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Šiame
numeryje:
Spalio 5 d. Lemonte, IL, 
PLC, Lietuvių dailės 
muziejuje, atidaroma ir 
3 dienas veiks „Lietuvos 
gintaro” paroda; 
kolekcijos savininkas 
Kazimieras Mizgiris 
pasakoja apie savo 
aistrą gintarui.

2 psl.

Danutė Bindokienė - 
spalis BALFo mėnuo; 
Nacionalinė mokslo 
premija siūloma 
kun. V. Valkavičiui.

3 psl.

Šiluvos atlaidai Švč. 
Mergelės Marijos 
Gimimo parapijoje 
Marąuette Parke.

4 psl.

V. Putin - avies kailyje. 
5 psl.

450 pokylio dalyvių 
reiškė meilę „Draugui” 
ir „Draugo” svečiui.

6 psl.

Sportas
* Pirmą kartą per klubo 

istoriją Vilniaus „Žalgiris” 
gali likti be medalių Lietuvos 
futbolo pirmenybėse. Šešta
dienį vilniečiai savo aikštėje 
2:3 pralaimėjo Panevėžio „Ek
ranui”. Iki čempionato pabai
gos likus trims ratams, pa
nevėžiečiai jau šešiais taškais 
lenkia „Žalgirį”.

* Viena pajėgiausių 
pasaulio dviratininkių lie
tuvė Diana Žiliūtė nedalyvaus 
spalio 8-13 dienomis Belgijoje 
vyksiančiame pasaulio dvira
čių sporto čempionate, nes jai 
nepavyko pasveikti ir atgauti 
sportinės formos po rugsėjo 
pradžioje per daugiadienes 
lenktynes Olandijoje patirtų 
sužeidimų.

* Naujajam sezonui 
besirengiantys Lietuvos vi
cečempionai Kauno „Žalgi
rio” krepšininkai šeštadienį 
Berlyne laimėjo draugiškas 
rungtynes prieš Vokietijos 
čempionę „Alba” komandų 
72:69, o sekmadienį pralai
mėjo antrąsias rungtynes tai 
pačiai komandai 88:90.

Naujausios
žinios

* Į „Mažeikių naftą” 
keliauja 50 min. dolerių ver
tės įranga.

* Australijos South 
Wales parlamento pirmi
ninką nustebino Lietuvos iš
sivystymas.

* „Gazprom” vadovauja
mas susivienijimas — pir
masis būsimų Kauno elektri
nės pirkėjų eilėje.

* Elektros kainos var
totojams kitąmet nesikeis.

* Bendrasis vidaus pro
duktas šiemet augo 5.7 proc.

* Studijos universitete 
neatleidžia nuo parlamento 
posėdžių, mano Seimo etikos 
sergėtojai.

* Nevėžio upėje krinta
vandens lygis.
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V. Landsbergis: Rusija bando suskaldyti ES vienybę
Vilnius, rugsėjo 30 d. 

(BNS) — Dirbtinai didindama 
susisiekimo su Karaliaučiaus 
sritimi išsiplėtus Europos Są
jungai (ES) problemą, Rusija 
stengiasi diktuoti Europai ir 
suskaldyti šios organizacijos 
vienybę, teigia Seimo Tėvynės 
sąjungos-konservatorių frakci
jos narys Vytautas Landsber
gis sekmadienį iš Čikagos at

Prezidentas pasirašė 
Pilietybės 
įstatymą

Prezidentas Valdas
Adamkus pasirašė Seimo pri
imtą naująjį Pilietybės įstaty
mą, kuris leis išlaikyti Lietu
vos pilietybę asmenims, tapu- 
siems kitos valstybės pilie
čiais. Naujasis įstatymas taip 
pat leis susigrąžinti anksčiau 
Lietuvos pilietybę turėju
siems ir ją praradusiems tau
tiečiams.

Iki šiol lietuviai, tapę kitų 
valstybių piliečiais, netekda
vo Lietuvos pilietybės. Tiki
masi, kad naujasis įstatymas 
pasitarnaus keliems šimtams 
tūkstančių užsienio valsty
bėse gyvenančių lietuvių bei 
lietuvių kilmės asmenų.

Tačiau kai kurių tautinių 
mažumų atstovai prašė V. 
Adamkaus naujojo Pilietybės 
įstatymo nepasirašyti.

Pagal naująjį įstatymą, 
Lietuvos piliečiais laikomi 
lietuviais save pripažįstantys 
lietuvių kilmės asmenys. Įs
tatyme teigiama, jog lietuvių 
kilmės asmeniu laikomas tas, 
kurio tėvai ar seneliai, arba 
vienas iš tėvų ar senelių, yra 
ar buvo lietuviai.

Naująjį Pilietybės įstaty
mą parengė opozicinė Libera
lų frakcija, įstatymas įsigalios 
nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

„Mažeikių nafta” įspėjo „BP Oil International” 
dėl sutarties nutraukimo

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Susivienijimas „Ma
žeikių nafta” rugsėjo viduryje 
įspėjo Didžiosios Britanijos 
naftos milžino BP valdomą 
įmonę „BP Oil International”, 
jog sutartis dėl eksportuojamų 
naftos produktų platinimo su 
ja bus nutraukta.

„Sutartis be teisinių pa
sekmių gali būti nutraukta

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

Kinių agentūrų praneSrmais)

EUROPA

Briuselis. Europos Są
junga pirmadienį susitarė 
leisti atskiroms narėms su
daryti dvišales sutartis su 
JAV, kuriomis amerikiečiams 
būtų suteiktos ribotos išimtys 
nuo Tarptautinio baudžiamo
jo teismo persekiojimo, prane
šė ES pirmininkaujanti Da
nija. Susitarimams nebus 
prieštaraujama, jei jie neper
žengs tam tikrų „raudonųjų 
linijų” — sąlygų, kuriomis bū
tų užtikrinamas imunitetas. 
Tarp šių sąlygų yra nuostatos, 
jog įtariamieji sunkiais nu
sikaltimais turėtų būti teisia
mi JAV institucijų; šis ribotas 
imunitetas bus taikomas tik 
kariškiams ir diplomatams; 
ES piliečiams joks imunitetas 
nebus taikomas.

Viena. Vyriausiasis Jung
tinių Tautų (JT) ginklų tikrin
tojas Hans Blix pirmadienį

siųstame pareiškime.
Pasak jo, keturiose Euro

pos valstybių vyriausybėse 
Rusijos įtaka „gali pasirodyti 
jau pakankama”, kad vėl būtų 
mėginama „išskirti Lietuvą 
kaip už jos nugaros daromo 
susitarimo auką”.

Konservatoriaus nuomone, 
tai būtų „Europos politinė 
klaida”, nes trijų Baltijos vals

Lietuvos ir Australijos parlamentinis bendradarbiavimas, galimybės plė
toti dvišalius politinius ryšius, skatinti abiejų valstybių verslo ryšius buvo 
aptarti Seimo pirmininko Artūro Paulausko (dešinėje) ir Australijos san
draugos New South Wales parlamento pirmininko John Henry Murray va
dovaujamos delegacijos susitikime. J. H. Murray domėjosi pažanga, kurią 
Lietuva pasiekė per 12 atkurtos nepriklausomybės metų, pasiūlė pasi
keisti parlamentinio darbo patirtimi. Gedimino Žilinsko (ELTAI nuotr.

JAV karinių pajėgų vadas 
padėkojo Lietuvai

Vilnius-Vašingtonas,
rugsėjo 28 d. (Elta) — Už soli
darumą siekiant taikos Euro
poje ir Lietuvos karių pasi
rengimą teikti paramą JAV ir 
NATO valstybėms antitero
ristinėje kovoje susitikime su 
Lietuvos kariuomenės vadu 
dėkojo JAV kariuomenės vy
riausiasis vadas generolas Ri
chard Myers.

Lietuvos kariuomenės va
do, generolo majoro Jono 
Kronkaičio susitikimas su 
JAV kariuomenės vyriausiuo

praėjus 30 dienų po įspėjimo”, 
pranešė „Mažeikių naftos” 
Komunikacijos tarnybos vir
šininkas Tadas Augustauskas. 
Jis negalėjo patvirtinti, kad 
sutartį dėl produkcijos platini
mo Rusijos naftos susivieniji
mo „Jukos” valdoma „Mažei
kių nafta” pasirašys su Šveica
rijoje registruota savo antrine 
įmone „Petrovai”.

pradėjo derybas su Irako pa
reigūnais, reikalaudamas ne
varžyti sugrįžtančių tikrinto
jų veiksmų Irake.

Paryžius. Prancūzijos 
prezidentas Jacųues Chirac 
pirmadienį pareiškė, kad pa
saulinę krizę turėtų suregu
liuoti Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba, tačiau pridūrė, 
jog jei visos taikios pastangos 
žlugtų, Prancūzija turi būti 
pasirengusi dalyvauti kare su 
teroru.

JAV

Buvęs JAV prezidentas
George Bush pirmadienį sakė, 
kad pasaulis negali nesiimti 
veiksmų dėl Irako ir tiesiog 
stebėti, kaip šios valstybės va
dovas Saddam Hussein pažei
dinėja Jungtinių Tautų tai
sykles bei tarptautines sutar
tis. „Yra vienas vadovas, ku
ris dabar stengiasi sukurti

tybių, Suomijos ir Lenkijos 
atmintyje dar neišblėsę 1939- 
1940 metų slapti Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos susitarimai 
dėl įtakos zonų pasidalinimo 
Rytų Europoje.

„Kadangi Rusija stiprina 
savo įtaką Europoje, kad nuo 
bendradarbiavimo pereitų į 
diktatą, tai pradėti kapitulia
vimą jau šiandien būtų dar di

ju vadu (JAV jungtinio štabų 
viršininkų komiteto pirminin
ku) generolu R. Myers įvyko 
Pentagon rugsėjo 27 d. Tai 
buvo pirmasis aukščiausio 
rango JAV ir Lietuvos kariš
kių susitikimas po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo.

Lietuvos gynybos atašė 
JAV pik. ltn. Gediminas Grina 
informavo, kad susitikimo me
tu generolas R. Myers domė
josi, kaip Lietuvai sekasi įgy
vendinti NATO pasirengimo 
veiksmų Nukelta į 5 psl.

Sutartį su „BP Oil Inter
national” 2000 m. pradžioje 
pasirašė tuometinė „Mažeikių 
naftos” valdytoja — JAV bend
rovė „Williams International”. 
BP pardavinėjo tanklaiviais į 
Vakarus eksportuojamą „Ma
žeikių naftos” produkciją, kuri 
sudaro apie 50 proc. visos Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
myklos produkcijos.

George Bush

masinio naikinimo ginklus, 
galbūt branduolinius ir, 
neabejotina, toksiškus, todėl 
(negalima) nieko nedaryti ir 
vien tik apie tai diskutuoti”, 
Suomijos sostinėje Helsinkyje 
žurnalistams sakė G. Bush 
vyresnysis. „Jis turėjo 10 
metų savo pažadui ištesėti, 
bet nieko neįvyko”, sakė jis.

Vašingtonas. JAV žval
gybos pareigūnai mano, kad 
Irako prezidentas Saddam 
Hussein jau suteikė ribotus

Lietuvoj 
' nacionaline 
į M.Mažvydo 
<biblkxete-

desnė klaida visos Europos at
eičiai”, tvirtina V. Landsber
gis.

Kaip penktadienį pranešė 
tarptautinis finansų dienraš
tis „Financial Times”, keletas 
gerų santykių su Maskva sie
kiančių ES valstybių neprita
ria Europos Komisijos (EK) 
paskelbtiems pasiūlymams dėl 
tranzito į Rusijos Karaliau

Rusijos deputatai vėl kelia Lietuvai 
teritorinių pretenzijų

Maskva, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūmos deputatai per parla
mento svarstymus dėl Kara
liaučiaus srities problemos 
pirmadienį pasiūlė peržiūrėti 
valstybės sieną su Lietuva.

Kaip pranešė naujienų 
agentūra „Interfax” ir radijo 
stotis „Echo Moskvy”, Vals
tybės Dūmos deputatų pa
rengtų rekomendacijų projek
te teigiama, esą Lietuva po So
vietų Sąjungos iširimo turi 
daug teritorinių skolų Rusijai. 
Dokumente pažymima, kad 
Rusįja, kaip Sovietų Sąjungos 
teisių perėmėja, turi juridinį

Lietuvos 
ambasadorius 

ragina Wisconsin 
bendradarbiauti
Madison-Vilnius, rug

sėjo 27 d. (Elta) — Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, lankydamasis Wis- 
consin valstijos sostinėje Ma- 
dison, ragino vietos valdžios 
bei miesto atstovus suakty
vinti bendradarbiavimą su 
Lietuva.

Madison yra susigiminia
vęs su Lietuvos sostine Vil
niumi. Susitikęs su šių Lietu
vos ir JAV miestų ryšius stip
rinančio komiteto nariais, V. 
Ušackas aptarė galimus nau
jus Vilniaus ir Madison bend
radarbiavimo projektus.

Politinio bei ekonominio 
Lietuvos ir Wisconsin valsti
jos bendradarbiavimo klausi
mus ambasadorius aptarė su
sitikime su Wisconsin guber
natoriaus kanceliarijos vado
vu.

V. Ušackas taip pat lankė
si JAV lietuvio Rimo Buine- 
vičiaus vadovaujamoje tarp
tautinėje Nukelta į 5 psl.

įgaliojimus savo sausumos 
kariuomenės vadams panau
doti biologinius ir cheminius 
ginklus amerikiečių karinio 
įsiveržimo atveju. Kaip pir
madienį pranešė „The Wa- 
shington Post”, atsižvelgda
mas į tai, Pentagonas planuo
ja kampaniją siekiant sulai
kyti Irako kariuomenės parei
gūnus nuo šių ginklų panau
dojimo. Šios kampanijos me
tu, be kitų priemonių, virš 
Irako kariuomenės pozicijų 
bus mėtomos proklamacijos 
bei naudojamasi įvairiais 
slaptais metodais perduoti 
Vašingtono žinią Irako ka
riuomenės pareigūnams.

IRAKAS

Irako vicepremjeras
Tareų Aziz, pirmadienį at
vykęs į Turkijos miestą An
karą, pareiškė, kad JAV gra
sinimai nuversti prezidentą 
Saddam Hussein kelia pavojų 
visam regionui, o ypač Tur
kijai. NATO narė Turkija lei
džia Irako šiaurėje skrydžių 
draudimo zonose budintiems 
JAV karo lėktuvams naudotis
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čiaus sritį tvarkos išsiplėtus 
ES. Ketvirtadienį diplomatai 
laikraščiui sakė, kad Prancū
zija, Ispanija, Italija ir Graiki
ja bandė stabdyti EK pasiūly
mus dėl tranzito į ir iš Kara
liaučiaus tvarkos.

Įgyvendindama ES duotus 
įsipareigojimus, Lietuvos vy
riausybė paskelbė negaliojan
čiomis Nukelta į 5 psl.

pagrindą laikyti Klaipėdos 
kraštą savo teritorijos dalimi.

Sutartis dėl Lietuvos ir 
Rusijos valstybės sienos sau
sumoje ir Baltijos jūroje 1997 
m. spalį pasirašė tuometiniai 
valstybių prezidentai Algirdas 
Brazauskas ir Boris Jelcin.

Lietuvos Seimas sutartį 
patvirtino 1999 m. rudenį, ta
čiau Valstybės Dūma jos tvir
tinimą nuolat atidėlioja dėl 
įvairių politinių motyvų.

Rugsėjį Valstybės Dūmos 
Tarptautinių santykių komite
to pirmininkas Dmitrij Rogo
zin pareiškė, kad teikimas Dū
mai tvirtinti sutartį priklau-

Londone mirė žymus visuomenininkas 
Zigmas Juras

Londonas-Vilnius, rug
sėjo 30 d. (Elta) — Rugsėjo 26 
dieną, eidamas 79-uosius me
tus, savo namuose Londone 
mirė žymus Didžiosios Brita
nijos lietuvių visuomeninin
kas ir verslininkas Zigmas 
Juras.

