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Danutė Bindokienė:
teroristas ar pamišėlis
siautėja JAV sostinės
apylinkėse? Spalio 9ąją, kai lenkai okupavo
Vilnių, prisimenant.
3 psl.

Meilė - vienintelis turtas,
sako kun. A. Lukšas;
sės. E.-R. Ivanauskaitės
pagerbimas; Vilniaus
bernardinams vėl
grąžintas Sopulingosios
Motinos paveikslas.
4 psl.

Lietuvai nusipelnęs
JAV Kongreso narys
John Shimkus ruošiasi
naujiems rinkimams;
„Dainava” rengia
koncertą PLC; spalio
26-27 d. Marąuette Parke
vyks BALFo seimas,
Ateitininkų namuose Ateities savaitgalis,
lapkričio 9 d. PLC Lietuvių fondo pokylis.

Vilnius, spalio 21 d. do, kad Airija nori Europos
Lietuvos užsienio reikalų
(BNS) — Lietuvos prezidentas Sąjungos plėtros”, komentuo ministras Antanas Valionis
Valdas Adamkus ir derybi damas referendumo Airijoje pareiškė, kad Airijos referen
ninkai dėl valstybės narystės rezultatus, sakė prezidentas dumo dėl ES plėtros teigiami
Europos Sąjungoje (ES) svei V. Adamkus.
rezultatai „suteiks ES plėtros
kina palankius valstybėms
Oficialiais duomenimis, procesui daugiau entuziazmo”.
kandidatėms Airijos referen per šeštadienį Airijoje vykusį „Tai svarbus teigiamas politi
dumo dėl Nicos sutarties re referendumą dėl Nicos sutar nis ir psichologinis impulsas
zultatus.
ties šiam dokumentui, atve šalims narėms ir kandidatėms
„Tai yra aiškus politinis riančiam kelią ES plėtrai, pri lemiamame pasirengimo plėt
signalas šalims narėms ir ša- tarė 63 proc. balsavusiųjų, o ją rai etape”, mano ministras A.
lims kandidatėms. Ir tai paro- atmetė 37 proc. žmonių.
Valionis.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė prarado vieną iš
draugiškų ir talentingų bei to
lerantiškų žmonių — Vašing
tone mirė aktyvus JAV lietu
vių išeivijos organizacijų vei
kėjas Algirdas J. Rimas.
„Algirdo mirtis — didelė
netektis JAV Lietuvių Bend
ruomenei. Jis buvo didelio
takto žmogus, pareigingas už
imamose pareigose, puikus
diplomatas, savo gyvenimą
pašventęs Tėvynei Lietuvai ir
JAV, kurios ji priglaudė Ant
rajam pasauliniam karui
pasibaigus.
Mylėjo savo
šeimą, kuri rėmė jį visuose jo
gyvenimo įsipareigojimuose”,
rašoma JAV LB Krašto valdy
bos pirmininko Algimanto
Gečio laiške.

Sportas
Kauno „Kaspino” klubui, pa
saulio klasikinių sportinių šo
kių taurės varžybose Italijoje
šeštadieni užėmė II vietą.
* Lietuvos stipruolis
Žydrūnas Savickas Kinijos

riai šį sezoną atstovavo pres
tižinių daugiadienių dviračių
lenktynių „Tour de France”
prizininku tapęs ir į dopingo
skandalą patekęs Lietuvos
dviratininkas
Raimondas
Rumšas, neigia spaudoje pasi
rodžiusius gandus, kad ji jau
atsisakė lietuvio paslaugų.
Pats Lietuvos dviratininkas
praėjusią savaitę teigė, kad
komanda, kuriai jis atstovaus
kitą sezoną, turėtų būti žino
ma dar šį mėnesį.
* Savaitgalį Vengrijoje
įvykusiame Europos jaunių

(iki 18 metų) karatė kiokušin
čempionate Lietuvos atstovai
iškovojo 12 apdovanojimų — 4
aukso, 1 sidabro ir 7 bronzos.
* Neseniai pasaulio jau
nimo (iki 23 metų) čempio
nu tapęs Lietuvos dvirati

ninkas Tomas Vaitkus nuo ki
to sezono atstovaus Belgijos
profesionalų
komandai
„Landbouwkrediet-Colnago”.
20-metis klaipėdietis su
Tarptautinės dviračių sporto
sąjungos antrojo diviziono ko
manda pasirašė 2 metų su
tartį su galimybe ją pratęsti
dar vienam sezonui. Anksčiau
buvo numatyta, kad T. Vait
kus tik stažuosią komandoje,
tačiau po pasaulio čempionato
viskas pasikeitė. Daugelis
dviračių sporto specialistų tei
gė, kad jis parodė esąs visa
galva aukštesnis už savo var
žovus.

Algirdas J. Rimas

1941 m. Vilniuje gimęs A.
J. Rimas į JAV atvyko pasi
baigus II pasauliniam karui.
Po studijų New York’e ir tar
nybos JAV kariuomenėje, jis
1967 m. įstojo į JAV Valstybės
departamento diplomatinę
tarnybą ir daugiausiai darba
vosi tarptautinės ekonomikos
bei politikos srityje Vašingto
ne,
Nukelta į 5 psl.

Iškilmingai pažymėta didžiausio ir reikšmingiausio Klaipėdos uoste vykdyto projekto — uosto vartų rekonstruk
cijos ir bangolaužių statybos bei rekonstrukcijos, taip pat gilinimo darbų — pabaiga. Išgilinto uosto kanalo gylį
su specialiu prietaisu išmatavo ir pats premjeras Algirdas Brazauskas. Jis pažymėjo, kad Klaipėdos uostas yra
vienas svarbiausių ir sudėtingiausių ūkinių vienetų Lietuvoje, jis duoda dideles pajamas ir jeigu dirba sėkmin
gai, plečiasi, tai darbo turi ir kitos transporto šakos.
Nuotr.: (Iš kairės) susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis ir premjeras Algirdas Brazauskas iškilmingose
jūrų UOStO gilinimo darbų pabaigtuvėse.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Ryga? spalio 19 d. (BNS)
— Baltijos valstybių karinės
jūrų eskadros BALTRON va
das Artūras Andriušaitis tapo
pirmu Baltijos valstybių ats
tovu, kuriam patikėta apmo
kymuose vadovauti NATO lai
vų eskadrai. Tai pranešė Vo
kietijos minininko „Rhein”
kapitonas Wolfgang Heuer,
vadovaujantis spalio 19 d. te
ritoriniuose Latvijos vandeny
se prasidėjusiems minų pa
ieškos apmokymams „Open
Spirit 2002”.
Apmokymuose 22 laivai
padalinti į tris grupes, kiek
viena iš jų vykdys minų pa
iešką atskirame Baltijos jūros

(Remiantis AFP. Reuters. AP, lnterfax. iTArt-TASS. BNS
žinių agentūrų praneSimais)

Vašingtonas. Valstybės

sekretorius Colin Povvell sek
madienį pareiškė, kad šią
savaitę JAV pateiks Jungti
nėms Tautoms rezoliuciją Ira
ko klausimu, tačiau pridūrė,
jog prireikus, Vašingtonas jau
turi įgaliojimus imtis veiksmų
Saddam Hussein nuginkluoti.
C. Povvell pareiškė, kad nors
pagrindinės JT Saugumo Ta
rybos narės dar nepareiškė
paramos siūlomai rezoliucijai,
jis tikisi tvirto jų pritarimo
projekte keliamam reikalavi
mui, kad Irakas leistų netruk
domai atlikti ginkluotės pa
tikrinimus.
Vašingtonas. Pentago
nas tyliai nusprendė trauktis
iš tarptautinio karo su nar
kotikų kontrabanda ir turi
mas pajėgas permesti karui
su terorizmu, sekmadienį ra

Richard Shelby

tos galimybės, kaip aktyviau
plėtoti dvišalį Lietuvos ir JAV
ekonominį bendradarbiavimą,
pasikeista nuomonėmis apie
Lietuvos investicinį klimatą.
Susipažinti su Lietuva, jos
pastarųjų metų pasiekimais,
pasirengimu narystei NATO
bei ekonomine pažanga at
vykęs R. Shelby labiausiai ža
vėjosi laisvėjančia visuomene.
Jis prisiminė, jog pirmąkart į
Lietuvą atvykęs dar sovieti
niais metais turėjo pasirašyti
pasižadėjimą, kad neišlipsiąs
iš traukinio. „Šiandien čia ga
liu matyti didelę pažangą,
daug miesto ir šalies pokyčių
bei rekonstrukcijų. Laisvė
verčia jus šypsotis”, tvirtino
senatorius.
Paklaustas apie galimą
JAV prezidento George W.
Bush vizitą į Lietuvą, R.
Shelby tvirtino tuo plačiau
nesidomįs. „Žinau, kad prezi
dentas G. W. Bush atvyks į
Lietuvą ir taip pat žinau, kad
tai bus didi diena”, pareiškė
respublikonas.

Prezidento
rinkimai

Pasaulio naujienos
JAV

JAV senatorius žada paramą
Baltijos valstybių narystei NATO

Vilnius, spalio 19 d.
(BNS) — Į Lietuvą šeštadienį
atvykęs JAV Senato Žvalgy
bos komiteto vicepirmininkas
respublikonas Richard Shelby
žada „plačią” Senato paramą
Baltijos valstybių priėmimui į
NATO.
Tai senatorius pareiškė po
susitikimo su prezidentu Val
du Adamkumi, kuriame buvo
aptartą būsima NATO plėtra,
dvišaliai Lietuvos ir JAV ry
šiai bei santykiai su kaimyni
nėmis valstybėmis.
Per pokalbį taip pat aptar

Pirmą kartą NATO pratybose laivų eskadrai
vadovaus lietuvis

* Lietuvos šokėjai Ma
rius Kriukelis ir Kristina
Valiūnaitė, atstovaujantys

* Italijos dviračių spor
to komanda „Lampre”, ku

Vyriausiojo Lietuvos euroderybininko Auštrevičiaus tei
gimu, dėl istorinio airių spren
dimo pritarti Nicos sutarčiai,
dabar 10 valstybių kandidačių
ir ES narės galės susikoncent
ruoti į derybų pabaigą. „Ai
rija, referendume pritarusi Ni
cos sutarčiai, panaikina teisi
nę kliūtį ES plėtrai, tuo pačiu
ir sėkmingam mūsų šalies įstojimui į ES”, sakė jis.

Mirė JAV LB
veikėjas Algirdas
J. Rimas

6 psl.

„Didžiojo prizo” galiūnų var
žybose užėmė III vietą.

Kaina 50 c.

Lietuva sveikina Airijos pritarimą
Europos Sąjungos plėtrai

Šiame
numeryje:
Sveikatos puslapyje dr.
J. Adomavičius duoda
patarimų dėl strėnų
skausmo; „Abejingumas”.
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A. Andriušaičiui patikėtas
vadovavimas antrai eskadrai,
į kurią įeis karininko va
dovaujamas Lietuvos traleris
„Vėtra”, Latvijos traleris „Na-

mejs”, Vokietijos laivai „Cephee” ir „Herten”, Lenkijos
„Czajka” ir Švedijos „Vlaadingen .
Ši eskadra veiks vakari
nėje Rygos įlankos dalyje.

ečėnai gelbsti Lietuvai įvedant vizas
Karaliaučiaus gyventojams
Vilni us-Karaliaučius,

spalio 21 d. (Elta) — Rusijos
spaudoje daroma prielaida,
jog iš tranzitinio traukinio iš
šokantys ir prieglobsčio Lietu
voje pasiprašantys čečėnų tau
tybės Rusijos piliečiai siekia
padėti Lietuvai panaikinti vi
zų lengvatas Karaliaučiaus
gyventojams bei į šią atkirstą
rane, kur tą pačią dieną buvo
sunkiai sužeistas 37 metų vy
riškis. Nuo spalio 2 d. Vašing
tone ir jo apylinkėse siautė
jantis snaiperis nušovė 9 žmo
nes, 2 sužeidė.

šoma laikraštyje „The Los
Angeles Times”. Neįvardyti
EUROPA
pareigūnai teigia, kad Gyny
bos departamentas nori su
Dublinas. Airių rinkėmažinti specialiųjų pajėgų , jams šeštadienį pritarus di
skaičių, dislokuotą kovos su džiausiai plėtrai per visą Eu
narkotikais misijose užsieny ropos Sąjungos gyvavimo isto
je, ir nustoti rengti karines riją, 15-os valstybių sąjunga
pratybas, kuriose policininkai pirmadienį pradėjo intensy
ir kariai mokomi kovoti su vias diskusijas dėl to, kiek
narkotikų kontrabanda.
jam atsieis per 2 metus pri
imti į savo tarpą dešimt naujų
Richmond,
Virginia.
JAV policija pirmadienį netoli narių.
Madridas. Ispanija suti
vietos, kur Vašingtono apylin
kes terorizuojantis snaiperis ko atsisakyti alkoholio šį mė
šovė į paskutinę savo auką, nesį vyksiančiuose Irano
sulaikė įtartiną asmenį. Kaip prezidento Mohammad Khapranešė CNN televizija, įta tami vizito renginiuose. Irane
riamasis buvo sulaikytas, kai galiojantys islamo įstatymai
policija ir federaliniai parei draudžia vartoti alkoholį.
Berlynas. Rusijos prezi
gūnai apsupo degalinėje neto
li telefono būdelės stovėjusį dento žmonai Liudmilai Puti
baltą automobilį („minivan”). nai Vokietijoje įteikta vokie
Šeštadienį policija išplatino čių filologo ir liaudies pasakų
kreipimąsi į asmenį, palikusį rinkėjo Jacob Grimm premija
žinutę Ashland miesto resto „Už vokiečių kalbos populia

savo valstybės dalį per Lietu
vą vykstantiems Rusijos pilie
čiams.
Įtakingame Rusijos dien
raštyje „Nezavisimaja gazeta”
išspausdintame straipsnyje
„Čečėnai išlipa Lietuvoje” su
prierašu: „Kalniečių šuoliai
kaliningradiečiams gali atsiei
ti
Nukelta į 5' psl.
rinimą”. Kartu su Vokietijos
kanclerio žmona Doris Schro
eder L. Putina dalyvauja pro
gramoje, kurios tikslas — po
puliarinti rusų kalbą Vokieti
joje, ypač vidurinėse ir aukš
tosiose mokyklose.

IRAKAS
Bagdadas. Toliau kęs
damas grasinimus kariniais
smūgiais nuversti jo režimą,
Irako prezidentas Saddam
Hussein sekmadienį paskelbė
amnestiją visiems kaliniams,
įskaitant ir nubaustuosius dėl
politinių motyvų. Naujuoju
dekretu Irako vadovas nu
sprendė paminėti naująją savo
7 metų prezidento kadenciją.
Besąlygiškai bus išlaisvinti
visi kaliniai, išskyrus nuteis
tuosius už žmogžudystes. Šie
bus amnestuoti su sąlyga, kad
jų aukų „šeimos atleis jiems
arba jie grąžins savo skolą
vyriausybei ar žmonėms”,
rašoma dekrete.

ŠIAURĖS KORĖJA

Seulas. Šiaurės Korėja

Konservatoriai siūlo
skelbti apkaltą
Kaziui Bobeliui

Kaip didžiausią šių dienų
problemą ir skandalą A. Vi
džiūnas įvertino VRK darbą.
Jis taip pat pabrėžė asmeniš
ką šios komisijos pirmininko
Zenono Vaigausko atsakomy
bę už nesolidžius komisijos
sprendimus. Nukelta į 5 psl.

