninkus „Wollongong Hawks”
krepšininkus.

* Kinijoje vykstančio
14-ojo pasaulio moterų
krepšinio čempionato pas

Nr.l 78
Kaina 50 c.

Baltijos valstybės ES sieks
palankiausiu žemės ūkio kvotų

Pasaulio naujienos
*
JAV

torlaivių „OSY-400” klasės
čempionate Lietuvos atstovas
Tomas Česnys užėmė 4-tąją
vietą.
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Vilnius,

rugsėjo 15 d.
(BNS) — Sei
mo pirminin
kas, valdančio
sios Naujosios
sąjungos (NS,
socialliberalų)
vadovas Artū
ras Paulauskas sekmadienį
Palangoje vykusiame partijos
tarybos posėdyje paskelbė ap
sisprendęs antrą kartą kandi
datuoti į prezidentus.
„Mano nuoseklus darbas
buvo nukreiptas į galimybę
dalyvauti prezidento rinki
muose. Šiandien už manęs
stovi jėga, stovi komanda. Tai
įkvepia man jėgų kautis”, sa
kė A. Paulauskas. 1997-1998
m. prezidento rinkimuose A.
Paulauskas antrajame rinki
mų rate tik nedideliu balsų
skirtumu pralaimėjo dabar
tiniam prezidentui Valdui
Adamkui.
Nukelta į 5 psl.
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Prezidento
rinkimuose dalyvaus
Seimo vadovas

* Lietuvos čempionai
Vilniaus „Lietuvos ryto”

* Duisburge (Vokietija)
surengtame Europos mo
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Bakri šeimos narius ir drau
gus, sakiusius, kad jis buvo
suimtas Bahraine, kai šioje
Persijos įlankos valstybėje
rengėsi savo vestuvėms. Šeš
tadienį FBI paskelbė suėmusi
penkis asmenis ir apkaltinusi
juos materialine pagalba
kovotojų tinklui „ai Qaeda”.
Los Angeles. Iš Afganis
tano pabėgę Osama bin Laden
įkurto teroristų tinklo „ai
Qaeda” nariai persigrupuoja
visuose Artimuosiuose Rytuo
se, ypač — Irane, Sirijoje ir
Libane, sekmadienio numery
je rašo „The Los Angeles Ti
mes”. Arabų žvalgybos prane
šimus cituojantis „The Ti
mes” pranešė, kad Libano po
litinį gyvenimą kontroliuojan
ti Sirija dešimtims „ai Qaeda”
operatyvininkų leido apsistoti
didžiausioje Libano palesti
niečių pabėgėlių stovykloje
Ain ei Hilvehe. Libanas neigia
joje esant „ai Qaeda” narių,
tačiau stovyklą kontroliuoja
ne Libano vyriausybė, o pales-

SAUDI ARABIA
Jidda. Saudi Arabia pa
rems Jungtinių Tautų (JT)
sankcionuotus veiksmus prieš
Iraką, bet ne vienašališką
JAV karinę operaciją, pirma
dienį sakė aukšto rango Saudi
Arabijos diplomatas. Pareigū
nas atsakinėjo į klausimus dėl
Saudi Arabijos užsienio rei
kalų ministro princo Saud alFaisal interviu, kurį jis pra
ėjusį savaitgalį davė CNN.
Ministras užsiminė, kad
Saudi Arabia gali leisti nau
dotis savo bazėmis Irakui
atakuoti.

.

EUROPA

Londonas. Didžioji Bri

tanija rengiasi pateikti pir
mąjį neginčijamą įrodymą, jog
Irako vadas Saddam Hussein
apmokė kelis pagrindinius
Osama bin Laden padėjėjus,
praneša laikraštis „The Sunday Telegraph”. „Irako bylos
projekte esama išsamių duo
menų apie tai, kaip du va-

Vilnius, rugsėjo 16 d.
(Elta) — Lietuvos žemės ūkio
ministras Jeronimas Krauje
lis, Latvijos žemės ūkio minis
tras Atis Slakteris ir Estijos
žemės ūkio ministras Janus
Marandi bendru pareiškimu
kreipėsi į Europos Sąjungos
Komisiją, prašydami, kad kvo
tos būtų nustatytos pagal val
stybei palankiausius gamybos
laikotarpius ir būtų atsižvelg
ta į augantį žemės ūkio pro
duktų vartojimą.
Bendrame pareiškime že
mės ūkio ministrai išdėstė
Baltijos valstybių išskirtines
ypatybes, pabrėždami tai, kad
paskutinį dešimtmetį visos
trys valstybės turėjo greitai ir
iš esmės persitvarkyti, daugu
ma valstybės administracinių
struktūrų buvo sukurta nau
jai, o tai pareikalavo daugiau
finansinių ir žmogiškųjų iš
teklių nei kitose valstybėse

kandidatėse, kurios galėjo su
telkti savo pastangas ir ištek
lius reformų vykdymui.
„Ūkių struktūra nuo visiš
kai priklausančių valstybei
pasikeitė į tokią, kurioje 100
proc. ūkių yra privatūs, tuo
tarpu kitose šalyse kandida
tėse privatūs ūkiai egzistavo
dešimtmečius. Žemės ūkio
produkcijos apimtis Baltijos
šalyse sumažėjo dvigubai, ly
ginant su kitomis šalimis kan
didatėmis”, sakoma bendrame
ministrų pareiškime. Jame
taip pat pabrėžiama, jog visos
Baltijos valstybės susidūrė ir
su dramatišku Rusijos krizės,
įvykusios 1998 metais, povei
kiu. Per dvejų metų laikotarpį
pieno ir mėsos gamyba bei su
jais susiję žemės ūkio sekto
riai Baltijos valstybėse nuken
tėjo nuo tris kartus sumažėju
sio eksporto į Nepriklausomų
Valstybių Sandraugą.

Rusijos investicijos į Lietuvos
energetiką — pavojus valstybei
Vilnius, rugsėjo 16 d.
(BNS) — Šešios rezistencijos
kovų dalyvių, politinių kalinių
ir tremtinių organizacijos šią
savaitę rengia protesto žygį,
pavadintą „Už Lietuvos Ne
priklausomybės išsaugojimą,
prieš Lietuvos energetikos
įmonių pardavimą Rusijai”.
„Didesnioji dalis Rusijos
investicijų kapitalo, kuris at
eina į dujų ir elektros energi
jos įmones, yra valstybinis ka
pitalas, todėl čia neišvengia
mai ūkinė politika bus susijusi
su tiesiogine politine įtaka,
tiesioginiais valstybės tikslais
ir jų įgyvendinimu”, teigia žy
gį organizuojančios Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos (LPKTB) pirminin
kas parlamentaras Antanas
Stasiškis. „Mūsų valstybei iš
kyla realus pavojus”, teigė jis.
• Rezistentų, politinių kali
nių ir tremtinių nuogąstavimų
nesumažina ir tai, jog tikėti
na, kad šių metų lapkritį Lie
tuva bus pakviesta tapti
NATO nare bei baigs derybas
dėl narystės Europos Sąjun

goje.
„Mes manome, kad nei
NATO, nei ES nuo tokių pavo
jų mūsų negali apsaugoti, nes
jos saugo nuo išorės pavojų,
nuo tiesioginės okupacijos, bet
valstybę galima pajungti ir
kitokiais keliais”, teigė Seimo
narys Povilas Jakučionis. Jis
vadovauja politinei organiza
cijai — Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungai
(LPKTS).
Kovotojus prieš sovietų
okupaciją bei jos represijų
aukas vienijančių organizacijų
vadovai teigia turį moralinę
pareigą atkreipti dėmesį į, jų
nuomone, Lietuvos valsty
bingumui gresiantį pavojų.
Žygio dalyviai, susirinkę
Vilniuje, ketina prie Seimo
sufengti protesto mitingą ir
priimti kreipimąsi į Lietuvos
valdžią dėl svarbiausių ener
getikos įmonių privatizavi
mo. Į Vilnių 28 maršrutais iš
įvairių Lietuvos rajonų eisian
tys žygeiviai rinks piliečių
parašus, palaikančius jų ragi
nimus.

pirmininko Goran Persson pa
stovų vadovavimą ekonomi
kai ir ištikimybę gerovės vals
tybės idėjoms, jo vadovaujami
socialdemokratai sekmadienį
trečią kartą iš eilės laimėjo
visuotinius rinkimus. Rinki
mai parodė, kad švedai, užuot
balsavę už mokesčių mažini
mą bei privatizaciją, kuriuos
propaguoja ceųtro dešinioji
opozicija, vis dar pritaria
aukščiausiems pramoninėse
valstybėse mokesčiams ir dide
liam valstybiniam ūkiui.

INDIJA

PAKISTANAS
Karachi. Pakistanas pir
madienį paskelbė esąs pa
sirengęs išduoti JAV svarbų
„ai Qaeda” įtariamąjį Ramzi
Binalshibh, kai tik pakista
niečių pareigūnai baigs ty
rimą ir visus teisinius forma
lumus. Manoma, kad jemenietis R. Binalshibh buvo svar
bus asmuo „ai Qaeda” kuo
pelėje, kuri veikė Hamburge,
ir kartu su kitu tos kuopelės
nariu Mohamed Atta vaidino
reikšmingą vaidmenį planuo
jant rugsėjo ll-osios atakas
JAV.

Shrinagar. Indijos valdomane Kashmyre pirmadienį
baigėsi pirmasis valstijos
asamblėjos rinkimų ratas, ku
rį temdė smurto išpuoliai ir
kuris vyko tvyrant įtampai
tarp Indijos ir Pakistano. In
dijos saugumo pajėgos prane
šė, kad nukauta 17 kovotojų,
kurie bandė patekti į Indijos
Kashmyrą iš Pakistano.,Nors
visur regione būta smurto iš
puolių, pareigūnai nurodė,
kad iki popietės savo balsus
atidavė maždaug ketvirtada
lis rinkėjų. Jamu ir Kashmyre,
— vienintelėje Indijos valsti
joje, kur gyventojų daugumą
sudaro musulmonai, — per
rinkimų kampaniją buvo nu
žudyta daugiau kaip 440 žmo
nių.

BALTARUSIJA
Minsko Pervomaiskojės

rajono teismas pripažino laik
raščio „Robočij” vyriausiąjį
redaktorių Viktor Ivaškevič
apšmeižus prezidentą Alek
sandr Lukašenka ir skyrė
metų laisvės atėmimo baus
mę.
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Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur (US.)
$115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (US.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
" •

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
Amino rūgštis
Tolimesnė maistinė pagalba
triptofanas yra smegenų
su regulomis vargstančiai yra
talkininkas
kalcis, cinkas, kalis triptofa-

nas ir svarbios riebalinės
rūgštys. Dar svarbu vengti
druskos, cukraus, kofeino ir
darbuotis su pertraukomis
poilsiui. Kiek arčiau susi
pažinkime su tomis mais
tinėmis gėrybėmis.
Kalcis yra moters
palaikytojas

Dešimt dienų prieš regulas
kalcio kiekis kraujyje gerokai
sumažta. Tas sukelia nusimi
nimą, nervingumą, stiprius
raumenų traukulius, sutinimą
ir galvos skausmą. Kalcio pa
kankamai esant kraujyje, šir
dis dirba normaliai, esti geres
nis nervų pralaidumas, rau
menų susitraukimas ir hor
monų išskyrimas. Kalcis gali
būti moters mėnesinis drau
gas, padedąs jai sunkiame
regulų laikotarpyje.
Kalcio kasdieninis priėmi
mas nuo 1,000 iki 1,500 mg
padeda užlaikyti ramesnę rau
menų veiklą. Kalcio yra piene
— jo lieso (skim) kasdien po 4
puodelius išgertina, dar sar
dinėse, sūryje ir lašišoje (salmon).
Kalcis geriau veikia, ima
mas kartu su magniu. Pasta
rojo yra riešutuose, sojos pu
pelėse, viso grūdo javuose ir
žalių lapų daržovėse, kaip bu
rokėlių lapuose (chard, cale),
kviečių daiguose, obuoliuose,
žemės riešutuose, ruduose ry
žiuose, špinatuose, arbūzo
sėklose, keptose bulvėse, žu.. .vyje, bananuose, brokoliuose
ir migdoluose.
Cinkas yra moters
draugas

Laike regulinių sunkumų
cinko trūkumas gali sumen
kinti atsparumą kūno užde
gimui ir užtęsti gijimą. Tada
dar gali atsirasti jautrumas,
nusiminimas, galvosopė ir
nervuotumas.
Cinko po 30 miligramų kas
dieninis ėmimas, kartu su kal
ciu ir magniu (tik ne su ge
ležimi, nes tada lėtai susigeria
abu mineralai), ramina kūną.
Cinko turi pienas, grūdai bei
jų javainiai.