1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos, Zigmas Juras gyve
no Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje, o 1947 m. atvyko ir įsi
kūrė Londonė, Anglijoje.

Z. Juras į lietuvišką vi
suomeninę veiklą Didžiojoje 
Britanijoje įsitraukė 1948 me-

Vilkyškių pieninė veržiasi į JAV rinką
Viena didžiausių fermen

tinių sūrių gamintojų Lietu
voje — bendrovė Vilkyškių 
pieninė — JAV rinką ketina 
užkariauti su puskiečiais sū
riais.

„Dar 1998-aisiais į JAV 
esame išvežę kietų sūrių, o da
bar eksportuojame puskiečius 
‘Tilžės’, ‘Goudos’ sūrius ir jų 
eksportą ateityje ketiname 
padidinti”, sakė pieninės di
savo karine oro baze. Ma
noma, kad JAV karinio smū
gio Bagdadui atveju ji sustip
rins paramą JAV. „Pareiški
mas, kad irakiečiai kelia grės
mę Amerikai, yra tiesiog juo
kingas, — sakė T. Aziz. — 
Londonas ir Vašingtonas, pri
sidengdami tokiais grasini
mais, ieško dingsties pradėti 
puolimą”.

RUSIJA

Maskva. Rusija pirma
dienį kritikavo JAV ir Didžią
ją Britaniją dėl antskrydžių 
Irake ir nurodė, kad jie truk
do spręsti Irako krizę. Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
pranešime sakoma, jog „ang
lų ir amerikiečių bombardavi
mai ‘neskraidymo zonose’ ne 
tik komplikuoja įtemptą at
mosferą dėl Irako, bet ir iške-. 
lia kliūčių ieškant politinio ir 
diplomatinio Irako klausimo 
sprendimo”.

Maskva. Su Iraku susiju
si padėtis, jos sureguliavimo 
būdai ir Artimųjų Rytų prob
lemos buvo svarstomos pus
ketvirtos valandos trukusiose

Vytautas Landsbergis

sys nuo Rusijos ir Europos Są
jungos derybų dėl tranzito per 
Lietuvos teritoriją į Karaliau
čiaus sritį ir iš jos rezultatų.

Lietuvos valstybės teritori
jos vientisumą Rusija yra pri
pažinusi ir 1991 metų sutarty
je dėl tarpvalstybinių pagrin
dų.

Radikalūs nacionalistai 
Valstybės Dūmoje tikisi, kad 
nepatvirtinta sienos sutartis 
sukliudys Lietuvos įstojimui į 
NATO. Tačiau NATO Vilnių 
yra informavęs, kad Rusijos 
parlamente įstrigusi sienos 
sutartis neturi įtakos Lietuvos 
stojimui.

tais, kai buvo išrinktas Lon
dono lietuvių sporto ir socia
linio klubo Nukelta į 5 psl.

rektorius Gintautas Ber
tašius.

Iki šiol į JAV bendrovė yra 
išvežusi tik bandomąją partiją 
(apie 700 kg sūrių). Tačiau, di
rektoriaus teigimu, dar šiemet 
ketinama eksportuoti apie 20- 
40 tonų sūrių. „Galbūt tai ne
bus didelė bendro eksporto da
lis, tačiau žingsnis po žingsnio 
norime įeiti į JAV rinką”, teigė 
G. Bertašius.
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin ir Izraelio premjero 
Ariel Sharon derybose Krem
liuje.

Izraelio premjeras Ariel Sharon 
(kairėje) ir Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin.

Valstybės Dūmos pir
mininkas Genadij Selezniov 

pareiškė, kad lapkritį Kopen
hagoje numatytas Rusijos ir 
Europos Sąjungos viršūnių 
susitikimas gali ir neįvykti, 
nes dabartiniai ES pasiūly
mai dėl Karaliaučiaus srities 
netenkina Rusijos.

Irkutskas. Irkutsko srity
je pirmadienį dingo lėktuvas 
„An-2”, priklausantis Bodalbo 
civilinės aviacijos įmonei, 
gabenęs 717 kilogramų arte
lės „Vitim” išgauto aukso iš 
Bodalbo į Valiuchtą.
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Vašingtono susitikimai (5)

GINTARAS PASAKOJA ŽEMĖS 
ISTORIJĄ

Spalio 5 d. Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje, bus 
atidaroma „Lietuvos gintaro” 
paroda (veiks 3 dienas). Ji 
atkeliauja iš Vašingtono, kur 
9 dienas veikė Senojo pašto 
rūmuose ir kurią aplankė 
daug amerikiečių bei jų sve
čių. Vašingtone paroda buvo 
atidaryta JAV LB Tarybos 
sesijai prasidedant, todėl ją 
galėjo pamatyti ir visų Ame
rikos regionų ir telkinių lietu
viai. Parodos rengėjai - LR 
Ambasadą Vašingtone (atsa
kinga už kultūrą Dina Kopi- 
levič), JAV LB Kultūros tary
ba (pirm. Marija Remienė) ir 
gintaro kolekcijos savininkai 
Kazimieras ir Virginija Miz
giriai. Parodos atidaryme Va
šingtone pakalbinome fotome
nininką ir gintaro puoselėtoją 
Kazimierą Mizgirį.

- Kaip Jūs, fotome
nininkas, atradote gintarą?

- Kai atsikėlėme gyventi į 
Kuršių neriją, pasijutom gy
venantys ant gintaro. Pra
dėjom rinkti. Radom pirmąją 
musytę gintare, gintaro la
šiukų, kuriuos jūra išmesdavo 
j krantą. Kasdien pakrantėje 
galima rasti gintaro ga
balėlių. Kuršių marių dugne, 
ties Juodkrante, XIX a. gin
taras buvo netgi kasamas, 
rasta netoli 800 tonų gintaro. 
Pamažu mūsų kolekcija 
didėjo. Kai įkūrėme Nidoje 
muziejų, žmonės įdomesnius 
gabalus pradėjo dovanoti. Kai 
ką nupirkome, išsimainėme 
su kitais kolekcininkais. O kai 
pradedi domėtis, skaityti,

• susipažįsti su mokslininkais. 
Turime draugų Vokietijoje, 
Paleontologijos-geologijos 
institute prie Hamburgo uni
versiteto. Ten mus priėmė į 
Gintaro mylėtojų draugiją, 
paskui gintarininkai priėmė į 
savo asociaciją, pernai mums 
buvo suteiktas Gintaro žmo
nių titulas. Tarptautinei Gin- 
tarininkų asociacijai (Amber 
Association) priklauso atskiri 
mokslininkai ir organizacijos 
iš Švedijos, Lenkijos, Rusijos,

Iš parodos „Lietuvos gintaras”.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Kai kurie mūsiškiai nori 
būti mokyti be mokslo, trokšta 
būti inžinieriais be tokiam 
darbui pasiruošimo. Jie nori 
vaistų dėl širdies pagerėjimo 
be pastangų tvarkytis su ken
kėjais širdžiai. Nors ‘ tokio 
dalyko nėra gyvenime, bet 
daugelis mūsiškių vis dar te
begyvena savimyloje. Jie nori 
tęsti nesveiką gyvenimą, taip, 
kaip tas lietuviškas prasigėręs 
kaimas ir taip, kaip anie 
Donelaičio skiedravabaliai 
skiedryne, toliau dainuoti.

Šio krašto širdies ligomis 
besirūpinantieji (The Ameri
can Heart Association Science 
Advisory) paskelbė pirmines 
širdies apsaugos taisykles 
(„Consultant”, August 1997, 
Vol. 37, No 81). Jos yra štai 
kokios, kiekvienam pildytinos:

Lietuvos., Danijos, Amerikos 
ir kt.

- Ar didelė Jūsų kolekci
ja?

- Mes skaičiuojame 
muziejais - Nidoje, Vilniuje ir 
kilnojamasis, kuris nėra nė 
kiek mažesnis už staciona
rius. Eksponuojame, pvz., 2 
kg. gintaro gabalus, 6 tokie 
gabalai keliauja ir šioje, kilno
jamoje parodoje. Patys vertin
giausi gabalai laikomi su 
inkliuzais gintare. Štai eks
pozicijoje rodome gabalėlį su 
musyte, štai čia Tėplioja kaž
koks gyvūnėlis. Inkliuzų ko
lekcija gausi. Turime net 
licertitą - driežą gintare. Tai 
pats naujausias ir vertingiau
sias mūsų eksponatas. Turi
me sraigę gintare ir kitų ver
tingų eksponatų, nes ben
draujame su įvairiais pasau
lio gintaro mėgėjais. Gavome 
Borneo gintaro. Turime Domi
nikos gintaro, Meksikos, ku
ris yra labai jaunas - jam tik 
20 mln. metų. Baltijos gin
tarui - 50 mln. metų.

- Tai mes negalime būti 
labai išdidūs, nes ir kitur yra 
gintaro?!

- Yra, bet Baltijos gin
taras mokslininkų yra labai 
vertinamas. Gintaru vadina
mas tas, kuris yra daugiau 
kaip 35 mln. metų- Daug yra 
fosilinių sakų pasaulyje. Sakų 
turi vyšnia, slyva, bet jie ne
gali sukietėti iki akmenuko 
kietumo, yra minkšti. Mada
gaskaro gintarui - tik 1000 
metų, tai net nėra gintaras.

- Tos gintarinės pušys, 
kurios augo prie dabartinės 
Baltijos, jau išnyko?

- Išnyko, kadangi ištekėjo 
visi jų sakai, bet jos paliko 
gražių vaisių - savo suakme
nėjusį kraują. Štai mūsų eks
pozicijoje yra gabalėlis gįn- 
tarmedžio - jam 50 mln. 
metų. Mažas medžio gabalėlis 
ir aplink jį sakai. Tas medis 
išsilaikė dėl to, kad jis būvo 
aplietas gintaro sakų. Pats 
geriausias karstas yra gin
taras, nes tave gali pamatyti

MEDICINIŠKI ĮSTATYMAI YRA, TIK NĖRA JŲ PILDYTOJŲ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

1. Cholesterolio tvarky
mas.

a. Sužinok, ką pacientas 
valgo.

b. Sužinok viso (totai) ir 
gerojo (HDL) cholesterolio 
kiekį visiems 20 metų ir vyres
niems. Ir perkratinėk širdžiai 
pavojus kas 5 metai.

c. Įpiršk visiems „AHA 
Step I” dietą, o lietuviams 
ovolacto vegetarišką maistą. 
Sukontroliuok kūno svorį ir 
visus įdarbink.

d. Sužinok blogojo choles
terolio (LDL) kiekį, jei viso 
(totai) cholesterolio yra >240 
mg proc. (200 mg proc., jei pa
cientas turi du širdžiai pavo
jus ir jei gerojo cholesterolio 
yra mažiau kaip 35 proc.).

e. Jei DLD yra >160 mg 
proc. ir pacientas vienaip ken

Rugsėjo 12 d. JAV LB Tarybos nariai ir LB svečiai buvo priimti LR Ambasadoje Vašingtone (priekyje): Regina 
Narušienė ir Kazimieras Mizgiris; stovi (iš kairės): LR karo atašė JAV pulk. Gediminas Grina, Laima Šileikytė- 
Hood, Virginija Mizgirienė, Raimundas Sližys, dr. Giedrė Kumpikaitė, amb. Vygaudas Ušackas, Loreta 
Ušackienė, Juozas Pupius ir Algimantas Gečys. Jono Urbono nuotr.

A. Vaitukaitis. „Maldininkas”.

po 50 mln. metų, tu lieki 
nemirtingas. Gyvūnas išsi
laiko toks, koks jis gyveno, 
nepakitęs. Turime gintaro 
lašų. Pats didžiausias lašas - 
200 gr, mažiausias - 2 gr. Štai 
varvekliai. Turime net 80 cm. 
gintaro varveklių. Žinoma, jie 
visu ilgiu neišsilaikė, suskilo į 
kelias dalis, bet mes juos 
sudėjome ir rodome, kaip jie 
atrodė. Sakai varvėjo, varvėjo 
iki pat žemės ir stingo, ir čia 
suakmenėjo. Užėjo ledyn
metis, žemę stumdė ledai, ir 
gintaro varveklius sulaužė... 
Gintaras - tarsi žemės doku
mentas.

Labai įdomu, kai atidengi 
gintaro gabalėlio žievelę. Ją 
reikia nušlifuoti švitriniu 
popierium ir nupoliruoti med
vilnės skudurėliu ar specialia 
pasta. Atsidengia įvairios jo 
spalvos. Baltijos gintaras yra 
tuo įdomus, kad jis turi apie 
250 spalvų ir atspalvių. Pvz., 
Dominikos gintaras yra 
skaidrus kaip stiklas - jis turi 
vienintelę spalvą. Matote 
melsvą gintarą, - jis turi 
geležies sulfido - pirito prie
maišų, kurio yra sakuose. 
Baltas gintaras turi daugybę 
oro burbuliukų, kaip ką tik 
įpiltas alus. Sakai staiga

kia širdžiai, ar jei LDL yra > 
130, o pacientas dvejopai ken
kia širdžiai (turi du ar dau
giau rizikos faktorius).

1. Pradėk maitintis „AHA 
Step II” dieta ir sunormuok 
svorį.

2. Išjunk antrines priežas
tis dėl padidinto blogojo cho
lesterolio kiekio.

Jei DLD yra > 160 mg 
proc. ir pacientas turi du ar 
daugiau širdies (risk factors), 
> 190 mg proc., ar 220 mg 
proc. jaunesnis negu 35 metų 
vyras ar prieš regulų pabaigą 
esanti moteris.

Jei DLD nepagerini ar jei 
pacientas turi trigliceridų 
daugiau 400 mg proc., galvok 
apie šalia pritaikyto maisto 
dar ir apie sudėtingą vaistais 
(statin, resin, niacin) gydymą.

išsiveržė iš medžio, buvo su
judinti vėjo gūsio ir sustingo. 
Žalsvas gintaras - sakai, susi
maišę su augalų pigmentu 
chlorofilu. Dar yra rausvo gin
taro. Tai pakaitintas gintaras 
(pvz., žaibas trenkė, ir miškas 
užsidegė; arba nuo saulės 
karščio). Tai labai retas, bet 
meistrai dabar jį dirbtinai 
pakaitina spec. krosnelėje iki 
200 laipsnių. Geltonas gin
taras yra iš medžio kamieno. 
Jis neįkrito į durpynus ir su 
aplinka susilietė tik kai medis 
supuvo. Dar yra juodas gin
taras - tai turintis 90 proc. 
priemaišų: medžio žievės, ku
rią sugraužė kirminai, sama
nų ir kt. Viską, kas buvo ap
linkui medį, sakai sulydė. 
Juodajame gintare sakų tėra 
tik 10 proc.

- Matome, kad aplink jus 
sukasi daug dailininkų.

- Daug. Ir mes aplink juos 
sukamės. Parodoje rodome 
taip pat ir liaudies meistrų 
dirbinius - tai tradiciniai 
karoliai, pakabukai, apyran
kės. Liaudies mene fantazijos 
nedaug. Menininkai į gintarą 
žiūri visai kitaip. Kai įkūrėmp 
muziejų ir galeriją, nutarėme 
eiti kitu keliu - nerodyti tik 
liaudies meistrų darbus, norą 
ir be jų neišsiversi, mes 
prikalbinome su gintaru dirb
ti įvairių sričių menininkus, ir 
dabar dirba skulptoriai, 
architektai, auksakaliai, net 
tapytojai. Mes juos privilio- 
jame į parodas, ir jie pateikia 
gintarą šiuolaikiškai. 3 vitri
nose yra demonstruojami 
meno dirbiniai su gintaru. 
Turime daug darbų, kurie yra 
užėmę parodose pasaulyje pir
mąsias vietas. Taigi, šiuo
laikinis menas atėjo ir iki gin
taro. Nekuklu girtis, bet 
mūsų muziejus ir pastūmėjo 
menininkus dirbti įvairiau, 
kad ne tik pagyvenę, bet ir 
jaunimas norėtų nešioti gin
tarą. Jaunam karolių nelabai 
uždėsi, jam reikia įdomaus 
žiedo, segės ar kokio kaklo

Gerojo cholesterolio HDL 
užlaikymas.