Seimo narys, konservato
rius Arvydas Vidžiūnas para
gino Vyriausiąją rinkimų ko
misiją (VRK), Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską, Sei
mo valdybą ir parlamentinę
Etikos ir procedūrų komisiją
aiškiai atsakyti į klausimą, ar
parlamentaras Kazys Bobelis
ir galbūt kiti Seimo nariai, tu
rintys ar turėję kitų valstybių
pilietybę, yra teisėti Seimo
nariai.
Jo manymu, čia galėtų kil
ti problemų, nes susisiejimas
su kita valstybe priesaika ar
pasižadėjimu, kaip numato
Konstitucija, laikytinas esmi
ne kliūtimi asmeniui tapti
tauto? atstovu.
Pasak A. Vidžiūno, VRK
pažymėjo, kad Seimo narys K.
Bobelis jai yra sakęs netiesą
dėl JAV pilietybės. Parlamen
taras apgailestavo, kad VRK,
užuot buvusi principinga, tam
pritaria.

Rinkimuose siekti prezidento posto
panoro rekordinis skaičius piliečių
— net 20. Spalio 18-ąją baigėsi ter
minas, iki kurio kandidatai į prezi
dentus galėjo Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK) pateikti pareiški
mus dokumentus ir gauti parašų
rinkimo lapus. Norėjęs dalyvauti
prezidento rinkimuose Algiman
tas Reičiūnas prašė VRK atleisti
jį nuo 5,565 litų užstato, tačiau ga
vo neigiamą atsakymą.
(Elta)

pirmadienį paskelbė esanti
pasirengusi dialogu išsklai
dyti ’JAV susirūpinimą dėl
saugumo, tačiau nurodė, kad
ir Vašingtonas turi imtis susi
taikymo veiksmų. Prieš 5 die
nas JAV paskelbė, kad Šiau
rės Korėja pripažino vykdanti
branduolinių ginklų progra
mą.

li naktinio klubo sprogęs au
tomobilis buvo prikimštas
maždaug 50-150 kilogramų
trąšų gamyboje naudojamo
amonio nitrato ir plastikinės
sprogstamosios
medžiagos
,,C4” mišinio, pirmadienį pra
nešė Australijos ekspertai.
Per šį išpuolį žuvo mažiausiai
180 žmonių. ”

RUSIJA

AUSTRALIJA

Maskva. Rusijos atominės
energijos ministras Aleksandr
Rumiancev abejoja, kad Šiau
rės Korėja sukūrė branduolinį
ginklą. Pasak ministro, „nėra
žinių, jog Šiaurės Korėjos ak
tyvumas branduolinėje srityje
branduolinių technologijų kū
rimo požiūriu būtų buvęs di
delis”. „Galbūt Amerikai žino
mos kokios nors technologinės
galimybės, jie sunerimę, kad
dabar jų dialogas įgauna
anksčiau
neprognozuotų
bruožų”, pareiškė A. Ru
miancev.
------------------ ............... ...... ■
INDONEZIJA
Jakarta. Bali saloje neto

Melbournas. Pirmadienį
Melbourno universiteto mies
telyje keliais pistoletais gink
luotas vyras, įėjęs į auditoriją,
nušovė 2 ir sužeidė 5 studen
tus, kol jį sutramdė kiti audi
torijoje buvę studentai. Abu
žuvę vyrai buvo azijietiškos
išvaizdos, o nusikaltimas
įvykdytas tuo metu, kai Aust
ralijoje dar neatslūgo įtampa
po sprogimų Indonezijos Bali
saloje, per kuriuos prieš sa
vaitę žuvo 180 turistų, dau
giausia australų. Apie nusi
kaltimo motyvus nieko ne
pranešama, tačiau manoma,
kad išpuolis greičiausiai ne
buvo teroro aktas.
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STRĖNŲ SKAUSMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Strėnų skausmas yra daž Vicondin ir Darvocet.
niausias pas ambulatorijon
Raumenis atpalaiduo
ateinančiuosius —jomis skun jantieji. Jie irgi trumpai — ne
džiasi jų 60-90 proc. Tokie ilgiau — 10 dienų vartojami
ligoniai dažniausiai lankosi aštriais atsitikimais:
pas gydytoją ir strėnų skaus
Fiexeril: 10 mg tris kartus
mas daugiausia jų suluošina, per dieną;
dar 45 metų nesulaukus.
Soma: 350 mg keturis kar
tus
per dieną;
Svarbus yra ligonio medi
Robaxin: 750 mg keturis
ciniškas apklausinėjimas ir
toks ištyrimas, idant būtų kartus per dieną;
Norflex: 100 mg du kartus
susekta kita, visame kūne
esanti, liga, sukelianti skaus per dieną;
mą strėnose.
Parafon forte: 500 mg
keturis kartus per dieną.
Mediciniškas
Atsimintina
pensinin
apžiūrėjimas
kams: jie ryja mažesniais
kiekiais — tik 1/2 ar 1/3
Gydytojo
darbas
yra patariamos dozės -visų — ir’
išjungti viso kūno ligą, kuri narkotinių, ir raumenis atpa
gali sukelti skausmą strėnose; laiduojančiųjų.
D. Fizinis-mechaniškas
susekti nervinį sužalojimą;
susekti priežastį skausmų jose gydmas atliekamas gydytojui
ir atskirti mechanišką nuo tariantis su fiziniu terapistu.
E. Operacija.
nemechaniško skausmo.
1. Skaudančios strėnos
reikalauja operacijos tada:
Ligos istorija
a. kai vis didėja nervinis
Ligonis privalo talkinti pakenkimas;
b. kai luošinančiai skauda
gydytojui apklausoje. Gydyto
jas:
koją ir išryškėja nervo pa
1. suseka sužalojimo me kenkimas;
c. kai be operacijos negerė
chanizmą, jo atsiradimą ir
ja strėnų stovis po reikiamų
užsitęsimą;
2. pastovumą skausmo: su tyrimų (myelograma);
d. kai stipriai nervai su
pertraukomis, nuolatinis ar
spausti ar pagalvėlė stipriai
didėjąs ir pranykstąs;
3. pasiskirstymą skausmo: išsiveržusi ir sukelianti jaut
vietinis, išsiplėtęs ar radijuo- rumo ir judesių negalavimus.
jantis;
Kai nepadeda ne operacinis
4. epizodiškumą skausmo: gydymas per 6 savaites,
ar panašiai skaudėjo, strėnas žinotina, kad išsiveržusios
pagalvėlės natūrali eiga yra
praeityje;
sugrįžimas atgal į vietą. Tik
5. kas didina skausmą;
nervų
suspaudimas
6. padėties įtaka skaus kai
mui: kuri padėtis didina ar negerėja, pavieniais atvejais
operuojama išsiveržusi pagal
mažina skausmą;
7. esamas ar nesamas iši- vėlė (disc hemation surgery).
jas (sciatica) — spaudžiamas Mat net 60 proc. pagalvėlės
išsiveržimų nesukelia strėnų
nervas;
8. ar sutriko žarnų bei skausmų.
šlapimo pūslės veikla;
Atsimintina:
9. ar gydėsi ligonis anks
1. Kad po strėnų skausmų
čiau vaistais ir priemonėmis;
sugrįžtama tik į mėgstamą
bei kaip sekėsi, ar nesisekė.
darbą.
'i
2. Kad kreiptum dėmesį į
Gydytojo apžiūrėjimas
nusiminimą,
kai
strėnų
1. Jis stebi paciento laiky skausmas tampa chroniška
negerove.
seną ir vaikščiojimą.
3. Būtinai nutraukti nar
2. Judėjimas tikrinamas,
sulenkiant šlaunikaulį (tai kotikus ir raumenis atpalai
strėnų centras L2 nervas duojančius vaistus po 7 ar 10
paliestas); ištiesimas kelio dienų.
4. Stuburo šonant iškrypi
(L3); čiurnos aukštyn lenki
mas (L4); didžiojo piršto aukš mas (scoliosis) 80 proc. yra
tyn lenkimas (L5) ir čiurnos nieko bendro neturįs su
strėnų skausmu. Tada jo
žemyn lenkimas (Ll).
priežasties ieškoma kitur.
5. Strėnų skausmų sunkūs
Strėnų gydymas
atvejai gydomi psichiatrų ar
sužeidimų
A. Ne kartisoniniai vaistai raumenų-kaulų
sumažina uždegimą ir skaus specialistų.
6. Kai ligonis turi „Wormą.
Jie patariami vartoti ašt ker’s Compensation”, advoka
riais atvejais per 14-21 dieną tai ir apdraudos įstaigos
ir chroniškai. Jų yra ir dešimt reikalaus visai tikslių ligos
duomenų.
nuryjamų:
Ibuprofen: 400-800 mg
Šaltinis: Michael B. Weinstriskart per dieną;
Ansaid: 100 mg du ar tock, M.D. „The Resident’s
Guide to Ambulatory Care”
triskart per dieną;
Clinoril: 150 mg du kartus 4th Edition, Anadem Publishing, 2000.
per dieną;
Daypro: 600 mg kartą per
dieną;
Feldene: 20 mg kartą per
* Klaipėdos ligoninės pa
dieną;
Indocin: 25-30 mg du ar cientai bus pradėti tirti
nauju itališku „Vision” firmos
tris kartus per dieną;
Lodinę-. 300 mg tris kar skaitmeniniu rentgeno apara
tus; 400 mg du kartus per tu. Įstaigos vyriausiojo gydyto
jo Vinso Janušonio teigimu,
dieną;
Naprosyn: 375 mg tris per metus čia atliekama apie
kartus ar 500 mg du kartus 50,000 rentgenologinių ty
per dieną;
rimų. Ligoninei 300,000 litų
Relafen: 500 mg du kartus vertės rentgeno aparatas teko
pagal Sveikatos apsaugos mi
ar 1 g kartą per dieną;
Voltaren: 50 mg du kartus nisterijos rentgenologijos pro
ar tris kartus per dieną.
gramą. Naujus rentgeno apa
B. Narkotiniai vaistai ratus šiemet jau yra gavusios
skausmui. Juos trumpai gali Klaipėdos tuberkuliozės, Vai
ma vartoti — tik ne ilgiau kų ir Raudonojo Kryžiaus ligo
7-10
dienų:
Percocet, ninės.

C.

(K, Elta)

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

1/2 metų
$60.00
$65.00

Metams
$100.00
$115.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

$45.00
$50.00

$60.00
$65.00

$33.00
$38.00

Užsakant i Lietuvą:
$250.00
$55.00

Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@drauga8.org
redakcija@draugas.org
i

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
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

ABEJINGUMAS
IRENA VITKAUSKIENĖ

maišais ant vaikiškų pečių amerikiete verslininke Irena
šiandien suaugusiam vyrui Karaliene.. Moteris dėmesin
atsiliepia stuburo skausmais. gai išklausė ir paprašė atsiųsti
Vienintelis džiaugsmas tame savo darbų. Arūnui prisipaži
pragare berniukui buvęs dai nus, jog jo šeima vos suduria
lės drožybos būrelis, kuriam galą su galu (žmona tuosyk
vadovavę žmonės mylėjo savo buvo bedarbė), I. Karalienė iš
amatą ir neskriaudė vaikų. Iš anksto, dar negavusi darbų,
ten ir parsivežė svajonę kada atsiuntė pinigų.
Ruošdamas savo pirmąją
nors užsiimti kūryba.
Grįžęs iš Čiobiškio, dau drožinių siuntą, medžio meist
giau savo kelyje nebepaslydo. ras susidūrė su daugybe rei
Ne dėl to, kad ten sėkmingai kalavimų, kuriems įvykdyti
„perauklėjo”, o dėl motinos teko pakloti nemažai pini
ašaromis aplaistytų laiškų, gėlių. Niekada nemanė, jog
kuriuos skaitydamas grauž reikės mokėti net už tai, kad
davosi, kad ją, ir taip nelai valdžia leistų jam išsiųsti
mingą, be galo sunkiai dir užjūrin savo rankų darbus.
bančią dėl duonos kąsnio savo Tuomet ir kilo mintis pa
šešiems vaikams, nepelnytai prašyti tos valdžios pagalbos.
įskaudino. Anksti vedė ir su Juolab, kad amerikiečiams
žmona sutaria taip, kad Arūno darbai patikę. Irena
daugelis galėtų tik pavydėti. užsakiusi atsiųsti daugiau.
Augina sūnų Ernestą, kuriam Kad įvykdytų tuos užsaky
jau vienuolika. Abu sutuok mus, meistrui prireikė tobu
tiniai, nors užaugę mieste, lesnių įrankių nei iki tol
šiuo metu gyvena išsinuomo turėtieji du paprasti peiliukai.
tame vienkiemyje. Arūnas Suprato, kad neišsivers ir be
išmoko dirbti ir kaimiškus medžio pjovimo staklių, me
darbus, o kiekvieną laisvesnę dienos džiovyklos. Apskaičiavo
minutę drožia. Kelerius metus būsimas sąnaudas ir iškeliavo
šeimai duoną pelnęs atsitik į savivaldybę prašyti nei dau
tiniais, dažniausiai nelegaliais giau, nei mažiau, tik 3,000 litų
Svajojo užsiimti kūryba
darbais (džiaugdavosi ir tokių beprocentinės paskolos. Buvo
Bepigu jaunam žmogui, jei gavęs, kai aplinkui šitoks girdėjęs, kad rajono taryba yra
gimęs šeimoje, kuri dar ilgokai nedarbas), suprato niekada įkūrusi smulkaus ir vidutinio
savo atžalą palydi savaran neužsidirbsiąs tiek, kad galėtų verslo skatinimo fondą.
kiško gyvenimo vieškeliu. įsigyti nors ir kuklią nuosavą
Arūnas Laucevičius ir jo žmo pastogę. Laimingas atsitik Nuo AinoSiaus pas Kaipošių
na Inga tokios paramos ne tinumas pažadino viltį įkurti
„Plungės meras V. Jonutis
turėjo. Girtaujančio tėvo sūnui £avo verslą.
mane
išklausęs pasiuntė į
vaikystė baigėsi Čiobiškio ne
Ėmėsi žygių
rajono darbo biržą. Darbo bir
pilnamečių pataisos kolonijo
žos direktorius A. Judžentis
je. Prižiūrėtojai su auklėti
Praėjusį rudenį Arūnui į taip pat išklausė ir pasiuntė
niais elgdavosi žiauriai. Talžymas kumščiais buvusi vienin rankas pakliuvo Amerikos atgal pas merą, paaiškinęs,
telė „auklėjimo priemonė”. lietuvių dienraštis „Draugas”. kad pagal galiojančius įstaty
Auklėtojai nežiūrėdavę, ar Jame perskaitė skelbimą apie mus man niekuo negalįs
vaikas, ar paauglys, visus superkamus meniškus medžio padėti. Tuomet meras nusiun
vienodai versdavę dirbti sun drožinius. Paskambino nuro tė į Plungės ūkininkų kredito
kius statybos darbus. Anuo dytu telefonu. Taip užsimezgė uniją, kuriai pavesta admi
metinė „mankšta” su cemento neakivaizdinė pažintis su nistruoti savivaldybės fondo

Pažadai, pažadai, paža
dai... Jie liejasi iš tribūnų per
kiekvienus rinkimus, žadinda
mi Lietuvos piliečių viltį
sulaukti geresnės ateities.
Tačiau, rinkimams pasibai
gus, politikai vėl atsuka
paprastam žmogui nugarą ir
jo problemos jiems tampa visai
nebeįdomios. Trisdešimtmetis
Arūnas Laucevičius, gyvenan
tis Noriškių kaime netoli
Plungės, nutarė įsteigti kuklią
verslo įmonėlę ir tikėjosi
nedidelės valdžios paramos —
viso labo 3,000 Lt lengvatinės
paskolos. „Buvau Šventai įsi
tikinęs, jog valdžios vyrai man
ne tik padės, bet už savaran
kiškumą ir sumanumą dar ir
paskatins, juk pats susiradau
savo gaminiams pirkėjus
užsienyje, maniau, uždirbsiu
šeimai duonos ir valstybei
mokesčius sąžiningai mokė
siu. Deja, visos mano viltys
sudužo į šipulius”, — liejo
apmaudą išradingas medžio
skulptūrų drožėjas, kurio ta
lentą įvertino amerikiečiai, tik
ne Lietuvos valdininkai.