Vienas smegeninis nuotai
kos reguliatorius yra serotoni
nas, kurio gamybai yra reika
lingas triptofanas. Serotonino
trūkumas sukelia nusimini
mą. Todėl moteriai patariama
imti triptofaną, kuris išsklai
dys paniurusią nuotaiką. Tai
yra asmeninis reagavimas —
jei jis Tamstai padeda — nau
dok jį.
Jei regulų negerumai suke
lia stiprų nusiminimą, pradėk
su 500 mg triptofano per
dieną ir pagausink iki 1,000
mg, toliau iki 1,500 mg kas
dien, iki pajausi nusiminimo
palengvėjimą. Kiekviena mo
teris žino savo stovį ir gerą
savijautą. Ji, o ne kas kitas,
suseks, koks triptofano kiekis
pagerina jos stovį.
Triptofano yra visų kviečių
javainiuose, kviečių daiguose
ir virtose sojos pupelėse.
Svarbios riebalinės
rūgštys

Naujai susekta mokslinė ži
nia mityboje ir regulų ne
sklandumuose yra, kad svar
bios riebalinės rūgštys užlaiko
biologinę pusiausvyrą. Mano
ma, kad trūkumas tų svarbių
riebalinių rūgščių, ypač Linoleic ir Linolenic ir sukelia re
gulinius nesklandumus. Yra
stabdomieji veiksniai, kurie
sutrukdo svarbių riebalinių
rūgščių priėmimą, į kraują su
sigėrimą ir sunaudojimą. Yra
ir daugiau liaukinių negeru
mų, nes prostaglandinai esti
neigiamai paveikiami, trūks
tant svarbių riebalinių rūgš
čių.
Užtenka jų 5-6 gramų die
nai. Tas kiekis telpa dviejuose
arbatiniuose šaukšteliuose to
kio maisto, kaip nuluptos sau
lėgrąžos, kukurūzai, sojos pu
pelės, kviečių daigai, valakiški
ir žemės riešutai.
Paprastos priemonės
lengvina regulinius
nesklandumus

Mitybinė pagalba yra pa
grindas hormonų susitvarky
mui. Dar ir šios trys prie
monės talkina: tai bedruskis
Kalis tvarko kūno
kąsnis, tai nelietimas cukraus
skysčius
ir negėrimas kofeino. Iš čia
aišku, kokią žalą moterims
Šis vertingas mineralas pa teikia tos kavutės su pyra
deda reguliuoti kūne skysčius. gaičiais, kuriuose cholesterolis
Kai jautiesi išpūstas, tai gali ir cukrus vyrauja ir kurių
būti dėl kalio (potassium) išmintinga moteris vengia
trūkumo, kuris sulaiko druską kaip ugnis vandens.
ir skysčius ląstelėse. Šio mine
1. Venk druskos. Reikia
ralo normalus kiekis sutvarko vengti skysčių susikaupimo
minėtą netvarką. Kasdien jo kūne, vengiant druskos mais
reikia nuo 1,875 iki 5,625 mg. te ar pasisūdant. Tas padės
Kadangi jo yra pakankamai nepridėti svorio ir saugos nuo
maiste, nereikia jo tablečių, išpūtimo.
2. Apsieik be cukraus. Kū
išskyrus atvejus, kai gydyto
jas kitaip nurodo. Jo pakanka nas, reaguodamas į cukrų, per
mai gaunama su maistu — tai daug pasigamina insulino, ku
citrina, apelsinas ir jo sultys, ris gali sukelti ir regulinius
saulėje džiovinti vaisiai.
negerumus. Koncentruoto cuk
raus dozė yra tuo pavojinga,
Vitaminas E
kad sužadina vidaus sekreci
subalansuoja hormonus
jos liaukų veiklą regulinio ne
gerumo pavidalu. Ypač jaut
Jis stabdo oksidaciją svarbių rus laikas yra paskutinis re
riebalinių rūgščių, o taip pat gulinio ciklo puslaikis. Tada
ir antinkstinių liaukų, pitui- esti dvejopa kaita: nesusibatarinės ir lytinių hormonų. Jis lansavimas smegenų hormonų
saugo krūtis nuo Fibroęis- bei neutrotransmiterių ir sto
tinio negerumo ir padeda gy ka balanso moteriškų hor
dytis nuo jo. Šis vitaminas monų (estrogeno ir progestero
subalansuoja hormonus ir no) — tas gali sukelti nepa
veikia kaip vaistas. Jo kasdien sotinamą cukrui geidulį. Ląs
reikia nuo 500 iki 800 vienetų telės savinasi insuliną ir gau
ir jų esti kviečių daiguose, sų cukraus kiekį, kas pagausi
daržovių aliejuose, riešutuose, na cukrų kraujyje. Hormonai
viso grūdo duonoje ir tokiuose „pasimeta”, reaguodami į cuk
javainiuose.
rų, ir negerumai prasideda.

Philadelphijos „Bendruomenės balso” radijo kolektyvas. Pirmoje eilėje iš kairės: Kristina Volertienė, Vytautas
Volertas, Aniliora Mašalaitienė, Julija Dantienė (jau 16 metų grupės koordinatorė), Vytautas Bagdonavičius
(Philadelphijos LB apylinkės pirm.), Teresė Gečienė ir Virgus Volertas; antroje eilėje iš kairės: Violeta Razgaitienė, Ramunė Dainorienė, Paulius Dainora, Raimonda Rukšienė, Vidmantas Rukšys, Aldona Rastenytė-Page,
Dalia Jakienė, Ilona Babinskienė, Rasa Avellino ir Gediminas Dragūnas (jau 40 metų einąs iždininko pareigas).
Trūksta Jūratės Pauliukonytės-Gentlesk, Andros Kline ir Jurgos Šakalytės.

Lietuvių pėdsakai Amerikoje

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
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AMERIKOS LIETUVIAI VISADA MĖGO RADIJĄ
Jau laikas leistis į kitas ke
liones, o dar vis nebaigiu
kraustyti praėjusios vasaros
kelionės po Pennsylvaniją
įspūdžių
skrynelės,
nes,
važinėjant JAV LB Kultūros
tarybos pirmininkės Marijos
Remienės sudarytu maršrutu
po senųjų lietuvių gyventas
vietas, teko sutikti daug be
galo gražių žmonių. Vienas iš
maloniausių susitikimų mūsų
laukė Exton miestelyje netoli
Philadelphijos su Julija Dantiene. Į jos gražaus, su vaizdu
į parką 3 aukštų namo kiemą
įsukome temstant. Dar nespė
jus atidaryti mašinos durų,
ant slenksčio pasirodė šeimi
ninkės siluetas, - supratome,
kas savaitę laikinai leido pra-

bilti ir besikuriančios Lietuvių
Bendruomenės žmonėms.
Kaip rašo „Bendruomenės
balso” lankstinukas, naujojo
radijo idėjos autorius buvo
kun. Stasys Raila, energingas
žmogus, į JAV atvykęs pasi
svečiuoti ir dėl kilusio karo
negalėjęs grįžti į Lietuvą. Jis
pasigedo radijo programos,
kuri kalba ir muzika būtų la
biau pritaikyta po karo atvy
kusiems lietuviams. Nors tuo
metu Philadelphijoje veikė
trys lietuviškos radijo (Va
landėlės, jis ryžosi steigti dar
vieną. Senųjų lietuvių pąlikuonis bankininkas Charles
Cheledipas sutiko paremti jų
kad prje lango ji duobelę
išstovėjo. Kad lauktos buvome

seniai, rodė stalas, padengtas
pietums. Gaila buvo Julijos
triūso, bet čia buvo kaltas
transporto kamštis tunelyje iš
Baltimorės. Ką padarysi, pie
tus teko suvalgyti kitą dieną.
Viskas šiuose namuose dar
primena „rojaus laikus”, kai
buvo gyvas Algis Danta, šių
namų šeimininkas. Šiandien
Julijos gyvenimas - tų laikų
prisiminimas, Algio vaikai,
kurie dabar tapo ir jos vaikais,
ir „Lietuvių Bendruomenės
balsas” - radijas, kurį jau 16
metų veda kartu su bendra
darbių kolektyvu.
Philadelphijoje lietuviai pla
čiai išsisklaidę po apylinkes,
todėl radijas čia labai reikalin
gas. Jis juos ir vienija, ir ragi
na. Radijas apskritai čia yra
sena susižinojimo priemonė.
Kaip rašo Bostono enciklope
dija, prieš karą veikė net 4
programos: P. Petraičio, P. ir
D. Antanaičių, K. Kisieliaus ir
A. Dziko, kuris nuo 1953 m.
gausio 3 d. po dešimtį minučių ’
dešimties minučių programą.
Po trijų mėnesių „Bendruo
menės balsas” tapo savaran
kišku ir, perėjęs į kitą radijo
stotį, ėmė transliuoti pusva
landžio savaitinę laidą. Pir
muosius 33 metus „Bendruo
menės balsą” redagavo daug
visai išeivijai žinomų žmonių:
prof. Antanas Salys, prof. Jo
nas Puzinas, dr. Kostas Ost
rauskas, rašytojas Vytautas
Volertas, prof. Antanas Kli
mas, Balys Raugas, Algiman
tas Gečys, V. Krėvės dukra
Aniliora ir Putinas Mašalaičiai, Juozas Gaila ir kt. Ilgiau
siai radijo valandėlių organi
zacinį darbą tempė Adolfas
Gaigalas (7 m.) ir Henrikas
Savickas (23 m.). Pastarajam
susirgus, prie radijo pulto sto
ja Julija Dantienė.
O tuometinė JAV LB Phila
delphijos apylinkės pirmi
ninkė Teresė Gečienė kreipėsi
į Juliją Dantienę, žinoma, ne
atsitiktinai. Ji apylinkėje jau
buvo žinoma savo Dramos
būreliu, kuriam pati rašė vai
dinimėlius, montažus ir jie ne
kartą buvo transliuoti per ra
diją.
- Tai Jūs dramaturge?! šūktelėjo, išgirdusi apie tai šių
eilučių autorė.
- Aš savęs nelaikau drama
turge, neturiu net drąsos taip
pasivadinti, - purtėsi Julija. Niekam savo veikalėlių neda
viau, niekur nesispausdinau.
Taip ir išnyksiu kaip dūmas,
neblaškomas vėjo. Neturėjau
siekimų gauti medalių, pre
mijų. Tiesiog man jumoras yra
prie širdies, negaliu be juoko
gyventi, kaip be oro. Rašy
davau apie tai, kas man buvo
įdomu. Mano tikslas buvo, kad
po sunkių darbų, pavargę po
gyvenimo problemų našta
žmonės nors 10 minučių galė
tų pasijuokti.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
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

DH. L PĖIHbIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D„ S.C.
VIDAUS LIGlį GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6018 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
EUGENE G. DECKER DOS, PjG
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
-kalbėti angliškai arba lietuviškai.

'

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago,, iį. 60652
Kab. tel. 773-471-3300

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
ląparoskopinė chirurgija.

Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron. Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą

Tel. 312-337-1285

ras, - apie tai dabar niekas
nebeprisimena, o juk dirbo
profesionalai: Pilka, Dikinis...
visi jie buvo baigę studijas.
Tik mes su Ale Kėželiene bu
vom mėgėjos. Reikėjo atlikti
kažkokius vaidmenis, tai mus
patikrinę priėmė. Atsiradom
tikrų profesionalų grupėje.
Kai girdėdavau ką nors juo
kingo, pradėjau užrašinėti.
Ėmiau rašyti eiliuotas humo
reskas. Vedžiau programas,
pokylius, daug metų vedžiau
madų parodas, kurias rengė
Marija Remienė. Turėjau
garbės vesti 5-ąją Tautinių
šokių šventę Čikagoje, kur
Julija Dantienė rodo Philadelphijos Lietuvių namų muziejuje saugomų
dalyvavo prez. Fordo žmona,
lietuvės kostiumą, 1939 m. demonstruotą Pasaulinėje pasiekimų paro
Kongreso nariai. Vesdama bet
doje.
Aušrelės Sakalaitės nuotr.
kurį vakarą, visada turėjau
pasiruošusi bent kelių minu
Todėl neliesk cukraus bet mes geriame kavutę ir garčių nuotaikingą tekstelį. Dar
kokia forma, idant palengvėtų džiuojamės pyragaičiai”.
vėliau pradėjau rašyti vaidi
reguliniai negerumai.
nimėlius. Kai išsikėliau gy
Planuok iš anksto
3. Venk kofeino, nes jis per
venti
į Lemontą, ten sukūriau
regulinių nesklandumų
daug jaudina smegenis ir pa
Dramos
mėgėjų būrelį. Mūsų
išvengimą
veikia centrinę nervų sistemą,
programos buvo labai populia
Atsimink, kad reguliniai ne
širdies veiklą ir kraujotaką, o
rios. Po to 4 metus gyvenau
taip pat koordinaciją ir kvė gerumai prasideda, kai pro
Puerto Rike, kur vyras turėjo
pavimą. Kofeinas pakeičia mo gesterono kiekis sumąžta —
paskyrimą. Kai atvažiavome į
ters medžiagų apykaitos kiekį tai vyksta apie 10 dienų prieš
Philadelphiją, jau antrą dieną,
ir sukelia tokį vidinį stovį, ku periodą. Tas sumažėjimas turi
dar net lagaminų nespėjus
ris pagausina insuliną. Tada būti laipsniškas. O jei moteris
išpakuoti, paskambino kažkas
sumąžta cukrus kraujyje ir vargsta su įtampa ar pergyve
iš Lietuvių namų ir paprašė
prisiartina stovis, panašus į na stiprius emocinius nege
parengti programą. Surinkau
sumažėjusio cukraus kiekio rumus, tokios minėti hormo
vaidintojų grupę ir pradėjom
ataką (hypoglycemiclike at- nai mąžta greitu tempu, kas
statyti vaidinimėlius (tokių
sukelia žymų negerumą kūnui
tack).
buvo 6), kuriuos pati rašiau.
Už tai venk kofeino kavoje, ir protui.
Mano tekstas būdavo pritaiky
Todėl planuok iš anksto —
tikroje arbatoje, birzgaluose
ti tai progai, tai dienai, tai
(eolą) ir šokolado gaminiuose. bent 10 dienų prieš ateinantį
grupei žmonių. Jeigu turėjau
Daugelis be recepto ir su juo periodą: kaip minėta, mitybi
6 aktorius, ir vaidinimą rašiau
gaunami vaistai turi kofeino. niai stiprink atsparumą f ir
6 žmonėms. Kiekvienam buvo
Skaityk etiketes. Tarkis su gy sveikatą, idant atlaikytum atei
pritaikytas ir vaidmuo. Turė
dytoju apie be kofeino gami nančius pakitimus. Gyvenimo
jau šokėjų, dainininkų, akto
kaita ir mitybinės priemonės
nius.
rių. Važinėjom po kitus mies
Dabar išmintingos moterys yra veikliausios priemonės su- Kaip Jūs atradot savo šį tus, buvom Clevelande, Det
tolinsis nuo tokių, kurios para kontroliavimui su regulomis sugebėjimą? - smalsauju.
roite, Rochestery. Juokėmės iš
- Kai dar gyvenau Čikagoje, juokingų situacijų ir patys iš
pijos parengime šaukia: „Mes surištų negerumų.
Šaltinis: Carlson Wade priklausiau Scenos darbuotojų savęs. Mano vaidinimų žiūrėti
negeriame žalios arbatos — ji
brangi tokiai daugumai. Todėl
„Nutritional Healers”. sąjungai. Čikagoje veikė teat- visada susirinkdavo pilnos sa-