Kai HDL turi mažiau 35 
mg proc. kreipk dėmesį į kūno 
svorio sunormavimą, darbin
gumą ir liovimą rūkyti.

Kūno svorio tvarkymas.
Visada ištirk paciento 

svorį, aukštį, BMI ir strėnų su 
klubikauliu santykį.

Pradėk atsakančiai svorį 
reguliuoti ir fiziškai užsiimti.

Pageidaujamas BMI yra 
21-25 kg/m.

Turėtinas juosmens su 
klubikaulio santykis yra ma
žesnis negu 0.9 vyrams ir 0.8 
pusamžėms ir vyresnėms mo
terims.

Rūkymo paliovimas.
Visada sužinotina, ar pa

cientas rūko, ir pasiek nerū- 
kymą. Stipriai ragink tiek

papuošalo. Mūsų tikslas - 
parodyti šiuolaikinį gintaro 
pritaikymą.

- Kur esate rengę savo 
parodas?

- Ši kilnojama paroda 
buvo Reikjavike, Islandijoje, 
Lietuvos pripažinimo 10-me- 
čio proga. Šį pavasarį buvo
me Kanadoje - Vasario 16- 
osios proga. Lapkričio 15 d. 
pradedame montuoti parodą 
Romoje, Venecijos aikštėje, 
Vitoriano muziejuje. Esame 
pakviesti Lietuvos ambasado
riaus Italijoje.

- Jūs vežiojate didelį
turtą!

- Tai 615 kg krovinys, 
sunkios 5 dėžės. Kai mes nu
rodėme tikrąją krovinio vertę, 
kompanija atsisakė vežti. Sa
kė, kad tokio brangaus 
krovinio jie negali imtis. Tu
rėjome kitaip įvertinti.

- Čikagos lietuviai ren
giasi eiti į Jūsų parodą 
Lemonte ne tik pažiūrėti, bet 
ir nusipirkti gintaro.

- Deja, gintaru mes ne
prekiaujame, tai ne mūsų sri
tis. Parduotuves mes turime 
Nidoje ir Vilniuje, to mums ir 
gana. Čia, parodoje, yra tik 
vienetiniai eksponatai.

Dėkojame už įdomų 
pasakojimą. Sėkmės ir gerų 
žiūrovų.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

A. Vaitukaitis „Kryžių kalnas”.

pacientą, tiek jo šeimą ne
rūkyti. Pasirūpink tinkamu 
patarimu, nikotino pakeitimu 
ir nerūkymo programa.

Darbavimasis.
Visada sužinotina apie 

paciento darbavimąsi ir 
mankštinimosi įprotį. Skatink 
po vidutiniškai pusvalandį 
darbuotis — mankštintis 3-4 
kartus savaitėje ir kasdien 
didink darbavimąsi. Pagei
dauk mediciniškai prižiūrimo 
darbavimosi tiems, kurie 
menkai gali ar sirguliuoja. 
Skatink aplinkos įtaką svei
katai (kaip vaikštynes).

Kraujospūdžio sunorma- 
vimas.

Kiekvienam pacientui ma
tuok kraujospūdį bent kas 
pustreti metai. Skatink gyve
nimo būdo pagerinimą: svorio
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
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Kab. tel. 773-471-3300
DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

sukontroliavimą, darbštumą, 
be druskos ir svaigalų gyveni
mą. Jei minėtinai sunormavus 
gyvenimo būdą ir po 3 mėne
sių kraujospūdis visada 
140/90 ar didesnis negu 160/ 
100, pradėk gydytis prieš 
kraujospūdį vaistais, juos sa
vitai pritaikydamas kiekvie
nam pacientui.Moteriškų hormonų nau-
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Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Ste. 516 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualią!. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 

Tel. 706-422-6260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
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Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330:

lietuviškai 815-744-8230 
www.centertoreurgBryandbreaathealth«)m

dojimaa.
Galvok apie estrogenu 

gydymą tų be regulų moterų, 
kurios turi daugelį širdies 
priešų (risk factors), kaip blo
gojo cholesterolio (LDL) 
gausą. Kiekvienai toks gydy
mas savitai pritaikomas, 
atsižvelgiant į kitus turimus 
negerumus.

Sėkmės!
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DĖL NACIONALINĖS MOKSLO 
PREMIJOS KUN. VINCUI 

VALKAVIČIUI
Mūsų spaudoje jau buvo 

rašyta apie nepaprastai didelį 
ir vertingą kun. Vinco Valka- 
vičiaus darbą — tritomį „Lithua
nian Religious Life in Ameri
ca” veikalą.

Nors šis darbas vertina
mas ir Lietuvoje, ir išeivijoje, 
tačiau dėl organizacinių ne
sklandumų Lietuvoje jį pri
statyti Nacionalinei premijai 
nespėta. Todėl buvo imtasi 
initiatyvos tai padaryti JAV ir 
Kanados lietuvių mokslininkų 
bei visuomeninių organizacijų 
vadovų vardu. Čikagos Litua
nistikos instituto ir jo pirmi
ninko prof. dr. Jono Račkaus
ko pastangomis, raštas su 
prašymu priimti šį darbą 
svarstymui Lietuvos Respubli
kos Nacionalinei premijai iš
siųstas Lietuvos mokslo pre
mijų komitetui.

LIETUVOS MOKSLO
PREMIJŲ KOMITETUI

Ištisus dešimtmečius užsie
niuose gyvenantys lietuviai, 
vienaip ar kitaip dalyvaudami 
lietuviškoje veikloje ir taip 
išlaikydami lietuvybę, kaupė 
lietuviškosios imigracijos isto
rinę atmintį. Daugelis lietuvių 
kilpiės mokslininkų, nors ir 
dalyvaudami užsienio mokslo 
institucijų veikloje, stengėsi 
nenutolti nuo savo kilmės 
šaknų — Lietuvos, dažnas ir 
savo darbais ją garsino. Ne 
vienas pasišventėlių, jau iš
keliavęs Amžinybėn, darbais 
sugrįžta į tėvynę. Ne vienas ir 
ne du verti didžiausių tėvynės 
apdovanojimų, deja, jų jau 
nebesulaukė. Antra vertus, ne 
dėl jų ir dirbo.

Atkūrus nepriklausomybę, 
ne visi mokslo žmonės galėjo 
grįžti Lietuvon, tačiau, ir sve
tur gyvendami, yra naudingi 
tėvynei, todėl jų nuveikti dar
bai turi būti pastebėti. Šiuo 
metu JAV-se, kur bene dau
giausia gyvena tiek antrosios, 
tiek trečiosios bangos lietuvių, 
nėra mokslo ar kitų instituci
jų, kurių veikla būtų įre
gistruota Lietuvoje ir jos, 
pagal Nacionalinės premijos 
nuostatus, galėtų siūlyti šiai 
premijai kandidatus.

Tad aukštam Lietuvos 
apdovanojimui —Nacionalinei 
premijai — siūlomas moksli
niu pagrindu atliktas didžiulis 
darbas, kurio vertė lietuvių 
tautos istorijai yra neįkai
nojama: kun. William (Vinco) 
Wolkovich-Valkavičiaus kny
ga „Lithuanian Religious Lite 
in America: A Compedium of 
150 Roman Catholic Parishes 
and Institutions. Volume 1: 
Eastern United States, 1991, 
630 p.; Volume 2:

Pennsylvania, 1996, 552 p.; 
Volume 3: The Midwest and 
beyond, 1998, 416 p.

Prašome priimti svarstyti 
šį darbą 2002 metų Lietuvos 
Nacionalinei mokslo premijai: 
prof. dr. Algirdas Avižienis — 
buvęs pirmasis VDU rekto
rius); dr. Kazys Ambrozaitis
— įvairių organizacijų ak
tyvus narys; Algirdas Titus 
Antanaitis — buvęs VDU dės
tytojas; vysk. Paulius Baltakis
— išeivijos lietuvių sielovados 
vyskupas; prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas — Čikagos litu
anistikos instituto tarybos 
pirm., ilgametis PLB pirm.; 
Danutė Bindokienė — dien
raščio „Draugo” vyr. redak
torė; prof. Milda Danytė — 
VDU katedros vedėja; prel. 
Pranas Gaida — „Tėviškės 
žiburių” vyr. redaktorius, Ka
nadoje; Algimantas Gečys — 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirm.; Juozas 
Giedraitis — Tautos fondo 
garbės pirm.; prof. dr. Dalia 
Giedrimienė — St. Joseph Col
lege, CT; prof. dr. Stasys 
Goštautas — Texas Univer
sity; Vytautas Kamantas — 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirm.; dr. 
Petras Kisielius, JAV LB Ta
rybos vicepirm., „Draugo” 
direktorių tarybos pirm.; prof. 
Antanas Klimas — University 
of Rochester; dr. Romualdas 
Kriaučiūnas — JAV LB Kraš
to valdybos vicepirm.; dr. 
Giedrė Kumpikaitė _ New 
York apylinkės LB pirm.; prof. 
dr. Vėjas Gabriel Liulevičius
— University of Tennessee; 
prof. dr. Antanas Musteikis — 
New York University; Regina <■ 
Narušienė — JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirm.; prof. dr. 
Virgil Krapauskas — Chowan 
College, NC; Saulius Kuprys
— Amerikos Lietuvių tarybos 
centro valdybos pirm.; prof. 
dr. Rasa Mažeikaitė — Cent
ral European University ir 
Kanados Lietuvių muziejaus- 
archyvo direktorė; prof. dr. Jo
nas Račkauskas — JAV Litua
nistikos instituto pirm., Litua
nistikos tyrimų ir studijų cen
tro dir., Pedagoginio lit. insti
tuto rektorius, Vilniaus 
Pedagoginio un-to garbės dak
taras; dr. Antanas Razma — 
Lietuvių fondo pirm.; dr. Li
nas Sidrys — įvairių visuo
meninių organizacijų aktyvus 
narys; prof. dr. Antanas Sužie
dėlis — Amerikos Katalikų 
un-to fakulteto dekanas; prof. 
dr. Saulius Sužiedėlis — 
Millersville un-tas, PA; prof. 
dr. Algis Norvilas — St. 
Xavier un-tas, IL; prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris — Ohio 
State University; Juozas

Nuo 1921 m. nepriklausomoje Lietuvoje buvo iškilmingai švenčiama Angelų Sargų — Lietuvos policįjos globėjų 
— šventė (spalio 1 d.). Nuotraukoje: Lietuvos policijos pareigūnas išeigine uniforma.

AR ČEČĖNŲ KOVOTOJAI TARPTAUTINIAI 
TERORISTAI?

Rusijos vadovai ir žinias
klaida čečėnų kovotojus pas
toviai vadina tarptautiniais 
teroristais. Šį terminą, norė
dami įtikti Rusijai, kartais 
pasigauna ir užsienio žinias- 
kiaidininkai, kas Rusijai labai 
naudinga, kadangi pasauliui 
primygtinai kišama, mintis, 
jog Rusija kovoja su teroris
tais ir nėra jokios čečėnų išsi
vadavimo kovos, nėra vykdo
mo jokio genocido prieš 
čečėnų tautą.

Rusijai visiškai svetima 
tautinio išsivadavimo kovos

Polikaitis — įvairių visuo
meninių organizacijų aktyvus 
narys; Marija Remienė 1— 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirm., „Draugo” direktorių 
valdybos pirm.; prof. dr. Joan 
Vaštokas (Joana Belickaitė- 
Vaštokienė) — Graduate 
Director Trent University 
Peterborough, Ont., Canada; 
prof. dr. Rimas Vaičaitis — 
Columbia University katedros 
vedėjas, KTU garbės mokslo 
daktaras; prof. dr. Bronius 
Vaškelis — buvęs VDU rekto
rius; Vaiva Vėb-raitė — 
buvusi Lietuvos vice-ministrė; 
Rūta Žilinskienė — Kanados 
LB Krašto valdybos pirm.; 
Juozas Rygelis — ALKA 
direktorius, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos JAV prezi
dentas; dr. Jonas Zdanys — 
Connecticut valstijos aukštojo 
mokslo viceministras.

sąvoka, kadangi dar nuo cariz
mo laikų, ji vedė grobuoniškų 
karų ir tautų pavergimo poli
tiką. Rusija nepripažįsta ca
rizmo, bolševizmo ir sovietinės 
santvarkos vykdyto genocido 
prieš dešimtis jėga pavergtų 
tautų. Iki šiol Rusijoje vyrauja 
imperialistinė dvasia ir kalba
ma, kad visos buvusios sovie
tinės respublikos, dabartinės 
Rusijos respublikos, autono
mijos, kraštai, sritys „savo no
ru” įsijungė į Sovietų Sąjungą 
ir Rusiją. Tas įsijungimas „sa
vo noru” kainavo milijonus pa
vergtų tautų žmonių gyvybių. 
Reakciniais iššūkiais pagar
sėjęs rusų politikas V. Ziri- 
novskis ir kiti prorusiški poli
tikai iki šiol teigia: „Pabaltijys 
yra grynai rusiškas kraštas”.

Ar čečėnų kova už savo 
krašto išvadavimą yra teroriz
mas?

Pokario metų Lietuvos 
partizanai sovietų buvo vadi
nami banditais, nacionalis
tinėmis gaujomis ir kitais ter
minais, nes tokios sąvokos, 
kaip teroristai, dar nebuvo 
vartojamos. Manau, kad jeigu 
ši sąvoka būtų naudojama, tai 
ir Lietuvos partizanai taptų 
teroristais. Kažin kodėl Ru
sijos vadovai ir žiniasklai- 
dininkai savo „didvyriškuo
sius” II pasaulinio karo parti
zanus nevadina teroristais? 
Juk jie taip pat šaudė, sprog
dino, vykdė diversijas, dėl to 
žuvo nemažai ir nekaltų civi
lių žmonių. Jie tai vykdė ne

tik savo krašte. Rusijos 
vadovai ir žiniasklaidininkai 
tvirtina, kad tai buvo kova 
prieš okupantus, o čečėnų išsi
vadavimo kova yra teroriz
mas. Jie užmiršo, kad čečėnai 
jau nuo 19 amžiaus su Rusija 
veda iš-sivadavimo kovą, jie 
užmiršo stalininį genocidą 
prieš čečėnų tautą. Dešimtys 
tūkstančių čečėnų žuvo ir 
mirė dėl Maskvos imperia
listinės politikos.

Lietuviškoje tarybinėje 
enciklopedijoje, kurią sudarė 
sovietiniai ideologai, rašoma, 
kad „terror — iš lotynų kalbos 
— baimė, siaubas. Teroras — 
klasinių, politinių ir kt. 
priešininkų slopinimo politi
ka, vykdoma smurto, prievar
tos (iki fizinio sunaikinimo) 
priemonėmis. Masinis teroras 
vyksta per grobikiškus impe
rialistinius karus”. Kas vyko 
ir vyksta dabar Čečėnijoje. 
Pas mus kalbama: „Kuo pats 
kvepia, tuo ir kitus nori tepti”.

O dėl svetimšalių dalyva
vimo čečėnų pusėje, tai sovie
tiniai kariškiai ir patarėjai 
padėjo išsivadavimo kovose 
mongolams, vietnamiečiams, 
korėjiečiams, kubiečiams, 
įvairiems arabams ir kt., 
dabar Rusįja teikia pagalbą 
kai kurioms slaviškosios Ju
goslavijos respublikoms, pa
laiko ne tik diplomatinius 
ryšius su Iraku, Libija ir kito
mis pasaulio ramybę drums- 
čiančiomis valstybėmis.

Stasys Ignatavičius
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[ Danutė Bindokienė

Kad nepamirštume, kam 
skirtas spalio mėnuo

Argi ne užvakar dar žydėjo 
gegužė, tad iš kur šiandien at
sirado jau spalis? Žmonės 
skundžiasi laiko stoka, dejuo
ja, kad nespėja visų darbų 
atlikti, bet pirmuoju smuiku 
tą skundų simfoniją visgi 
griežia — pensininkai. Jie, 
rodos, kaip tik turėtų laiko 
perteklių, nes nebereikia gy
venti „pagal laikrodį” ir kas
dien skubėti į darbovietę. An
tra vertus, lietuviai pensinin
kai yra neeiliniai žmonės: jie 
negyvena sau. Didžioji dalis 
taip tvirtai įsisukusi į lietu
višką visuomeninės veiklos 
ratą, kad vos spėja viską atlik
ti, visur suspėti. Sunku net 
įsivaizduoti, kas atsitiktų, 
jeigu mūsų pensininkai pasek
tų amerikiečių pavyzdžiu ir 
„auksinio saulėlydžio” dienas 
leistų tikrai „atostogaudami”.