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 punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

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

Tel. 3f2-337-1285

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
ląparoskopinė chirurgija.

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

Amerikos lietuviai padėjo atnaujinti Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Ortopedijos skyrių. Atnaujinimas
— gražaus šios gydymo įstaigos ir JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų tarybos įsteigto „Lietuvos
Vaikų vilties” komiteto bendradarbiavimo vaisius.. Ortopedijos skyriaus pertvarkai, palatų remontui bei įrangai
įsigyti „Lietuvos Vaikų viltis” skyrė 733,000 litų. Dr. Kęstučio Saniuko vadovaujamame Vilniaus universitetinės
vaikų ligoninės Ortopedijos skyriuje kasmet atliekama apie 1,000 labai sudėtingų operacijų.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotraukos.

Kalbame lietuviškai
6018 W. Archer Ava. Sts 5 Ir 6

.... ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS-CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

300 Barney Dr„ Suite A
Joliet, IL 6043b
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Tel. 815-741-3220

www.cerrtefforeurgeryandbreaslhealth.com

lėšas. Kredito unijoje parei
kalavo užstato arba laiduotojo
garantijos. Laiduotojas galįs
būti tik tas, kuris turi nuo
latines pajamas, ne mažesnes
kaip 1,000 Lt per mėnesį.
Tokius atlyginimus gaunančių
žmonių provincijoje ne taip
jau daug, o tarp mano gimi
naičių bei pažįstamų ir visai
nėra”, — pasakojo A. Lauce
vičius. Vėliau jis dar lankėsi ir
komerciniuose bankuose, rodė
amerikietės verslininkės ga
rantinius raštus apie tai, kad
ji įsipareigojanti supirkti iš
medžio meistro jo darbus ir
sumokėti tam tikrą sumą, ta
čiau viskas buvo perniek. „Su
pratau viena — jei iš tavęs
turi ką atimti, tai gal ir pa
skolins, o jei ne, net nesišnekės”, — neslėpė apmaudo žmogus.
Tada jis kreipėsi į Plun
gėje išrinktą Seimo narį libe
ralą A. Klišonį. Šis mandagiai
išklausė, pažadėjo išsiaiškinti
reikalą ir padėti, bet tuo pa
žadu viskas ir baigėsi. Krei
pėsi į Seimo narę socialdemokratę B. Vėsaitę, ir sulau
kė jos padėjėjo laiško su pa
tarimais kreiptis į kredito uni
jas. Bet unijų ir bankų slenks
čiai jau seniai buvo numinti.
Kai Plungėje apsilankė seimūnas liberalas A. Matulevičius,
iš tribūnos labai gerai kalbėjęs
apie tai, kaip dabartinė val
džia žlugdo verslo iniciatyvas,
Arūnas čiupo už skverno šį
politiką, išklojo ir jam savo
problemą, prašydamas konk
rečios paramos. Netrukus
sulaukė skambučio — A.
Matulevičiaus padėjėjas pasiūlė
Arūnui įsijungti į kandidato į
prezidentus A. Matulevičiaus
rinkimų kampaniją. „Tu galė
tum daug padėti būsimam
prezidentui rinkimų kovoje,
esi toks energingas vyrukas”,
— bandė įsiteikti atkakliam
žemaičiui seniūno padėjėjas,
nė žodžiu neužsimindamas
apie paties Arūno problemą...

Nusivylimas

Nuoskauda dėl valdžios
vyrų abejingumo ir atsainumo
taip suspaudė žmogui širdį,
kad nutarė „suremti ragus” su
politikais televizijos laidoje
„Korida”. Bet Arūno ten neį
sileido, esą per menka „figū
ra”, kad galėtų akis į akį su
didžiavyriais diskutuoti. Viešo
žodžio galimybę suteikė laidos
„Prašau žodžio” vedėjas Rim
vydas Paleckis. Laidoje daly
vavę valdininkai nieko doro
negalėjo jam atsakyti, o Res
publikinės darbo biržos atsto
vas pasiūlė pradėti verslą ne
nuo skulptūrėlių (Arūnas
amerikiečiams drožia labai iš
raiškingus šachmatus), o nuo
taburečių gamybos, tik nepa
aiškino, kas tas taburetes tu
rėtų nupirkti.
„Gerbiu tėvynę Lietuvą,
bet visiškai nebejaučiu pagar
bos jos valdžiai, kuri atstumia
net tą, kuris ne išmaldos pra
šo, o tik mažytės paskolos, kad
galėtų dirbti, užsidirbti ir savo
mokesčiais dar silpnesniems
už save visuomenės nariams
padėti”, — kalbėjo žemaitis
„maištininkas”.
Kai A. Laucevičių aplan
kėme jo vienkiemyje, radome
kieme bedrožiantį didelę meš
ką — Žemaitijos simbolį. Nie
ku gyvu nesutiko pasakyti,
kam toji meška atiteksianti.
Tik žmona Inga vėliau prasi
tarė, jog vyras tą mešką do
vanosiąs Plungės miestui jubi
liejaus proga. Tebus tai aki
brokštas visiems valdžios
„paršeliams”, kurie tik savo
naudos težiūri ir nebeturi nė
lašo kilnumo ir pareigos jaus
mo padėti paprastam žmogui
jo kasdieniuose reikaluose. O
drožiąs šią mešką geraširdžio
žmogaus, tautodailininko plun
giškio Jakovo Bunkos skolin
tais įnagiais, nes savų įsigyti
vis dar nesą iš ko,
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IGNAS MEDŽIUKAS
Lenkai nuo pat Lietuvos
nepriklausomybės pradžios
(1918—1919 m.), remdamiesi
senais unijiniais ryšiais, pla
navo Lietuvą prijungti prie
Lenkijos. Tuo tikslu buvo
įsteigta karinė organizacija
POW (Polska Organizacija
Wojskowa), kuri turėjo Lie
tuvoje įvykdyti sukilimą. De
ja, sąmokslas buvo išaiškin
tas, sąmokslininkai suimti ar
spėjo pabėgti į Lenkiją.
Lenkai ir kariniais žygiais
veržėsi į .Lietuvos teritoriją,
ypač pasinaudodami sunkiu
laiku, kai naujai organizuoja
ma kariuomenė buvo sutelkta
išstumti bolševikus iš Lie
tuvos žemių. Tada jie užėmė
pietinę ir pietrytinę Lietuvos
dalį su Gardinu ir Vilniumi,
mėgino veržtis vis gilyn į
Lietuvos teritoriją. Versalio
konferencija, pasiuntusi Pran
cūzijos karo misiją, kuri nu
statė laikiną demarkaeijos lin
iją tarp Lietuvos ir Lenkijos
kariuomenių. Liepos mėnesį
sąjungininkų kariuomenės
vadas maršalas F. Foch tą li
niją dar pakoregavo. Bet ir
šios linijos lenkai nesilaikė:
užėmė Punską, Seinus, Butri
monis, Širvintus, Molėtus.
Lenkijai įsivėlus į karą su
Sovietų Rusija ir Raudonajai
armijai artėjant pri.e Var
šuvos, sąjungininkų Aukš
čiausioji taryba pasiūlė Ru
sijai paliaubas, o Lenkiją pri
vertė Spa mieste (Belgijoje)
pasirašyti protokolą, kuriuo
įpareigojo ją atitraukti ka
riuomenę iki J. Curson. linijos,
kurią 1919 m. gruodžio 8 d.
nustatyta pati taryba. Pagal
pasirašytą protokolą Vilnius ir

Danutė Bindokienė

Teroristas ar pamišėlis?

visas Vilniaus kraštas grąžin
tas Lietuvai.
Stiprėjant lenkų agresijai,
Lietuvos vyriausybė ieškojo
būdų susitarimo keliu spręsti
ginčijamus teritorinius klau
simus. 1920 m. rugsėjo 16 d.
Kalvarijoje prasidėjo Lietuvos
ir Lenkijos derybos, kurios
nutrūko, nes Lietuvos dele
gacija atsisakė pripažinti
lenkų užgrobtas Suvalkų ir
Augustavo apskritis. Tautų
sąjunga paragino lenkus sėsti
prie derybų stalo rugsėjo 30 d.
Suvalkuose.
Pik. K. Žukas, buvęs kraš
to apsaugos ministras, savo
prisiminimuose rašo, kad, jis
perkėlęs į Vilnių dalį krašto
apsaugos ministerijos, ir pats
ten apsigyveno. Lenkai, kurie
neseniai dievino lietuvius,
ypač Vilniaus komendantą
Kurkauską už išgelbėjimą
daugelio
lenkų,
kuriuos
NKVD norėjo deportuoti, pra
dėjo rodyti neapykantą. „Pra
keikti litvinai! Mūsų erelius
nuėmė, o savo eržilus iškabi
no!”, — kalbėjo jie.
Delegacijos pirmininku
derybose su lenkais buvo
paskirtas Bronius Balutis,
nariais — M. Biržiška ir Čar
neckis. Iš krašto apsaugos
ministerijos buvo komandi
ruoti gen. Katche, mjr. Šumskis.
Prieš išvykstant delegaci
jai, B. Balutis pik. Žukui
pranešęs, kad iš vienos lietu
vaitės studentės gavęs žinių,
jog po Suvalkų konferencijos
priedanga
J.
Pilsudskis
ruošiąs kažkokį puolimą. Spa
lio 2 d. atvykęs prel. Ol
šauskas pranešė, kad jo ži-

J. ltn. Jonas Abraitis, I rūšies sargybos vadas, Gedimino kalne 1939 m. spalio 29 d.

GYVENIMO VINGIAIS
JUOZAS KAZIONIS
Bičiuliai

Nr.3
nebepasitaisė, ginčams įsilieps
nojus, jo savijauta visai pašli
jo. Užėjo lyg koks silpnumas.
Net alaus, kurį jam Simas
atnešė, nesisekė nuryti. Pra
stūmęs prie stalo dar pusva
landį — kalba nebesirišo, jis
nutarė atsisveikinti: „Ką' gi,
vyručiai, aš tai keliausiu pas
bičiulį Pilkį, tas, ko gero nesu
laukdamas manęs, nerimauja.

Pilkis
Išgirdęs į garažėlį įriedan
čią mašiną, Pilkis nesiliovė
džiaugsmu: bėginėjo po gar
delį pasišokinėdamas, prieki
nėmis kojomis klibino kiemo
vartelius, o akimis sekė durų
link nulinguojantį šeimininką.
Virutvėje Martynas išsitraukė
iš spintelės vaistų buteliuką
ir, prisipylęs stiklą šalto van

Pastarosiomis savai-tėmis
šiame krašte daugiausia
dėmesio skiriama kažkokiam
pasalūnui (ar pasalūnams),
šaudančiam į žmones Ame
rikos sostinėje ir aplinkinėse
valstijose. Šiuo metu tik du iš
peršautųjų išliko gyvi, nors
sunkiai sužeisti. Nepaisant
vietinės policijos, valstybinės
gyventojų apsaugos ir net
karinių pajėgų pastangų, pa
salūnas iš nusikaltimo vietos
dingsta be pėdsakų, kol vėl
paslaptingai atsiranda kitur ir
paleidžia vieną vienintelį mir
tiną šūvį į nieko nenujaučiantį
žmogų. Kaip dabar atrodo,
taikinius pasirenka atsitikti
nai, tie ypatingo ryšio.
Praėjusio sekmadienio ry
te vieno televizijos komentato
riaus užkalbintas, Valstybės
sekretorius Colin Povvell pa
salūną pavadino teroristu ar
ba pamišėliu, tvirtindamas,
kad ir vienas, ir kitas yra vie
nodai pavojingas.
Mintis, kad tai gali būti
organizuoti teroro veiksmai,
jau ne pirmą kartą išreiškia
ma. Apie galimus teroristų iš
puolius kalbama nuo pernai
rugsėjo 11-ąją įvykusio smur
to Nevv Yorke ir Vašingtone.
Visiems valstybės gyvento
jams patariama nuolat budėti,
pasiruošti bet kokiam netikė
tumui. Tiek valstybė, tiek vals
tijų (ir miestų) savivaldybės
išleido milijonus dolerių, kaip
tik tokiems netikėtumams
besiruošiant. Įvestos įvairios
apsaugos priemonės oro uos
tuose, branduolinėse jėgai
nėse, valdžios pastatuose,
dangoraižiuose. Ar jos veiks
mingos, garsiai nekalbama,
bet gyventojai patenkinti, kad
jų saugumu rūpinamasi vals
tybiniu mastu ir, laikui slen
kant, gyvenimas grįžta į nor
malesnes vėžes.
Bet tą aprimusį kasdieny
bės ežerėlį vėl sudrumstė kaž
koks asmuo, be tikslo, bent
taip kol kas atrodo, šaudy
damas į žmones: moteris, vy
rus, net vaikus. Kas jis toks,
kodėl tai daro, kaip nepastebė
tas atsiranda ir iš nusikaltimo
vietos pranyksta? Nepai-sant,
ar jis „pamišėlis, ar te-roristas”, pasekmės maždaug tos
pačios. Žmonės bijo išeiti iš
namų. nuvažiuoti į apsipirki
mo centrus, prisipilti benzino
(kelis kartus šauta kaip tik
benzino stotelėse). Mokyklos
pertraukos metu neišleidžia
vaikų lauke pažaisti, atšau
kiami numatyti renginiai,
ypač įvairios rungtynės. Savo
ar savo šeimos saugumu nie
kas nenori rizikuoti. Vers

lininkai skundžiasi, kad pa
jamos byra kaip sausas smėlis
pro pirštus. — pirkėjai bijo
atvažiuoti, išlipti iš mašinos,
nueiti į pąrduotuvę...
Kadangi šie smurto veiks
mai pasikartoja Vis kitoje
vietoje, kartais net tolokai vie
na nuo kitos, niekas ir niekur
nesijaučia saugiai. Vadinasi,
vienam (spėliojama, kad gal
veikia du pasalūnai kartu)
asmeniui pavyko padaryti
maždaug tą pat, ką grupė
teroristų
įvykdė
pernai
rugsėjo 11-ąją, tai yra, su
trikdyti eilinių žmonių eilinį
gyvenimą. Galbūt didžiųjų
New Yorko dangoraižių su
griovimas arba lėktuvo atsi
trenkimas į JAV karinių pa
jėgų širdį — Pentagoną —
buvo „įspūdingesnis”, tačiau
ir šio pasalūno piktybinę veik
lą galima priskirti teroristinių
išpuolių kategorijai. Ne tiek
dėl aukų skaičiaus (kol kas jis
nelabai didelis), bet dėl aps
kritai padarytos pašalinės ža
los taip pat nemažam gyvento
jų sluoksniui, jau nekalbant
apie šimtų civilinės apsaugos
darbuotojų prarastas darbo
valandas ir finansines išlai
das, apmokant tyrinėjimus,
apklausas ir pan.
Ir, Dieve duok, kad tai tik
pamišėlio darbas... O jeigu ne?
O jeigu ir kituose miestuose,
kitose vietovėse, toli nuo Va
šingtono, Maryland ar Virgi
nia valstijų savo žudikišką
veiklą pradėtų kiti pasalūnai?
Paprastai atsiranda „beždžioniautojų”, kurie, išgirdę apie
kažkokį piktą veiksmą žiniose
(ypač kai dažnai kartojamos
visos smulkiausios, baisiau
sios jo detalės), ir patys kažką
panašaus atlieka, tikėdamiesi
pagarsėti ar dėl kitų prie
žasčių.
Su šio pobūdžio terorizmu
kur kas sunkiau kovoti, kaip
su tarptautiniu mastu arba
net savo valstybėje pasitai
kančiais išpuoliais. Kas pa
gaus vėją miške, ypač kai ne
labai aišku, nei kur tas vėjas,
nei kuriame miške... O gal Ame
rikos valdžiai jau gana lanks
tytis piniguočiams, pilantiems į
Kongreso, Senato narių kiše
nes dolerius, ir atkreipti dėmesį į
griežtesnės šaunamųjų ginklų
kontrolės įvedimą? Pasiūly
mas, kad būtų galima atpažin
ti, kas yra savininkas šautuvo,
iššovusio šovinį, nėra joks su
varžymas medžiotojams ar
kitiems taikiems piliečiams.
Jeigu tas šovinys nukreiptas į
žmogų, atima jam gyvybę, dėl
ko žudiko tapatybė turėtų
būti apsaugota?