300 Bamev DL,' Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

wwwjcertertoreu^|Biyandbreasthee*hx(xn
lės. Paskui atėjo rimtų įvykių
laikai - artėjo nepriklauso
mybė, komedijų laikai pasi
baigė. Pastačiau montažą Si
biro kankiniams „Amžino įša
lo žemėje”. Labai mėgau rašy
ti vaikams. Teatrą aš laikau
gera mokymo priemone. Jie
išmoksta įsisavinti tekstą, iš
moksta gražios laikysenos, pa
sitikėjimo savim. Kai iš
„Bendruomenės balso” atsi
statydino Savickas’ Teresė
Gečienė ėmė naktimis nemiegoti: ką darysim be radijo!
Philadelphiją be radijo neįsi
vaizduojama. Man pagailo Te
resės, ji buvo labai aktyvi LB
pirmininkė. Kaip sakoma: ne
moku nei skaityti, nei rašyti,
noriu karaliumi padaryti...
Taip ir man, sakiau - paban
dysiu. Drąsos man visada pa
kako. Subūriau kolektyvą iš
tų pačių vaidintojų (1990 m.
subyrėjo mano dramos grupė).
„Bendruomenės balsas”, Lie
tuvių namai ir Šv, Andriejaus
parapija - tai Philadelphijos
lietuvių gyvenimo 'atramos
taškai. Radijas išsilaiko iš au
kų (vieną programą transliuo
ti kainuoja 225 dol.; o paskaičiuokit, kiek -7.52 progra
mas per metus!), mes patys nė
vienas neimam atlyginimo.
Labai gražiai dirba mūsų 15
žmonių kolektyvas. Įsijungė ir
naujieji lietuviai, jie parengia
labai geras laidas. Vedantysis
pats pasiruošia tekstą ir pats
jį perskaito. Aš visiems me
tams sudarau laidų vedėjų
sąrašą. Prisimenu, kai V. Vo
lertas buvo LB Krašto valdy
bos pirmininkas, be jokių fa
naberijų, atėjus jo eilei, at
eidavo ir vesdavo savo laidą.
1989 m. mūsų radijas laimėjo
LB Kultūros tarybos premiją.
r ti
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Nr.6

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Didžiulės kopos
papėdėje — Pilkopė

Pirmoji gyvenvietė nuo
Lietuvos pusės yra Pilkopė
(vok. Pillkoppen), dabar vadi
nama Morskoje, — jau už 6
km. nuo sienos.
'-'Buvau girdėjęs kalbų,
rteva Rusijos Kuršių nerijoje
atostogauti labai palanku:
pigiau negu Nidoje ar Juod
krantėje, o jūra, saulė ir pa
krantė — ta pati.
Ir iš tiesų — gamtinė ap
linka čia nepaprastai dėkinga.
Buvęs-žvejų kaimelis įsikūręs
didžiulių kopų paunksmėje,
greta ežero, kurį nuo Kuršių
marių skiria tik siauras smė
lio ruožas. Vakarų pusėje,
miške,' plyti kitas ežerėlis, ir
čia pat dunkso aukštos ir labai
stėčios kopos, jau ankstyvą
pavakarę gyvenvietę užden
giančios plačiu šešėliu.
Pilkopė senosiose kroni

kose minima jau 1283 m. —
aukštame kalne vietos gyven
tojai tada turėjo savo šventvie
tę. Du kartus seniesiems gy
ventojams kopininkams teko
keisti savo sodybų vietą, gelbstintis nuo atslenkančių smilčių,
kol galutinai apsigyveno
dabartinėje vietoje, skubiai
apsodinę slenkančio smėlio
kalnagūbrius ir sulaikę smėlį
prie pat kaimelio. Apželdintų
kopų aukščiausi pakilimai yra
Liepos (59 m.) ir Ievos (63 m.)
kalnai, nuo kurių atsiveria
įspūdinga Kuršių nerijos kraš
tovaizdžio panorama.
Gyvenvietė sunykusi
ir apleista

Natūralus gamtos grožis,
deja, tėra vienintelis dalykas,
kurį čia atranda ir kuriuo gali
džiaugtis atklydęs turistas.
Apie kokią nors turizmo pa
slaugų infrastruktūrą čia kal-

Algimantas >S?.

Pribrendo laikas ALTui
ir JAV LB tartis

JONAS DAUGĖLA
Rusijos komunistai, vos įvairias- valdiškas įmones
tik užvaldę Lietuvą, panaiki grąžinti teisėtiems jų savi
no bet kokią privačią nuosavy ninkams arba perduoti šiaip
bę ir visą žemę bei įmones privatiems asmenims. Šias
valdžia perėmė savo žinion. savo pastangas jis labai teisin
Tuo būdu visoje valstybėje per gai pavadino privatizacijos
labai trumpą laiką buvo vardu. Per trumpą laiką pri
įgyvendinta kolektyvizacija vatizavo kelis šimtus įvairių
tiksliausia to žodžio prasme.
pramonės ir prekybos įmonių.
Kovo 11-tosios aktu buvo Jos ir šiandien dar gerai, pel
visam pasauliui paskelbta, ningai tvarkosi.
kad atstatoma nepriklausoma
Ir tai buvo labai gera poli
Lietuvos valstybė, kuri tvark tika. Atskiri asmenys, jų
ysis demokratiniais pagrin sudarytos bendrovės ar koope
dais. Tuo būdu buvo savaime ratyvai visada įmones geriau
atstatyta ir privačios nuosavy ir pelningiau tvarko nei
bės teisės. Gyventojai tuojau valdžios paskirti valdininkai.
puolėsi atgauti savo ir savo
Tačiau trumpu laiku
tėvų prarastą nuosavybę.
Vagnorius su visa privatizaci
Visų
pirma
žmonės jos programa nukeliavo kaž
stengėsi atgauti savo žemes. O kur į dykumas. Jis pradėjo
tos žemės buvo įjungtos į didžiules ir valstybei naudin
bolševikinius kolchozus, kurie gas įmones parduoti užsienio
mūsų žmonėms buvo iki gyvo verslininkams. Pirmiausia už
kaulo įkyrėję. Tad buvo sku pusdykį pardavė suomiams
bama juos griauti, tikintis, telefonustelekomą. Ir pradėjo
kad tuo pačiu gyventojai derybas užsienio prekybos
atgaus savo ar savo tėvų aria įmonėms parduoti Lietuvos
mos žemės plotus, ir taip pat geležinkelius, laivyną, aviaci
panaikins skaudų prisimini ją. Lietuviai tokią privatizaci
mą. Savo tėvų žemes stengėsi jos politiką labai teisingai
atgauti ir užsienio lietuviai. „pakrikštijo” „prichvati žari
Tik visa bėda, kad nei vienas jos” vardu.
jų nebuvo pasiryžęs tą žemę
Bet maždaug tuo metu
arti ir auginti derlius. Jiems Lietuvos prezidentu buvo
buvo svarbu atgauti nuosavy išrinktas V. Adamkus. Jis tuo
bės dokumentus.
jau sustabdė šią „prichvati
Jau tada tuojau mūsų zaciją” ir pareiškė, kad tos
agronomijos tėvas P. Vasi- valdžios įmonės yra strate
nausStas šaukte šaukė, kad ginio pobūdžio, tad jos turi
kolchozų griauti nereikia — išlikti Lietuvos valdžios žinio
juos reikia tik perorganizuoti. je. Vagnoriui teko pasitraukti
Nereikia skubėti su žemės iš premjero ir nauju premjeru
reforma. Pirmiausia grąžinti tapo Paksas. Jam teko perimti
tiems,''kurie fuojafl^-ir'nelemtą „Mažeikių naftos gi
imsis kurti privačius ūkius. O įmonės pardavimą amerikievisiems kitiems laikui bėgant čių „Williams” bendrovei.
rasti būdų už žemę atsilyginti. Paksas atsisakė pasirašyti
Tačiau šis Vasinausko šauks perdavimo aktą ir taip pat
mas nerado atgarsio ar prita turėjo pasitraukti iš vyriausy
rimo. Kolchozai liko be jokios bės.
„Williams” bendrovės rei
administracijos. Mūsų žmonės
tuojau pradėjo griauti moder kalai yra labai painūs ir sun
niškus kolchozų pastatus. ku pasakyti, kas ten teisus.
Griuvėsiais virto gerai įrengti Tik pabaiga tokia, kad
tvartai, javų sandėliai ir mo „Williams” valdyta „Mažeikių
derniškos grūdų džiovyklos. nafta”, o tuo pačiu ir Būtingės
Svetimšaliai kolchozų valdyto terminalas, atiteko rusams.
jai išgrobstė visus įrankius, Bet šiuo metu mūsų vyriausy
brangias mašinas ir jas išga bė nutarė privatizuoti Kauno
beno parduoti į Baltarusiją ar elektrinę ir pradėjo rinkti
Ukrainą, o pinigus susikimšo į užsienio įmonių pasiūlymus.
savo kišenes. Badu išdvėsė Gauti Rusįjos, Suomijos ir
niekieno neprižiūrimos veisli JAV prekybinių įmonių pasiū
nių gyvulių bandos... Tai buvo lymai. Taip pat yra gautas ir
neprityrusių politikų klaidos. Lietuvos „Dujotekana” įmonės
Tą jie ir šiandien pripažįsta ir pasiūlymas. Vyriausybė ir vėl
klaidas apgailestauja.
pripažino, kad geriausias yra
,. Antrojo demokratinio Sei rusų „Gazprom” pasiūlymas.
mo rinkimus didele dauguma Tad turbūt ir Kauno elektrinė
laimėjo Tėvynės sąjunga. Vy teks rusams. Tiesiog sunku
riausybę sudarė G. Vagnorius. suprasti; kodėl Lietuvos vy
Jis gerbė privačios nuosavy riausybė negalėjo Kauno elek
bės teises. Tad tuojau pradėjo trinę atiduoti lietuviškai
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Vilniečiai yra gerai infor klausimai apie šešis Vilniuje
Geriausiai vilniečių verti
muoti apie mieste vykdomus vykdomus projektus: Gedi namas projektas — Karaliaus
projektus ir daugumą jų verti mino prospekto rekonstrukci Mindaugo tilto statyba. Tei
na teigiamai. Tai išaiškėjo, šių ją, požeminių automobilių giamai ir labai teigiamai tilto
metų rugpjūčio 27-30 d. ben stovėjimo aikštelių statybą statybą vertina 81 proc.
drovei „Baltijos tyrimai” atli miesto centre, projektą par miesto gyventojų. Taip pat
kus reprezentatyvią Vilniaus davus savivaldybės adminis labai gerų vilniečių įvertinimų
gyventojų apklausą. Apklau tracinius pastatus statyti sulaukė ir Gedimino prospek
sa atlikta sostinės savivaldy naują savivaldybės pastatą, to rekonstrukcija bei pože
bės užsakymu, tokio vilniečių Karaliaus Mindaugo tilto minių automobilių stovėjimo
nuomonės tyrimo pageidavo statybą, greitojo tramvajaus aikštelių statyba miesto cen
Vilniaus miesto tarybos nariai.
projektą, golfo laukus su poil tre. Šiuos projektus teigiamai
„Naujausi apklausos re sio zona gyventojams Pilaitėje. ir labai teigiamai vertina po
zultatai parodė, kad vilniečiai
Apie visus šiuos projektus 70 proc. sostinės gyventojų.
domisi ir yra gerai susipažinę žino nuo 71 iki 96 proc. Vil
Golfo laukus, greitojo
su sostinėje pradėtais ir dar niaus gyventojų. Daugiausia tramvajaus projektą, ir pro
planuojamais darbais. Šie re vilniečių buvo susipažinę su jektą pardavus savivaldybės
zultatai įrodo ir Savivaldybės šiuo metu vykdoma Gedimino administracinius
pastatus
veiklos atvirumą ir skaidru prospekte rekonstrukcija (96 statyti savivaldybės pastatą
mą. Džiaugiuosi, kad vilnie proc.) mažiausiai — su Kara sostinės gyventojai vertina
čiai pritaria didžiausiems liaus Mindaugo tilto statyba daugmaž panašiai: teigiamai
Vilniaus mieste įgyvendina (71 proc.) Antroje vietoje pagal juos įvertino atitinkamai 35,
miems projektams ”, — sako gyventojų informuotumą yra 46 ir 42 proc. vilniečių. Ne
Vilniaus
meras
Artūras požeminių automobilių aikšte buvo nė vieno projekto, ku
lių statyba ( 89 proc.), trečioje riam nepritartų daugiau kaip
Zuokas.
Apklausos metu miesto — greitojo tramvajaus projek 45 proc. gyvetojų.
R. Razgaitienė
gyventojams buvo užduoti tas (86 proc.)

Prieš keletą savaičių, maž
daug tuo pačiu metu, kaip
„Williams” paskelbė parduosianti „Mažeikių naftos” kon
trolinį akcijų paketą ir valdy
mo teisę Rusijos bendrovei
„Jukos”, pasklido žinia apie
daugeliui lietuvių emigracijos
bangų, tarnavusios draudos
firmos — Lietuvių katalikų
susivienijimo Amerikoje —
pasirašytą sutartį su stambia
Pennsylvanijoje veikiančia,
slovakių moterų draudos
firma, šiai suteikiant teisę
per-imti LKSA kontrolę. Visa
tai įvyko nelauktai Pennsylvania
valstijos draudos
komisija prieš kelis metus pa
stebėjo LKSA silpnėjimą ir
patarusi jai jungtis su sėk
mingesne draudos firma. Jun
gimosi tikslu prieš ketverius
metus buvo pradėti pasitari
mai
tarp
Susivienijimo
Lietuvių .Amerikoje (SLA) ir
LKSA, tačiau „vestuvėms”
taip ir nebuvo lemta įvykti.
Panašiai kaip amerikiečių
„Williams” firma, pasipelniusi
nutarė Lietuvą apleisti, taip ir
lietuviškojo susivienijimo va
dovybė partneriu pasirinko
geresnį „kraitį” ir LKSA va
dovams geresnius asmeni
nius laimikius teikiančią slo
vakių moterų draudos firmą.
Tautiškumas ir patriotizmas
sprendime rolės nevaidino!
Paskutiniaisiais metais ne
vien išeivijos lietuvių organi
zacija rodo silpnėjimo žymių.
Esama organizacijų, tik popie
riuje tebeegzistuojančių. Vis
dažniau girdime apie šimtme
čio pradžioje įkurtų lietuvių
parapijų bažnyčių, draugijų,
klubų uždaromas duris. Nevisad esame pajėgūs sustab
dyti ar pasipriešinti gyvenimo
padiktuotiems
procesams.
Tautinė pareiga tačiau reika
lauja, kur galime, išeivijos jė
gas stiprinti, ypač ten, kur dar
esama vadovų, suprantančių
svarbą tautinę gyvybę išlai
kyti ir perduoti ateities kar
toms.
Dabartiniu metu išgyve
name darną Amerikos Lietu
vių tarybos (ALTo) ir JAV LBnės santykiuose. Ne taip jau
seniai šių mūsų vadinamų
„veiksnių” aštrokai kovota dėl
išeivijos „valdžios” pirmumo.
Su atgauta Lietuvos neprik
lausomybe reikalai aprimo,
amžiaus našta bei mirtys pra
retino vadovų gretas, naujai
atėjusieji vadovai neturi nei
laiko, nei ryžto tarpusavy ko
voti. Koncentruojamasi Lietu
vai padėti jos siekyje į Šiaurės
Atlanto sąjungą. Pradedam