O visgi gražus būrys mūsų 
vyresniųjų kartą per savaitę 
susirenka į BALFo centro pa
talpas Čikagoje (tame pačia
me pastate, kur „Draugas”) ir 
savo laiką skiria artimo mei
lės darbui. Jie rūšiuoja gautus 
daiktus, ruošia siuntinius 
vargstantiems savo tautie
čiams Lietuvoje, Lenkijoje, ar 
kitur, kur tik „vargas lapoja, 
vargas šakoja, vargas vartus 
kilnoja...” Toji BALFo veikla 
ypač sustiprės šį mėnesį — 
juk spalis jau seniai paskirtas 
BALFui.

„Kol bus šelpiamųjų, tol 
BALFas darbuosis, tol jis rei
kalingas”, — teigia ilgametė 
BALFo centro valdybos 
pirmininkė ir šios labdaros or
ganizacijos širdis-siela Maria 
Rudienė. Ir jai negailestinga
sis laikas (o ką bekalbėti apie 
sveikatos sutrikimus), sulėti
no žingsnius, apkarpė jėgas — 
bet tik fizines. Savo dvasia 
Maria Rudienė tebėra artimo 
meilės milžinas. Niekas (tik 
vienas Dievas) turbūt nega
lėtų apskaičiuoti, kiek savo 
gyvenimo valandų ir rūpesčių 
ji skyrė vargingiesiems savo 
tautiečiams, kiek pastangų 
įdėjo, kad alkani turėtų 
duonos kąsnį, kenčiantys šaltį 
— šiltesnį drabužį, tie, kurių 
niekas neatsimena, niekas 
nekreipia dėmesio, pajustų, 
kad visgi kažkam ir jie svar
būs.

BALFo darbai toli gražu 
nebaigti ir tai nėra „atgy
venusi” organizacija. Nepai
sant, kad šiuo metu veikia 
daugybė įvairių sambūrių ir 
organizacijų, sukurtų padėti 
vargstantiems Lietuvoje, bet, 
jeigu ir trigubai daugiau jų 
būtų, vargu ar pakaktų į kiek

vieną ištiestą ranką kažką 
įdėti, kiekvieną ašarų nušluos
tyti.

Kažin ar BALFo kūrėjai 
bent sapnuote susapnavo, kad 
ši organizacija taip ilgai gy
vuos, taip ilgai bus reikalinga
— net po to, kai Lietuva at
kūrė savo nepriklausomybę. 
BALFas visų pirma buvo 
įsteigtas šelpti lietuviams pa
bėgėliams, Antrojo pasaulinio 
karo metu atsidūrusiems Vo
kietijoje. Daug dar antrosios 
bangos imigrantų šiandien 
puikiausiai prisimena, su ko
kiu džiaugsmu stovyklose su
tikdavo BALFo siunčiamas 
dovanas. Ir, kaip jau mi
nėjome, ne vien dėl materia
linių gėrybių, kurios tilpo į 
rūpestingai supakuotas dėže
les (nebuvo pamiršta net vai
kams įdėti šokolado plytelę ar 
saldainiukų saują), bet kaip 
tik dėl to, kad pabėgėliai buvo 
visko netekę — namų, arti
mųjų, viso savo turto ir net 
vilties. Kad kažkas tolimojoje
— ir išsvajotoje — Amerikoje 
juos prisiminė, užjautė, jais 
pasirūpino, buvo ypač svarbu.

Ar šiandien tie mūsų tau
tiečiai, taip mielai pasinaudo
ję BALFo teikiama parama, 
jam grąžina skolą? Ar spalio (o 
taip pat bet kurį kitą) mėnesį, 
gavę BALFo vokelį su aukų 
prašymu, į jį įdeda kelis papil
domus dolerius? Norime tikė
ti, kad atsakymas teigiamas, 
nes lietuviai iš esmės yra dos
nūs ir geraširdžiai. Jie, be abe
jo, neužmiršo anų sunkių lai
kų pabėgėlių stovyklose Vo
kietijoje.

Kadangi BALFo laiškai iš 
pašto įstaigos kasdien parve
žami kartu su „Draugo” kores
pondencijomis, žinome, kokia 
gausybė prašymų diena iš die
nos plaukia į centrinę BALFo 
raštinę. Ypač iš Punsko ir 
apskritai Lenkijos. Jeigu mes 
pratę murmėti dėl tame kraš
te lenkų daromų skriaudų ten 
gyvenantiems lietuviams, jau
čiantiems dar ypatingą nuo
skaudą ir dėl to, kad jų neuž
taria Lietuvos valdžia, tad 
BALFo siuntiniai iš Amerikos 
jiems turi dar daugiau reikš
mės.

Galbūt didžiausia mūsų 
problema šiuo metu yra tai, 
kad nepaprastai išretėjo ra
šančiųjų gretos, tad ir BALFo 
ar kurios kitos mums ir Lie
tuvai svarbios organizacijos 
darbai taip dažnai neatsispin
di mūsų spaudos puslapiuose. 
Raginame visus lietuvius: ne
pamirškime BALFo ir spalio, 
ir visus kitus metų mėnesius!

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE
(1920-1939 m.)

JUZĖ ALDONYTĖ-KALNIŪNIENĖ

„Je/ po amžių kada 
skaudūs pančiai nukris,

Ir vaikams užtekės nusi
blaivęs dangus,

Mūsų kovos ir kančios, be 
ryto naktis,

Ar jiems besuprantami 
bus?”...

(Maironis)

1920 m. spalio 9 d. Len
kija, sulaikiusi ką tik pasi
rašytą Suvalkų sutartį, gene
rolo Želigovskio apgaule už
grobė Vilnijos kraštą. Tai di
delis smūgis Lietuvai dėl ban
kų veidmainystės ir niekšy
bės.

Į miestelius, o ypač į Vil
nių, lenkai plūdo iš Lenkijos, 
užėmė administracinius pas
tatus, įstaigas ir darbo vietas. 
Įstaigose įsiviešpatavo lenkų 
kalba.

Okupantai lietuviams 
buvo negailestingi. Jie sten
gėsi sparčiais tempais nu
tautinti lietuvius. Pasiprieši
nusius jiems skaudžiai baudė, 
persekiojo, grūdo į kalėjimus. 
Jie bijojo lietuvių inteligentų, 
todėl stengėsi lietuvius išlai
kyti bemokslius, kad lengviau 
galėtų palaužti jų pasiprieši
nimą. Deja, jie stipriai apsiri
ko. Bemoksliai žemdirbiai ger
bė tėvų žemę, tėvų-protėvių 
gimtąją kalbą, papročius. Jie 
atkakliai gynėsi ir nepasidavė 
polonizacijai.

Didelį indėlį į patriotinį 
auklėjimą įdėjo pradinių kla
sių mokytojai. Jie skiepijo ne 
tik pirmuosius mokymosi įgū
džius, bet dėjo tvirtą lietuvy
bės pagrindą.

Pamenu savo pradinės mo
kyklos mokytoją Mūselį Šven

čionių raj., Miežionėlių kaime. 
Jis mums buvo ne tik mokyto
jas, bet ir gydytojas. Visiems 
negalių atveju skubėdavo pa
dėti, nes kaimo žmogui mieste
lio lenkiški gydytojai buvo 
nepasiekiami. Svarbiausia, jis 
stovėjo mūsų dvasinės sargy
bos poste, ugdė kaimo žmo
nėms aukštą moralę, meilę 
tėvynei, akcentuodamas, kad 
žmogui tėvynė ir gimtoji kalba 
yra vienintelė. Jau mokyklos 
septynmetis pyplys žinojo, kad 
čia Lietuvos žemė, o jo gimtoji 
kalba — lietuvių. Tik, per
žengę mokyklos slenkstį, jau 
mokėdavome „slebezavoti” — 
Lietuva, tėvyne mano. O kai 
pramokome skaityti ir rašyti, 
išdidžiai lentoje rašėme 
Zauerveino žodžius: „Lietu
viais esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt, Tą garbę 
gavome užgimę, jai ir neturim 
leist pražūt...”

Mokytojas pamokose pa
sakodavo apie Lietuvą, jos gar
bingą praeitį, jos kovas už 
laisvę, jos papročius ir bran

giąją, į nieką neiškeičiamą, 
gimtąją lietuvių kalbą. Pasa
kodavo apie Vilnių — Lietuvos 
sostinę. Apie jo įkūrėją 
Gediminą, apie Vytautą Didįjį, 
Pilėnų karžygių didžiąją auką. 
Tada vaikiškose širdelėse 
brendo mintis — geriau žūti, 
negu būti pavergtiems... 
Mokytojas pamokose rodė Lie
tuvos žemėlapį su Lietuvos 
sostine Vilniumi, Lietuvos 
herbą ir kitą atributiką. Pa
mokoms baigiantis, mokytojas 
visa tai giliai paslėpdavo, kad 
kokio nors žandaro akis nepa
matytų, kurie kartais visai 
netikėtai pasirodydavo mo
kyklos kieme. Ne be mokytojo 
įtakos žmonėse vyravo patrio
tinė atmosfera. Pvz., šio kaimo 
paprasta moterėlė Konstancija 
Gudelienė, slapta perėjusi de
markacinę sieną, pėsčiomis 
pasiekusi Kauną ir, nors sar
gybinių neleidžiama, vis tiek 
įsibrovė pas prezidentą A. 
Smetoną, kumšteliu trenkusi į 
stalą, priekaištavo už len
kaitės pasirinkimą į žmonas.

Ji dėstė lietuvių vargus, didelę 
priespaudą ir lenkų sauvalę 
Vilnijoje. Prezidentas pagar
biai ir atidžiai išklausė, tačiau 
po to lenkų pavergėjų elgesys 
nė kiek nepasikeitė. Nenuos
tabu, kad jos pėdomis sekė ne 
tik jos 5 atžalos (vaikai), bet ir 
kiti kaimo žmonės. Didelę 
patriotinę švietėjišką veiklą 
vykdė jos sūnus Vytautas, 
patyręs persekiojimus, kalini
mą ir tremtį, tačiau jų veiklos 
nesutrukdė nė aršiausios 
represijos. Lenkams jų šeima 
buvo tarsi krislas akyje. No
rėta su Konstancija susidoroti, 
net sušaudyti. Apsukrioji 
patriotė mėtė pėdas, slapstėsi, 
nepabūgo okupantų ir vykdė 
aštrų pasipriešinimą jiems. 
Okupantai buvo tikri, kad ne 
be jos pastangų Vasario 16 d. 
suplevėsuodavo trispalvė kai
mo medžiuose ir kitose Vil
nijos vietose. Net ir itin saugo
moj Gedimino pily Vilniaus 
skautai iškėlė trispalvę, iš
reikšdami protestą prieš Vil
nijos užgrobimą. Tas faktas

siutino okupantus. Jie gaudė 
organizatorius ir vykdytojus. 
Lukiškių kalėjime ir ne tik 
jame nuskambėdavo daina:

„Juodas varne ko sukiesi, 
ties kalėjimu mano,

Gal tu mano mirtį jauti, 
nenugąsdinsi manęs.

Jau kartuvės pastatytos 
rankomis lenkų valdžios,

Jau ir virvės pakabintos, 
tyko vėl naujos aukos...”

Lenkas suprato, kad reikia 
bijoti ne tik lietuvių inteligen
tų, bet ir bemokslių kaimiečių; 
Konstancijai mirus, ji buvo 
pagarbiai palydėta į Vilniaus 
Rasų kapines ir jos kapo kau
burėlis supiltas šalia žymių 
Lietuvos kovotojų už laisvę. 
Miežionėlių kaimo žemiečiai 
pagarbiai jai lenkia galvas.

Vilnijoje buvo opus švieti
mo klausimas. Veikė 2-jų tipų 
pradinės mokyklos: valsty
binės ir lietuvių „Ryto” orga
nizuotos privačios mokyklos. 
Buvo leidžiami įvairūs įstaty

mai. Vieni įstatymai engė, 
naikino lietuvius, kiti, nors ir 
maža viltimi, džiugino. Pvz., 
atsakingo už lietuvių sektorių 
L. Ekerto išleistas įstatymas
— palankus lietuviams: „Miš
riai gyvenamų žemių žmo
nėms sutaikyti ir suvienyti, 
kad jie taikiai sugyventų”, pa
sirodė aiškiai skriaudžiantis 
lietuvius ir sukėlė jų garsų ir 
pagrįstą nepasitikėjimą. Jis 
buvo taip akivaizdžiai nepri
taikytas realioms vietos sąly
goms, kad jo griežtai nebuvo 
įmanoma vykdyti. 1926 m. 
išleistas aplinkraštis mokyklų 
administracijai, rekomenduo
jantis: „Gerbti viską, kuo 
reiškiasi gyventojų kultūrinis, 
religinis ir tautinis savitu
mas”. Nurodoma kovoti „su 
visokiu šiurkščiu išorinių 

• lenkiškumo ypatybių prime
timu, su visokiais mėginimais 
negerbti to, ką vaikai atsineša 
iš gimtųjų namų ir pirmiausia
— vaiko gimtosios kalbos”.

Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE

„TILTAI” TARP LIETUVOS IR 
AIRIJOS JAUNIMO

• SKELBIMAI •
SIŪLO DARBĄ

Kauno jėzuitų gimnazijos ir 
Viktoro Kuprevičiaus viduri
nės mokyklos ateitininkai vėl 
susitiko su Airijos Dublino 
katalikiško universiteto gim
nazijos moksleiviais, toliau 
vykdydami lietuvių ir airių 
jauniiAo tarptautinį projektą 
„Tiltai”.

Neseniai mūsiškiai grįžo iš 
Airijos, parsivežė galybę įspū
džių ir kūrybinių polėkių, o 
prieš keletą dienų vienuolikos 
jaunuolių delegacija iš Airijos 
(vadovai Martinas ir Orinta 
Roettingai) svečiavosi Lietu
voje.

Nuo pat sutikimo Vilniaus 
oro uoste užsimezgė glaudūs 
ateitininkų kuopų, mokyklų 
bendruomenių, mokinių, jų 
tėvų, Kauno arkivyskupijos 
jaunimo centro kontaktai.

R. Balčiūnaitė, L. Kasparai- 
tytė, L. Liugailaitė, R. Neve- 
rauskaitė, J. Stačkauskaitė, 
G. Juočys, A. Pilypaitis, J. 
Šidlauskas — šie .Aušros”, 
Jėzuitų, J. Basanavičiaus, V. 
Kuprevičiaus mokyklų moks
leiviai yra puikūs vertėjai, gi
dai, organizatoriai, aktyvistai.

V. Kuprevičiaus vidurinė 
mokykla svečius pasitiko spal
vingai išpuošta Airijos vaiz
dais. Mokytojos J. Jeremičie- 
nės vadovaujami gal šimtas 
moksleivių piešė, tapė, mode
liavo, airiškais tautiniais dra
bužiais „rengė” savo popierius 
manekenus, kurie ir juokino, 
ir teikė informacijos.

Marijonų vienuolių įsteigto
je Dublino katalikiškoje uni
versiteto gimnazijoje mokosi 
vien berniukai. Jų mokymosi 
programos šiek tiek skiriasi 
nuo mūsiškių. Tačiau atvy
kėliai noriai dalyvavo V. Kup
revičiaus vidurinėje mokykloje 
vedamose pamokose. Mokytojo 
A. Šukio istorijos pamokoje 
visi kartu diskutavo tema 
„Lietuvos galimybės integruo
jantis į ES ir NATO”. Dailės 
pamokoje dalyvavę Conal, Ro- 
nan, Stenley ir Sean, kaip ir 
visi mokiniai, gavę ruošinius, 
lankstė, klijavo... Greta ge
riausių darbų: Aidos ir Aušros 
sukurto aitvaro, Roberto — 
dviračio, atsidūrė ir svečių 
padaryta lazda — harley. Tai 
airių nacionalinio sporto — 
hurlingo įrankis.