jam, kas tik ateina į galvą.
„Tu niekada, Pilki, nebu
vai prie Akmenyno, nežinai,
kaip ten gražu — niekada tau
neteko lakstyti jo pakran
tėmis. O gaila! Tigriukas pui
kiai tas vietas žinojo. Su juo
dažnai nueidavau prie upės
šiltais vasaros vakarais. Į van
denį be baimės pasileisdavo
Tigriukas, šokinėdamas nuo
akmens ant akmens. Buvo ten
ir gilesnių duburių. Niurgdydavausi ir plaukiodavau gi
lumoje, o Tigriukas, prisilaiky
damas, kur sekliau — laksty
davo, taškydamas drungną
vandenį. Pakraščiais vanduo
šiltas, bet po krūmais, kur
giliau prie kito kranto, jis
vėsus ir gaivinantis. Išsi
maudę bėginėdavome mudu
pakrante, Tigriukas lėkdavo
liežuvį iškišęs iš paskos. Iš
girdęs aplink klykaujančias
pempes, vaikydavo jas po pie
vą, pasinerdamas į pakylantį
rūką, o kur buvęs — nebuvęs,
pridusęs ir vėl po kojų atriedė
davo. Kiek malonių prisimi
nimų liko ten”... Bus daugiau

niomis Pilsudskio traukinyje
mažoje stotelėje tarp Lydos ir
Maladečnos įvykusiame pasi
tarime nutarta pavesti gen. L.
Želigovskiui keturias divizijas
pėstininkų ir dvi brigadas ka
valerijos. Esant reikalui, puo
lamoji jėga dar būtų padidin
ta iki reikiamo skaičiaus.
Gavęs tokias žinias, kraš
to apsaugos ministras K.
Žukas, pasitaręs su ministru
pirmininku dr. K. Grinium ir
prezidentu, gavęs sutikimą
pakeisti armijos vadovybę,
atleidžiant iš pareigų pik.
Ladygą, karo vadu paskiriant
gen. Silvestrą Žukauską.
Spalio 7 d. Suvalkuose
sutartis su lenkų delegacija
buvo pasirašyta. „Džiaugė
mės, bet sieloje buvo neramu”,
— rašė pik. K. Žukas savo
prisiminimuose. Iš tikrųjų
spalio 8 d. rytą gauta žinių iš
vietos lietuvių, kad lenkų ka
riuomenė keliomis voromis
žygiuoja Vilniaus link. Vėliau
sužinota, kad lenkai keliose
vietose puolė mūsų 4-jį pėst.

pulką,
stovėjusį Jašūnų
stoties rajone. Pirmajai divizi
jai, kuri buvo išdėstyta į
ietus nuo Vilniaus, gen.
ukauskas sužinojęs kokiomis
jėgomis lenkai puola, norint
išvengti bereikalingo kraujo
praliejimo, davė įsakymą
trauktis Vilniaus link, o III
divizijai dengti kelią priešui į
Kauną. Valstybinėms įstai
goms patarta tuojau evakuotis
iš Vilniaus. Spalio 9 d., apie 11
vai. ryto, paskutiniu traukiniu
gen. Žukauskas su štabo
likučiais ir krašto apsaugos
ministras pik. K. Žukas išvyko
iš Vilniaus.
Paaiškėjo, kad pasirašyta
sutartis su lenkais, kuria nu
statyta linįja tarp Lietuvos ir
Lenkijos kariuomenių, pa
liekant Vilnių ir didelę jo
krašto dalį Lietuvai, buvo tik
vaidinimas, nors ta sutartis ir
buvo įregistruota Tautų Są
jungos sekretoriate. Taigi,
trečią dieną po Suvalkų sutar
ties pasirašymo gen. L.
Želigovskis užėmė Vilnių ir
didelę Rytų Lietuvos dalį. Iš
užgrobtų žemių sudarė taria
mai savarankišką valstybę
Vidurio Lietuvą (Litwa Šrodkowa). Užėmęs Vilnių, Pil
sudskis išleido atsišaukimą „Į
buvusius Lietuvos Didžiosios
kunigaikštijos gyventojus”.
Tai rodo, kad jis nedrįso kreip
tis į Vilniaus gyventojus kaip
lenkus. Tai patvirtina, kad
Lenkijos valstybė neturėjo jo
kio realaus pagrindo okupuoti
svetimos valstybės teritoriją.
Net ir Lenkijos seimas turėjo
paskelbti agresijos aktą kaip
nesuderinamą su valdžios po
litika. Antroji šio vaidinimo
dalis — buvo pravestas ple
biscitas okupuotoje teritorijoje
priešo kariuomenei esant.
Gal šiandien apie 1920 m.
spalio 9-ją, kai buvo užgrobtas
Vilnius, derėtų mažiau rašyti
ir kalbėti, nes Vilnius vėl yra
mūsų valstybės sostinė ir ofi
cialūs santykiai su lenkais

atrodo normalūs, tačiau daug
kur nuoširdumo trūksta.
-Neseniai Lenkijos dienraštyje
„Rzeczpospolita” vėl rašoma,
kad lenkiškose mokyklose
Lietuvoje lenkai mokiniai
badauja ir raginama aukoti
pinigus, kad jie būtų pamai
tinti. Tai rodo, kad lenkas
patriotas tik tas, kuris ką nors
išranda apkaltinti lietuvius,
pąskleisdamas prasimanytus
melagingus gandus.
Dr. Medardas Čobotas,
lenkas, Lietuvos Nepriklau
somybės akto signataras, per
rinkimus laimėjęs prieš M.
Burokevičių ir Seime išbuvęs
dvi kadencijas, apie tautinių
mažumų traktavimą Lietuvoje
sako, kad mažumos turi normalias sąlygas. Dėl nepaten
kintų Lietuvos lenkų politikų
jis sako, kad jiems kartas nuo
karto reikia kokių nors skan
daliukų, ypač kai artėja rinki
mai. Toliau jis sako, kad, bend
raujant su Lenkijos politikais,
jie klausdavo juokingų da
lykų. Sako, kodėl lietuviai
uždarinėja lenkiškas mokyk
las, neleidžia laikyti lenkiškų
pamaldų. „Jiems aiškinu, kad
tai yra nesąmonė: vaikai eina į
tokią mokyklą, į kokią leidžia
jų tėvai. Kartą Lenkijoje buvo
suorganizuota akcija per tele
viziją ir spaudoje, kad lenkų
vaikai badauja. Matyt, kad
kai kam rūpi kurstyti na
cionalinę neapykantą. Kai bal
savau už nepriklausomybę
ilgai buvau koneveikiamas,
kad esu išdavikas, kad už tai
gerai sumokėjo. Aiškinau, kad
balsavau už demokratiją.
Lietuvos ir lenkų priešai
kursto nesantaiką tarp lietu
vių ir lenkų: Jaunimas valsty
binę kalbą išmoksta mokyklo
je”.
Būdami geros valios, norė
tume tikėti, kad panašių įvy
kių tarp kaimynų, kaip buvo
1920 m. spalio 9-ją, neturėtų
būti.

dens, užgėrė piliulę. Minutėlę
lukterėjęs, pasijuto kiek ge
riau ir, prisileidęs kibirėlį van
dens, nunešė Pilkiui. Jo du
benėlis nuo ryto tikriausiai jau
buvo tuščias, o jei šuo ir nebu
vo dar viso išlakęs, tai vanduo
jau buvo sušilęs. Pilkis, su
didžiausiu malonumu malšin
damas troškulį, lapnojo vėsų
vandenį, o Martynas glostinėjo
šuns galvą ir pakasinėjo
kaklą.
Aprūpinęs Pilkį, Martynas
išsitiesė po išsilapojusiu klevu
savo pamėgtoje, juostelėmis
pintoje kėdėje. Netrukus šalia
jo, kur buvęs, kur nebuvęs,
išsitiesė ir Pilkis. Susigyveno
ir tapo jie neperskiriami drau
gai. Prisimena Martynas, kad
tai įvyko ne iš karto. Pirmą
sykį, kai jis išvydo tarp krūmų
stovintį susitraukusį pilką
šunį, šis baikščiai iš tolo žvel
gė į kiemelyje vaikštinėjantį
Martyną, bet nesiartino. Ne
matydamas pavojaus, po kurio
laiko jis vis dėlto atsisėdo ir
stebėjo kiekvieną jo žingsnį.
Martynui šuo atrodė išvargęs,

o, matydamas jo įtrauktą pil
vą, nusprendė, kad jis turėjo
būti latiai alkanas. Nuėjęs į
virtuvę, atnešė šuniui kampą
senstelėjusios duonos ir nu
sviedė už tvoros. Atsargiai
prislinkęs, šuo pagriebė dan
timis duoną ir dingo tarp
krūmų.
Kitą dieną išėjęs į kiemą,
Martynas vėl pastebėjo šunį,
gulint toje pačioje vietoje po
krūmu. Jį pamatęs, šuo atsi
stojo ir ėmė vizginti uodega.
„Na, ką gi, jei tu dar vis
čia, ar nebūsi benamis? Matyt,
kad jau ir praalkai. Paban
dysime tau ką nors dar su
rasti”, — tarsi kalbėdamas
pats su savim, Martynas nu
lingavo į virtuvę ir grįžo su
barščiuose nuvirintu kaulu,
ant kurio buvo likę nemažai
kumpio mėsos.
Kaulą šį sykį jis pametė
arčiau tvoros, o pats, kaip
visada, sėdosi kiemelyje po
klevu. Šuo kurį laiką žvelgė į jį
meiliomis akimis, ir įsitikinęs,
kad pavojus negresia, o rūkyto
kumpio kvapas savaime nu

galėjo ir baimę, prislinkęs prie jasis šeimininkas — klausy
tvoros, čiupo kaulą ir atsitūpęs damas jį kalbant, kraipė ausis,
įniko godžiai graužti.
o retkarčiais pakilęs suvizgino
Šuo tebebuvo toje pačioje uodegą.
vietoje ir vakare, kai Mar
„Na gerai, tai tu, brolau, ir
tynas išėjo į kiemelį laistyti būsi Pilkis”, — sako Martynas.
krūmų. Pakreipęs vandens Priėjęs prie tvoros, jis atvėrė
žarną, jis lengvai šuns link vartelius, o sugrįžęs vėl pato
purškė vandenį, o šis su giai sėdosi į savo kėdę. Kiek
dėkingumu jį siurbčiojo.
palaukęs Pilkis, atsargiai dės
„Neatrodai, kad būtum tydamas pėdas, įlingavo į kie
labai piktas, šuneli, manęs mą ir prisiartinęs atsigulė ša
bijoti tau irgi nedera. Jei tapai lia Martyno.
benamiu, galėsi prisiglausti,
„Manau, kad ir tau nebe
pastogė ir duonos kriaukšlė, jaunystė, Pilki. Vaikam, ma
atsiras. Buvau benamis ir aš, tyt, pabodo su tavim tampytis,
ir žinau, ką reiškia būti alka tai ir išvežė į mišką. Ką gi,
nam, be duonos kąsnio”. Ap nemiela ir tau su vaikais žais
sitvarkęs apie krūmus, Mar ti, kai sąnariai diegia, o kar
tynas grįžo į savo pintą kėdę ir šinčiaus jiems nereikia”, — su
stebėjo už tvoros išsitiesusį gailesčiu žvelgdamas į šunį,
pilkšvą svečią, kuris tarp kojų kalbėjo Martynas.
suspaudęs, azartiškai kramtė
***
jam pasiūlytą gardumyną.
„O jei pavadinčiau tave
Palengvėle prisijaukino
Pilkiu, ar nesupyktum, — Martynas Pilkį, o dabar abiem
tarsi juokaudamas kalbina buvo gera po klevu. Šiandien
šunį Martynas, — tavo pilkas Pilkis jaučiasi čia kaip namuo
kailis labai panašus į vilko”.
se — guli išsitiesęs prie šei
Šuniui atrodė nė motais, mininko kojų ir snūduriuoja, o
kokį vardą nori duoti jam nau Martynas kalbina ir pasakoja
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Tikėkime Lietuvos ateiti
mi, nepulkime į apatiją. Prieš
tai gerai pasižiūrėkime, kas
šiandieninėje Lietuvoje per
dešimtį metų jau yra padary
ta, kas pasiekta. Džiaukimės
ir didžiuokimės tuo, kas gražu
ir kraštui naudinga. O kas
taisytina —junkimės į bendrą
darbą, nebijodami, kur reikia
tiesos į akis pasakyt, ir
ženkime ranka rankon su tais,
kurie rūpinasi Lietuvos rei
kalais ir kraštą veda į švieses
nę ateitį. Aš tai ryt pat skam
binsiu į Lietuvos konsulatą,
kad.atsiųstų paso formas”, —
kas gulėjo ant širdies išsakęs,
Albinas vienu ypu užlenkė
alaus taurę ir, išgėręs iki
dugno, patenkintas savo žo
džių svoriu, peržvelgė visus ir
krestelėjo žemyn į krėslą.
Tačiau Martyno nuotaika