lopytais stogais, suklypu Rusiją. Trapus kopų peizažas
bėti dar negalima.
Tiesa, įrengta takai į siomis sienomis, pilkais, nebe- visiškai nesiderino su silika
kopas (kai kur — betoniniai, nuvalomai apdulkėjusiais lan tinių
plytų
kazarmomis,
smarkiai kontrastuojantys su gais. Nė gėlelės, nė darželio aptvertomis aklina mūro tvo
Kuršių nerijos gamtos tra aplinkui, nekalbant jau apie ra, nudažyta sovietų kariuo
pumu), viena kita medinė ap kerpamas pieveles ar gėlynus. menės pamėgta aliuminio
žvalgos aikštelė kopose. Bet O jau gatvės, gatvės! Vienos spalva. Ant geležinių vartų iš
tai ko gero ir viskas, ko lauktų duobės ten, kur būta kadaise tolo švietė didelė raudona
atvykėlis-turistas. Nei pado kažkokio grindinio, kitur — žvaigždė — sovietinės praeities
resnės kavinės, nei žmoniškos negrįsti dulkantys keliukai, be simbolis.
Kelias, vedęs į kareivines,
parduotuvės bent maistui nu jokių šaligatvių.
sipirkti, nekalbant jau apie
pasirodė besąs akligatvis, to
Ryškiausias akcentas —
nakvynės namus, užtikti čia
dėl pastebėjęs automobilį ne
kareivinės
neteko. Net ir artimiausia
rusiškais numeriais, greta
Gyvenvietė nedidelė, gal vartų sargybos poste nuobo
degalinė — beveik tik už 50
km, Zelenogradske, buvu būt sulig Preila. Tačiau aišku, džiavęs sargybinis tuojau atgi
kad čia neklesti nei turizmas, jo, pastebimai suaktyvėjo, ne
siame Krante (vok. Cranz).
Pilkopės gyvenvietė suny nei žvejybos verslas, nėra nė slėpdamas aiškaus susidomėjimo
kusi pilna to žodžio prasme. dirbamos žemės. Kaip verčiasi artėjančia mašina. Jau buvo
Nuo prieškario išlikę pastatai, ir iš ko gyvena žmonės šioje bežengiąs iš savo bokštelio,
menantys dar vokiečių laikus, skurdžioje pašlaitėje, galima tad nutariau neapsunkinti
susidėvėję pagrindinai, neaiš spėlioti. Tik kur ne kur pa gyvenimo nei sau, nei kvaršin
ku kada remontuoti, jeigu sitaikė sutikti žmogų, betriū ti galvos sargybiniui, tad tuč
remontuoti iš viso. Soviet siantį aplink savo varganą tuojau apgręžiau automobilį.
mečio architektūriniai intar būstą.
Kavinė — ant ratų
Visiškai kopos papėdėje
pai — kolchozinio tipo silika
pasitaikė
užeiti
Pilkopėje
Daugiau
pasisukinėjus po
tinių plytų dėžutės, žiauriai
sudarkiusios
istorinį
ir įkurdintą karinį dalinį. Grei gyvenvietę, vis dėlto teko pa
architektūrinį krašto audinį, čiausiai tą patį, kurio vyrai stebėti vieną kitą ir palyginti
— irgi, atrodo, bebaigiantys taip rūpestingai mane patikri šiuolaikiškai įrengtą ar naujai
savo dienas: lopytais nesu no prie sienos, įvažiuojant į pastatytą namą. Bus daugiau

Juodkrantėje.

Seselių kazimieriečių Čikagoje vadovaujamos Maria gimnazijos moksleivės praėjusios savaitės pirmadienį,
rugsėjo 9 d., turėjo progą susitikti su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum ir išklausyti jo kalbos Lietuvos
užsienio politikos bei saugumo temomis, pasakytos InterContinental viešbutyje. Gimnazistes palydėjo kazimierietės seselės: Margaret Zalot (Maria gimnazijos prez.), Salvatore Ciuscytė, Mary Balkus; kartu vyko ir gimna
zijos talkininkė Gina Lazarro. Nuotraukoje su Lietuvos prezidentu (iš kairės): Alina Šumskaitė, Eiva Marozaitė,
Diana Čepsytė ir Dijana Salinaitė.

,Dujotekana” bendrovei, kad
ir už mažesnius įnašus. Bet
įmonė būtų likusi lietuvių ži
nioje ir ją valdytų lietuviai. Ži
noma, rusai, perėmę Kauno
elektrinę, tuojau pakels varto
tojams elektros kainas, ir vi
sus pelnus išveš į „plačiąją
tėvynę”.
Mūsų dabartinė vyriausy
bė numačiusi ir toliau tęsti
įmonių privatizaciją. Būtų
puiku, jeigu tos įmonės iš
valdžios žinios pereitų į
atskirų asmenų, ar jų sudary
tų bendrovių ar kooperatyvų

nuosavybę. Tačiau, jeigu ir
toliau jos vienu ar kitu būdu
teks rusams, tai ta „prichvati
zacija” gali Lietuvai atnešti
didelių bėdų. Šias įmones
tvarkyti rusai atsiųs savo
inžinierius ir administrato
rius. O jie drauge atsiveš ir
savo žmonas, sekretores ir
pan. Pagal dabar Seimo priim
tus įstatymus, jie visi iš pir
mos
dienos
gaus
visas
Lietuvos pilietines teises.
Čia būtų pravartu prisi
minti Rusijos valdovo Putin
žodžius. Kai buvo svarstomas

NATO plėtimo reikalas, Putin
pasakė, kad jam tas nėra taip
svarbu. Jis sakė, kad jie nema
no kada nors į Baltijos šalis
vėl įvesti karines jėgas. Ru
sams to daryti nėra reikalo.
Jie Lietuvą gali pavergti eko
nomiškai. Ir šį mūsų valstybės
pavergimą jie šiandien su Lie
tuvos vyriausybės pagalba
sėkmingai vykdo. Tai taip
liūdnai, iš tolo žvelgiant, atro
do dabartinės Vyriausybės
vykdoma „prichvatizacijos”
politika...

VERTINA MIESTE VYKDOMUS PROJEKTUS

suprasti svarbą veikti kartu,
išeiviją cementuoti svar
biausiųjų uždavinių atlikimui.
Pradedama įsisamoninti, kad
naivu išeivijai tikėtis apčiuo
piamos pagalbos bei paramos
iš neprikausomos Lietuvos.
Ten šiandien kyla balsai prieš
bet kokį lietuviškosios išeivi
jos rėmimą, nesvarbu, ar tai
būtų lietuvybės salelės Ka
raliaučiaus krašte ir Gudijoje,
ar pusšimtį metų išgyvenusi
Vasario 16-osios gimnazija
Vokietijoje. O ką bekalbėti
apie paramą Amerikos lietu
viams!
Jei šie balsai girdisi
šiuo metu, kai išeivija savo
rankose turi svarbų „kozirį”
Lietuvos pakvietimui į NATO,
kokios galimybės, kad su išei
vija bus skaitomasi, Lietuvai
įstojus į tarptautines struk
tūras ir sustiprinus ekonomi
nę bazę savoje valstybėje?
Š. m. rugsėjo 21-22 d.
Washington, D.C., įvyks JAV
LB XVI Tarybos trečioji sesija.
Mano, kaip JAV LB Krašto
valdybos pirmininko, pateik
toje ataskaitoje — pranešime,
esu paprašęs JAV LB Tarybos
įgaliojimo Krašto valdybai
pradėti pirminius pasitarimus
su Amerikos Lietuvių taryba,
abiejų institucijų susivieniji
mo tikslu. Sąmoningai panau
dojau senosios emigracijos
lietuvių nukaltą žodį „susivie
nyti”, nes jis tiksliai apibrėžia
tai, ko norima siekti: sujungti
į vienumą, sukurti sąjungą.
Atkreipiau
JAV
LB
Tarybos narių dėmesį, kad tai
bus ilgokai užtrunkantis pro
cesas, reikalaująs abipusės
kantrybės, takto, diplomati
jos, praeities „nuoskaudų”
primiršimo ir kantraus skun
dų išklausymo. Nelengva bus
rasti tinkamą formulę suvesti
organizacijų pagrindu sukurtą
ALTą ir individo asmens pa
grindu veikiančią JAV LB.
Taip pat nėra aišku, kaip
ALTą sudarančios organizaci
jos pažiūrės į JAV LB-nės
tiesiamą draugiškumo ranką?
Viltį teikia dabartinio ALTo
centro valdybos pirmininko
Sauliaus Kuprio privačiai
reikšta nuomonė, kad laikas
yra pribrendęs ieškoti arti
mesnio ALTo ir JAV LB-nėš
suartėjimo.
Bandyti tartis skatina
noras išeiviją išlaikyti stiprią
ir gyvastingą. „Susivienyda
mi” sukurtume daugelį pažiū
rų kartų ir emigracinių „ban
gų” apjungiančią išeivijos ins
tituciją. O tai laiduotų išeivijai
kur kas šviesesnę ateitį ir
didesnį Lietuvos dėmesį.

B. Kronienės nuotr.
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Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 erevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
______ PASAULYJE
__

RYŠYS IR SANTYKIS
i

Kun. Valdas Aušra
Šešioliktas sekmadienis po
Sekminių 2002.08.09. Pamokslas
sakytas Ziono Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Bažnyčioje, Oak Lawn.

• Mato 18:15-20: „Jei tavo
brolis tau nusikalstų, eik ir
bark jį prie keturių akių. Jei
jis paklausys, tu laimėjai savo
brolį. O jei nepaklausytų,
pasiimk su savimi dar vieną
ar du, kad visa byla remtųsi
dviejų ar trijų liudytojų paro
dymais. Jeigu jis ir jų nepa
klausytų, pranešk bažnyčiai.
O jei nepaklus nė bažnyčiai,
tebūnie jis tau kaip pagonis ir
muitininkas. Iš tiesų sakau
jums: ką tik surišite žemėje,
bus surišta ir danguje, ir ką
atrišite žemėje, bus atrišta ir
danguje”. „Ir dar sakau jums:
jeigu kas iš jūsų susitars
žemėje dviese melsti kokio
dalyko, jiems mano dangiška
sis Tėvas jį suteiks. Kur du ar
trys susirinkę mano vardu,
ten ir aš esu tarp jų”.
Brangieji Viešpatyje Kris
tuje, prieš porą dienų 11 TV
kanalas rodė gana įdomią
laidą. Laidos temą, kiek
supratau, buvo apie mūsų
visų ryšį — tarpusavio ryšį.
Laida buvo sudėta iš atskirų
dalių, kurias ruošė ir vedė
skirtingi TV žurnalistai. Mane
suintrigavo viena dalis, kur
žurnalistas animacijos pagal
ba atpasakojo daugeliui gana
gerai iš istorijos žinomą
momentą — Julijaus Cezario
nužudymą. Rodomi nupiešti
vaizdai ir girdime komentato
riaus balsą, pasakojantį apie
paskutines Romos imperijos
vadovo gyvenimo minutes, kai
jis lipa Romos Senato laiptais
ir senatorių yra užbadomas
peiliais. Suokalbininkų tarpe
yra jo geras draugas Brutas.
Suskamba paskutinieji impe
ratoriaus žodžiai: „Brutai, tu
taip pat?!”, kurie istoriko bendraamžiaus žodžiais sim
boliškai galėjo nurodyti Bruto
ateitį (jis taip pat buvo
nužudytas); ir Julius Cezaris,
giliai atsidusęs, miršta.
Istorija daug kam žinoma.
Kyla klausimas: ką bendra ji
turi su TV laidos tema apie
mūsų visų tarpusavio ryšį? Ką
bendra ji turi su šia diena ir
šia vieta, su šiomis pamal
domis? Komentatorius parodo
mums gana netikėtą ryšį tarp
Cezario nužudymo ir mūsų,
t.y. žmonių, gyvenančių šian
dien. Pasirodo, kad paskutinis
Cezario atodūsis turėjo, nors
ir be galo didelį, tačiau baigti
nį molekulių skaičių, kurios
oro judėjimo nešamos, paskli
do po visą pasaulį: kai kurios
nukrito į jūrą, kitas įsiurbė
augalai, kitas, kaip teigė TV
žurnalistas, remdamasis moks
liniais tikimybės apskaičiavi
mais, įkvėpiame mes — tada
ir net šiomis
dienomis
gyvenantys žmonės. Jo mintis
yra ta, kad mes net neįsivaiz
duojame kiek daug yra būdų,
mus
visus
tarpusavyje
surišančių į netikėtą ryšį.
Mus,, gyvenančius šiandien
vienas su kitu, ir mus, gyve
nančius šiandien su mūsų pro
tėviais, gyvenusiais net prieš
kelis šimtmečius ar tūkstant
mečius.
Dar vieną mūsų tar
pusavio ryšio pavyzdžių man
pakužda mano pirmoji profesi
ja — biologija. Mokslininkai
yra nustatę, kad kiekviename
žmoguje yra 15 kartų protėvių
genų. Jeigu mes skaičiuosime,
kad karta vidutiniškai keičia
si kas 25 metai, tai lengvai
apskaičiuosime, jog net mano
protėvis, gyvenęs daugiau nei
prieš 600 metų, palieka gene