Anglų kalbos pamokoje (mo
kyt. S. Tarasovaitė) paaiškėjo, 
kad mūsiškiams sunkiai įkan
dama programa airiams — 
vieni juokai: mat jie ir šeimose 
kalba šia kalba ir, tik atkūrus 
nepriklausomybę, mokyklose 
įvestas airių kalbos dėstymas. 
Dabar ten ypatingas dėmesys 
skiriamas kultūriniam airių sa
vitumui išlaikyti. Didžiulė pagarba 
gimtajai kalbai, kuri priklauso 
nykstančiai keltų kalbų šakai. 
Airių kalbos anglai nesupran
ta, nes anglai kalba viena iš 
germanų kalbų, kaip ir vokie
čiai, danai švedai. Okupuotoje 
Airijoje gimtoji kalba buvo nu
nykusi, o dabar su meile gai
vinama.

Pasididžiavimo savo šalimi, 
senųjų tradicijų puoselėjimo 
gaideles mes jautėme kiekvie
no airių jaunuolio pasisaky
me. Žavėdamiesi Kauno ro-«
tuše, ją lygino su Statforde 
esančia panašia aikšte ir sta
tiniais, pasakojo, kaip šalyje 
rūpestingai saugomas praei
ties palikimas. O Vilnius, Tra
kai jiems padarė nemažą įspū
dį. Laukę primityvumo, dabar 
jie kartojo: „Juk tai turistinė 
šalis! Jūs turite kuo didžiuo
tis!”

Kad vaikinams skiepijama 
ne tik europietiška toleranci
ja, bet ir patriotinės etninės

savasties samprata, rodo ir jų 
atlikta programėlė, ir nuošir
dus aiškinimas apie savo vė
liavos simboliką, kultūrinį pa
veldą, tautos aktualijas...

Mūsiškiai šįkart irgi nepa
šykštėjo lietuviškumo. Svečiai 
lankėsi ir Rumšiškių etnogra
finiame muziejuje, ir liaudiš
koje vakaronėje Arkivyskupi
jos jaunimo centre, kur klau
sėsi ansamblio „Goštautė”. V. 
Kuprevičiaus mokykloje jie 
buvo įtraukti į ratelį šokti 
„Malūnėlio” ir „Žilvičio”, dai
nuoti apie strazdužį, o skudu
čiai ir kanklės tik pliekė melo
diją po melodijos.

Daug teigiamų emocijų davė 
jaunimo vakaras Jėzuitų gim
nazijoje, moksleivių ansamb
liai „Carpe diem”, „Wish”, 
ateitininkiškas žaidimų ir kū
rybos vakaras Jagadonyse, 
poilsio namuose „Pušelė”. Ir 
laužai, ir pavasario žaluma, ir 
tylūs šilti vakarai tarsi prisi
dėjo, kad ateitininkams ir jų 
svečiams būtų linksma.

Abiejų šalių jaunuoliams, 
mokytojams ir organizacijų 
vadovams įdomios ir naudin
gos buvo diskusijos ir pokal
biai tokiomis temomis: Lietu
vos ir Airijos moksleivių ugdy
mo ypatumai, kokios jaunimo 
užimtumo formos yra labiau 
priimtinos, su kokiomis prob
lemomis susiduria jaunimėlis 
ir kt.

Svečių iš Airijos buvo vos 
keliolika, o mūsų mokslėivių 
ateitininkų, įsitraukusių į šį 
renginį, — keli šimtai: jie kon
certavo, piešė, dalyvavo vik
torinose, ekskursijose, disko
tekose, sporto varžybose, jie 
organizavo, vertėjavo.

Šio gražaus projekto koordi
natoriai — O. Stripeikis, Kau
no psichologinės pagalbos ir 
konsultavimo centro direkto
rius, bei A. Šukys, V. Kuprevi
čiaus vidurinės mokyklos mo
kytojas, įdeda daug triūso, 
kad „Tiltai” tarp ateitinin- 
kiškai mąstančio jaunimo ne
nutrūktų.

Kauno jėzuitų gimnazijos ir 
V. Kuprevičiaus vidurinės mo
kyklos bei Arkivyskupijos jau
nimo centro vadovai V. Bine- 
vičienė. G. Geldauskienė, kun. 
G. Vitkus, R. Gečaitė gerano
riškai sudarė sąlygas, suteikė 
mokyklose bazę, kad į turinin
gus renginius patektų gausūs 
jaunimo būriai iš įvairių mo
kymo įstaigų.

Džiugu, kad ir Kauno savi
valdybė parėmė jaunimo ini
ciatyvas. Savivaldybės salėje 
vykusioje konferencijoje „Jau
nimo vaidmuo kuriant bendrą 
Europą”, kurioje pranešimus 
skaitė „Tiltų” projekto vadovai 
ir mokytojai, dalyvavo ir savi
valdybės Tarptautinių ryšių 
skyriaus vedėjas Povilas Kup
rys. Konferencijoje susidomėji
mo susilaukė Dublino moterų 
centro konsultantės O. Ž. 
Roetting, V. Kuprevičiaus mo
kyklos direktorės V. Binevi- 
čienės, airių vadovo M. Roet
ting, o ypač D. Vosyliaus iš 
VDU pranešimas „Kelių pa
veldas”, davęs daug pažintinės 
medžiagos ne tik abiejų šalių 
moksleiviams, bet ir vado
vams mokytojams.

Gražų gegužės pirmosios ry
tą Kauno ateitininkai ir daug 
kitų moksleivių susirinko prie 
Kauno pilies, simbolinės Lie
tuvos vietos, ir mojo į auto
busą sėdantiems svečiams iš 
Airijos. Jie išskrido iš Vilniaus 
oro uosto.

Likite sveiki! Slan Lithua
nia! Good bye Lithuania!

Leonora Čepienė 
„XXI amžius", 2002.05.10

Šiemet rugsėjo 14 d. Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, kaip ir kitais metais, buvo švenčiami Šiluvos atlaidai. 
Nuotraukoje su Švč. Mergelės statula (iš kairės): Sabina Henson, Salomėja Daulienė, Vida Sakevičiūtė.

ŠILUVOS ATLAIDŲ PROCESIJA — GRAŽI METINĖ ŠVENTĖ
Rugsėjo 15 d. — sekmadie

nis, bet neeilinis Marųuette 
Parko Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. Tai Šiluvos atlaidų 
užbaigimas, su iškilminga pro
cesija. Oras, galima sakyti, 
buvo kaip užsakytas — saulė
ta. Diena buvo tiesiog puiki 
nuo pirmosios procesijos, 
vykusios 1954 metais, procesi
jos metu nėra liję. Rinkosi ir 
rinkosi maldininkai į Maria 
aukštesniosios mokyklos aikš
tę — jauni ir pagyvenę, pa
vieniai asmenys ir šeimos, or
ganizacijų nariai, dvasininkai, 
parapijiečiai ir svečiai, mokyk
los mokiniai. Jie sudarė ilgą 
procesiją, kurios pradžioje ėjo 
apie 10 bažnyčios patarnauto
jų. pirmutinis iš jų nešė kry
žių. Procesija vingiavo per 
gražų, žaliuojantį Maria mo
kyklos kiemą į Washtenaw 
gatvę. Procesijos pabaigoje ėjo 
moterys apsirengusios su tau
tiniais drabužiais, lydėdamos 
Švč. M. Marijos statulą. Už jų 
ėjo bažnyčios patarnautojai, 
veždami statulą ant ypatingų 
ratukų. Toliau už statulos ėjo 
dvasininkai — parapijos ir 
svečiai kunigai, diakonas ir 
seminaristai.

Susirinko pilna bažnyčia 
maldininkų. Klebonas kun.

2002 m. rugsėjo 20 d. Kau
ne įvyko plenarinis Lietuvos 
Vyskupų konferencijos posėdis.

Jo metu vyko Vyskupų 
konferencijos vadovybės ir ko
misijų bei tarybų pirmininkų 
rinkimai.

Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininku trejų me
tų kadencijai išrinktas Vil
niaus arkivyskupas metropo
litas kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis. Lietuvos Vyskupų 
konferencijos vicepirmininkas 
išrinktas Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi
čius. Nuolatinės tarybos nariu 
išrinktas Panevėžio vyskupas 
Jonas Kauneckas.

Generaliniu sekretoriumi 
išrinktas kunigas Gintaras 
Grušas, iki šiol ėjęs Vilniaus 
Šv. Juozapo kunigų semina
rijos rektoriaus pareigas. Jis 
jau yra buvęs Vyskupų kon

Šv. Pranciškaus seserų rėmėjos Čikagoje su kun. Jaunium Kelpšų. Sėdi iš kairės: Stasė Viščiuvienė, kun. J. 
Kelpšas, Sabina Ručaitė-Henson, Evelyn Oželienė, Antoinette Glass, sės. M Helen Sirvinskas; stovi: Mary Anna 
Gercius, sės. M. Clarita, Sofia Lastas.

Jonas Kuzinskas pristatė šių 
metų Šiluvos atlaidus vedusį 
kun. Gintarą Lengviną. Kun. 
G. Lengvinas savo gražiai pri
taikytame pamoksle priminė 
visiems, kad reikia melstis 
bendrai, nes būdami kartu 
maldoje, mes jaučiame begali
nę Dievo pagalbą ir kad nesa
me vieni. Po pamokslo parapi
jos choras giedojo giesmę skir
tą Šiluvos Marijai. Po to vyko 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu ir litanija, kuriuos vedė 
kleb. kun. Jonas Kuzinskas.

Gausus dvasininkų daly
vavimas praturtino šias iškil
mes. Dalyvavo parapijos kuni
gai — ldeb. kun. Jonas Kuzinskas, 
kun. Vito Mikolaitis, kun. 
Rimvydas Adomavičius. Taip 
pat dalyvavo svečiai kunigai 
— kun. Gintaras Lengvinas, 
kun. Donald Petraitis, kun. 
Algirdas Paliokas, prel. Ignas 
Urbonas ir kun. Mykolas Ja
kaitis. Kartu su jais dalyvavo 
parapijos diakonas Vitas Paš- 
kauskas, seminaristai Gedi
minas Jankūnas ir Patrikas 
Skrudupis.

Iškilmėse buvo kasmet da
lyvaujantys parapijos garbės 
svečiai Marija ir Antanas Ru
džiai. Jie apdovanoti Bažny
čios ordinais — A. Rudis Šv.

RINKIMAI VYSKUPŲ KONFERENCIJOS POSĖDYJE
ferencijos generaliniu sekre
toriumi 1994 — 1997 metais. 
Generalinio sekretoriaus pa
dėjėju paskirtas kunigas Pet
ras Smilgys. Švietimo komisi
jos pirmininku išrinktas Kau
no arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius.

Visuomenės informavimo 
priemonių komisijos pirminin
ku išrinktas Vilniaus arkivys
kupas metropolitas kardino
las Audrys Juozas Bačkis. Li
turginės komisijos pirminin
ku — Telšių vyskupas Jonas 
Boruta. Vienuolių reikalų ko
misijos pirmininku — Telšių 
vyskupas Jonas Boruta. 
Ekumeninių reikalų tarybos 
pirmininku — Telšių vysku
pas Jonas Boruta.' Jaunimo 
reikalų tarybos pirmininku — 
Vilkaviškio vyskupas Riman
tas Norvilą. Pasauliečių apaš
talavimo tarybos pirmininku

Gregorįjaus vytimi, o M. Rudienė 
Pro Ecclesia and Pontifice.

Išėję iš bažnyčios, dalyviai 
dar ilgai stovėjo prie bažny
čios ir kalbėjosi. Malonu buvo 
matyti tiek daug atvykusių į 
parapijos šventę.

Teko pasikalbėti su mūsų 
svečiu, šių metų Šiluvos at
laidus vedusiu, kun. Gintaru 
Lengvinu, kuris pirmą kartą 
lankosi Amerikoje. Užklau
siau jo, kokie įspūdžiai apie 
Čikagą. Jis sakė, kad iš lėktu
vo jau matė, kad tai didžiulis 
miestas. Gamta atrodo panaši 
kaip Lietuvoje. Jam dar ne
teko daug pamatyti, nes visą 
savaitę vyko atlaidai. Vieną 
progą turėjęs pamatyti Čika
gą, tai buvo kelionė po Michigan 
ežerą su Gyčiu ir Grasilda 
Petkais, ir jų jachta „Vytis”. 
Jam patiko, nes matė miestą 
iš šalies, toks vaizdas kitaip, 
nematomas. Kun. G. Lengvi- 
ųas sakė, kad žmonės čia labai 
nuoširdūs, malonūs, besišyp
santys. Tenka pridurti, kad 
kun. G. Lengvinas labai malo
naus būdo ir lengva jį čia pri
imti. Linkime jam geros vieš
nagės Čikagoje.(jis bus čia iki 
spalio 2 d.) ir toliau sėkmin
gai, gražiai tęsti savo darbą 
Lietuvoje. VMS

— Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas.

Ryšių su Lenkijos Vys
kupų konferencija tarybos 
pirmininku išrinktas Vilka
viškio vyskupas Rimantas 
Norvilą. Socialinių reikalų ta
rybos pirmininku — Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis.

Pagal Vyskupų konferen
cijos statutą, komisijų nariais 
gali būti tik vyskupai, o tary
bų — taip pat kunigai ir pa
sauliečiai. Jų kandidatūras 
šiame posėdyje išrinkti ko
misijų ir tarybų pirmininkai 
pateiks kitame plenariniame 
posėdyje, kuris įvyks š. m. 
spalio 24-25 d. Trinapolio 
rekolekcijų namuose Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos 

sekretorius

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po I, 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 kiekvienų 

dienų. Atvažiuokite šiandien, 
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky 
Window Cleaning, Ine., 2752 

Maple Avė, Dovvners Grove, IL 
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355 
greitkelio, Maple ir Walnut gatvių 

kampe. Tel. 630-515-8706

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone.

Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v.

įdarbinimo biuras siūlo 
darbų amerikiečių šeimose 

su gyvenimu.
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

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

ĮVAIRIOS PASLAUGOS
TAISOME

SKALBIMO MAŠINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624.

Al lt Mt I« J I NAMŲ, SVF1KATOSR 
gavyksbraLuivias

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 

medicinos metodais.

Tel. 847-635-0353; 
847-507-4074 (mob.)

TARPTAUTINĖ JAUNIMO STOVYKLA 
ŠVENTOJOJE

Rugpjūčio 6-12 d. Švento
joje tarptautinio komiteto 
„Europe Arise” („Europa, pa
kilk”) ir Katalikų evange
lizacijos centro iniciatyva jau
nimui ir vadovams buvo 
surengta tarptautinė stovykla 
„Come&Go!” („Ateik ir eik!”). 
Tai jau antras šiais metais šių 
dviejų bendradarbiaujančių 
struktūrų bendras renginys. 
Pirmasis vyko balandžio mė
nesį Druskininkuose.

„Come&Go!” stovyklos 
mintis ir tikslas buvo suburti 
jaunimą bei vadovus sutei
kiant jiems galimybę kartu 
pabūti, pabendrauti, taip pat 
drauge melstis, mokytis ir 
ilsėtis. Stovykloje dalyvavo 
apie 100 įvairaus amžiaus ir 
tautybių žmonių. Be lietuvių, 
kurie sudarė daugumą, kartu 
stovyklavo latviai, slovakai, 
maltiečiai. Stovyklos tema — 
krikščioniško charakterio ug
dymas — buvo nagrinėjama 
įvairiais aspektais: jaunimui 
kalbėta apie lytiškumą, inte
gravimąsi, vadovai apžvelgė 
brandaus krikščionio savybes. 
Jaunas žmogus buvo nuolat 
kviečiamas priimti iššūkį: 
pasakyti Jėzui „taip” ir išdrįsti

GALIMYBES GAUTI ATLAIDUS
Vatikanas vėl išplėtė gali

mybes gauti atlaidus. Rugpjū
čio 4 d. Vatikano laikraštyje 
„L’Osservatore Romano” šiuo 
klausimu buvo paskelbti du 
Apaštališkosios penitenciari- 
jos dekretai. Vyskupams nuo 
dekretų paskelbimo datos 
suteikiama teisė vadinamo
siose savo vyskupijų „konka- 
tedrinėse bažnyčiose” kartą 
per metus teikti su atlaidais 
susijusį popiežiškąjį palaimin
imą. Atlaidų sąlyga yra sakra
mentinė išpažintis, Komunijos 
priėmimas ir malda popie
žiaus intencija. Konkatedrinės

Skubiai reikalingas vyras, 
išmanantis statybos darbus 
bei reikalingi mūrininkai.