3

4

DRAUGAS, 2002 m. spalįo 22 d., antradienis

MEILĖ — VIENINTELIS TURTAS
Vokiečių poetas Rilkė kurį
laiką gyveno Paryžiuje su sa
vo drauge jauna prancūzaite,
kasdien triukšminga gatve
žingsniuodavo į universitetą.
Viename tos gatvės kampe jis
nuolat matydavo elgetau
jančią moterį. Moteris sėdė
davo vis toje pačioje vietoje,
sustingusi tarsi statula, iš
tiesusi į praeivius ranką, akis
įsmeigusi į grindinį. Rilkė jai
niekados nieko neduodavo, o
draugė dažnai jai paaukodavo
kokį pinigėlį. Kartą prancū
zaitė su nuostaba paklausė
poeto:
— Kodėl niekada nesu
šelpi tos vargšelės?
— Reikėtų padovanoti ką
nors jos širdžiai, o ne ran
kai,— atsakė poetas.
Kitą dieną Rilkė atsku
bėjo nešinas nepaprastai gra
žia, vos prasiskleidusią rože.
Prisiartinęs prie elgetaujan
čios moters, įspaudė rožę jai
į rankas ir buvo benueinąs.
Tačiau staiga elgeta pakėlė
akis, pažvelgė į poetą, vargais
negalais atsistojo, pačiupo jo
ranką ir pabučiavo. Tada pri
glaudė rožę prie krūtinės ir
nuskubėjo tolyn. Visą savaitę
gatvėje jos nebuvo matyti. Po
aštuonių dienų elgeta ir vėl
sėdėjo savo įprastoje vietoje
gatvės kampe. Tyli ir sustin
gusi kaip visuomet.
— Iš koji gyveno šias die
nas?— paklausė prancūzaitė.
. — Ji džiaugėsi rože, — at
sakė poetas.
Ir man buvo padovanota
nuostabi „rožė”, viešnagė Či
kagoje, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje, kurioje
žydi nuostabūs lietuvybės žie
dai. Be galo džiaugiausi maty
damas žmonių meilę Lietuvai,
esant toli nuo tėvynės, meilę
gimtajai kalbai. Viešnagės

Kun. Algirdas Lukšas.

metu buvau apsuptas meile ir
globa. Esu labai dėkingas pa
rapijos klebonui kun. Jonui
Kuzinskui, kuris, būdamas
labai užimtas ir turėdamas
daug pareigų, rado laiko pa
bendrauti, taip pat parodyti
kai kurias įdomesnes Čikagos
vietas. Jaučiau jo rūpestį ir
globą bei tėvišką meilę. Noriu
taip pat padėkoti savo kurso
draugui kun. Rimvydui Ado
mavičiui, kuris pristatė mane
Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijai. Buvo smagu
ir miela kartu padainuoti
parapijos salėje, prisimenant
studijų laikus ir vėliau dir
bant pastoracinį darbą mo
kyklose, ruošiant koncertines
programas įvairių švenčių
metu.
Esu labai dėkingas dau
geliui žmonių, kurių visų
negaliu išminėti. Buvo miela
ir gera bendrauti, justi Jūsų
meilę, šilumą ir globą. Žinau
ir tikiu, kad meilė — tai vie
nintelis dalykas, kurio kuo
daugiau atiduodame, tuo dau
giau gauname. Tad dėkoju už
dovanotą meilę.
Visada su Jumis maldos
ir širdies vienybėje.
Kun. Algirdas Lukšas

PAŠVENTINTI ŠV. KRYŽIAUS NAMAI
Rugsėjo 15 dieną prie
Vilniaus Šv. Kryžiaus bažny
čios netoli Prezidentūros pa
šventinti Šv. Kryžiaus namai.
Tai socialinių, psichologinių ir
teisinių paslaugų centras
socialiai remtiniems žmonėms.
Namus šventinęs ir svei
kinimo žodį taręs kardinolas
A. J. Bačkis, dėkojo Švč. M.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
vargdienių seserų kongregaci
jai už jų iniciatyvą, darbą ir
maldas steigiant šiuos na
mus. Kardinolas sakė, kad to
kie namai Vilniaus senamies
tyje buvojo sena svajonė. Anot
Vargdienių seserų kongregaci
jos vyresniosios, šio projekto
autorės sesers Ignės Marijošiūtės, Šv. Kryžiaus namai stei
giami remiantis vienuolijos
įkūrėjo pal. Jurgio Matulaičio
dvasingumu. Palaimintasis
arkivyskupas, socialinės veik
los Lietuvos Bažnyčioje pir
meivis ragino atpažinti laiko
ženklus, suprasti, kas to laiko
žmogui svarbu, nešti gyvą
krikščionybę į pasaulį. Šį dar

bą pradėjo prieš tai buvusi
vienuolijos vyresnioji sesuo A.
Pajarskaitė. Vėliau darbus
perėmusi sesuo Igne įžiūrėjo,
kad šiame centre galima teik
ti vargstantiems žmonėms ne
tik medicininę, materialinę,
bet psichologinę ir net teisinę
pagalbą. Šv. Kryžiaus namuo
se dirbs ekspertai savanoriai.
Finansuoti savo veiklą teisi
ninkai bei psichologai prašys
įvairių fondų, o namus ad
ministruos ir koordinuos Varg
dienių seserų vienuolija, be
sistengianti šioje veikloje iš
laikyti krikščioniškąsias ver
tybes.
Įeinančius į Šv. Kryžiaus
namus pasitinka garsusis pal.
J. Matulaičio šūkis: „Blogį
nugalėk gerumu”. Šv. Kry
žiaus namų pašventinimo iš
kilmėje dalyvavo didelis būrys
svečių, įvairių vienuolijų
atstovai, kunigai. Namų sta
tybą rėmė Nyderlandų, Vo
kietijos bažnytiniai fondai,
anoniminiai aukotojai.
BŽ, 2002 m. , Nr.18

TEIGIAMI ATGARSIAI
Rugsėjo 11 d. Ottmaringe siūlymai jau įvykdyti, kitų ša
(Vokietija) baigėsi keturias lių tikrovei jos keliami rei
dienas trukęs Europos vys kalavimai dar atrodė per di
kupų konferencijų tarybos deli. CCEE prezidentaš vysku
(CCEE) ir Europos Bažnyčių pas Amadee Grab sakė, jog
Konferencijos (CECZKEK) bend krikščionys tose šalyse, ku
ros komisijos konsultacijos. riose yra daug musulmonų, daž
Europos Bažnyčių atstovai nai pasitelkia „Chartiją” ir jos
vieningai vertino 2001 balandžio teiginius dialogui su kitomis
mėnesį pasirodžiusią „Charta Oe- religijomis. Drauge jis pabrė
cumenica” kaip sėkmingą do žė, jog šis dokumentas nėra
kumentų. Konstatuota, kad „amžinybei skirtas tekstas”.
daugelyje kraštų per tą laiką Po konsultacijų Ottmaringe
išsiplėtojo daug ekumeninių buvo paskelbtas visoms Baž
idėjų bei iniciatyvų. Dažnai šis nyčioms skirtas „Laiškas iš
dokumentas atlikdavo savo Ottmaringo”. Jame raginama
tišką katalizatoriaus vaid įsiklausyti į tas teksto vietas,
menį, padarydamas akivaiz kurios tebekelia sunkumų ir vi
desnes ekumenines proble dinių debatų. Taip pat išreiš
mas. Skirtinga buvo įvairių kiama mintis, kad reikia nau
šalių patirtis. Jei Vokietijoje jai apmąstyti Europos Bažny
vyravo įspūdis, jog „Chartijos” čios istoriją. BŽ.2002 m., Nr.18

SĖS. ELENOS RŪTOS IVANAUSKAITĖS
PAGERBIMAS

• SKELBIMAI •
SIŪLO DARBĄ

Saulėtą spalio 5 d. rytą
išsiruošėme į Massachusetts
valstiją. Lankėmės Broctone
— lietuvių seselių vienuolyne.
Ten vykome su tikslu: pa
gerbti sės. Eleną Ivanaus
kaitę ir pasveikinti ją su iški
liu apdovanojimu. Jau kovo
mėnesį vykusiame Amerikos
Lietuvių
Romos Katalikių
moterų sąjungos centro val
dybos posėdyje, kuris vyko
Čikagoje, buvo vieningai pri
tarta seselės Elenos-Rūtos
Ivanauskaitės pagerbimui.
Jai suteiktas 2002 m. iškilio
sios lietuvės moters žymuo.
Sės, Elena jau daugelį metų
globoja senelius slaugymo na
muose, jos vardą gerai žino ir
apylinkės našlaičiai. Lietu
voje seselė Elena Ivanaus
kaitė taip pat gerai žinoma.
Ji, kartu su savo bendramin
čiais, renka reikalingą įrangą,
medikamentus, knygas, dra
bužius ir siunčia į Lietuvą,
ten, kur labiausiai laukia tos
pagalbos. Bendrauti su sesele
Elena buvo nepaprastai leng
va ir paprasta, atrodo, kad
būtume seniai pažįstamos.
Kalbėjomės kaip dar galima
palengvinti sunkią
vaikų
našlaičių, tėvų, auginančių
dideles šeimas, finansinę
padėtį Lietuvoje.
Taip jau sutapo, kad į
vienuolyną
atvykom
su

dailininke iš Lietuvos Dan
guole Jokubaitiene, kuri
svečiuojasi New Haven, CT ir
ruošia savo tapybos darbų
parodas. Atvežėm nutapytą
jos paveikslėlį — angelėlį,
kuris labai tiko, dėkojant se
selei Elenei Ivanauskaitei už
jos pagalbą Lietuvos vai
kams. Padėkos žodžius tarė
kartu atvykęs Laurynas Mi
sevičius — Lietuvos Vyčių
centro valdybos Lietuvių kal
bos ir kultūros komiteto pir
mininkas. Malonu buvo sutik
ti seseles Paulę ir Eugeniją iš

Putnam vienuolyno, atvyku
sias pasveikinti seselę Eleną,
pabendrauti su „Sodauto”
ansamblio vadove Gitą Kup
činskiene iš Bostono, Gintaru
Čepu iš. Bostono apylinkės,
susipažinti su Romualdu Veitu, kuris daug dirba Lietuvos
labui.
Baigiant visų vardu noriu
padėkoti seselei Elenai Iva
nauskaitei už jos nuoširdų
triūsą, rūpinantis visais.
.Sveikatos, stiprybės ir Dievo
palaimos!
Sigita Šimkuvienė

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

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

Tel. 615-554-3161.
VVindow VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
Noexp. necessary. VVilUrain. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

SIŪLO IŠNUOMOTI
Išnuomojamas 1 miegamojo
butas Bolingbrooke.
Yra baseinas, sporto salė, teniso
kortai. Šalia 55 greitkelio.
Tel. 773-531-0324.

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS
Seselės Elenos Ivanauskaitės pagerbimo iškilmėse (iš kairės): dail. Dan
guolė Jokubaitiene, Sigita Šimkuvienė, sės. E. Ivanauskaitė, Laurynas
Misevičius.

TARPTAUTINE KONFERENCIJA „SAKRAMENTINE
. SANTUOKA CIVILINĖJE VISUOMENĖJE”
Rugsėjo 16-18 d. Kaune
vyko tarptautinė mokslinė
konferencija „Sakramentinė
santuoka civilinėje visuo
menėje: teisiniai, teologiniai ir
edukaciniai iššūkiai šiandie
ninei santuokai”. Konferen
cija surengta Vytauto Didžiojo
universiteto Katalikų teologi
jos fakulteto, Vilniaus akade
minės sielovados centro ir
marijonų talkininkų iniciaty
va. Rugsėjo 16-ąją, pirmąją
konferencijos dieną, jos daly
vius pasveikino Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamke
vičius, SJ. Svečias iš Lenkijos
kun. prof. dr. Jaroslawas S.
Sobkowiakas, MIC, aptarė
šiandien santuokai ir šeimai
kylančius
pavojus.
Anot
pranešėjo, tikėjimo stoka —
tikroji šeimos krizės priežas
tis. Krizė taip pat kyla iš vien
pusiškos žmogaus savipratos.
„Žmogus turi save pažinti
kaip Dievo atvaizdą,— teigė
pranešėjas. — Jis yra kviečia
mas ir įpareigojamas savo
gyvenimu atspindėti Dievą”.
Kun. teol. lic. Antanas Saulaitis, SJ, pranešime „Iširu
sios šeimos moralės proble
mos ir išsituokusiųjų sielova
da” patarė konkrečius būdus,
kaip apdėti išsituokusiems:
rengti specialias susitelkimo
bei studijų dienas, kurti savi
tarpio pagalbos būrelius ir
pan. Anot tėvo A. Saulaičio,
SJ, nors ši sielovados sritis la
bai aktuali nūdienos Bažny
čiai, tačiau ji, deja, sunkiai
skinasi kelią. Svečias iš Bel
gijos, Liuveno universiteto
prof. hab. dr. Herman Lombaerts, remdamasis statistini
ais duomenimis, apžvelgė
požiūrio santuoką ir šeimą
dabartinėje visuomenėje poky
čius. Pranešėjas nagrinėjo
santykį tarp „deklaruojamo”
ir „praktikuojamo” katalikišku
mo. H. Lombaerts nuomone,
šiandienos visuomenė vertina
šeimą su tam tikromis išly
gomis, pavyzdžiui, jei ji ne
trukdo asmeninei savirealizaci
jai. Drauge pranešėjas atkreipė
dėmesį į naujas tendencijas:
nepavykusios santuokos bai
mę, nuomonę, kad būtent žmo
gus sprendžia, kiek truks san
tuoka, įsitikinimą, jog vaikus gali
ma puikiai auklėti ir nepilnoje
šeimoje. Po pietų konferencijos
dalyviai klausėsi kun. hab. dr.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Tadeuszo Rogalewskio, MIC,
pranešimo „Santuokos nesuardomumo idealas” ir doc. Danės
Šlapkauskaitės, SJE, pasto
racinio darbo patirtimi pagrįs
to pranešimo „Šeimos socia
linio mikroklimato įtaka spe
cialiųjų įstaigų auklėtiniams”.
Toliau renginio dalyviai darbą
tęsė susiskirstę į diskusijų
grupeles. Teisinių klausimų
darbo grupei vadovavo kun.
doc. dr. Vytautas Brilius, MIC,
teologinių klausimų — mons.
doc. dr. Vytautas Vaičiūnas,
OFS, edukologinių klausimų
— kun. A. Saulaitis, SJ. Darbo
dieną konferencijos dalyviai
baigė drauge švęstomis Mišio
mis Kauno arkikatedroje bazi
likoje. Mišių koncelebracijai
vadovavo ir pamokslą sakė
arkiv. S. Tamkevičius, SJ.
Rugsėjo 17 d. kun. doc. dr.
Andrius Narbekovas skaitė
pranešimą „Moraliniai natūra
laus šeimos planavimo ir kont
racepcijos skirtumai”. Anot
pranešėjo, natūralaus šeimos
planavimo jokiu būdu negali
ma vadinti natūralia kontra
cepcija, tai visiška priešingi
dalykai. Kontracepcija panei
gia ir išskiria dvi neperskiria
mas santuokinio akto plotmes
— meilę, ir vaisingumą, o
natūralus šeimos planavimas,
priešingai, jas dar glaudžiau
suvienija, skatina atsakingą
tėvystę ir motinystę. Kun.
teol., lic. Antanas Saulaitis,
SJ, pranešime „Netradicinių
šeimų sielovada” išskyrė kelio
lika vadinamųjų netradicinių
šeimų grupių: šeimos, įsivaiki
nusios vaikus, auginančios tik
vieną vaiką, nepilnos šeimos,
bevaikės šeimos, auginančios
neįgalius vaikus, nepilna
mečių šeimos, daugiavaikės
šeimos ir t.t. Anot t. A. Saulai
čio, šiandienos pastoracinė si
tuacija reikalauja palikti vie
ną sveiką avį ir eiti ieškoti 99
paklydusių. Bažn. teol. lic.
doktorantas Jonas Juškevi
čius skaitė pranešimą „Sugyven
tinių institutas — tarp konku
binato ir santuokos”, kun. hab.
dr. Tadeuszas Rogalewskis,
MIC, aptarė Jėzaus mokymą
apie santuokos neišardomumą
šv. Mato evangelijoje, kun. dr.
Kazimieras Meilius gvildeno
civilinės teisės problemas pri
pažįstant bažnytinės santuo
kos registravimą, kun. doc.