tinį kodą manyje. O žmonių,
kurie turi genetinės įtakos
man, kaip biologiniam viene
tui, yra šimtai tūkstančių. Tai
yra gana lengva apskaičiuoti:
aš turėjau du tėvus, jie
kiekvienas turėjo irgi po du
tėvus ir t.t. Mano apskaičiavi
mais, pažvelgus tik į šešiolika
kartų atgal, mano, kaip žmo
gaus, kūryboje turėjo dalyvau
ti 65,536 žmonės. Aš jau
nebeskaičiavau iki visų 25
kartų. Apmąstant tą mūsų
ryšį su praeities kartomis,
pasidaro visai suprantamas
Albert
Einstein
posakis:
„Skirtumas tarp praeities,
dabarties ir ateities yra tik iliuzi
ja, net ir tokia stipri, kokią
mes turime”.
Apmąstant šitą, tarp žmo
nių esantį, ryšį, kuris gyvuoja
ne tik dabartinio laiko plotmė
je, bet veda ir giliai į praeitį,
visai suprantamai suskamba
Lawrence Stookey mintis
(Calendar: Christ’s Time for
the Church), jog „būti krikš
čioniu, reiškia žinoti ir gyven
ti pagal įsitikinimą, kad visa
žmogiškoji šeima pastoviai
yra laiko ir amžinybės kryž
kelėje”.
Tikriausiai lietuvių tarpe
gyvas šmaikštus posakis, kad
Lietuva yra pusbrolių respub
lika, turi gana rimtą pagrindą.
Kam aš tą viską pasakoju?
Šią visą savaitę TV ekrane
mes matome, radijo laidose
girdime vieną ryškiausią ir
pagrindinę temą — Amerika,
o ir visas pasaulis, po 2001
metų rugsėjo 11 dienos tra
gedijos. To meto tragiški
įvykiai nėra vien tik nekaltai
žuvusiųjų ir jų šeimų reikalas
— jie skaudžiai palietė ir kitų
šios šalies gyventojų gyveni
mus. Ir ne tik palietė, bet ir
radikaliai pakeitė daugelio
žmonių gyvenimus. Dar dau
giau, tragiškieji rugsėjo įvy
kiai parodė, koks mažas yra
pasaulis ir kaip tampriai jame
gyvenantieji yra tarpusavyje
surišti: žuvusiųjų tarpe buvo
keliasdešimties tautybių žmo
nių; po tragedijos įvairiau
siomis išraiškos priemonėmis
parodė savo paramą Amerikai
beveik visos pasaulio valsty
bės;
Amerikos
atsakas
sujungė daugelio tautų žmo
nes kovai prieš terorizmą,
palietė ir pakeitė gyvenimą
Afganistane, Pakistane, Indi
joje, Irane, Irake, Saudi Ara
bijoje, net Rusijoje, jau ne
kalbant apie pačią Ameriką ir
artimiausius šios šalies rė
mėjus Europoje bei kitur. Tie
siogiai karo veiksmai prieš
teroristus, jų grupelių perse
kiojimas Europoje, čia ir net
Filipinuose; jų finansinių
pasipelnymo šaltinių ieškoji
mas ir užkirtimas. Viskas
tiesiogiai rodo, koks mažas ir
tarpusavyje tampriai susijęs
yra šis pasaulis. Ar galime
teigti, kad ne tik Lietuva yra
švogerių kraštas?!
Šios dienos Evangelija
kalba apie mūsų tarpusavio
ryšį: „Jei tavo brolis tau
nusikalsta, eik ir bark jį prie
keturių akių. Jei jis' pa
klausys, tu laimėjai savo brolį.
O jei nepaklausytų, pasiimk
su savimi dar vieną ar du, kad
visa byla remtųsi dviejų ar
trijų liudytojų parodymais.
Jeigu jis ir jų nepaklausytų,
pranešk bažnyčiai. O jei
nepaklus nė bažnyčiai, te
būnie jis tau kaip pagonis ir
muitininkas”. Šie žodžiai
skamba kiek netikėtai Kris
taus Evangelijos kontekste.
Paprastai mes juos priimame,
kaip instrukciją, kuri nurodo,
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Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
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Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky
Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Downers Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355
greitkelio, Maple ir Walnut gatvių
kampe. Tel. 630-515-8706.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.
Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rajone.
Skambinti
tel. 847-295-0405,
po 6 v.v.
Reikalingi mūrininkai ir
pagalbiniai darbininkai.
Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.

{VAIRIOS PASLAUGOS
ELEKTROS
Neseniai Maria gimnazijos mokytojos ir moksleivės dalyvavo iškilmėse, pašventinant ypatingą ąžuoliuką, paso
dintą Maria gimnazijos sodelyje. Ąžuoliukas, jau stambokas ąžuolas, yra išaugintas iš Stelmužės ąžuolo gilės,
atvežtos iš Lietuvos. Prie medelio prikabinta lenta, nusakanti jo garbingą kilmę. Mąria gimnazijai, Marąuette
Parke, Čikagoje, jau 91 metus vadovauja Šv. Kazimiero seselės. Ją lanko ir nemažai lietuvaičių, pastaruoju metu
atvykstančių iš Lietuvos.
į

kaip mes turime elgtis su
nepaklusniaisiais, su bažny
čiai ir visai krikščioniškąjai
bendruomenei nusikaltusiais
žmonėmis. Tačiau, iš arčiau
pažvelgus, mes negalime
nepastebėti, kad Evangelija
mums pateikia daug didesnės
ir reikšmingesnės šio teksto
reikšmės, nei prasikaltusiųjų
sudrausminimo
priemonė.
Tekstas mus kviečia ne tik
paprasčiausiai
priklausyti
parapijai — krikščioniškajai
bendruomenei, bet taip pat
prisiimti atsakomybę už tuos,
kurie jai priklauso.
Jėzus kviečia prisiimti ir
padėti tiems, kuriems reikia
pagalbos. O tai reiškia pagal
bą' žmogfii, ’kad jis/ji pa
sitaisytų. Mes turime siekti
susitaikymo ir tas mūsų noras
susitaikyti yra mūsų siekis
pagelbėti broliui ar sesei
Kristuje jo/jos tikėjimo gyve
nime. Mes tai darome supras
dami, kad mes tuo pačiu metu
esame ir nuodėmingi, ir tie,
prieš kuriuos tos nuodėmės
yra daromos. Mes nesame
vieninteliai tiesos nešėjai ir
saugotojai, mes nesame tie,
kurie geriausiai supranta, kas
gera ir kas bloga. Šiandien
mano brolis prasikalto prieš
mane ir aš atėjau jam tai
pasakyti; jis nekreipė dėmesio
į mano perspėjimą — aš
ateinu su liudininkais. Jis
toliau ignoruoja mane —
pateikiu mūsų nesutarimus
spręsti susirinkimui.
Aš tai darau ne vien todėl,
kad mano tikėjimo ir ben
druomenės
brolis
mane
įskaudino, bet ir todėl, kad
man rūpi mano santykis su
juo, kad aš noriu atstatyti
gerus santykius, turėtus iki
šiol. Aš tai darau supras
damas, kad pats būdamas
nuodėmingas, rytoj aš pats
galiu parklupti, paveiktas
savo silpnumo. Aš tai darau,
ne norėdamas parodyti savo
teisumą, bet mylėdamas savo
artimą ir norėdamas, kad jis
suprastų savo parklupimą. Aš
tai darau vėl ir vėl iš naujo,
kol jis nesupranta savo klai
dos.
Šiandien mes esame labai
greiti teisti — jis neklauso
manęs, tai aš daugiau nebe
bendrausiu su juo — taip aš
nutraukiu savo ryšį su savo
artimu. Mes elgiamės dar
prasčiau — jis man prasi
kalto, tai aš, net nebandęs
atstatyti savo bendrystės su
šiuo artimuoju, puolu jį
bausti, kartais net fiziškai
naikinti. Atrodo, kad ir šian
dieninis Evangelijos tekstas
tam pritartų: „Jeigu jis ir jų
nepaklausytų,
pranešk
bažnyčiai. O jei nepaklus nė
bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip
pagonis ir muitininkas. Iš
tiesų sakau jums: ką tik

ĮVEDIMAI-PA TAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.
ji: M „ * AUIDM0B0 NAMŲ, SVEIKAKIS IR
GYVYBESDRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654
Kazimierietė sės. Perpetua prie Stelmužės ąžuolo vaikaičio, augančio
Maria gimnazijos sodelyje. Ąžuolas išaugintas iš Stelmužės ąžuolo-gilės,' ™
atvežtos iš Lietuvos.

surišite žemėje,'bus surišta ir
danguje, ir ką atrišite žemėje,
bus atrišta ir danguje”.
Petrui taip pat tikriausiai
nebuvo aišku, kiek turi tęstis
šis pokalbių procesas, todėl jis
ir paklausė Viešpaties (Mato
18:21): „Viešpatie, kiek kartų
turiu atleisti savo broliui, kai
jis man nusikalsta? Ar iki sep
tynių kartų?” Ir jis išgirdo iš
vėžių išmušantį atsakymą
(Mt. 18:22): „Aš nesakau tau
— iki septynių, bet iki septy
niasdešimt septynių kartu”.
Kiek kartų? Visados, skel
bia Viešpats... Mes nustem
bame ir išsižiojame, netekę
amo... O ta kalba apie nepa
klusniųjų laikymą pagonimis
ir mokesčių rinkėjais? Ko gi ji
verta?
Po truputį pradedame
mąstyti ir lyg ryto saulė nu
švinta apsireiškimas — juk
Viešpats Jėzus atėjo pas pago
nis ir muitininkus; Jis atėjo
pas tuos, kurie suprato, kad
nei patys, nei kiti nebegali
jiems padėti, nebegali jų

išvesti į išganymo ir išsigel
bėjimo kelią. Juk Viešpats
Jėzus numirė ant kryžiaus ne
už teisiuosius, bet už nuodė
minguosius; juk Kristų mes
atrandame ten, kur du ar trys
yra susirinkę jo vardu.
Ir čia viskas vėl persipina,
ir kyla dar daugiau klausimų,
į kuriuos atsakymai iššaukia
kitus klausimus ir t.t. Viena
aišku: viskas ir visi esame
tampriame ryšyje. Nebėra
praeities ir nėra ateities —
viskas vyksta dabar ir čia (gy
venimas laiko ir amžinybės
kryžkelėje); viskas yra neišar
domame sąryšyje; viskas yra
vienas Dievo sukurtas pasau
lis.
Šiandien bekvėpuodamas,
kaip teigė mano anksčiau mi
nėtas TV žurnalistas, aš galė
jau įkvėpti molekulę nužudyto
Julijaus Cezario paskutinio
atodūsio. Gal šiandien bekvė
puodami mes įkvepiame dale
lę ir Viešpaties Jėzaus pasku
tinio atodūsio, atsklidusio nuo
kryžiaus medžio?

EUCHARISTIJA IR IŠPAŽINTIS
Gegužės 15 d. buvo paskelb
tas Dvasininkijos kongregaci
jos prefekto kardinolo Dario
Castrillono Hoyoso laiškas
birželio 7 d. švenčiamos . Pa
saulinės maldų už kunigų
šventumą dienos proga. Laiš
ke pabrėžiama, jog Bažnyčiai
ir žmonijai šiandien ypač rei
kia malonės, nuskaistinimo ir
taikos. Teisingumas be malo
nės niekada neišspręsiąs ky
lančių individualių, bendruo
meninių, nacionalinių ir tarp
tautinių konfliktų. Todėl kuni
gams privalu pirmutiniams
„gerti iš dieviškosios malonės
šaltinio, gausiai trykštančio iš
Eucharistijos ir Atgailos sak
ramentų”. To nedarydamas,
kunigas, pasak kardinolo, blo
gio akivaizdoje panirs į naktį
ir pasiklys etinėje bei dvasi
nėje tamsoje. Tam pasiprie
šinti ir to išvengti galima tik

padedant dieviškajai malonei.
Kad kunigai butų tokie, kokie
jie turėtų būti pagal savo pa
šaukimo reikalavimus, būti
nas kasdienis atsivertimas.
Kardinolas pažymi, kad
šiuolaikinėje visuomenėje ku
nigas gali jaustis izoliuotas ir
apleistas. Todėl būtina ugdy
tis tvirtą bendruomeniškumo
jausmą. Vyskupams siūloma
reguliariai lankyti savo kuni
gus ir „praleisti su jais keletą
dienų”. Tokiu būdu jie galėtų
geriau suprasti savo kunigus
bei suvokti jų sunkumus kas
dienėje parapijos pastoraci
joje. Kardinolas Castrillonas
išreiškė viltį, kad jo laiškas
parodys, koks svarbus šiais
laikais kasdienis atsivertimas,
nes „negali nusivilti tas, kuris
yra pašauktas Dievo ir kuris
visiškai pasitiki jo malone”.
BŽ

Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.
Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353;
847-507-4074 (mob.)

SIŪLO IŠNUOMOTI
Oak Lawn išnuomojamas 4
kambarių, 2 mieg. butas su šiluma.
Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė.
Šalia teniso kortai ir baseinas.
First Rate Real Estate, 773-7672400, Aušra Padalino.

Išnuomojamas gražus 2
miegamųjų butas vyresnio
amžiaus žmonėms į vakarus
nuo Marąuette Parko.
Tel. 708-656-6599.
Brighton Park išnuomojamas 2
mieg. butas 1 ar 2 vyresnio amžiaus
žmonėms. Naujas kilimas, šaldytuvas,
dujinė viryklė. Nerūkyti ir be
gyvulėlių. Tel. 773-624-1542,
708-485-4961, palikti žinutes.
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Kunigas Stanislovas Gai kolegijoje Vilniuje, iš kur buvo
delis gimė 1914 m. liepos 28 išsiųstas 2 metams į Galiciją,
Latvijoje, netoli Daugpilio, Lenkijoje, atlikti naujoko sta
Skaistės valsčiuje. Jo tėvai — žo. Ten būdamas, metus studi
Kazimieras Gaidelis ir Ve javo filosofiją Krokuvoje, bet,
ronika Milašiūtė — susilaukė užėjus karui, grįžo atgal
aštuonių vaikų, kur Stanislovas Rygon, kur baigė filosofiją ir
buvo ketvirtas iš eilės. Kilimo tris teologijos kursus Rygos
iš
Švenčionių apskrities, latvių universitete.
Daugėliškio valsčiaus, aplin
1944 m. rugpjūčio 2 d.
kybių verčiami jie iškeliavo ir buvo
įšventintas
kunigu
įsikūrė Latvijoje, netoli Daug latvių
vyskupo
Juozapo
pilio, o Kazimiero brolis Kris Rancans. Studijoms baigti
tupas pasiliko gyventi Šven Jėzuitų ordino buvo išsiųst&s į
čionyse.
Berchmanso kolegiją prie
Gaidelių šeima visu žiau Muencheno. Studijas baigęs,
rumu pajuto komunistų galią. buvo paskirtas latvių dvasi
Vyresnysis sūnus Robertas niams reikalams DP stovyk
1941 m. suimtas, kalinamas lose, o nuo 1950 m. Australijos
Daugpilyje, ištremtas į Kras išeivių sielovadai. Pirmuosius
nojarską ir 1942 m. už „prieš 18 metų Australijoje praleido
valstybinę veiklą” Janisejsko Sydnėjuje, kartu eidamas
lageryje sušaudytas. Motina Brisbanės ir Newcastle lietu
su kitais dviem vaikais buvo vių kapeliono pareigas.
ištremta į Sibirą, kur, išver1968 metais ordino vyres
gavusi aštuonerius metus, grį nybės skiriamas, jis tapo
žo į Latviją. Tėvas Kazimieras latvių kapelionu Melbourne,
nesulaukė bolševikmečio ir kur jo veikla siekia jau per 20
mirė 1924 m.
metų, kartais bendradarbiau
Auginti didelę šeimą be damas su lietuvių kapelionu.
tėvo buvo nelengva, bet lietu
T. Stasys Gaidelis dešimt
viška ir katalikiška dvasia mečius redagavo ir leido
šeimoje neužgęso. Nesant arti Australijos latvių katalikų
katalikiškos mokyklos, Sta žurnalą „Gredzens”, buvo
nislovas buvo atiduotas į „Laiškų lietuviams” platinto
Kraslavos lenkų šešių klasių jas Australijoje. Po Atgimimo
mokyklą, kurią baigė 1920 m. išspausdino latviškos mal
Po to sekė dvejų metų Rygos daknygės 12,000 egz. ir kitas
lietuvių gimnazija, kur jis knygas siuntė į Latviją, kurią
priklausė ateitininkams. Mokslą 1993 m. aplankė. Nuolat ke
turėjo nutraukti, kai jo vyres liaudavo po Australijos mies
nysis brolis Robertas buvo tus, patarnaudamas latviams
pašauktas privalomai karo ir lietuviams. Padėjo rinkti
tarnybai. Teko administruoti lėšų Jaunimo centro Čikagoje
ūkį. Į Rygą nebeturėjo galimy statybai, nuolat remdavo t. D.
bės grįžti, tad teko lankyti ir Slapšį Indijoje. Kas mėnesį
1934 m. baigti Kraslavos lat rašydavo Maldos apaštalavi
vių valstybinę gimnaziją.
mo skiltelę, rimties skilteles
Augdamas sveikoje dva Australijos lietuvių spaudoje
sinėje savo šeimos aplinkoje, — „Tėviškės aiduose” ir „Musų
Stanislovas pasirinko dvasinį pastogėje”. Kapelionaudavo
gyvenimą. 1934 m. baigęs ateitininkų ir skautų stovyk
gimnaziją, įstojo į Rygos ku lose. Susilpnėjus sveikatai,
nigų seminariją, iš kurios po nuo 1998 m. gyveno Nazareto
metų perėjo į vienuolišką slaugos namuose, kur jį lanky
gyvenimą pas jėzuitus. 1935 davo tiek latviai, tiek lietuviai.
m. priimtas į jėzuitų nau
Mirė 2002 liepos 25 d.
jokyną Šv. Kazimiero Jėzuitų Melbourne.
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Trumpai apie viską
(Naudojantis „LteVuvoa ryto” (LR), „Lietuvos žinių"