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

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crewi.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
ponation. Mušt be fluent in English 
L.A McMahon Window VVashing

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

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

Atlyginimas nuo
$1.500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

VVunted a vvonutn to live-in and
take care of nice elderly woman. 
Job is 150 miles from Chicago.

Call 309-688-0893 or 
309-453-6120.

„Draugo" skelbimų skyrius 
Tel. 1-77J-585 9500

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimų. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDUODA

ParduiMlamus automobilis 
Mitsubishi Fuso (Cub truck) 2001 

m., dyzelis, garantinis, aukštos 
greitkelio mylios, gerai išlaikytas. 

$20,000
Tel. 630-393-0556; 312-735-4584.

gyventi pagal tikėjimą. Pats 
gyvenimas pramogose sken- 
dinčiame ir daugybę įvairių 
pasiūlymų bei pagundų tei
kiančiame kurorte buvo tarsi 
iššūkis dalyviams. Be bendrų 
Noel Chircop (Malta), gyd. 
Nijolės Liobikienės, diak. 
Sauliaus Arbočiaus, s. Do- 
vydos Jaugelytės paskaitų, 
organizuotos ir popietinės 
darbo grupės. Dvi jų buvo 
praktinės: pantomimos (vedė 
Saulius Arbočius) ir šokio 
(vedė Tania Chircop iš Mal
tos), dvi — teorinės: šlovinimo 
vedimo (Jakubas Novakas — 
Slovakija) ir mokinių ugdymo 
evangelizacijai (Noel Chircop).

Kiekvienas vakaras buvo 
nuotaikingas ir pilnas siurpri
zų. Rugpjūčio 7 d. grojo evan- 
gelinio roko grupė „The 
Password” iš Vilniaus. Jdomūs 
ir įvairūs buvo tautų prisi
statymo ir talentų vakarai. 
Šeštadienį stovyklautojai 
džiaugsmingai šlovino Viešpa
tį giesmėmis, o paskutinis 
bendras sekmadienio pabuvi- 
mas visus džiugino nuo
taikinga ir profesionalia pan
tomimos programa.
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bažnyčios paprastai yra buvu
sios katedros, netekusios ka
tedros rango dėl bažnytinės 
srities pertvarkymų.

Kita nauja galimybė gauti 
atlaidus susijusi su dieviškojo 
gailestingumo kultu. Šią mal
dingumo formą, kurios pra
dininkė yra lenkų šventoji 
Faustyna Kovvalska (1905- 
1938), ypač skatina popiežius 
Jonas Paulius II. Jo pagei
davimu gailestingumo sekma
dienį (sekmadienį po Velykų) 
bus teikiami ypatingieji at
laidai.
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□ Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto" (LR), „Lietuvos žinių' (LŽ). „Respublikos" (R), 
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos" (K), „Valstybės žinių" (VŽ) dianra&ių, BNS 
ir Eltos informscijonus)

* Teisininkas Juozas Pet
raitis, kandidatuojantis į
prezidento postą, TV laidos 
metu pareiškė, kad Lietuvos 
sociologinių tyrimų bendrovės 
siūlėsi už pinigus dirbtinai pa
kelti jo populiarumą viešai 
skelbiamuose sąrašuose. So
ciologai šį kaltinimą vadina 
nepagrįstu ir teigia, kad šitaip 
elgiasi kitaip žemo pasiti
kėjimo negalintys paaiškinti 
politikai. (KD, Elta)

** Kandidatuojantis į pre
zidentus Julius Veselka 
kauniečiams gyrėsi griežta 
ranka ir radikalizmu. „Visų 
ligšiolinių Lietuvos vadovų ir 
politikų tikslas buvo sugriauti 
šalies ekonomiką ir išsidalyti 
valstybės turtą”, pareiškė eko
nomikos daktaras J. Veselka, 
kalbėdamas apie priežastis, 
paskatinusias jį ryžtis siekti 
prezidento posto. (KD, Elta)

* Socialdemokratai nu
tarė galutinai užkirsti ga
limybę konservatorių vadovui 
Vytautui Landsbergiui gauti 
valstybės vadovo privilegijas. 
Parlamento nariai Sigita Bur
bienė ir Algimantas Salamaki
nas Seime užregistravo Vals
tybės pensijų įstatymo patai
sas, vienoje kurių pabrėžiama, 
jog Aukščiausiosios tarybos- 
Atkuriamojo Seimo pirminin
ko pareigos prilyginamos Sei
mo pirmininko postui. (R, Elta)

* Šiemet Kauno savival
dybė neįgaliųjų būsto pri
taikymui skyrė pakankamai 
solidžią 100,000 litų sumą. 
Tiek pat atseikėjo ir Invalidų 
reikalų taryba. Šiemet turėjo 
būti pritaikyti būstai 20 
žmonių. Deja, per pusmetį nė 
vienas žmogus nesigiria gy
venąs patogiau. Neįgalieji ne
rimauja, kad pinigai gali likti 
nepanaudoti. (KD, Elta)

V. PUTIN — VILKAS 
AVIES KAILYJE

E. RINGUS
Maskvoje baigėsi dvi bylos. 

Vienoje buvo nagrinėjama po
puliarus žur. Chodov byla. Jis 
buvo nužudytas 1994 m. Šis 
žur. pagarsėjo savo rašiniais 
apie sovietų armijos generolų 
korupciją, su lietuviams žino
mu generolu Gračiov priešaky
je. Sovietų armijai traukiantis

There are a number of reasons why our nevv Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our nevv class of Service, 
offers its own separate cabin vvith plenty of room to vvork or relax. While 
every seat in all three classes has been nevvly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel vvhen 
flying on this sophisticated nevv aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
ųuality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

* Prezidentūra ir Seimas
ignoruos vyriausybės nuta
rimą nuo spalio 1 d', valsty
binėms įstaigoms darbą pra
dėti pusvalandžiu vėliau ir an
tradienį į darbą rinksis įpras
tu laiku. Rugsėjo viduryje vy
riausybė nutarė, kad, siekiant 
sumažinti transporto spūstį 
miestuose, nuo spalio 1 d. 
valstybės ir savivaldybių ins
titucijų darbuotojai darbą 
pradės pusvalandžiu vėliau. 
Nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio tarnautojai dirbs nuo 8 
vai. 30 min. ryto iki 5 vai. 30 
min. vakaro, o penktadienį — 
nuo 8 vai. 30 min. ryto iki 4 
vai. 15 min. vakaro. Darbo lai
kas pakeistas atsižvelgiant į 
transporto srautų reguliavimą 
spūsties valandomis Vilniaus 
mieste. (BNS)

* Karšta vasara Lietuvoje 
ir potvyniai Vakarų Euro
poje nesujaukė kelionių agen
tūrų planų — ilsėtis į užsienį 
keliaujančių lietuvių šiemet 
padaugėjo maždaug penktada
liu, daugiau užsieniečių lan
kėsi ir Lietuvoje. Šiuo metu 
Turizmo išteklių ir paslaugų 
registre yra 265 turizmo bei 
71 kelionių agentūra. Apie 10 
proc. iš jų teikia atvykstamojo 
turizmo paslaugas. (R, Elta)

Londone mirė žymus visuomenininkas 
Zigmas Juras

Atkelta iš 1 psl. sekretoriu- 
mi-administratoriumi. Vėliau 
užsiėmė ir D. Britanijos lietu
vių sąjungos visuomenine bei 
Lietuvių namų bendrovės ko
mercine veikla.

Zigmas Juras buvo talen
tingas, darbštus, mylėjo savo 
gimtąjį kraštą, tikėjo jo ateiti^ 
mi ir savo tautiečiais. D. Bri
tanijos lietuvių sąjungos ir 
Lietuvių namų bendrovės ak-

iš Rytų Vokietijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
Baltijos kraštų, daug karinių 
reikmenų, milijardų vertės, 
buvo išparduota. Kažkur din
go Vakarų Vokietijos pažadėta 
parama, skirta statybai patal
poms pasitraukusiems dali
niams Rusijoje. Daugelis gene-

* „Jukos” prezidentas Mi
chail Chodorkovskij pa
tvirtino, kad jie skrupulingai 
laikysis Lietuvos įstatymų, 
tačiau leido suprasti, jog tokį 
statusą turi ir galiojančios su
tartys dėl įmonės valdymo. 
Vertindamas „Mažeikių naf
tos” būklę M. Chodorkovskij 
pareiškė, kad įmonė turi gerą 
naftos perdirbimo technologi
nių procesų rinkinį, tačiau jis 
akivaizdžiai skurdesnis nei 
atitinkamose Vakarų šalių 
įmonėse. Norint gaminti dega
lus, atitinkančius griežčiau
sius ekologinius reikalavimus, 
į įmonę teks investuoti 200 — 
400 mln. dol. (KD, LR, Elta)

* Neatmetama galimybė,
kad „Jukos” gali įsigyti ir 
vieną moderniausių regione 
naftos produktų perkrovimo 
terminalą Klaipėdoje, kurio 
pajėgumas — 7 mln. tonų per 
metus. (LŽ, R, Elta)

* Kauno savivaldybės
Pastatų priežiūros ir nuo
mos skyrius per savo penkerių 
metų finansiškai savarankiš
ką veiklą tapo „drumstu van
deniu”, kuriame buvo visos 
sąlygos „žvejoti” savivaldybės 
nenaudai. Pastatų priežiūros 
ir nuomos skyriaus buhalteri
ja tokia sujaukta, kad net 
kontrolieriai negalėjo nustaty
ti, ar padaryta žala Savivaldy
bei, nors konstatavo, jog gali
mybių neteisėtai veiklai buvo 
daug. (KD, Elta)

tyvioje veikloje jis praleido 38 
metus; joms vadovaudamas ar 
būdamas aktyvus tų organi
zacijų valdybų narys.

Daug laiko ir pastangų Z. 
Juras skyrė organizuodamas 
pirmąjį, vienintelį VLIK’o 
Seimą Londone.

Be jo neapsiėjo Lietuvių 
studijų savaitės ruošimas 
Londone ir politiniai simpo
ziumai.

>
rolų ir pulkininkų grįžo naujo
mis vokiškomis mašinomis, 
kurios buvo prikrautos visokių 
gėrybių. Tuo tarpu eiliniai ir 
žemesni karininkai buvo pri
versti gyventi palapinėse. 
Pats generolas Gračiov buvo 
pakeltas į maršalus ir įsigijo 
pravardę „maršal-paša”, nes 
turėjo tris naujus mercedesus 
be kitų stambių nuosavybių. 
Savo postą generolas prarado 

o nevykusio karo Čečėnijoje, 
urnalistas žuvo 1994 m. spa-
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V. Landsbergis: Rusija bando suskaldyti 
ES vienybę

Atkelta iš 1 psl. praėjusio 
dešimtmečio viduryje su Ru
sija ir Baltarusija pasirašytas 
sutartis, numačiusias vizų 
lengvatas minėtųjų šalių gy
ventojų kelionėms į Lietuvą. 
Pagal šiuos įsipareigojimus, 
kitų metų sausį Lietuva keti
na panaikinti vizų lengvatas 
per valstybę važiuojančių Ru
sijos traukinių keleiviams, o

JAV karinių pajėgų vadas padėkojo Lietuvai
Atkelta iš 1 psl. programą, 
teiravosi apie karių mokymo 
ir karinio parengimo sistemą.
J. Kronkaitis išdėstė kariuo
menės tolesnio kūrimo tikslus.

JAV kariuomenės vyriau
siasis vadas pažadėjo padėti 
pagreitinti prieštankinio gink
lo „Javelin” pristatymą į Lie
tuvą.

Lietuva būtų pirmoji vals
tybė Europoje, turinti šį gink
lą.

Lietuvos kariuomenės va
das gen. mjr. J. Kronkaitis in
formavo, kad Lietuvos karo 
medikai jau pasiruošę Čekijos 
lauko ligoninės sudėtyje vykti 
į Afganistaną, šiuo metu Lie
tuvos Seimas svarsto lietuvių 
karių siuntimo į misiją Afga

Lietuvos ambasadorius 
ragina Wisconsin bendradarbiauti

Atkelta iš 5 psl. „media Solu
tions” Sonic Foundry” įmonė
je, kuriančioje skaitmeninę 
programinę įrangą.

Madison-Wisconsin uni
versitete surengtoje „Ful
bright” asociacijos konferenci
joje V. Ušackas pasakė kalbą 
apie Vakarų-Rytų santykiuose 
vykstančius pasikeitimus po 
rugsėjo 11-osios teroristinių 
išpuolių. Ambasadorius išreiš
kė viltį, kad besiformuojantys 
nauji Rusijos santykiai su 
JAV ir Europos valstybėmis 
praplės demokratinėmis ver

lio mėn., jo įstaigoje sprogus 
lagamine atsiųstai bombai. 
Apkaltinti buvo keli kariuo
menės saugumo tarnybos 
aukšti pareigūnai. Visi jie bu
vo išteisinti.

Maždaug tuo pačiu metu 
baigėsi kita byla. Toje byloje 
kaltinamasis buvo buvęs KGB 
generolas — Kalugin. Jis buvo 
kaltinamas išdavimu, teistas 
„už akių” ir nuteistas 15 metų 
sunkaus režimo lageryje. Ka
lugin su amerikiečio žurnalis
to pagalba parašė knygą apie 
KGB organizacijos veiklos me
todus įvairiose valstybėse, 
KGB agentus diplomatinėse 
tarnybose, apie sovietų infilt- 
racįją Amerikos, Kanados ir 
Prancūzijos slaptose tarnybo
se. Knyga buvo išleista 1994 
m., o teismas įvyko tik 2002 
m.

Kodėl tik dabar, buvo už
klaustas Kalugin. Į tą klausi
mą generolas atsakė taip: 
„Prasidedant perestroikai, 
KGB pararado įtaką ir turėjo 
pasitraukti į užkulisius. Galu
tinis smūgis KGB aparatui 
atėjo 1991 metais po nevyku
sio pučo, kai pats vyriausias 
kagėbistas Kriučkov pateko į 
kalėjimą. Tačiau Putin grįžus 
į valstybinį aparatą, KGB apa- 
ratčikai palengva pradėjo at
gauti savo pirmykštę įtaką”.

Kalugin byla pradėta po il
gos pertraukos, kad atstatyti 
„gerą organizacijos vardą” ir 
pirmykštę drausmę. Iš Kalu
gin buvo atimti užtarnauti or
dinai, atimtas laipsnis ir pen
sija. Generolas tačiau sugebė
jo į Ameriką atsivežti savo 
uniformą, kurią jis dovanojo 
špionažo muziejui Washing- 
ton, DC. Kalugin yra tikras, 
kad Putin, nors ir prezidentas, 
vis dar artimai bendradar
biauja su KGB, dabar per
krikštyta į FSB organizacįją. 
Neseniai Maskvoje buvo šven

nuo 2003 m. liepos 1 d. vizos 
bus reikalingos ir Karaliau
čiaus srities gyventojams, 
vykstantiems į Lietuvą ir per 
ją automobiliais.

Rusija neigiamai įvertino 
vizų lengvatų panaikinimą jos 
piliečiams ir ėmėsi didelio 
spaudimo ES ir Lietuvai, siek
dama išsaugoti bevizes 
keliones.

nistane įstatymo projektą. 
Lietuvos kariuomenės vadas 
kalbėjo apie Lietuvos karių 
pasirengimo šiai užduočiai po
reikius, kurie gali iškilti.