dr. Artūras Jagelavičius at
skleidė kanoninės šeimos tei
sės integracijos į Lietuvos Res
publikos Civilinį kodeksą per
spektyvas, prof. hab. dr. Her
manas Lombaertsas nagrinėjo
krikščioniškojo identiteto temą,
kun. dr. K. Meiliaus antrasis
pranešimas buvo skirtas šei
mos „privatizavimui” ir pavo
jų jos stabilumui aptarti. Kun.
prof. dr. Jaroslawas A. Sobkowiakas, MIC, skaitė praneši
mą „Santuokos šventumas”.
Antroji konferencijos diena irgi
baigta teminėmis diskusijomis
bei šv. Mišiomis, aukotomis
Šv. Gertrūdos bažnyčioje. Pamokslą
ta proga sakė mons. V. Vaičiųnas.
Rugsėjo 18 d. doc. dr. Vy
tautas Brilius pranešime svarstė
sakramentinės santuokos pri
pažinimo problemas civilinėje
teisėje, prof. hab. dr. H. Lom
baertsas gvildeno uždavinius
ir krikščioniškąsias mora
lines vertybes. Antrąjį, savo
pranešimą kun. V. Brilius
skyrė esminiams santuokos
elementams bažnytinėje ir
civilinėje teisėje aptarti. Kun.
prof. hab. dr. Pranciškus Vaičekonis
pranešime „Katalikų
santuokos sutikimo pareiški
mas Kononų teisės kodekso
šviesoje” atskleidė į Kanonų
teisės kodeksą įtrauktą biblinę „sandoros” sąvoką. Anot pra
nešėjo santuokos apibūdini
mas žodžiu „sandora” santuo
kinį sutikimą paverčia ne tik
sutartimi, bet kūrybiniu, visą
gyvenimą apimančiu veiksniu.
Mons. doc. dr. Vytautas Vai
čiūnas, OFS, aptarė šeimų
pastoracijos problemas Lietu
voje. Anot. mons. V. Vaičiūno,
nūdienos šeimoms būdinga
dialogo ir bendravimo stoka,
idėjų ir kriterijų pliuralizmas.
„Tėvai turi nepamiršti, kad jie
savo elgesiu ir pavyzdžiu vai
kams padeda susidaryti Dievo
įvaizdį. Todėl tėvų ir vaikų
santykiai šeimoje turi būti
grindžiami malda, pagarba ir
meile”, — teigė pranešėjas. Pas
kutinis konferencijos praneši
mas buvo skirtas ir Lietuvoje
tampančiai vis aktualesne
mišrių santuokų su kito tikėji
mo išpažinėjais temai. Kun. dr.
Robertas Pukenis analizavo,
kokių teisinių ir moralinių
problemų krikščioniui sukelia
santuoka su islamo išpažinėju.
Bažnyčios žinios, 2002 m. Nr.18.
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GRĄŽINTAS SOPULINGOSIOS

MOTINOS PAVEIKSLAS
Rugsėjo 15 d. Vilniaus
bernardinams buvo iškilmin
gai grąžintas Sopulingosios
Motinos
paveikslas.
Šis
paveikslas, kaip ir daugelis
kitų meno vertybių, 1948 m.,
uždarant .Vilniaus sena
miesčio bažnyčias, pateko į Šv.
Dvasios bažnyčios rūsius.
1972 m. paveikslas buvo grą
žintas Vilniaus kurijai. 1990
m., vysk. J. Tunaičio iniciaty
va, pradėtas restauruoti ir
šiais metais perduotas Vil
niaus arkikatedrai, o Marijos
Sopulingosios minėjimo dieną,
rugsėjo 15-ąją, iškilmingai
perneštas į Šv. Pranciškaus
Asyžiečio (bernardinų) baž
nyčią. Ta proga nuo Arkika
tedros iki Bernardinų bažny
čios buvo sustabdytas eismas'
paveikslą nešė broliai pran
ciškonai, procesijoje dalyvavo
vyskupas J. Tunaitis", Vilniaus
arkikatedros administratorius
R. Doveika. Bernardinų baž
nyčioje vysk. J. Tunaitis trum
pai papasakojo šio paveikslo
istoriją. „Žmonės liejo savo
pamaldumą, išmonę ir darbą,
norėdami kuo gražiau pa

puošti garbinamą paveikslą”,
— sakė vyskupas linkėdamas
bendruomenei Marijos So
pulingosios globos.
Paveikslas tapytas ant
lentos aliejiniais dažais, ka
rūnuotas, su aptaisu. Jame
vaizduojama Dievo Motina
savo ikonografija labai panaši
į Aušros Vartų Gailestingumo
Motiną, tik bernardinų Ma
donos krūtinė perverta kalavi
ju, šalia vaizduojami Kristaus
kančios įrankiai: erškėčių
vainikas, taurė, apsiaustas,
žaidimo kauliukai, vinys,
ietis. Pažymėti nutapymo me
tai — 1699-ieji, tačiau auto
riaus vardas nenurodytas.
Paveikslo karūna ir aptaisas
sidabriniai, vietomis paauk
suoti. Aptaisas nebedengs Ma
rijos Sopulingosios figūros, bet
bus eksponuojamas šalia pa
veikslo.
Tai pirmas meno kūrinys,
grąžintas Vilniaus Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio bažnyčiai.
Paveikslą restauravo Algi
mantas Vaineikis.
BŽ, 2002 m., Nr. 18

NEPRIIMTINA „KATALIKIŠKOJO

ABORTO” IDĖJA
Prieš numatomus debatus
abortų klausimu Vatikano
dienraštyje „L’Osservatore
Romano” Italijos parlamen
tarams katalikams priminta
apie jų sąžinės pareigą.
Rugsėjo 6 d. komentare teigia
ma, kad abortas ir eutanazija
yra nusikaltimai, „kurių
pateisinti negali joks žmo
giškas įstatymas”. Katalikų
parlamentarų tikslas turi būti
abortą įteisinančių įstatymų
pakeitimas arba panaikini
mas.
Ten pat patikslinama,
kokiais atvejais politikui dera
palaikyti įstatymų apribo
jimus, siekiant suvaržyti
abortų laisvę ir apriboti jų gar
limą žalą. Tokie atvejai nėra
„neleistinas dalyvavimas kuri
ant netinkamą įstatymą”, tai
teisėtas bandymas apriboti
neteisėtus aspektus. Komen
taro autorius, Šventojo Kry
žiaus universiteto moralinės
teologijos profesorius Angelas
Rodriguezas Luno kritikavo
argumentą, esą pliuralistinėje
visuomenėje valstybei nedera
laikytis „katalikiškos” nuos

tatos prieš abortus, bet pri
valu daryti kompromisus.
Komentare 'teigiama, kad
„užsimezgusią žmogąus gyvy
bę ginti reikalauja ne tik kata
likiškoji moralė, bet tai pri
dera daryti ir modernios
demokratinės valstybės etinei
bei politinei kultūrai”.
Abortus ribojančio įstaty
mo pagrindimas vien politinio
kompromiso argumentu dary
tų blogą poveikį viešajai
nuomonei
ir
sudarytų
prielaidas atsirasti „katali
kiško aborto” idėjai, kuriai pli
uralistinėje visuomenėje pri
tartų kai kurie katalikai,
pabrėžia, jog tokia nuomonė
nepriimtina. Komentatorius
taip pat nepritaria galvosenai,
esą, siūlant griežtesnį- įstaty
mo variantą, užbėgama už
akių liberalesniems įstatymo
variantams. „Nedera imtis ini
ciatyvų, dėl kurių tenka
atsakomybė už moralinį blogį,
— net tuo pretekstu, kad kiti
gali padaryti kažką dar blo
gesnio”, — teigiama komen
tare.
BŽ, 2002 m., Nr. 18

□

Trumpai apie viską
(Naudojanti* „Lietuvos ryto” (LR), „Lietuvos tinių” (LŽ). „Respublikos" (R).
„Kauno dienos* (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės tinių* (VŽ) dienratčių, BNS
ir Eltos informacijomis)

* Dauguma energetikų,
mokslininkų ir verslininkų
abejoja, ar po 2009 metų Lie

* Nuo lapkričio 1 dienos
Kauno mieste 5 proc. ketina

ma sumažinti šilumos energi
tuvai pakaks energetinio ga jos kainas tiems vartotojams,
lingumo, kai bus uždaryti abu kurių šildymo ir karšto van
IAE reaktoriai. Po 2009 metų dens sistemos prijungtos prie
Lietuvoje liktų tik keletas rekonstruotų šilumos punktų.
šiluminių jėgainių ir nedidelio Toks šilumos kainos maži
galingumo Kauno hidroelek nimas turėtų paskatinti ir ki
trinė. Lietuvos elektrinei, kuri tus vartotojus pasirūpinti ši
taps pagrindine šalies elektros lumos punktų atnaujinimu bei
energijos gamintoja, bus dau taupyti šilumos energiją. Pigi
nant paslaugas kartu tikimasi
giau nei 50 metų.
(LŽ, Elta)
(Elta)
* Branduolinės energeti plėsti vartotojų ratą.
kos specialistas, profesorius
* Lietuviškas daržoves
Leonas Ašmantas mano, kad, nuo stalo šluoja importas.
parengus tinkamas sąlygas Per devynis šių metų mėne
naujo reaktoriaus statybai, sius šviežių daržovių impor
norinčių investuoti į projektą tuota maždaug 40,300 tonų —
tikrai
atsirastų.
Lietuvos 62 proc. daugiau nei pernai.
energetikos instituto direkto Eksportas sudarė vos 10,000
rius Jurgis Vilemas teigia, tonų ir buvo 16 proc. mažesnis
kad galimybė Lietuvoje pasta nei pernai. Ūkininkus baigia
tyti naują reaktorių yra labai sugniuždyti konkurencija su
maža.
(LŽ, Elta)
Europos Sąjungos augintojais.
* Baltarusijos energeti
kos susivienijimas „Belenergo” iš akcinės bendrovės

* Vyriausybė nuo kitų
metų mažins iš Rytų gabe

* „Kviečiu jus į savo
100-mečio jubiliejų”, spalio

Mirė JAV LB veikėjas Algirdas J. Rimas

Pietų
Amerikoje, Vakarų Europoje
ir Kanadoje. 1991-1994 m. A.
J. Rimas dirbo JAV ambasa
dos patikėtiniu Vilniuje, o išė
jęs į pensiją, grįžp į Vašingto
ną ir įsitraukė į aktyvią veiklą
Lietuvos labui. 1994-1997 m.
jis vadovavo JAV LB Ekono
minių reikalų tarybai, organi
zavo konferencijas bei semina
rus, supažindinančius su in
vestavimo galimybėmis Lietu
voje.
* Po trejų metų darbo iš
1998 m. A. J. Rimas pra
Lietuvos išvyksta Tarptauti dėjo eiti Amerikos lietuvių ta
nio valiutos fondo (TVF) atsto rybos atstovo Vašingtone pa
vas Mark Horton, kurio darbo reigas bei šios tarybos atstovo
metu Lietuvoje politikai turėjo pareigas Jungtiniame Ameri
įsiklausyti į TVF reikalavimus kos Baltų komitete. Nuo 2000
ir „susiveržti diržus”. TVF m. gruodžio jis vadovavo JAV
taip pat prieštaravo sutarties LB Visuomeninių reikalų
su „Williams” sąlygoms. M. tarybai.
Horton išvykstant, Lietuva
Už aktyvią veiklą JAV lie
patraukė ūkio kilimo keliu. tuvių išeivijos organizacijose
Gali būti, kad TVF paslaugų A. J. Rimą prezidentas Valdas
nebereikės — biudžetą ren Adamkus apdovanojo Lietu
gianti Finansų ministerija ke vos Didžiojo kunigaikščio Ge
tina tvarkytis savarankiškai. dimino ordino Riterio kryžiu
* Skandalų gaubiamas mi. Šį valstybės apdovanojimą

18-osios vakarą, baigiantis
70-ojo gimtadienio pobūviui
Kompozitorių sąjungoje, drau
gams ir artimiesiems priminė
konservatorių vadovas, Seimo
narys Vytautas Landsbergis.
Visų svečių kvietimuose į gim
tadienį V. Landsbergis prašė
nesirūpinti nei gėlėmis, nei
dovanomis. Vietoj jų jis ragino
paaukoti naujam knygos apie
diplomatą Stasį Lozoraitį „Pus
brolis Motiejus” leidimui.

kandidatas į prezidentus

Juozas Edvardas Petraitis įsi
namų
tepalų
importo
muitą,
o
tikinęs, kad pergalingam jo
„Lietuvos energija” pasiruošęs
per metus nupirkti apie 2.5 degalų importo mokestis nesi žygiui į rūmus S. Daukanto
mlrd. kW/h elektros energijos. keis. Nuo 5 iki 15 proc. muitai aikštėje trukdo korumpuoti
buvo padidinti 1999 metais, pareigūnai ir valdininkai, ku
Baltarusijos atsiskaitymus ga
riems jis paskelbęs kryžiaus
rantuotų Šveicarijos bankas prieš JAV bendrovei „Wilkarą. Taip jo asmenį gau
„Banųue Bruxelles Lambert”. liams International” investuo
jant
į „Mažeikių naftą”. Val biančias skandalingas istori
„Belenergo” sutinka už vieną
jas komentuoja pats herojus
elektros kilovatvalandę mo džia nesirengia stabdyti nu
matomo degalų kainų šuolio. Petraitis.
(LŽ, Elta)
kėti po 1.21-1.22 JAV cento.
Lietuvos energetikai tvirtina,
Konservatoriai siūlo skelbti apkaltą
kad baltarusiams elektros pa
Kaziui Bobeliui
tiekti negali, nes šiuo metu jos
neužtenka.
(R, Elta)
Atkelta iš 1 psl. A. Vidžiūnas ir ar verta kai kuriems iš jų
* Šiandien aukštųjų mo šios komisijos darbe sakė rengti apkaltą.
„Vienintelis galimas vari
kyklų laisvieji klausytojai, matąs Konstitucijos nepaisy
sumokėję už studijas, nesun mą ir atlaidų žvilgsnį į įstaty antas — Seimo apkaltos inici
kiai gali įgyti diplomą kaip ir mus, neprincipingą poziciją, javimas pagal Seimo statuto
paprasti studentai. Švietimo nesugebėjimą garantuoti rin nuostatas, nes akivaizdus ne
tiesos sakymas dėl esminės
specialistai rengia Aukštojo kimų tvarką.
A. Vidžiūnas tikisi, kad Konstitucijoje numatytos sąly
mokslo įstatymo pataisas, ku
rios turėtų griežčiau regla Seimo Etikos ir procedūrų ko gos neabejotinai gali būti lai
mentuoti laisvųjų studentų misija atsakys, ar teisėtai kai komas šiurkščiu Konstituci
mokymąsi.
(LŽ, Elta)
kurie kolegos yra Seimo nariai jos pažeidimu”, mano jis.