„Kauno dienos" (KV), „Klaipėdos” (K) „Valstybės žinių'
Eltos informacijomis)

„Respublikos” (R),

) dienraščių, BNS ir

Prezidento
rinkimuose dalyvaus Seimo vadovas
Atkelta iš 1 psl.

„Neturiu pretenzijų tapti
dar vienu Lietuvos gelbėtoju.
Šiandien mes turime apginti
tais, kas pasiekta ir suteikti
naują pagreitį mūsų šalies
sėkmingam vystymuisi. Už
tikrinti saugumą visiems ir
galimybes kiekvienam”, teigė
A. Paulauskas. Pasak jo,
prezidentas turi būti „ener
gingas, žinantis valstybės tik

slus, galintis juos įgyvendin
ti”.
Socialliberalai skeptiškai
įvertino galimybę paremti sa
vo bendrininkų socialdemok
ratų kandidatą į prezidentus,
Seimo pirmininko pavaduoto
ją Vytenį Andriukaitį.
Tačiau A. Paulauskas pa
žymėjo, jog prezidento rin
kimų kampanijoje su V. And
riukaičiu nežada konfrontuoti.

Prokuratūrai siūloma įvertinti
R. Pakso veiksmus
krikščionis
demokratas Artūras Vazbys.
Jis pažymėjo, jog kreipimąsi
pasirašė kaip partijos, re
miančios dabartinio preziden
to Valdo Adamkaus kandida
tūrą į prezidentus, atstovas.
A. Vazbys teigė, jog 1999
metais R. Pakso vyriausybei
perėmus derybas su JAV ben
drove „Williams” dėl investici
jų į „Mažeikių naftą” (MN),
buvo padidintas sutarčių pro
jektuose numatytas valdymo
mokestis, kurį amerikiečių
bendrovei turėjo mokėti Lie
tuva. Pasak jo, dėl šių pakei
timų per 3 metus buvo sumo
kėta apie 90 mln. litų valdymo
mokesčių daugiau, negu būtų
sumokėta pagal ankstesnes
sąlygas. „Tai yra labai konk
retus pagrindas prokuratūrai
pasiaiškinti, ar nebuvo nusi
kaltimo sudėties ar sąmonin
go veikimo, kad mūsų valstybė
patyrė apie 90 mln. litų nuos
tolį”, teigė parlamentaras.
~_:1999 m. spalį, nepritarda
mi „Mažeikių naftos” privati
Atkelta iš 1 psl.

zavimo sutartims su ,,Williams”, atsistatydino ūkio mi
nistras Eugenijus Maldeikis,
finansų ministras Jonas Lion
ginas, o vėliau ir pats R. Pak
sas. Tačiau tai nesutrukdė pa
sirašyti sutarčių su ,,Williams”. Jas pasirašė laikino
sios premjerės Irenos Degu
tienės kabineto ministrai Si
gitas Kaktys ir Rimantas Di
džiokas.
„Kodėl paskutiniu mo
mentu buvo sustabdytas pasi
rašymas? Gal buvo spaudimas
iš tuometinės ‘Mažeikių naf
tos’ vadovybės, o gal iš Rusijos
bendrovės ‘Lukoil’?”, į šiuos
klausimus, liberalo Rimvydo
Vaštako nuomone, prokuratū
ra taip pat turėtų duoti atsa
kymus.
Lietuvos generalinis pro
kuroras A. Klimavičius Seime
pranešė davęs nurodymą ap
klausti buvusius konservato
rių vyriausybės narius, kurie
prisidėjo prie sutarčių su
„Williams” rengimo bei prita
rė jų pasirašymui.
(BNS)

* Pirmą kartą po dauge
lio metų Kalvarijoje nevyks

miesto šventė. Jai pasiprie
šino Kalvarijos bažnyčios ku
nigas Raimondas Žukauskas.
Garbės kanauninkas kunigas
įsitikinęs, kad šventės trikdo
atlaidų rimtį ir atitraukia
žmones nuo bažnyčios. (R, Elta)

*
Izraelio
kompanijai
„Godot” pareiškus norą

Lietuvoje statyti 12 mln. litų
vertės lašišų perdirbimo ga
myklą, netrukus konkrečius
pasiūlymus pateikė Klaipėdos
laisvosios ekonominės zonos
(LEZ) valdytojai. Pradėjus
kalbėti apie statybos darbus
uostamiestyje, potencialūs in
vestuotojai susidomėjo Kauno
LEZ. Nors teigiama, jog Klai
pėdos LEZ pasiūlymas geres
nis, tačiau Izraelio kompanija
prabilo apie didesnę tikimybę
gamyklą statyti Kaune. Ta
čiau Izraelio verslininkai no
rėtų įsigyti, o ne nuomoti
žemę. Tad galimi investuoto
jai bei LEZ valdytojai laukia
įstatymo pataisos, leidžian
čios juridiniams asmenims
LEZ teritorijoje įsigyti žemę.
* Alytaus miesto savival
dybės vadovai Švietimo ir

socialinių reikalų departa
mento Kultūros ir sporto sky
riaus vyresniuoju specialistu,
vadovaujančiu jaunimo veik
lai, įdarbino trigubą pilietybę
— Europos Sąjungos, Didžio
sios Britanijos ir Australijos
— turintį 62 metų Peter Eyre.
Užsienietis nemoka lietuvių
kalbos ir neturi aukštojo iš
silavinimo.
(LŽ, Elta)

URUGVAJAUS LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS
2001-2002 M. VEIKLA
Visuomeninė veikla

niai būna visokio amžiaus.
mus rimtai liečianti jaunimo
Juos mokome pagal poreikius. emigracija į kitas šalis, ieš
Dauguma ateina pavieniui į kant darbo, geresnių pragyve
pamokas, o kai kurie mokosi nimo sąlygų. Kas labai, ypač
grupėse. Iki šiol susidomėju šiais pastaraisiais laikais, jau
sių buvo per 20, iš kurių visą drenuoja ir taip skystą mūsų
paskirtą kursą baigė nedaug. aktyvistų skaičių — telkinio
Be to, dar yra ir vaikų, kurie ateitį pastato ant sunykimo
labai pamažu mokosi, jų yra briaunos.
Dėkojame Pasaulio lietuvių
apie 30, tarp jų 4 iki 12 metų
amžiaus.
Šitos
pamokos Bendruomenei, Lietuvių fon
mums labai reikalingos, ka dui, Tautinių mažumų ir Išei
dangi tai yra vienintelis būdas vijos departamentui bei ki
išlaikyti lietuvių kalbą tarp toms lietuviškoms organizaci
pačių urugvajiečių ir bend joms, kurios visada prisimena
raujant su užisenio lietuviais. ir mus remia.
Atlikti nekilnojamo turto
priežiūros darbai

Turimo vasarnamio remon
tas;
draugijos būstinės remontas
ir užlaikymo darbai;
įvairių valdžios reikalauja
mų leidimų išrūpinimas klubo
veiklos habilitacijai gauti ir
panašių reikalų tvarkymas.
Svarbiausios problemos

Nuolatinai mažėjantys daly
vių skaičiai draugijos rengi
niuose;
ekonominės bėdos;

Urugvąjaus Lietuvių
kultūros draugija
Urugvajaus Lietuvių
jaunimo sąjunga

LIETUVIAI MĖGO
RADIJĄ...
Atkelta iš 2 psl.

Tuos 1,000 dol. paskyrėm Vil
niaus radijui, kurio siųstuvas
buvo labai blogas. Tai buvo
spalio mėn., o 1991 m. sausį
atėjo sovietinė kariuomenė ir

* Lietuvos tekstilininkų
kolegos iš Rusijos ir Uzbe

kistano norėtų kurti bendras
įmones, šių šalių verslininkai
siūlo naudoti jų žaliavą ir
darbo jėgą, iš lietuvių jie
norėtų dizaino ir galimybės
naudotis įmonės ženklu rinko
darai vystyti. Lietuvos apran
gos ir tekstilės įmonių asocia
cijos prezidentas Jonas Kar
čiauskas sako, kad tokia gali
mybė bus svarstoma. Jau da
bar kai kurios įmonės, atlikdamos užsienio firmų užsaky
mus, dalį gamybos perkelia į
Baltarusiją, Kaliningrado sri
tį. Tuo tarpu eksportuoti į Uz
bekistaną Lietuvos verslinin
kai kol kas neskuba, nes leng
niuje vykusio koncerto me vosios pramonės įmonės iki
tu buvo nužudytas nepilna šiol neatgauna 2,5 mln. JAV
metis, sostinės meras Artūras dolerių skolos už anksčiau į
Zuokas nutarė nebeišduoti lei šią šalį eksportuotas prekes.
dimų masiniuose renginiuose
* Prancūzijos Bonne
prekiauti alumi ir kitais alko ville miesto kalėjime laiko
holiniais gėrimais. Aludarių ma Lietuvos pilietė Edita
asociacijos prezidentas Aud Rumšienė rugsėjo 13 d. susiti
rius Vidžys tai pavadino karš ko su savo trimis mažame
takošišku sprendimu. Tačiau čiais vaikais. Į susitikimą Ita
jis pritaria A. Zuoko siūlymui lijoje gyvenančius vaikus —
griežtinti prekybininkų atsa sūnus aštuonerių Raimondą
komybę nepilnamečiams par ir septynerių Liną bei ketvedavus alkoholį. Vilniaus me rių dukrelę Rasą — atlydėjo
ras yra pareiškęs ketinąs Rumšų šeimos draugai ir du
kreiptis į Seimą su pasiūlymu Lietuvos garbės konsulai. E.
priimti įstatymo pataisas — Rumšienė savo vaikų nematė
numatyti galimybę įmonėms, nuo liepos, kai ji išvyko į
pardavusioms alkoholio nepil Prancūziją. E. Rumšienė buvo
namečiams, atimti prekybos sulaikyta liepos 28 d. ir vėliau
leidimus.
įkalinta, kai muitinės parei
* „Lietuvos telekomo”
gūnai jos automobilyje rado
generalinis direktorius Tapio Parma pareiškė, kad Ry įvairių medikamentų, tarp jų
šių reguliavimo tarnyba pa — ir priskirtinų Prancūzijoje
žeidžia jo teises. Parmos teigi draudžiamam dopingui.(BNS)
* Tirdami vieną įžūliau
mu, norėdami surašyti admi
nistracinių teisės pažeidimų sių vagysčių Lietuvoje, kai
protokolą, tarnybos vadovai iš Gintaro muziejaus buvo pa
su juo bendravo jam nesu vogtas vertingiausias jo eks
prantama kalba. Parma reika ponatas — 1.5 mln. litų vertės
lauja dokumentų suomių kal gintaro luitas, teisėsauginin
ba. Anot RRT direktoriaus To kai pateko į aklavietę. Gau
mo Barakausko, Parmos el sios pajūrio bei iš sostinės at
gesį galima pavadinti bandy vykusių policininkų pajėgos
kol kas nepasiekė jokių ap
mu išvengti atsakomybės.
čiuopiamų rezultatų. (R, Elta)
(LŽ, Elta)

vykusiems remonto darbams
buvo rengtasi skaidriai. Vie
šųjų pirkimų tarnyba nustatė,
jog Seimo kanceliarija, darbų
atlikimo konkurso dokumen
tuose papildomiems darbams
* Bendrovė „Mūsų odi nurodydama 200,000 litų su
sėja” pasirašė sutartį su mą, peržengė teisės aktuose
„CNN International” ir arti leidžiamas ribas. Seimo re
miausiu metu šios tarptau montu susidomėjo parlamento
tinės televizijos „Atostogų” ir Biudžeto ir finansų komiteto
„Kelionių paslaugų” teletekste pirmininkas Algirdas Butke
turėtų pasirodyti informacija vičius, jis pareikalavo, kad
apie Lietuvos turizmą. „Mūsų kanceliarija pateiktų išsamią
odisėjos” atstovai neslėpė, kad ataskaitą apie darbus ir iš
CNN teletekstu leista naudo laidas.
(LR, Elta)
* Po tragedijos, kai Vil
tis už tam tikrą mokestį.