JAV karinių pajėgų vadas 
sakė suprantąs Lietuvos kraš
to apsaugos vadovybės rūpes
tį, kad kariai būtų aprūpinti 
tokia pačia ekipuote kaip ir ki
tų valstybių kariškiai, daly
vaujantys šioje užduotyje.

Vertindamas Lietuvos pa
stangas prisijungti prie pa
saulio saugumo palaikymo, 
generolas R. Myers sakė, kad 
JAV karinės pajėgos stengsis 
padėti Lietuvos kariuomenei 
patenkinti jos būtinus porei
kius, jei Lietuvos politikai pri
ims teigiamą sprendimą.

tybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms bei laisva rinkos eko
nomika paremtą Euroatlanti- 
nės bendruomenės erdvę.

V. Ušackas taip pat susi
tiko su Madison-Wisconsin 
universiteto institucijos profe
soriais bei skaitė paskaitą 
Tarptautinių santykių ir Ru
sijos, Rytų Europos ir Vidurio 
Azijos studijų centro studen
tams. Lietuvos pasiekimus 
ambasadorius pristatė „Ma
dison Capital Times” bei 
„Wisconsin State Journal” 
laikraščių žurnalistams.

čiama „kagėbistų diena”, kas 
gali vykti tik Rusįjoje. Prie 
prezidiumo stalo sėdėjo Putin, 
o pirmoje eilėje — buvęs jo 
viršininkas Kriučkov. Kažko
dėl Vakarų žiniasklaida apie 
tai nei žodelio. Turbūt kitaip 
reaguotų, jeigu SS bandytų ką 
nors panašaus padaryti.

Po to dviejų bylų vyko tre
čia Kaltinamasis irgi buvęs 
KGB-FSB pulkininkas Litvi- 
nenko. Kadangi jis jau keli 
metai gyvena Anglijoje kaip 
politinis pabėgėlis, teismas 
vyko „už akių”. Šis „nusikal
tėlis” gavo tik 3,5 metų ka
lėjimo. Jis priklausė KGB įpė
diniui — FSB tarnybai ir dir
bo specialioje grupėje, kurios 
uždavinys buvo kovoti su ma
fijų grupuotėmis. Tačiau Litvi- 
nenko pagarsėjo, kai pranešė 
žiniasklaidai apie jam paskir
tą specialų darbą: nužudyti 
Putin oponentą, verslininką 
B. Berezovskij, kuris irgi jau 
seniai gyvena Londone, taip 
pat kaip politinis pabėgėlis.

Pagrindinis Litvinenko nusi
kaltimas buvo jo ir žurnalisto 
Eldstein parašyta knyga: 
„FSB sprogdina Rusiją”. Toje 
knygoje tvirtinama, jog namų 
sprogimai keliuose Rusįjos 
miestuose, tai ne čečėnų dar
bas, bet FSB agentų. Po tų 
sprogimų Putin, apsidengęs 
patriotizmu, pradėjo antrą ka
rą su čečėnais. Apkaltinęs če
čėnus terorizmu, gavo JAV 
prez. George W. Bush nuty
lėjimą.

Litvinenko, sužinojęs apie 
teismo sprendimą, pranešė, 
kad greitai išeis nauja knyga, 
pavadinta „’LPG’ — Lubian- 
kos nusikaltėlių grupė”, ku
rioje bus aprašyti KGB įpėdi
nio FSB darbeliai. Tai bus jo 
biografija nuo eilinio iki pulki
ninko, suėmimas, įspūdžiai iš 
dabartinės Lefortovo tvirto
vės.
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Pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 
89 metus,

A t A.
KUN. JONAS ZNOTINAS
2002 m. rugsėjo 27 d. iškeliavo į Amžinybę.
Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 1 d. nuo 3

v. p.p. iki 9 v.v. Šv. Jurgio bažnyčioje, Valley Lee, St. 
Mary county, MD. Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 
7:30 vai. vakaro. Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 2 
d. 11 vai. ryto parapijos kapinėse.

Nuliūdę artimieji.

A t A
JULIUS SUSMARAS

Mirė Kristaus ligoninėje (Christ Hospital, Oak 
Lawn) 2002 m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 87 metų.

Gimė Lietuvoje, Merkinėje.
Giliame liūdesy liko: žmona Emilija; sūnus Sigitas 

(John), marti Danna, anūkė Teresė ir anūkas Martis 
bei kiti giminės ir artimieji Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 2 d. nuo 
3 v. p.p. iki 7 vai. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo na
muose (4330 S. California Avė., Chicago, IL 60632). Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 3 d. Iš Gaidas-Dai
mid laidojimo namų 9:30 vai. ryto a.a. Julius bus pa
lydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, Brighton Parke (2745 W. 44th St., Chicago, 
IL), kur 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos Mišios. 
Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidotuvių direk. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994- 
7600, www.petkusfuneralhomes.com

At A.
JUSTINAI KUŠELIAUSKIENEI

iškeliavus į amžinybę, reiškiame užuojautą AN
TANUI KUŠELIAUSKUI, jo šeimos nariams bei 
visai KUŠELIAUSKŲ šeimai ir kartu liūdime.

Pasaulio lietuvių centro 
bingo bendradarbiai

Mylimai Motinai, Močiutei ir Promočiutei

A. t A.
STASEI LANIAUSKIENEI

mirus, vaikams — RIMUI, REGINAI, VIKTO
RUI, MARIUI, jų šeimoms ir artimiesiems, gilią 
užuojautą reiškia

Juozas ir Monika Damušiai

IEŠKO GIMINIU

• Stefos Vismontaitės ir 
Onos Vismontaitės ieško 
Anastazija Petrauskienė, Vil
nius, Vokiečių 7-2, Lietuva; 
tel. 370-2-62-31-77.

• Ieškomos giminės Čika
goje iš Kurgon šeimos: Me- 
ry Kurgon (Antano Račkaus
ko, Jurgio, gim. 1876-1961 
pusseserė) įvaikinti vaikai 
Čikagoje. Baltimorėje ieškoma 
šių giminių: Valteris Rackus 
(buvęs jūrų karininkas), šiuo 
metu jo vaikams yra apie 60 
metų. Taip pat ieškome Valte
rio Rackaus brolių Albino ir 
Vaclovo (kuriai - Kurgon ar 
Rackus šeimai jie priklauso, 
nebežinoma). Jūsų ieško: Va
lerijos (1904-1985) ir Antano 
(1876-1961) Račkauskų vai
kai; Algis Račkauskas, Antano 
(gim. 1934); Saulius Račkaus
kas (gim. 1973); Artūras Rač

kauskas (gim. 1965); Jadvyga 
Račkauskienė (gim. 1935), 
Alma Račkauskaitė-Verbickie- 
nė, Antano (gim. 1942); Rūte
nis Verbickas (gim. 1961); Li
na Kinderevičienė (gim. 1964). 
Mūsų adresas: Saulius Rač
kauskas, Sodų 5-46, 4061 
Elektrėnai, Lietuva; tel. 370- 
528-36090; faksas 370-529- 
39192.

• Ieškau savo savo pus
seserių ir pusbrolių:
Onos, Kotrynos, Rožės, Mor
tos, Valerijos Bružas ir trijų 
brolių Bružų, kurių vardų 
nežinau. 1958 metais jų tėvai 
gyveno šiuo adresu: 108 W. 
111 Str., Chicago, IL. Pussese
rių pavardės pasikeitusios, 
nes buvo ištekėjusios. Giminių 
ieško: Vaclovas Jonas Jurkus, 
Šatrijos 6-22, Skuodas, Lietu
va.

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

Kviečiame suaugusius,
kurie nėra priėmę Krikšto, 
Švč. Sakramento (Komunijos) 
ar Sutvirtinimo Sakramentų, 
tai padaryti dabar. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
bus organizuojamos pamokė
lės šeštadieniais patogiu lai
ku. Visi norintys prašome 
skambinti į klebonijos raštinę 
tel. 773-776-4600 darbo dieno
mis nuo 9 val.r. iki 4 val.p.p.

Zina Daknienė deklamuos eilėraš
čius apie gintarą parodos atidary
me, vyksiančiame spalio 5 d., 
šeštadienį, 5 val.p.p. Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte.

Z. Degučio nuotr.

Gintaras domina ne tik 
grožio mylėtojus, bet ir 
mokslininkus - archeologus, 
gamtininkus, istorikus ir dau
gelio kitų specialybių atsto
vus. Spalio 5-6-7 dienomis 
matysime ne tik menininkų 
papuošalus, bet ir 5000 m. 
prieš Kristų senumo gintaro 
radinius. Parodos atidarymas 
- spalio 5 d., šeštadienį, 5 
val.p;p. Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte. Sekmadienį pa
roda veiks nuo 10 val.r. iki 5 
val.p.p., pirmadienį - nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. Visus kvie
čiame!

DIDŽIOJI JONIŠKIO ŠVENTĖ

Angelų Sargų diena (spalio 
1-oji) - didžioji Joniškio šven
tė ir visame pasaulyje gyve
nančių joniškiečių genties 
švenčiausias rytmetys. Per ke
turis šimtmečius Joniškyje ši 
diena yra iškilmingai švenčia
ma, su išskirtiniais maldin
gais kelių dienų atlaidais. Per 
keturiasdešimt metų joniškie
čiai Angelų Sargų dieną šven
čia Čikagoje, tęsdami gaivią 
tradiciją, kuri vėjų keliu ir šir
dies meile jungė su Joniškiu, 
gyvaisiais tėvynainiais ir ka
pų dvasiomis.

Sveiki broliai ir seserys! An
gelų Sargų dieną sklido per 
jūras, marias telefono garsai, 
traškėjo kompiuterių raidy
nai. Nebesusibėgam kaip se
niau 60-80 ištiestų rankų 
būrin. Kiek žvalių akių beliko, 
kas ir besuskaičiuos?..

Bet jei taip imtumėm, pagal 
savo genties žiemgalių ryžtą,

Joniškietis
Vytautas Kasniūnas

KETVIRTOJI „LITUANICOS” FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ

„Lituanicos” futbolo vyrų 
ekipa, praėjusį sekmadienį 
įveikusi lenkų „Lightning” 
klubo vienuolikę 2-1, iškovojo 
ketvirtąją pergalę iš tiek pat 
rungtynių „Metropolitan” ly
gos ir „major” divizijoje. To
kiu būdu iš Polish National 
Alliance stovyklavietėje įreng
tos aikštės yorkville, IL, lietu
viai parsivežė dar tris taškus, 
jų kraitį padidindami iki dvy
likos.

Lietuvių naudai įvarčius 
pirmame kėlinyje pelnė Edvi
nas Trinkūnas (iš 11 m. baudi
nio) ir jaunasis Audrius Zinke
vičius, dar tik pernai atvykęs 
iš Lietuvos, praėjusį pavasarį 
baigęs Hinsdale Central gim
naziją, kurioje buvo geriausiu 
žaidėju.

Po šios pergalės mūsiškiai

Kviečiame visus dalyvauti 
Birutės Jasaitienės pagerbi
me, kuris vyks spalio 13 d., 
sekmadienį, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago). Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus B. 
Jasaitienei suteikė Metų mo
ters žymenį. Bilietų užsaky
mas ir informacija skambi
nant Eli Katauskas tel. 708- 
447-5671.

Renginio komitetas

„Seklyčioje” spalio 2 d. 2 
val.p.p. trečiadienio popietėje 
lankysis Žilvinas Beliauskas, 
„Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centro” vadovas, 
kuris papasakos apie: grįžimo į 
tėvynę informacijos . centro 
tikslus, veiklą bei teikiamas 
paslaugas, persikėlimo į Lie
tuvą galimybes, medicinos pa
žangą Lietuvoje bei paslaugas, 
teikiamas vyresnio amžiaus 
žmonėms, nuosavybės atgavi
mą ir pirkimo galimybes, Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo gy
vastingumą, turizmo bei stu
dijų galimybes Lietuvoje, taip 
pat atsakys į klausytojų pa
teiktus klausimus. Visi malo
niai kviečiami atvykti ir iš
klausyti šio neeilinio praneši
mo, susipažinti su gerbiamu 
svečiu Žilvinu Beliausku, pa
bendrauti ir papietauti, kaip 
jau įprasta trečiadienių popie
tėse. Atvykite!

Birutė Čepaitienė, gyve
nanti Etobicoke, Ontario, Ka
nada, atsiuntė 50 dol. auką, 
skirtą paremti a.a. rašytojo 
Jurgio Jankaus užbaigtos kny
gos „Pušis” išleidimą. Aukas 
galima siųsti Lithuanian 
Writers Association vardu, c/o 
Stasys Džiugas, 5729 Edge 
Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453-4509.

ir susibėgtumėm su savo vai
kais, anūkais ir proanūkiais, 
su šeimų antromis pusėmis - 
tai gal dar susikabinusių ran
kų ratą ir šimtinę sudary
tumėm? Pabandykim, jei dar 
Dievo garbei giedame Joniškio 
Angelų Sargų chore.

Paskutiniųjų metų netektis 
išskyrė du stiprius Joniškio 
ąžuolus - Juozą Vaineikį ir 
Vytautą Ripskį, pavyzdingai 
rėmusius įvairius Lietuvos ir 
lietuvių reikalus.

Išsiskyrė ir Joniškio „svai
nis” Vincas Bazis, plačiašakis 
veikėjas, palikęs joniškietes - 
žmoną Daną Marcinkutę ir 
uošvienę Pranę Marcinkienę, 
mano artimas tėviškės kaimy
nes „už kluono”. Dalinamės 
liūdesiu ir maldomis su šeimo
mis ir artimaisiais.

ir toliau yra pirmoje vietoje 
geriausiųjų Čikagos ir apylin
kių futbolo komandų tarpe. 
Rudens rate dar yra likę 65 
susitikimai. Artimiausi bus 
žaidžiami namų aikštėje — 
Lemonte, šalia Pasaulio lietu
vių centro. Spalio 6 d. lietu
viai rungtyniaus prieš 
„Schwaben”, o spalio 13 d. — 
prieš „Green-White”. Tada 
bus žaidžiama išvykoje (Ar
lington Heights) prieš „Soc
kers”, o pirmenybių pabaigai 
vėl bus grįžtama dvejoms 
rungtynėms į Lemontą (jos 
bus prieš „United Serbs” ir 
dabartinius „major” divizijos 
čempionus — „Eagles”).

Plačiau apie sekmadienio 
rungtynes — „Draugo” spor
to skyriuje penktadienį.

E. Šulaitis

Suvalkiečių draugijos ge
gužinė įvyks spalio 6 d., sek
madienį, 2 val.p.p. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str. Val
dyba visus maloniai kviečia 
pasivaišinti lietuvišku maistu, 
atsigaivinti bare, išbandyti 
sėkmę laimės šulinyje bei pa
sišokti grojant Algimanto Bar
niškio orkestrui.

Spalis - tai BALFo mė
nuo. Cicero BALFo skyriaus 
valdyba nuo spalio 1 dienos 
pradės savo rudeninį aukų 
rinkimo vajų, kad padėtų į 
skurdą patekusiems tautie
čiams. Šalpos tikslu kasmet 
laiką aukoja ir susisiekimo 
priemones naudoja šie aukų 
rinkėjai: Č. Bačinskienė, O. 
Baukienė, A. ir S. Didžiuliai, 
J. Mikulis, B. ir V. Motušiai, 
B. Novickis, E. Radvilienė, R. 
J. Rimkus ir S. Žemaitienė. 
Cicero skyriaus darbuotojai 
aukas rinks asmeniškai ir į to
liau gyvenančius aukotojus 
kreipsis laiškais. Kaip žinome, 
Lietuvos ekonominė padėtis 
yra sunki. Žiemai artinantis, 
daugeliui gresia nepakeliamas 
vargas. Pagalba bus reikalin
ga daugiavaikėms šeimoms, li
goniams, invalidams, iš Sibiro 
grįžusiems tremtiniams ir 
kaliniams, moksleiviams, se
neliams ir kt. Padėkime šal
pos auka palengvinti vargo 
naštą, padėkime lietuviui ne
prarasti vilties ateičiai.