Atkelta iš 1 psl.

praėjusį trečiadienį Vašingto
ne jam įteikė Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac
kas.
„Mirė Algirdas J. Rimas
savo namuose, aprūpintas
Bažnyčios sakramentais. Juo
se paskutiniąsias savaites Al
girdas buvo slaugomas žmo
nos Ramunės ir dviejų sūnų”,
rašo A. Gečys.
Be žmonos ir dviejų suau
gusių sūnų, liūdėdama liko Al
girdo senutė motina, gyvenan
ti Putname, arkivyskupo J.
Matulaičio slaugos namuose.
A. J. Rimo pageidavimu,
oficialaus atsisveikinimo ir
laidotuvių iškilmių nebus. Kū
nas bus sudegintas, pelenai
nugabenti į Lietuvą ir ten pa
laidoti. Spalio 27 d. Epiphany
bažnyčioje Vašingtone Algir
das bus prisimintas kartą per
mėnesį lietuvių kalba laikomų
šv. Mišių metu. Vietoje gėlių
šeima prašo aukoti Lietuvos
švietimui, kuriam velionis ir
jo žmona teikė ypatingą dėme
sį.
(Elta)

Čečėnai gelbsti Lietuvai įvedant vizas
Karaliaučiaus gyventojams
Atkelta iš 1 psl. vizų bloka

da” teigiama, jog Lietuvos val
džia pasitelkia tokius faktus
kaip argumentą, kodėl privalu
taikyti vizų režimą Rusijos pi
liečiams.
Straipsnyje spėjama, jog
greičiausiai
neatsitiktinai
pastaruoju metu padažnėjo at
vejų, kai Čečėnijos gyventojai,
traukiniu vykstantys į Kara
liaučių, apsisprendžia išlipti
anksčiau, tai yra Lietuvoje.
Rašinio autoriaus teigimu, la
biausiai į vakarus nutolusia
me Rusijos regione jau pasi
girsta šio reiškinio vertinimų,
esą čečėnai tokiais poelgiais
siekia padėti Lietuvos Seimui
ir vyriausybei kuo greičiau vi
zomis izoliuoti gintarinio
Rusijos krašto gyventojus.
Straipsnyje atkreipiamas

dėmesys, jog nuo karo bėgan
tiems kalniečiams Lietuvoje
suteikiamas prieglobstis.
Lietuvos valstybės sienos
apsaugos tarnybos pareigūnų
teigimu, neleistini pasišalini
mai iš tranzitinio traukinio ro
do, jog vagonuose dirbantys
palydovai nesugeba čia užtik
rinti saugumo ir tvarkos. Lie
tuvos pasieniečių manymu,
panašūs atvejai rodo, kad tin
kama per Lietuvą į Karaliau
čiaus sritį ir iš jos vykstančių
traukinių ir jų keleivių kont
rolė būtų užtikrinta įvedus vi
zas ar kitus specialius kont
rolės dokumentus tranzitu per
valstybę vykstantiems Rusijos
piliečiams. Tokių dokumentų
įvedimas taip pat palengvintų
kontrolės procedūras atlie
kančių pasieniečių darbą.

VADO IR EILINIŲ LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMUI
Politiniai kaliniai, tremti
niai, partizanai gražiai įpras
mina savo krypstančias va
karop dienas įamžindami sta
tomais paminklais, kryžiais,
koplytstulpiais žuvusiųjų lais
vės kovotojų atminimą.
Šį kartą (rugsėjo 15 d.)
buvo pagerbtas garsaus Pietų
Lietuvos (Nemuno) srities par
tizanų vado pulkininko Ser
gijaus Staniškio-Lito (1899—

1953) (apie jį buvo 1999 m.
rugsėjo 16 d. „Suvalkietyje”) ir
eilinių kovotojų Vytauto Vyšniausko-Bebro (1929—1950) ir
Juliaus Iršio-Kėkšto (1911—
1950) atminimas.
Renginys (jį vedė aktorė A.
Sipienė) prasidėjo dalyvių ei
sena nuo Daukšių pagrindinės
mokyklos link bažnyčios. Dar
nia kolona su besiplaikstan
čiomis vėliavomis žygiuoja

grojantis Alytaus Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštienės Biru
tės motorizuoto pėstininkų ba
taliono orkestras, kariai, šau
liai, kiti dalyviai.
Mišias už žuvusiuosius pil
nutėlėje Daukšių bažnyčioje
aukoja partizanų kapelionas
monsinjoras A. Svarinskas.
Įtaigiu pamokslu pabrėžia
laisvės kovotojų didžią auką
už Lietuvos laisvę, ragina būti

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of service,
offers its own separate cabin vvith plenty of room to work or relax. While
every seat in all three classes has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of vvell being you’ll feel when
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced

quality 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
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A. t A.
ONA USELIENĖ
KŠEČKAUSKAITĖ
Mirė 2002 m. spalio 18 d., sulaukusi 98 metų.
Gimė Latvijoje. Amerikoje gyveno Marąuette Parko
apylinkėje, vėliau persikėlė į Lemont, IL.
Giliame liūdesy liko: anūkai Darius ir Ritas Pavilioniai su šeimomis bei giminės ir artimieji Lietuvoje.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 21 d. nuo
4 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose
(12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439, arti Derby
Rd.). Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 22 d. 9:30 vai.
ryte Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur
a.a. Ona bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Laid. direkt Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600,
www. petkusfuneralhomes .com

Mūsų mylimam ir neužmirštamam

A. t A.
ALGIRDUI RIMUI
išėjus į Amžinybę, reiškiame širdingą užuojautą
žmonai RAMUNEI, sūnums ALGIUI, ANDRIUI
ir jo žmonai, motinai BRONEI RIMIENEI, gi
minėms ir artimiesiems. Liūdime kartu.
Krikšto mama Vanda, Gediminas, Andrius,
Laima, krikšto duktė Danutė Balukai

Dėl ALGIRDO J. RIMO mirties
reiškiame gilią užuojautą RAMU
NEI RIMIENEI ir šeimai —
Rita Kazragienė su šeima

vertais jų atminimo.
Po Mišių į susirinkusius
prie prieškario paminklo žuvusiems už laisvę (prie baž
nyčios) kreipėsi Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių
sąjungos pirmininkas, Seimo
narys P. Jakučionis.
Visi vyksta į Gudupio
kaimą prie paminklinio kry
žiaus (jį pasiaukojamai sukū
rė kalvarijietis B. Jungaitis)
toje vietoje žuvusiems parti
zanams V. VyšniauskuiBebrui ir J. Iršiui-Kėkštui.
Paminklą šventina Daukšių
kunigas A. Dvareckas. Buvęs
šių vietovių partizanas V.
Kubertavičius skaito parti
zanų maldą. Saliutuoja kari
ai, dedamos gėlės. Kalba
dabartinės likusių gyvų parti
zanų Pietų srities vadas majo
ras P. Pečiulaitis, Dainavos
apygardos vadas majoras K.
Savičius, partizanų ryšininkė
A. Lakickienė ir vietos gyven
toja, partizanų žūties liu
dininkė. Gieda Marijampolės Vinco Svirskio sukurtas koplyt
tremtinių choras (vadovė V. stulpis Ibutonių kaime, Kėdainių
rąjone. A Po&ulpaitės nuotr.
Ažukaitė).
Renginio dalyviai vyksta į daina „Grįžtu į Lietuvą” (pa
S. Staniškio tėviškę — Ge rengė mokytojos Z. Kurkoležinių kaimą. Čia buvusioje nienė ir I. Stražinskaitė). „Tė
jo sodybos vietoje atminimo vuką” (taip partizanai vadino
lentoje įrašyta: Sergiejus Sta- Litą) šiltai prisimena jo kovos
niškis-Litas LLKS Pietų sri bendražygis P. Pečiulaitis.
ties vadas, pulkininkas, Vyčio Lietuvos laisvės kovos sąjū
Kryžiaus kavalierius, žuvo džio (dabartinio) Prezidiumo
Prienų šile ir šone: „Sergie- pirmininkas pulkininkas Jo
jaus gimtinė”. Šalia memoria nas Čeponis susieja pokario
linės lentos (tai atskiras pa metų kovą su dabartimi. Isto
minklas, nes iš sodybos pas rikas Jonas Gustaitis papa
tatų liko tik tvartas) stendas sakojo apie vado gyvenimo ir
su nuotraukomis. Jose vadas kovos kelią. Jaudinančiai kal
su bendražygiais.
ba Sergiejaus artimieji. Orkest
Memorialinę lentą šventi ras groja himną. LPKTS Mari
na kunigas A. Dvareckas. Ka jampolės skyriaus pirminin
rių saliutas iš kovinių ginklų. kas V. Raibikis dėkoja pa
Visus pradžiugino Liudvinavo minklų statytojams, rėmė
K. Borutos vidurinės mokyk jams, renginio organizato
los moksleivių montažas, riams, svečiams, dalyviams.
skirtas laisvės kovotojams, ir

Algimantas Lelešius

Mirus ilgamečiam JAV lietuvių visuomenės
veikėjui

A. f A.
ALGIRDUI J. RIMUI
reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems.
Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje

A. f A.
VILIUI ALBRECHTUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną REGINĄ,
dukras RŪTĄ ir MĖTĄ, sūnų VILIŲ, gimines ir
artimuosius.
Petkūnai, Eigeliai ir Elena Burlis

* Lietuvoje prasidėjo su
augusiųjų švietimo savaitė,

skirta socialinei atskirčiai ma
žinti. Renginius organizuojan
čios Suaugusiųjų švietimo aso
ciacijos tikslas — atkreipti vi
suomenės, darbdavių, sociali
nių partnerių ir politikų dė
mesį į švietimą, kaip galimybę
mažinti socialinę atskirtį, pa
dėti nepalankios socialinės pa
dėties visuomenės grupėms
įsijungti į darbo rinką ir visuo
menės gyvenimą. Suaugusiųjų
švietimo savaitė vyks įvai
riuose Lietuvos miestuose,
miesteliuose, kaimuose. Iš
viso numatyta daugiau kaip
150 renginių, kuriuos organi
zuos 80 švietimo institucijų.

* Daugiau kaip 20 Lietu
vos žemės ūkio mokyklų
moksleivių ir studentų atli

ko gamybinę praktiką Prancū
zijos ūkiuose ir žemės ūkio
įmonėse. Studentai dirbo Luaret departamento ūkininkų
laikomose galvijų fermose. Ki
ta studentų grupė Prancūzijos
pietuose, miestelyje netoli
Avinjono, darbavosi įmonės
„Caproco Vergers d’Europe”
soduose. Prancūzijoje lankęsi
žemės ūkio mokyklų studen
tai liko patenkinti įgyta patir
timi, grįžo patobulinę kalbos
žinias. Jie ne tik darbavosi,
bet ir turėjo galimybių susi
pažinti su šia valstybe. (Eita)
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JOHN M. SHIMKUS RŪPINASI
LIETUVOS REIKALAIS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugo” redaktorė Emi
lija Andrulytė po beveik

Cicero Šv. Antano bažny
čioje, IL, šį ketvirtadienį, spa

lio 24 d., 5:30 v.v. bus klauso
ma išpažinčių lietuviškai. Po
to, 6-vai. v., vyks lietuviškos
Mišios.
Visų
Šventųjų
šventės lietuviškos šv. Mišios
vyks penktadienį, lapkričio 1
d., 12 vai. Per Vėlines,
šeštadienį, lapkričio 2 d., lie
tuviškos Mišios taip pat vyks
vidudienį, 12 vai. Sekmadie
Zarasiškių klubo narių niais lietuviškos šv. Mišios
metinis susirinkimas vyks š. vyksta 9 vai. ryto. Kviečiami
m. spalio mėn. 24 d., ketvirta visi apylinkių lietuviai. Baž
dienį, 1 vai. p.p. Šaulių na nyčios adresas: 1501 S. 50
muose, 2417 W 43 Str. Visus Avė., Cicero.
narius ir norinčius tapti Zara
siškių klubo nariais maloniai
„Dainavos” ansamblis
kviečiame.
koncertuos lapkričio 3 d.,
12:30 vai. p.p. PLC, Lietuvių
BALFo XXV seimas vyks fondo salėje.
spalio 26 ir 27 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje,
Šakiečių klubo gegužinė
6820 S. Washtenaw Avė., Chi vyks spalio 27 d., sekmadienį,
cago, IL. BALFo direktorių 12 vai. Šaulių namuose, 2417
priešseiminis posėdis - spalio W. 43rd., Chicago, IL. Gros Al
26 d. 8:30 val.r., registracija - gimanto Barniškio orkestras,
9 val.r., seimo atidarymas - bus skanaus lietuviško mais
9:30 val.r., 1:30 val.p.p. prane to, veiks „laimės šulinys”. Visi
šimai, direktorių rinkimai, kviečiami!
diskusijos. 6 val.v. iškilminga
vakarienė ruošiama Paradise
Lietuvių opera primena,
Banųuet salėje, 9220 S. Har kad metinis vajaus pokylis jau
iem, Bridgevievv, IL. Spalio 27 nebe už kalnų, o jo metu įvyks
d. 10:30 val.r. - iškilmingos ir laimingųjų bilietų trauki
Mišios Švč. M. Marijos Gimi mas. Tad, jei dar nespėjote su
mo parapijos bažnyčioje, Mar grąžinti loterijos bilietų šak
ąuette Parke, po to - uždaro nelių, pasistenkite jas nedel
masis posėdis. BALFas kvie siant grąžinti. Paremdami
čia visus Čikagos ir apylinkių „Kaukių baliaus” operos pa
lietuvius dalyvauti Seime ir statymą, jūs taip pat galėsite
vakarienėje.
tapti ir vienu iš loterijos lai
„Vaiko vartų į mokslą” mingųjų. O jeigu valdybos
būrelio programų Lietuvoje laiškas nebūtų jūsų pasiekęs,
Vykdytojos ir du būrelio nariai auką Lietuvių operai prašome
šiuo metu sėkmingai dirba siųsti: Lithuanian Opera,
Lietuvoje. Jie veda seminarus 3222 W. 66th Place, Chicago,
remiamų dienos centrų dar IL 60629. „Federal Tax ID”
buotojams ir ruošia spausdini numeris yra 36-2935678. Sta
mui literatūrą apie būrelį ir lus dešimčiai asmenų ar atski
vadovėlį būrelio dabar vykdo rus bilietus į pokylį prašome
mai prevencinei programai užsisakyti skambinant vakaro
D.R.A.S.A. Sekmadienį, spalio vadovui Jurgiui Vidžiūnui tel.
27 d., 12 vai. Pasaulio lietuvių 773-767-5609.
centre Lemonte vyks „Der
Dr. Adolfas Šležas šiomis
liaus pietūs” būrelio projek
tams paremti. Čikagos ir apy dienomis grįžo iš Lietuvos, ten
linkių visuomenė kviečiama viešėdamas patyrė avariją
paremti būrelio veiklą ir dar (vairavo ne jis). Kurį laiką jam
bus su asocialių šeimų vaikais teko gulėti ligoninėje. Sveika
Lietuvoje, skatinant juos lan tai pagerėjus grįžo į namus
kyti mokyklą. Per pietus ska Long Beach, Michigan City,
niai pavalgysite ir sužinosite Indiana.
daugiau apie būrelio veiklą.
Bus ir trumpa meninė prog
Lietuvių fondo 40 metų
ramėlė. Užsisakykite stalus ir įsteigimo sukakties pokylis
vietas skambinant Nijolei Gri vyks lapkričio 9 d., šeštadienį,
galiūnienei, tel. 708-974-1262. Pasaulio lietuvių centro di
„Derliaus pietų” šūkis tinka džiojoje salėje. Gros brolių
ir „Vaiko vartų į mokslą” bū Švabų orkestras. Prieš pokylį
relio veiklai — „Mes galime, kitoje salėje tik pokylio daly
mes norime, mes privalome viams Lietuvos Respublikos
prisidėti”.
valstybinis Vilniaus kvartetas
surengs trumpą, bet gražų
Dr. Daiva Markelytė mo- koncertą. Po to pokylio metu
deruos diskusijas po dr. Juli kvartetui bus įteikta dr. Anta
jos Šukytės paskaitos Ateities no Razmos vardo fondo premi
savaitgalyje, kuris vyks spalio ja, paskirta muzikos srityje.
26-27 d. Ateitininkų namuose, Stalus kviečiame užsisakyti
Lemonte. Savaitgalio progra skambinant į Lietuvių fondo
ma randama http: II ateitis.org raštinę tel. 630-257-1616.

penkerių metų darbo redakci
joje, spalio 18 d., penktadienį,
atsisveikino su dienraščio re
daktorėmis bei kitais dar
buotojais. Linkime jai geriau
sios kloties visuose ateities
darbuose ir užmojuose. Ži
nome, kad Emilijos pasiges jos
bendradarbiai ir skaitytojai.