Praėjusią vasarą Dainavoje kaip niekad gausi buvo besimokančiųjų lietuviškai suaugusiųjų grupė, kurioje buvo
ir ne lietuvių kilmės amerikiečių. Nuotraukoje: pažengusiųjų grupės mokytoja Aušrelė Sakalaitė (antroje eilėje
pirmoji iš kairės) su savo mokiniais._________________________ ______________________

Mėnesiniai gastronominiai
subuvimai — pietūs (kas sa
vaitgalį);
įvairių ekskursijų organiza
vimas, kuriose dalyvauja lie
tuviai, gyvenantys Montevideo apylinkėse;
dalyvaujama Tautų mugėse;
lietuvių tautinių švenčių mi
nėjimai su atitinkamomis lie
tuviškomis parodomis;
lietuvių tautinių šokių gru
pės palaikymas;
dalyvauta kongresuose ir
PLB seime;
telkinio reprezentacija vieti
nei visuomenei/t. šokių grupė;
remiama ir ugdoma sporto
veikla. Lietuviams atstovauja
ma Urugvajaus Imigrantų
olimpiadose;
rūpinamasi užsienio lietuvių
delegacijų priėmimais;
svečiams stengiamasi įvai
riais būdais padėti, juos orien
tuojame, vertėjaujame ir t.t.
remiami Marisos Leonavi
čienės lietuvių kalbos kursai.
Jos lietuvių kalbos pamokos
vyksta nuo 2000 metų. Moki

* Seimo kanceliarijai ne
pavyksta išsklaidyti abejo
nių, ar vasarą Seimo rūmuose
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AtA MARIJA
(ŠABALAITĖ) KAPOČIENĖ
Mirė 2002 m. rugsėjo 13 d., sulaukusi 96 metų am
žiaus. Gyveno Cotuit Cape Cod., Mass.
Motinos ir močiutės liūdi dukterys: Rita Kapočiūtė ir
Birutė Pabedinskienė su šeima; sūnus Algirdas su
šeima.
A.a. Marija buvo žmona a.a. Juozo.
Velionė buvo pašarvota John Lawrence laidotuvių na
muose, 3779 Felmouth Rd. Rt, Morstons Mills, Mass.
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 17 d., iš Christ the
King parapijos bažnyčios.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Vaiko vartai į moks
lą” labdaros organizacijai.
Nuliūdę artimieji

Mylimai žmonai

A.A.
PETRONĖLEI KARDOKIENEI
mirus, vyrui agr. JONUI, dukrai VIDAI, jų
šeimoms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Angelė Katelienė,
Vlada Zemliauskienė-Stankienė

Rašytojai

A.A.
SONEI PIPIRAITEITOMARIENEI
mirus, širdingai užjaučiame jos vyrą HARRY
TOMARĄ ir artimuosius. Praradę talentingą
vaikų literatūros kūrėją, giliai liūdime.
Lietuvių rašytojų draugija

viską sudaužė, taip pat ir do
vanotą mūsų siųstuvą.
Mūsų darbas - kaip ta mar
ga mozaika, kiekvienas įne
šėm po savo gabalėlį. O viską,
ką mes darėm, jungė meilė
Lietuvai. Jeigu mums būtų
kas pjovęs gyslas, tai turbūt
kraujas būtų tekėjęs žaliaigeltonai-raudonas, - šmaikš
tauja Julija.
„Bendruomenės
balsas”
Philadelphijoje yra vienas iš
13 šiuo metu JAV veikiančių
lietuviškų radijo programų.
Rochesteryje,
NY,
veikia
„Dainos aidas” (Raimundas
Kiršteinas); Clevelande, OH From Chicago we offer daily service to Vilnius
„Tėvynės garsai” (Aldona
with
a hassle free connection through our
Stempužienė);
Baltimorėje,
Copenhagen Airport. And when returning, you
MD, privati Kęstučio Laskauscan enjoy šame day travel via Copenhagen back
ko radijo programa; Lithuanito Chicago.
an-American Radio (Anatoli
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you
jus Šlutas) ir „Margutis II”
travel with SAS, you can earn mileage credit
(visuomeninė programa) wlth United’s Mileage Plūs* or SAS’
Čikagoje, IL; „Lietuvių melo
EuroBonus™ freųuent flyer program.
dijų radijo valanda” - W.
For information on special fares and
Bloomfielde, MI (Antanas Za
schedules contact your Travel Agent or SAS at
parackas); „Lietuvos prisimi
800-221-2350. Or visit us at
nimai” - Waterburry, CT (An
www.scandlnavian.net
tanas Paliulis); „Tėvynės gar
sai” - Hartforde, CT (Alfonsas
Dzikas); American Lithuanian
Voice, INC - Redforfe, MI (Ka
S/tS
zys Gogelis); Studija „R” It
’
s
Scandinavian
Scantflnavisn Airlines
Oak Parke, IL (Raimunto
Lapo komercinė); „Lietuvių
radijo klubas” - Los Angeles,
CA (Vytautas Šeštokas ir kt.). karą mėgo radiją. Seniausias veikė Bostone (įsteigtas 1934 jau po karo.
Neseniai nustojo veikęs „Lais lietuviškas radijas yra „Mar m.), jau minėtas P. Petraičio
Bet tai nereiškia, kad šiame
vės varpas”, vedamas Aido gutis” Čikagoje, kuris veikia ir radijas Philadelphijoje (1931 rašinyje išvardintų lietuviškų
Kupčinsko Walpole, MA, ir šiandien, globojamas JAV LB m.) ir P. ir D. Antanaičių programų sąrašas yra visas.
„Laisvės žiburys” Bayseden, Socialinių reikalų pirmininkės (1933-1951 m.) bei A. Dziko Enciklopedijoje be datų mini
NY (Romas Kezys), bet Birutės Jasaitienės. Jį 1932 (1937-1954 m.). 1932 m. Povi mas vienintelis radijas ang
pradėjo veikti „Lietuvių Ben m. įsteigė A. Vanagaitis, o las ir Gertrūda Dargiai įsteigė
liakasių rajone - Wilkes
druomenės balsas”, vedamas
daug metų programas po jo sekmadieninę laidą Pitts- Barre, PA (ved. J. Verbalis);
dr. Giedrės Kumpikaitės, New
mirties vedė Lilija Vanagai- burge. Ji dar tebeveikia ir čia Waterburry, CN; Amsterda
Yorke.
tienė. Tais pačiais metais kas angliškai apie lietuviškus rei me, NY, ir kt. Iš to, kaip se
Kartą pakliuvęs į radijo dieninę radijo valandėlę Čika kalus kalba Vyčiai. 1941 m. nieji čikagiškiai šiandien myli
sferą negali nežvilgterėti ir į goje įsteigė Sofija Barkus. Ka New Jersey valstijoje buvo savo „Margutį”, - jis yra
lietuviškų radijo laidų Ameri da įsteigta Povilo Šaltimiero įsteigta šeštadieninė „Atsi neatskiriama jų gyvenimo da
koje istoriją. Tad trumpai lietuviška radijo programa minimų radijo valanda”, vado lis, - galima spręsti, kad
praskleiskime „Lietuvių en irgi Čikagoje, nėra parašyta. vaujama Jokūbo J. Stuko. Vi išeiviams Amerikoje radijas
ciklopediją”. Ten rašoma, kad Prieš II Pasaulinį karą lietu sos kitos gausios radijo pro visada buvo labai svarbus.
Audronė V. Škiudaitė
JAV lietuvių telkiniai prieš viškas sekmadieninis radijas gramos buvo, atrodo, įsteigtos
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kun. Vytas Memenąs (Ascension of Our Lord Church,
Oakbrook Terrace, IL) at
siuntė 100 dol. auką, skirtą
paremti a.a. rašytojo Jurgio
Jankaus užbaigtos knygos
„Pušis” išleidimą. Aukas gali
ma siųsti Lithuanian Writers
Association vardu, c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lawn, IL 60453-4509.

Dailininkės Lauros Zaveckaitės
retrospektyvinė

spalvotos grafikos „Dublis”
paroda bus atidaroma rugsėjo
20 d., penktadienį, 7:30 val.v.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre. Maloniai kviečiame vi
sus atsilankyti.
Kviečiama
talka!
Nors
„Saulutės” siuntų pakavimas
į Lietuvą vyko ir vasarą, ši
veikla tęsiasi toliau. Antradie
nio rytais pakavimas vyksta 9
val.r. Pasaulio lietuvių centre
Lemonte, rūsyje prie Lietuvių
fondo (sporto) salės. Juo rūpi
nasi Raminta Marchertienė
(tel. 630-243-9488). Šį ketvir
tadienį, rugsėjo 19 d., bus pa
kuojama 7 vai. vakaro. Kvie
čiame galinčius padėti, ypač
studentus ir moksleivius, ku
riems mokykloje reikia doku
mentuoti savanorišką veiklą.
Atvykstant yra gerai atsivežti
dėžių ir kitų įrankių („perma
nent marker”, „bąli point
pen”, „packaging tapė”), 30
galonų talpos plastikinių mai
šų. Daugiau informacijos apie
vakarinius pakavimus skam
binant Indrei Tijūnėlienei tel.
847-537-7949
ar
847-5413702. „Saulutė” pinigais pare
mia vargingai gyvenančias
šeimas bei studentus, o siun
toms labai reikia žaislų, vai
kiškų rūbelių, invalidams rementų,
patalynės,
mokslo
reikmenų. Ši siunta tikriau
siai pasieks Lietuvą apie šven
tes, kad suteiktų džiaugsmo
vargan patekusiems. Aukos
nurašomos nuo mokesčių.
„Saulutės” adresas: 419 Weidner, Buffalo Grove, IL 60089.
Čikagos „Terra” muziejų,

664 N. Michigan Avė., perėmė
naujai sudaryta vadovybė.
Pirmininkauja Marshall Field
V. Vadovybę sudaro akademi
kai, meno žinovai, kolekcionie
riai ir verslininkai. Šiame mu
ziejuje, pastaruoju metu pasireiškusiame administracinė
mis kontroversijomis, ekspo
nuojami 100 milijonų dolerių
vertės amerikiečių dailininkų
kūriniai.

Š. m. rugsėjo 13 d. Denve
ryje mirė inž. Juozas Latai
tis. Jis buvo gimęs 1925 m.

sausio 1 d. Liko žmona Aldo
na, sūnus Ričardas, marti
Nancy ir anūkai Rachel bei
Patrick, duktė Audronė, žen
tas Scott Johnson ir anūkai
Lindsey bei Aleksandras. Lie
tuvoje liko brolis Vytautas, se
suo Stasė ir jų šeimos. Gyven
damas Denver, Colorado, ve
lionis buvo pirmas JAV LB
Colorado apylinkės pirminin
kas, dalyvaudavo lietuviškoje
veikloje ir daug metu vadova
vo vietiniam Pavergtų tautų
komitetui.
Šv.
Kazimiero
seselių
rėmėjos rengia pokylį seselių

naudai. Šįmet ši organizacija
jau mini 83 metų gyvavimo
sukaktį. Visi seselių kazimie
riečių rėmėjai ir bičiuliai
kviečiami atvykti spalio 6 d.,
sekmadienį, į Oak Lawn Hilton viešbutį (prie Cicero ir 94
gatvės). Pokylis prasidės 1:30
v. popiet. Bus skanūs valgiai,
įdomi programa, žaidimai,
laimėjimai. Rėmėjos kviečia
rezervuoti vietas iki spalio 1
d., skambinant sės. Genovai
tei 773-776-1324.

„TRYS MYLIMOS” LEMONTE!

„Žaltvykslė”, JAV LB Kultū
ros tarybos Čikagoje įsteigtas
ir globojamas teatras, rugsėjo
22 d., sekmadienį, atvyks į Le
montą ir Pasaulio lietuvių
centre, Lietuvių fondo salėje,
šios apylinkės lietuviams pa
kartos pavasarį Čikagos Jau
nimo centre labai sėkmingai
suvaidintą Žemaitės komediją
„Trys mylimos”. PLC lanky
tojų patogumui vaidinimas
vyks dienos metu - 12:30 vai.
p.p., netrukus po Mišių.
Spektaklį ruošiantis PLC
renginių komitetas, sudaręs
tokias palankias sąlygas cent
ro lankytojams, prašo visus po
pamaldų neskubėti namo, bet
išgėrus kavutės, eiti į LF salę
pažiūrėti profesionaliai vaidi
namos nuotaikingos komedi
jos.
SESELIŲ RĖMĖJŲ
SĄSKRYDIS

Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų rėmėjų są
skrydis vyks Putname, Con
necticut, seselių vienuolyne,
spalio 27 d., sekmadienį. Šio
sąskrydžio šv. Mišias laikys ir
pamokslą sakys (11 val.r.) vie
nuolyno kapelionas kunigas
Vytautas Gedvainis. Po pietų
bus Naujosios Anglijos rėmėjų
posėdis, savo įspūdžiais pasi
„Chicago Tribūne” dien dalins neseniai iš Lietuvos
raščio rugsėjo 15 d. laidoje grįžusi Naujosios Anglijos rė
buvo plačiai aprašytas Napo mėjų pirmininkė Gitą Kup
leono armijos kapavietės atra činskienė. Po to vyks mirusių
dimas Vilniuje. Straipsnio pa jų prisiminimas - kapinių lan
baigoje paminėtas ir anksčiau kymas bei paminklų šventini
Vilniaus miesto apylinkėse mas ir Mišparai už mirusiuo
užtiktas sovietų KGB sušau sius vienuolyno koplyčioje. Vi
dytų lietuvių palaikų atradi si kviečiami! Norint dalyvauti,
mas. Lietuvos laikraščiuose iki spalio 21 d. praneškite tel.
rašoma, jog Napoleono karių 860-928-7955.
kapavietės atradimu domisi
Lietuvos Dukterys vėl
viso pasaulio žiniasklaida. Ta kviečia visus ir visas po karš
proga tenka paminėti, kad tos vasaros atsikvėpti ir malo
netolimoje ateityje pasirodys niai praleisti keletą valandų
Amerikos lietuvio Henry L. jų ruošiamame Rudens poky
Gaidis parašyta knyga „Napo- lyje, kuris įvyks spalio 19 d.,
leon’s Lithuanian Forces”. Šią
6 vai. p.p., Jaunimo centre.
knygą leidžia Čikagoje vei Bus įdomi programa, vaišės,
kiantis Lituanistikos tyrimo ir šokiai, laimėjimai. Tuo pačiu
studijų centras.
prašome laimikių, kurie pa
Balzeko lietuvių kultūros įvairins vakarą. Juos atnešti,
muziejaus Moterų gildijos taip pat užsisakyti bilietus ga
rengiama popietė vyks rugsėjo lite Nameliuose, 2735 W. 71
22 d., sekmadienį, Gintaro sa str. Chicago IL. 60629, Tel. 1lėje. Čia bus galima aptarti 773-925-3211 nuo antradienio
antikvarinių daiktų vertę su iki šeštadienio, 10 vai. ryto iki
šios srities specialiste Judith 2 vai. p.p.
Martin (ISA, CAPP). Popietės
KALENDORIUS
pradžia - 11:30 val.r., pietūs Rugsėjo 17 d.: Šv. Robertas Bel1 val.p.p. (bufetas). Vietas už
sisakykite skambindami Sofi larmine; Algaudas, Mantvinas, Pran
jai Žukaitei tel. 773-582-3820. ciškus (Pranas), Sigutė, Sintautas,
Balzeko lietuvių kultūros mu Sintautė.
Rugsėjo 18 d.: Gaimantė, Irena,
ziejaus adresas - 6500 S. Pu Jorūnė, Juozapas, Mingailas, Stanis
laski Rd., Chicago. Laukiame!
lovas, Stefanija (Stefa).