Juozas Mikulis iš VVest
chester, IL, visuomenininkas, 
BALFo darbuotojas, šaulys, 
lietuviškų reikalų rėmėjas, 
knygų mugei paremti atsiuntė 
25 dol. JAV LB Kultūros tary
ba nuoširdžiai dėkoja už lietu
viškos knygos rėmimą.

Spalio 3 d„ ketvirtadie
nio, vakare vėl bus pakuoja
ma „Saulutės” siunta į Lietu
vą. Galintys padėti, ypač stu
dentai, moksleiviai, kuriems 
reikia dokumentuoti savano
rišką veiklą, kviečiami į talką. 
Renkamės ketvirtadienį, 7 
val.v. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte prie Lietuvių fondo 
(sporto) salės rūbinės. Dau
giau informacijos apie „Saulu
tės” siuntas (daiktų rinkimą 
bei pakavimą) jums suteiks 
Raminta Marchertienė tel. 
630-243-9488. Norėtumėm, 
kad ši siunta pasiektų Lietuvą 
apie šventes, tad ypač reikia 
žaislų, šiltų rūbų ir batų, bet 
viskas turi būti švaru ir gerai 
išlaikyta. „Saulutė” dėkoja pa
siaukojusiems savanoriams, 
besistengiantiems palengvinti 
sąlygas Lietuvoje vargingai 
gyvenantiems.

PLB LITUANISTIKOS
KATEDROS PASKAITOS

PLB Lituanistikos katedroje 
Illinois universitete Čikagoje 
bus dėstomos šios rudens se
mestro paskaitos: Lith 101 
Lietuvių kalba pradedantie
siems - antradieniais, trečia
dieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais 10-10:50 val.r. 
(dėst. Dalia Cidzikaitė); Lith 
103 Lietuvių kalba pažengu
siems - antradieniais, trečia
dieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais 11-11:50 val.r. 
(dėst. Žydrūnas Drungilas); 
Lith 115 Lietuvių kultūra 
(angliškai) - antradieniais ir 
ketvirtadieniais 12:30-1:45 
val.p.p. (prof. Giedrius Suba
čius); Lith 510 Lietuvių kalbos 
istorija - trečiadieniais 2-5 
val.p.p. (prof. G. Subačius), 
Lith 560 Lietuvių realizmo 
studijos - ketvirtadieniais 2-5 
val.p.p. (prof. Violeta Kelertie
nė); Lith 565 XX a. lietuvių 
literatūros studijos - ketvirta
dieniais 2-5 val.p.p. (prof. V. 
Kelertienė); Lith 399, 499, 596 
Darbas su studentais (laikas 
pagal susitarimą, prof. G. Su
bačius, prof. V. Kelertienė); 
Lith 599 Doktoratų disertacijų 
rengimas (prof. V. Kelertienė, 
prof. G. Subačius). Platesnė 
informacija teikiama skambi
nant tel. 312-996-4412.

450 POKYLIO DALYVIŲ REIŠKĖ MEILE „DRAUGUI”, IR NE TIK JAM
Rugsėjo 29 d. Čikagos prie

miestyje Hickory Hills, IL, 
„Sabre Room” pokylių salėje 
„Draugo” rėmėjai ir gerbėjai 
atšventė dienraščio 93-ąjį gim
tadienį. Tai buvo šaunus su
sibūrimas. Pokylio rengėjai, 
„Draugo” valdybos pirminin
kei Marijai Remienei išpla
tinti šiemetinius bilietus į po
kylį nebuvo sunku, ir ji mano, 
kad šį pasisekimą atsivežė 
prof. Vytautas Landsbergis, 
kuris buvo šio vakaro svar
biausias svečias (iš viso poky
lyje dalyvavo apie 450 svečių), 
Vakarą vedė „Draugo” redak
cijos darbuotoja Dalia Sokie- 
nė, maldą prieš vakarienę su
kalbėjo Tėvų Marijonų provin
cijos provincijolas kun. Donald 
Petraitis, MIC. Apie Lietuvą 
kalbėjo Tėvų Marijonų pro
vincijolas kunigas Donald 
Petraitis, MIC. Apie Lietuvą 
Juodelis pakvietė svečius da
lyvauti ir šio rudens aukų rin
kimo vajuje. Koncertą davė 
„Tėviškės” kaimo kapela (va
dovė Stasė Jagminiene) ir so
listai: Laima Žukienė, Prau
rimė Ragienė ir Vaclovas 
Momkus. Šokiams grojo Algi
manto Barniškio orkestras.

Gausūs pokylio svečiai, 
kurių dalis atėjo specialiai pa
siklausyti ir pagerbti V. 
Landsbergio, bylojo, kad profe
sorius išeivijoje tebėra labai 
populiarus. Ir ne tik. Šių eilu
čių autorei prieš metus teko 
girdėti Lietuvos diplomatą 
sakant, kad vienintelis lietu
vis Vytautas Landsbergis 
Amerikoje yra taip plačiai 
žinomas, tai tarsi raktas, ku
ris atveria visas amerikiečių 
duris.

Dalia Sokienė, pristatydama 
svečią, priminė prez. Richardo 
Niksono žodžius, kad vieninte
lis prof. V. Landsbergio jėgų 
šaltinis, Lietuvą vedant iš So
vietų sąjungos okupacijos, 
buvo jo nenuolankumas. Nors 
šiandien kietas šio politiko 
būdas, šachmatininko protas 
ir antrosios medalio pusės po
litikoje matymas kai kam ke
lia alergiją, bet tokių ryškių 
politikų, V. Landsbergiui nu
einant nuo politinės scenos, 
nebeliko. Partijos suskilinėjo, 
apteko menkaverčiais vadu
kais arba vienadienėmis 
žvaigždelėmis.

Šis susitikimas Čikagoje 
pačiam Vytautui Landsbergiui 
buvo malonus, ir tai atsi
spindėjo ne tik jo žodžiuose. 
Profesorius buvo puikios nuo
taikos ir vis veržėsi Šokti, 
griežiant „Tėviškės” kaimo 
kapelai. Jis prisiminė įspūdin
gą sutikimą prieš 11 metų 
O’Hare oro uoste. „Tai nepa
mirštama, - sakė jis. Čikaga 
randa būdų, kaip sutelkti lie
tuvius. Čikaga visada su Lie
tuva. Čia tiek daug padaryta, 
kad naujos kartos augtų su 
mintimis apie Lietuvą”.

Savo kalbą profesorius pra
dėjo mintimi, kilusia Lemonte 
išgirdus giesmės žodžius „kad 
būtų vėl namuos ramu”.
- Kažkur toli, per visas ne

gandas ir sunkymečius -

„Draugo” pokylyje (iš kairės): Rima ir Saulius Kupriai, Teresė ir Algis Kazlauskai. Marijos Remienės nuotraukos

trėmimus, pasipriešinimo ko
vas, okupacijas, pažeminimus
- mirgėjo vilties liepsnelė, kad 
bus namuos ramu. Tame ke
lyje mums šviečia pavyzdžiai,
- sakė V. Landsbergis ir pa
pasakojo, kad šiemet pasisekė 
išleisti Lietuvoje knygą apie 
Stasį Lozoraitį. Jis daug dė
mesio skyrė knygai ir pačiai 
Stasio Lozoraičio asmenybei.

- Yra dalykų, kurių negali 
sustabdyti šautuvai. Tai idė
jos, - citavo kalbėtojas S. Lo
zoraičio, kuris atsikeliančiai 
Lietuvai nežadėjo lengvos at
eities, mintį. „Mes turėsime 
iš pagrindų pertvąrkyti žmo
gų. Jeigu naujame fabrike 
dirbs seni žmonės, mūsų atei
tis bus juodesnė, negu mes ti
kimės”. „Į mus žiūrės tie, 
kurių jau nebėra, jiems mes 
turėsime atsiskaityti”, - tai 
mintys iš S. Lozoraičio pasisa
kymų įvairiomis progomis. 
Toks buvo profesoriaus įvadas 
į kalbą apie dabartinę Lie
tuvą, jos nuveiktų darbų verti
nimą. „Kai kurie dalykai pa
daryti, kai kurie padaryti pa
viršutiniškai, - sakė jis. - 
Gelmėse yra pažeistų vietų. 
Kai kada mes panašūs į dvi 
tautas, besiginčijančias tarpu
savyje. Mes buvome susiėmę 
už rankų, kad galėtume su
kaupti jėgas. Tai turime pada
ryti vėl, turime prisiminti ne 
ginčus, išdavystes. Į mus žiūri 
ne tik pasaulis, į mus žiūri tie, 
kurie atidavė gyvybes už Lie
tuvą. Mes tebelaukiame naujo 
žmogaus. Širdis susigniaužia 
matant, kaip jaunimą pasi
glemžia narkotikai. Man ne
pasisekė pasiekti, būnant Sei
mo pirmininku, kad nors vie
nas narkotikų prekeivis būtų 
nubaustas 20 metų, ko aš sie
kiau viename iš įstatymo pro
jektų... Bet aš taip norėjau 
išvengti kalbos apie tamsiąją 
mūsų gyvenimo pusę.
- Jeigu mes nesipriešinsim 

blogiui, jis gali mus nugalėti. 
Tegu būna taip, kaip Lozorai
tis sakė: „Tironai krinta, o 
mes laimim”, - baigė savo pa
sisakymą Vytautas Landsber
gis.

Dėkodama pokylio daly
viams, „Draugo” valdybos pir
mininkė Marija Remienė be 
kita ko sakė: „Jūs esate 
'Draugo’ užnugaris. Bet jau 
daug mūsų atvyksta su laz
dele. Tokia realybė. Šiandien 
turime svečią - LR Seimo 
narį. Ar nereikėtų jo paprašyti 
Lietuvos Seime pasvarstyti 
klausimo apie mažumos 
rėmimą Amerikoje?”

Šią nostalgišką mintį 
išeidamas po šventės pasakė 
ir kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, „Draugo” moderatorius 
ir buvęs „Draugo” vyriausia
sis redaktorius: „Aš pirmą 
kartą savo gyvenime matau 
tiek žmonių su lazdomis! Kaip 
viskas pasikeitė”.

Kiekvienas laiko tarpsnis 
turi savų spalvų. Per 93 
„Draugo” gyvavimo metus pa
sikeitė keletas lietuvių išeivių 
kartų. „Draugas” buvo liudi
ninkas pirmosios lietuvių

„Draugo” pokylio svarbiausias svečias - prof. Vytautas Landsbergis (vidu
ryje) nusifotografavo su Jūrate ir Jonu Variakojais.

imigracijos, II Pasaulio karo, 
pokario imigracijos, Lietuvos 
okupacijų ir pasipriešinimo 
okupantams, nes visi įvykiai 
Lietuvoje rikošetu atsimuš
davo už Atlanto.

Štai prie vieno stalo teko 
sėdėti su gyvu liudininku 
prieškarinio dienraščio - bu
vusio „Draugo” redaktoriaus 
Leonardo Šimučio sūnum Leo
nardu. Tai galimybė panaršyti 
po „Draugo” istoriją, pagalvo
jo šių eilučių autorė ir 
užkalbino.
- Koks buvo Jūsų tėvas?
- Visada labai užimtas. 

Mus, 4 vaikus, užaugino ma
ma, nes tėvas niekada ne
turėjo laiko, nors mus labai 
mylėjo, ypač artimi buvome 
mes su tėvu, - sakė muzikos 
profesorius Leonardas Šimu
tis. - Po darbo jis dar eidavo į 
susirinkimus arba rašydavo 
raportus. Jis rašydavo ir sa
vaitgaliais. Rašė, rašė ir rašė 
- turėjo parašyti daug laiškų. 
Į darbą išeidavo rytą, o 
grįždavo vakare, 7 vai. Kai 
pradėjau vairuoti mašiną, jį 
veždavau į redakciją, nes jis 
pats niekada nevairavo. Mes 
nesugebėjome jo išmokyti. Pa
prastai jį vežiojo mūsų mama 
Angelą. Kai jam per vienerias 
Kalėdas padovanojo dieno
raščio albumą, jis pradėjo 
rašyti dienoraštį. Jo dieno
raščių yra tiek daug, kad aš, 
norėdamas padaryti 3 kopijas, 
sugaišau visus metus, dirbda
mas po darbo.

Buvo naudinga prisiminti, 
kad Leonardas Šimutis 1926 
m. krikščionių demokratų 
sąraše buvo išrinktas į Lietu
vos Seimą ir dr. Leonardas 
prisimena, kaip jie visa šeima 
buvo išsikraustę į Lietuvą. 
Gyveno Kaune, vasarojo Pa
langoje. Bet po 1926 m. per
versmo Seimas buvo paleistas. 
Darbo tėvas nesugebėjo rasti, 
ir po 1 metų buvo priverstas 
grįžti į JAV. Grįžęs perėmė 
„Draugo” redagavimą ir re
daktoriumi išbuvo 41 m. Dar 
reikia priminti, kad 1941 me
tais Leonardas Šimutis buvo 
vienas iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos, susikūrusios ginti 
okupuotos Lietuvos, steigėjų. 
Beje, o į Ameriką, sūnaus liu
dijimu, tėvas atvažiavo ketin
damas tapti kunigu.
- Mūsų namuose visada

buvo daug žmonių, - prisime
na dr. Leonardas. - Nuolat 
vykdavo susirinkimai. Nuo 
1927 m. mes gyvenome Mar
ąuette Parke, kur beveik dar 
nebuvo namų. Jam patiko čia 
gyventi. Kiekvieną rytą br. 
Vladas atnešdavo „Draugą”, 
po to prie bažnyčios jį parda
vinėdavo. Kartais man tekda
vo padėti tėvui redakcijoje - 
sutvarkyti laikraščius. Beje, 
tėvas rašė eilėraščius - jų 
šimtai. Esu išleidęs vieną jo 
poezijos knygelę. Kai jaunes
nis buvo, su draugais Mar
ąuette Parke mėgo žaisti 
golfą. Kartą per savaitę žais
davo visus metus. „Drauge” 
dirbo iki 75 m. amžiaus. Po to 
liko garbės redaktorium ir to
liau rašė straipsnius. Ir man 
teko „Draugui” rašyti. Kadan
gi aš buvau Vyčių choro diri
gentas, „Drauge” vedžiau sa
vaitinę skiltį apie Vyčius.

Vėlesnę „Draugo” istoriją 
teko patirti iš kito pokylio 
svečio - dabartinio „Draugo” 
moderatoraus ir 1963-1969 m. 
buvusio vyriausiojo redakto
riaus dr. Viktoro Rimšelio, 
MIC, teologo ir poligloto.
- Kaip atrodė „Draugas” 

Jūsų laikais? - klausiame.
- Mes dirbom penkiese, visi 

buvo raštingi. Pasikviečiau 
poetą Kazį Bradūną, nors jis 
ėjo labai nenoriai. Lankyda- 
vomės renginiuose. Vieną kar
tą per mėnesį vykdavo susi
rinkimas, kuriame aptarda
vome mėnesio laikraščius: kas 
blogai, kas gerai, kur kalbą re
ikia taisyti ir kt. Taip pat pa- 
siskirstydavom, kas į kokį 
renginį eis. Apie visus rengi
nius rašė mūsų žmonės. Iš to
liau skubias žinias priimda
vome telefonu. Turėjom 15-20 
korespondentų visoje Ameri
koje. Jiems mokėjom šiokį tokį 
honorarą (ne visi imdavo). 
Mums nebuvo sunku leisti, 
nes redakcija buvo stipri. 
Laikraščio tiražas buvo apie 
15,000 egz. Visą administra
cinį ir spaustuvės darbą atliko 
vienuoliai. Vėliau įsteigiau 
Draugo fondą. Kai mane pa
skyrė provincijolu, teko 
„Draugo” redagavimo atsisa
kyti.

„Draugas” - rekordininkas, 
tai ilgiausiai pasaulyje einan
tis lietuviškas periodinis lei
dinys. Jis vertas ir atskiros 
studijos. Tuo labiau, kad dar 
yra žmonių, kurie galėtų būti 
liudininkai didelės dalies jo is
torijos. Ilgiausių metų „Drau
gui” ir jo rėmėjams!

Audronė V. Škiudaitė

.Sicelblm a!
• 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. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!