Mizgirių muziejaus gintaro paroda, JAV LB Kultūros tarybos suruošta
spalio pradžioje Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, jau tik gražus prisi
minimas... Parodos atidaryme spalio 5 d. įspūdžiais dalinasi (iš kairės):
muziejaus savininkas Kazimieras Mizgiris, poetė Julija Švabaitė-Gylienė

ir dr. Leonidas Ragas.

Amerikos Lietuvių Tary
bos 62-asis suvažiavimas

ruošiamas lapkričio 9 d. Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose, 6500 S. Pulas
ki Rd., Chicago, IL. Registraci
jos pradžia - 8:30 val.r. Su
važiavimo metu bus pristato
ma metinės veiklos apžvalga
ir tolimesnio darbo dėl tėvy
nės Lietuvos planai. Amerikos
Lietuvių Taryba dabar jungia
15 centrinių Amerikos lietu
vių organizacijų. Daugiau in
formacijos ALTo būstinėje tel.
773-735-6677.
Elvyra ir Jurgis Idzeliai,

gyvenantys Dearbon Hights,
ML, atsiuntė 25 dol. auką,
skirtą paremti a.a. rašytojo
Jurgio Jankaus knygos „Pu
šis” išleidimą. Aukas galima
sivįsti Lith. Writers Associa
tion
vardu,
c/o
Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lown, IL, 60453.

Jono Kuprio nuotrauka.
„Saulutės”, Lietuvos vaikų

globos būrelio susirinkimas
vyks ketvirtadienį, spalio 24
d., 7 vai. v. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, konferencijų
kambaryje. Ne tik narės, bet
visi norintys savo darbais pa
dėti vargingai gyvenantiems
vaikams bei studentams Lie
tuvoje kviečiami dalyvauti.
31-osios kasmetinės Lie
tuvių fotografijos parodos

atidarymas vyks spalio 25 d.,
penktadienį, 7:30 val.v. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo
centre (5600 S. Claremont
Avė.). Parodos tema - „Senat
vė, žiema, naktis”. Šia tema
užbaigiame prieš trejus metus
pradėtą parodų ciklą apie
žmogaus amžiaus etapus kūdikystę, jaunystę, brandą, o
dabar - senatvę. Lauksime vi
sų parodos atidaryme. Parodą
rengia Budrio lietuvių fotoarchyvas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SKAUTŲ AIDAS” PASAKOJA GIESMĖS
ATEINA NAKTIS” ISTORIJĄ
Skaitytojai gavo jau 2002 m.
rugsėjo-spalio mėn. „Skautų
aidą”.
„Ateina naktis... Saulė jau
nuslinko nuo kalnų, nuo
miškų, nuo laukų... Saldžių
sapnų! Užmiki. Dievas yra
čia”... Tai giesmės „Ateina
naktis” žodžiai, kuriais skau
tai baigia iškilmingas sueigas
vakare prie laužo ir palydi
savo mirusius draugus paskutinėn kelionėn. Ar visi žino,
kaip ši giesmė pasklido po
Ameriką? s. Kęstas Pažemėnas buvusiam savo vietininkijos skautui (Stuttgarte 1946
m.), s. fil. A. Dundzilai at
siuntė įdomų Mike Starnes
straipsnį, kuriame papasakota
ši istorija.
1862 m., Pilietinio karo
Amerikoje metu, Unijos armi-

„Dainavos” ansamblis su vadovu muz. Darium Polikaičiu (pirmasis iš dešinės). Visad jaunatviška, visad har
moninga, „Dainava” džiugina jau kelias kartas klausytojų. „Dainavai” daug reklamos nereikia: ją visi pažįsta
ir mielai sutinka. Š.m. lapkričio 3 d. ansamblis duos koncertą Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo salėje.
Tai įvykis, kurio niekas neturėtų praleisti. Koncerto pelnas skiriamas PLC naudai — „Dainava” visuomet ran
da prieglaudą šio centro patalpose, tad ir koncertas — padėka.

jos kapitonas Robert Ellicombe su savo kariais buvo
Harrisons Landing, Virginia,
vietovėje. Netoliese stovėjo
Konfederatų armija. Naktį
kapitonas išgirdo sužeisto ka
reivio dejavimą, sklindantį iš
niekieno žemės, skyrusios abi
armijas. Nors nežinodamas,
kurios armijos kareiviui reikia
pagalbos, jis, rizikuodamas
savo gyvybe, nušliaužė ir par
tempė nelaimingąjį į savo sto
vyklavietę. Uždegęs žibintą
pamatė, kad išgelbėtasis ka
reivis buvo jau miręs. Tai
buvo Konfederatų armijos ka
rys. Žibintų šviesoje jis atpa,žino savo sūnų. Tėvas nežino
jo, kad pietuose muziką studi
javęs sūnus buvo įstojęs į Kon
federatų armiją.
Kapitonas paprašė vado
vybės, kad jo sūnus būtų pa
laidotas su kariui prideramo
mis iškilmėmis, nors jis buvo
ir priešo armijos kareivis. Jo
prašymas buvo įvykdytas iš
dalies. Jį laidojant grojo ne vi
sas orkestras, o vienas muzi
kantas. Trimitininkas grojo
melodiją, kurios gaidos buvo
rastos žuvusio vaikino kiše
nėje. Tai buvo giesmės 'Ateina
naktis’ melodija, kuri Ameri
koje žinoma 'Taps' var
du”.
Šiame numeryje skautai at
sisveikina su poetu B. Braz
džioniu, pasakojama apie Pa
langos tunto skautes, Austra
lijos, Clevelando ir Detroito
skautus, spausdinamos žinios
iš „Žvėryno” stovyklos JAV
Atlanto rajone, Kanadoje, Lie
tuvoje ir kt.
„Draugo” inform.

Š. m. rugsėjo 25 d. paskam
bino Kongreso narys John M.
Shimkus iš Washington, DC.,
pranešdamas džiugią žinią,
kad JAV Atstovų rūmų tarp-,
tautinių ryšių pakomitetis
Europos reikalams priėmė
„House Concurrent Resoliution No. 116”. Šia rezoliucija,
paremiančia Lietuvos, Latvi
jos, Estijos priėmimą į NATO,
ilgai rūpinosi atstovas Shim
kus, ir džiaugėsi tuo, kad ją
galės jau rytojaus dieną pa
teikti JAV rūmų daugumos
vadovui Richard Armey, kuo
greitesniam balsavimui Atsto
vų rūmuose.
John M. Shimkus pakomiteto posėdyje dėl kitų įsiparei
gojimų nedalyvavo, tačiau ko
mitetui pristatė savo praneši
mą, kuris vertas dėmesio
(laisvas vertimas. A.M.).
„Pirmininke Gallegly, pir
mininkaujantis nary Hastings
ir gerbiami Europos pakomi
tečio nariai.
Apgailestauju, kad negaliu
dalyvauti šio ryto posėdyje,
svarstant ‘House Concurrent
Resolution 116’, tai yra JAY
Kongreso pasisakymą už Pa
baltijo valstybių pakvietimą į
NATO.
Kaip NATO Parlamentinės
asamblėjos narys ir JAV Ats
tovų rūmų ‘Baltic Caucus“
pirmininkas, aš turėjau daug
progų bendrauti su atstovais
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos.
Susitikimas su jais man visad
paliko didelį įspūdį.
Per trumpą laiką po neprik
lausomybės atstatymo šios
valstybės sukūrė konstituci
nes demokratijas, pagarbą įs
tatymams ir žmonių teisėms.
Prasidėjus konfliktams Bosnijoj-Hercegovinoj ir Kosove,
Lietuva tuoj pasiuntė savo ka
rinius dalinius paremti NA
TO misiją.
Nevaržomi senos sovietinės
jėgos struktūrų, šiandien pabaltiečiai kuria lengvo ap
ginklavimo pėstininkų dali
nius dėl greitesnio jų išdėsty
mo ir apsigynimo miškuose.
Šių valstybių greitas veiks
mingų demokratijų sukūri
mas, tolerancija rusų mažu

mom ir noras palikti praeity
je skaudžią 20-to šimtmečio
istoriją, daro šias kandidates
vertom tapti sąjungos narė
mis.
Mano atmintin įsirėžė iš
mano, šį pavasarį 2002 m.
NATO parlamentinės asamb
lėjos kelionės metu į Vilnių,
apsilankymas istoriniame lau Kongreso atstovas John Shimkus
ko muziejuje Rumšiškėse.
Virš juvelyro krautuvės durų lančių demokratijų. Besiplėskabėjo užrašas anglų kalba: ‘I dama NATO patirs tuos pa
want to be in NATO, because čius stiprius pojūčius: maty
my family died in Siberia’) (Aš mo, jausmo, palietimo ir para
už NATO, nes mano šeima gavimo laisvės. Tai yra būti
mirė Sibire).
na, kai šiandien NATO stoja
Lietuva, Latvija ir Estija prieš globalinį terorizmą.
daug kartų buvo tryptos sve
Kaip prezidentas Clinton
timų ir, nors visad žiauriai yra pasakęs: ‘NATO uždavi
nukentėdavo, tačiau niekad nys yra išplėsti laisvės sienas.
nepasidavė. Vėliausiai tai bu ’Aš tikiuosi, kad šis komitetas
vo Vokietijos ir Sovietų Są seks prezidento Bush vizija,
jungos Antro pasaulinio karo kada jis sakė: ‘Nuo Baltijos
metu. Tačiau dabartinės val jūros iki Juodosios jūros, Eu
džios energingai siekė gerų ropa bus vientisa, laisva ir
santykių su savo kaimynais, saugi!’
įskaitant ir Rusiją.
Aš raginu jus pravesti šią
Kodėl Pabaltijo valstybėms ‘H. Conc. Res. 116’ ir patvir
turėtų būti leista tapti NATO tinti JAV Atstovų rūmų para
narėmis? Daugelį metų Lais mą Pabaltijo valstybėms tapti
vės statula buvo laisvės, Sau NATO narėmis".
gumo ir ekonominių galimy
Gražu ir džiugu, kad atsto
bių simbolis atvykstančių imi vas Shimkus jau keleri metai
grantų šeimom. Laisvės sta taip gražiai dirba JAV Kon
tula žiūri į rytus, sveikinda grese, besirūpindamas Lietu
ma atvykstančius imigrantus vos reikalais, bet nepamiršda
į mūsų krantą. Dabar aš ma mas ir kaimynų latvių bei es
nau, kad, žiūrėdama į rytus, tų. Šiemet Illinois valstija
ji taip pat žiūri į Rytų Euro praranda vieną atstovą. De
pą, į tas buvusias pavergtas mokratams gavus teisę nusta
tautas, kurios šiandien vargs tyti naujas kongresinių apylin
ta, kaip naujos besikuriančios kių ribas, mūsų atstovas
demokratijos.
Shimkus apylinkė ne tik pa
Daugelis mūsų, kelių gene keista gerokai jo nenaudai,
racijų imigrantai, po eilės bet kartu turi ir kitą atstovą
saugių ir laisvų metų, šias demokratą savo oponentu.
laisves priimame labai leng Lietuvių jo apylinkėje gyvena
vai. Daugelis mūsų esame per labai nedaug ir balsais daug
jauni pajusti tą šviežią nau padėti negali. Illinois lietu
jai rastos laisvės orą. Mano viai respublikonai laiškais
kelionė į Vilnių atnaujino ma kreipėsi į visuomenę, prašy
no jausmus. Ne tik aš galėjau dami finansiškai paremti ats
kvėpuoti saldų laisvės orą, aš tovo Shimkus rinkiminę veik
galėjau ją matyti, paliesti ir lą. Jis vis tik yra mūsų visų
paragauti. Aš šiandien esu ge lietuvių, kur begyventum, ats
resnis tėvas, pilietis ir kartu tovas. Paramą galima siųsti
atstovas.
„Volunteers for Shimkus” ir
Tai tiks ir NATO. Kad NA adresu: 440 Roe Court, DowTO būtų svarbi organizacija, ners Grove, IL 60615.
ji turi išplėsti savo dabartinį
saugos skėtį virš naujų iškyA. Milūnas

Irena Alantienė, gyvenanti
Redford, MI, atsiuntė 50 dol.
auką, skirtą paremti a.a.
rašytojo Jurgio Jankaus kny
gos „Pušis” leidimą, pridė
dama laiškutį: „Siunčiu kuk
lią auką. Apgailestauju, kad
Jojau nėra. Kai jis gyveno pas
savo marčią Danutę, mes
bendravome. Jam niekad ne
pritrūkdavo anekdotų, ir tai
mus visus pralinksmindavo.
Tai buvo mūsų mėgiamiausias
draugas. Pasakorius buvo
nepamainomas”. Aukas gali
ma siųsti Lith. Writers Asso
ciation vardu, c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lawn, IL, 60453.

Vilniečių žiniai! Praneša
ma, kad š. m. spalio 27 d., sek
madienį, 10 val.r. Tėvų jėzuitų
koplyčioje bus atnašaujamos
šv. Mišios už mirusius Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos
Čikagos skyriaus narius. Pra
šome dalyvauti ir kartu pasi
melsti.

Atsukime

laikrodžius!

Spalio 26 d. (šeštadienį) nepa
mirškime atsukti vieną va
landą atgal savo laikrodžius!
Sekmadienio šv. Mišios Švč.
Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marąuette Parke
spalio 27 d. vyks jau nauju lai
ku.

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

kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios I.ietuvos

„Vaiko vartų į mokslą” būrelio narės, dirbusios Lietuvoje, susitikusios
būrelio susirinkime š.m. rugpjūčio mėnesį Lemont, IL. Iš kairės: dr. Re
gina Padleckienė, šią vasarą aplankiusi ir dirbusi viename remiamame
dienos centre Vilniuje, būrelio programų Lietuvoje koordinatorės Aldona
Kamantienė ir Rita Venclovienė.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — Gražutė Sirutis,
Matilda Kurapka, Algimantas
Antanėlis. $25 — Kazys Ba
ronas, Sofija Jelionienė, Vin
cas ir Agnietė Bigelis. $20 —
Algimantas ir Danutė Uogin
tai, Maria Zigaitis-Galažius,
Martynas ir Astrida Pauperas, Vytautas ir Danutė Anonis, Salomėja Idzelis. $15 —
Stanley Darzinskis, Danguolė
Griganavičius. $10 — Jonas
Prakapas, Julia Vailokaitis,
Stasys Erlingis, Albinas Elskus. $5 — J.V. Lopatauskas,
Vytautas ir Marija Oniūnas.
Dėkojame visiems rėmėjams.
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg,
Ct., Naperville, IL 605407011.
(Skelb.)