CHIROPRAKTIKOS GYDYTOJŲ RENGINYS VAIKAMS
Jau septynerius metus viso
pasaulio chiropraktikos gydy
tojai mini vaikų dieną - „Kids
Day America/International”.
Tai speciali diena, kai chiro
praktikos gydytojai aukoja
savo laiką vaikų sveikatai ir
saugumui. Šiemet „Kids Day
America/International” vyks
rugsėjo 21 d. Norėdama pa
minėti šią dieną, „Healthy
Connection Chiropractic & Rehab” klinikos daktarė Vida
Puodžiūnienė
organizuoja
sveikatos
dieną
Lockport
miestelyje, IL. Ši diena šiame
miestelyje bus minima pirmą
kartą ir, tikimasi, ne paskuti
nį, „Kids Day America/International” vyks rugsėjo 21 d.,
šeštadienį, nuo 12 iki 3 vai.
p.p.Dellvvood Parke, už „Fitness Forum” pastato (2021 S.
Lavvrence Avė., Lockport, IL).
Rugsėjo 21 d. „Healthy Con
nection Chiropractic & Rehab”
klinika nemokamai tikrins
vaikų nugaros susirgimus,
stuburo iškrypimus („scoliosis”). Tuo pačiu metu vaikus
veltui tirs kiti dr. Vidos pa
kviesti daktarai - dantistas,
kojų specialistas (podiatrist),
akių specialistas (optometrist), alergijos specialistas ir

vaikų gydytojas (pediatrician).
Lockport miestelio gaisrinin
kai mokys vaikus, kaip apsi
saugoti nuo ugnies pavojų, leis
apžiūrėti gaisrininkų mašiną.
Visi vaikai gaus identifikaci
jos kortelę su piršto antspau
du bei galės grįžti namo, gavę
kitos svarbios informacijos.
Vaikams, kurie bus perėję
visas daktarų ir saugumo
„stoteles”, vyks karnavalas.
Mažuosius svečius linksmins
juokdarys, bus įvairių žaidimų,
skanių gėrimų. Tie vaikai, ku
rie dalyvaus žaidimuose, galės
laimėti prizus, o pabaigoje
vyksiančios loterijos dalyviai
galės išlošti naują dviratį. Šią
dovaną laimėti galės tik tie
vaikai, kurie bus aplankę vi
sas daktarų „stoteles”.
Mažiesiems reikalingą ren
ginį ruošianti dr. V. Puodžiū
nienė sako, jog jai vaikų svei
kata yra labai svarbi. „Suor
ganizavau šią dieną todėl, kad
tėvai galėtų nemokamai nu
vesti savo vaikus pas gydyto
jus ir patikrinti jų sveikatą, o
taip pat ir smagiai praleisti
popietę”, - pažymėjo dr. Vida.
Norėtume priminti, jog chi
ropraktikos klinika „Healthy

Connection Chiropractic & Re
hab”, kurioje dirba dr. Vida,
yra įsikūrusi istorinėje Lock
port miestelio dalyje (1000 S.
State Street, Suite 201, Lock
port, IL 60441). Klinikoje yra
pacientų priėmimo kambarys,
du terapijos kambariai, tre
čias kambarys masažams, at
skiras rentgeno kambarys ir
didelė patalpa, skirta fizinei
terapijai.
Klinikoje manualine ir fizine
terapija gydomos sporto trau
mos, nugaros, kaklo ir sąnarių
ligos, galvos skausmai, migre
na, „carpal tunnel” negalia,
artritas, teikiami patarimai
apie dietą, alergijų susirgi
mus, vitaminus ir masažo te
rapiją. Dr. V. Puodžiūnienė,
klinikos gydytoja, įgijusi ma
gistro laipsnį kūno kultūros ir
sporto medicinos srityje Illi
nois State universitete, yra
baigusi chiropraktikos moks
lus geriausioje chiroprakti
kos mokykloje Amerikoje National College of Chiroprac
tic, kuri dabar pavadinta Na
tional University of Health
Sciences (Lombard, IL). Dr.
Vida turi daugiau kaip 10
metų patirties gydant įvairias
ligas ir sporto traumas.

Lietuvos Vyčiai 2002 m. rugsėjo 15 d. Šiluvos atlaidų eisenoje.

SKLEIDŽIASI ŠILUVOS
MADONOS TIKRASIS GROŽIS
Rugsėjo 15 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje
Marąuette Parke, Čikagoje,
turbūt didžiausioje Amerikoje
lietuviškoje parapijoje, vyko
Šiluvos atlaidų pabaigtuvės ir
tradicinė eisena. Pasibaigus
procesijai parapijos administ
ratorius kun. Jonas Kuzins
kas, dėkodamas kun. Gintarui
Lengvinui iš Telšių vyskupijos
už vadovavimą Šiluvos atlai
dams, dainininkei Genovaitei
Bigenytei, dieviškai giedoju
siai sekmadienio šv. Mišių
metu, chorui ir visiems, gau
siai susirinkusiems į Mišias ir
procesiją, priminė, kad Šilu
vos atlaidai Marąuette Parko
bažnyčioje pradėti švęsti 1954
m. ir jų iniciatorius buvo inž.
Antanas Rudis. Už veiklą
Bažnyčios ir katalikybės labui
jis ir Maria Rudienė po
piežiaus yra atžymėti ypatin
gais žymenimis.
Kaip prisimena parapijie
čiai, Šilinių atlaiduose anks
čiau rinkdavosi visa lietu
viškoji Čikaga - visų 13 lietu
viškų parapijų tikintieji, su
savo vėliavomis visos katali
kiškosios organizacijos, vado
vaujamos Lietuvių Katalikų
Federacijos. Šiemetinė proce
sija, žinoma, tėra tik prisimi
nimas buvusio Šilinių žydė
jimo, kaip apgailestavo vienas
kitas parapijietis, bet dalyva
vusiam pirmąjį kartą vaizdas
atrodė įspūdingas. Įdomu pa
stebėti, kad per 10:30 šv.
Mišias didesnę pusę bažny
čios sudarė jauni žmonės naujai atvykusieji lietuvaičiai
su vaikais, o procesijoje, vyku
sioje po šių Mišių, dalyvavo
jau daugiau vyresniųjų, po
karinės kartos lietuvių, tę
siančių senąją Šiluvos atlaidų
tradiciją. Turint galvoje, kad
šiuo metu vis daugiau inicia
tyvos parapijoje rodo jaunas,
iš Lietuvos atvykęs kun. Rim
vydas Adomavičius, reikia
tikėtis, kad jis sugebės šią
gražią tradiciją perimti ir
išplėtoti jau kitoje kartoje,
įjungti naujai atvykstantį ir
gausiai į bažnyčią besiren
kantį jaunimą.
Šiemetinę Šiluvos atlaidų ei
seną Marąuette Parke tvarkė
ir vedė parapijos tarybos ko
miteto narys Juozas Polikai
tis. Eisenos dalyviai rinkosi

Šios mintys nukelia į Lie
Maria gimnazijos kieme, iš
kur gal 400 žmonių eisena, tuvą, kur šiemetiniai Šilinių
giedodama parapijos choro atlaidai vyko su ypatingu pa
vedamas Marijai skirtas gies kilimu. Mat į Šiluvos bažnyčią
mes, pajudėjo į parapijos po restauravimo grįžo Švč.
bažnyčią, kur laukė norėję, Mergelės Marijos bazilikos al
bet negalėję šioje procesijoje toriaus paveikslas „Dievo Mo
dalyvauti dėl sveikatos vy tina su kūdikiu” (arba Ligonių
riausieji parapijiečiai. Eisenos sveikata). Kaip rašo „Lietuvos
priekyje ėjo Lietuvos Vyčiai, ryto” dienraštis, kiekvienas ti
vienuolės, o ją užbaigė Ameri kintysis, pažvelgęs į garsųjį
kos Vyčių (Knights of Ameri paveikslą, galėjo išvysti tikrą
ka), moterų tautiniais dra stebuklą, nes, nuo paveikslo
bužiais bei kunigų apsupta nuėmę keletą dažų sluoksnių,
Švč. Mergelės Marijos statula. restauratoriai atidengė tikrąjį
Policija, nukreipusi judėjimą Madonos grožį ir taurumą.
kitomis gatvėmis, sudarė ge Jau keletas šimtmečių niekas
ras sąlygas maldininkams žy nebuvo matęs tikrosios Šilu
giuoti. Eisena buvo fotogra vos Marijos veido bruožų. Iki
fuojama ir filmuojama.
restauravimo menotyrininkai
Bažnyčioje po procesijos, at šį paveikslą laikė menka
sisveikindamas su parapijie verčiu, bet restauratorei J. Bičiais, atlaidų vedantysis kun. lotienei šių metų balandžio
Gintaras Lengvinas
kalbėjo mėnesį pradėjus valyti pa
apie Šiluvos atlaidus Lietu viršinį sluoksnį, atsidengė tik
voje. Kaip jis išsireiškė, ras šedevras. Buvo rasti net 5
„Tūkstančiai žmonių, palikę dažų sluoksniai, liudijantys,
savo darbus, skuba į Šiluvą, kad paveikslas buvo pertapykad Marija išgirstų jų pra tas. Savo tikrąją formą atgavo
šymus. Iš Tytuvėnų, Raseinių Marijos
rankos:
anksčiau
jie keliauja pėsčiomis. Ta eise stambios, trumpais pirštais
na yra pasižadėjimas dėl šei jos tapo liaunos ir grakščios.
mos, tai maldos už Lietuvą. Neatpažįstamai pasikeitė la
Procesija ir mus čia suvienijo biausiai užtapyti Marijos bei
tikėjime.”
Jėzaus veidai. Matyt, prieš
Jaunasis kunigas baigė savo šventes jie būdavo vis pa
kreipimąsi pasakojimu apie gražinami - raudonai padažo
snaigę. Kiek sveria snaigė, mos Marijos lūpos, juodai ap
paklausęs paukščiukas. Nie vedamos jos akys. Nors tai liu
ko, jam atsakę, bet kai ant dija žmonių rūpestį šventuoju
šakelės nusėdo milijonas tokių paveikslu, bet tai būdavo da
snaigių,
šakelė
nulūžusi. roma be tinkamos kvalifikaci
Snaiges kun. Gintaras palygi jos ir įrankių. Per šimtmečius
no su malda. „Ir viena malda „makiažas” visiškai paslėpė
gal nieko nesverta, bet visų tikrąjį veido grožį ir taurumą.
mūsų maldos už Lietuvą Be to, paviršius nuo dulkių bei
išmeldė jai laisvę. Mergelė žvakių apteko purvo sluoks
Marija išgirdo. Kaip svarbu niu.
Pasibaigus atlaidams, pa
būti kartu!” - sakė kunigas.

Sabina Hensen, Salomėja Daulienė ir Vida Sakevičiūtė lydi Šiluvos Madoną

veikslas grįš į restauratorių
dirbtuves, kur bus tęsiamas jo
restauravimas. Kol kas dera
mai sutvarkyti tik paveikslo
veidai. Tamsus Marijos ap
siaustas turės tapti ryškiai
mėlynas, koks ir buvo nutapy
tas, paveikslo fone išryškės
angelų galvutės. Atrasta pui
kiųjų auksuoto sidabro ap
taisų autoriaus Laurencijaus
Hofmano iš Prūsijos pavardė
ir sukūrimo metai. Restaura
toriai tikisi, kad toliau tvar
kant paveikslą, gal išaiškės ir
Šiluvos Madonos tapytojo var
das, gal netgi buspatikslintas
aveikslo sukūrimo laikas,
iuo metu manoma, kad jis iš
Romos atvežtas netrukus po
pirmosios Šiluvos bažnyčios
1457 m. pastatymo. Restau
ratoriai tikisi atskleisti dar
daug paslapčių, bet viena jau
aišku: Šiluvos Madona ne tik
stebuklingas, bet ir didelės
meninės vertės paveikslas.
Be kita kb, reikia pa
minėti, kad Šiluvoje jau pa
šventintas numatomo čia sta
tyti dvasinio centro, kertinis
akmuo.
Grįžtant į Marąuette Parką,
į čikagiškių Šilines, reikia
pasakyti, kad šie atlaidai ne
būtų pakankamai atspindėti,
jeigu nebūtų paminėta, jog po
Sumos išradingosios parapijos
moterys, kurios prisideda prie
bažnyčios išlaikymo nuolat
rengiamais pietumis ir ka
vute, atlaidų užbaigimui para
pijos salėje vaišino ir šįkart.
Audronė V. Škiudaitė

Dieviškai rugsėjo 15 d. Marąuette
Parko bažnyčioje skambėjo daini
ninkės Genovaitės Bigenytės gieda
mos giesmės Marijai.

Renginieai
Itališka pica, pasta, duo
na kvepės, itališka muzika

skambės ir itališki šokiai vyks
Italų mugės metu - nuo rug
sėjo 30 d. iki spalio 4 d. pa
čiame Čikagos centre, „Block
37" (prie State ir Washington
gatvių). Čikagos ir apylinkių
gamintojai siūlys savo paga
mintas ir iš Italijos importuo
tas prekes. Svečiai galės nusi
pirkti ir gražių itališkų lėlių
bei kaukių. Italų mugė pirmadienį-ketvirtadienį vyks nuo
10 val.r. iki 6 val.p.p., penkta
dieniais - nuo 10 val.r. iki 2
val.p.p., muzika gros kasdien
nuo 11 val.r. iki 2 val.p.p (Daley Plaza aikštėje - nuo 12
vai. iki 1 val.p.p). Italų mugė
bus kaip įžanga į Kolumbo
dienos paradą (Columbus Day
Parade), kuris numatytas spa
lio 14 d., pirmadienį, 12:30
val.p.p. Iškilminga' minia Co
lumbus Drive gatve žygiuos
nuo Balbo iki Monroe gatvių.
Daugiau informacijos apie pa
radą tel. 708-450-9050.

t
Skelbimai

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo

kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386Šiluvos atlaidų eiseną Marąuette Parke vedė Švč. Mergelės Marijos parapijos tarybos komiteto narys Juozas
Polikaitis (viduryje).

0556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

