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Prisiminimai iš 
Putnamo oazės. Seselė 
Rita — šimtametė. 

2psl. 

Bažnyčios bėdos 
Lietuvoje ir išeivijoje. 
Jaunuoliai renkasi 
karo policijos profesija. 
JAV mokslo atstovų 
delegacijos vizitas 
Lietuvoje. 

3psl. 

Sakyk tiesa — mažiau 
reikės atsiminti. 

4 psl. 

Diena buvo skirta 
maldai už politikus 
ir žurnalistus. 

5 psl. 

Jaunimo rūmai prie 
Pasaulio lietuvių 
centro. Marija Remienė 
kalbėjo „Seklyčioje". 
XI Teatro festivalis. 
Ar norėtumėte būti 
policininku? 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos k r e p š i n i o ly

gos (LKL) Vi ln iaus „Lietu
vos ryto" k lubo įžaidėjas lat
vis Roberts Schtelmaher antra
dienį per t reniruotę susilaužė 
dešinės rankos pirštą. 29 m. 
191 cm ūgio gynėjui buvo atlik
ta operacija, po kurios j is nega
lės žaisti mažiausiai šešias sa
vaites. 

* Lenkijoje v y k s t a n č i ų 
Europos j a u n i m o (iki 20 me
tų) komandų B grupės pirme
nybių pusfinalyje Lietuvos 
rinktinė trečiadienį 15:19 pra
laimėjo Moldovos komandai bei 
prarado viltis kovoti dėl vienin
telio kelialapio į A grupę. 

* Išs igydęs r a n k o s trau
ma, kurią patyrė p a s a u l i o 
ledo ritulio t a u r ė s varžybose 
atstovaudamas Rusijos rinkti
nei, JAV NHL Washington . 
D.C. „Capitals" puolėjas Dai
nius Zubrus antradienį j au da
lyvavo Toljačio „Lada" (Rusija) 
komandos treniruotėje. 26 m. 
lietuvis, dar lokauto NHL iš
vakarėse, su Toljačio komanda 
pasirašė vienerių metų sutartį . 

* 2004 m. JAV WNBA 
čempionato finale ža i s Seat-
t le „Storm" ir Connect icut 
„Sun" komandos. Antradienį 
lemiamose Vakarų konferenci
jos finalo rungtynėse „Storm" 
krepšininkės namuose 82:62 
sutriuškino Sacramento „Mo-
narchs". 

* R e k o n s t r u o t a L v o v o 
ga tvė s u m a ž i n s t r anspor to 
grūstis Vilniaus centre. 

* Lenkijos l i e tuv ia i pra
šo prezidento p a r a m o s spar
t inant švietimo centro statybą 
Seinuose. 

* S i ū l o m a į v e s t i bau
džiamąją a t s a k o m y b ę už te
rorizmo propagavimą. 

* Lietuva d e r ė s i s su Ru-
sįja ir Baltarusija dėl bendros 
Nemuno apsaugos. 

Valiutų santykis 
1 USD —2.811 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Po gundymo pinigais — Įtarimai kyšininkavimu 

Virginijus Martišauskas kavinėje, kurioje jam buvo siūlyti pinigai. 
Eltos nuotr 

Vilnius , spalio 6 d. (BNS) kavinėje antradienį buvo gun-
— Seimo nario mandato dar 
vienai kadencijai siekiantis li-
beralcentristas Virginijus Mar-

domas paimti 10,000 litų, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

Nuošaliame Vilkyčių mies-
t i šauskas vienoje Šilutės rajono telyje, esančiame pusiaukelėje 

tarp Klaipėdos ir Šilutės, kavi
nėje „Aisytė" 58 metų politikas 
susitiko su Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamen
to direktoriumi Kęstučiu Ši-
liausku, kuris Seimo nariui no
rėjo įteikti 10,000 litų. 

Dienraščio teigimu, susiti
kimą slapta stebėjo Generalinės 
prokuratūros ir Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) parei
gūnai, kurie ir atsirado prie ka
vinės stalelio, ant kurio K. Ši-
liauskas buvo palikęs pinigus. 

V. Martišauskas dienraščiui 
teigė, kad į vieną Vilkyčių kavi
nių jį pasikalbėti pakvietęs K. 
Siliauskas ir pareiškęs, jog keti
na politiko rinkimų vajui paau
koti 10,000 litų. 

„Tas pilietis man seniai pa
žįstamas, todėl jam atsakiau, 
kad jeigu nori man oaaukoti pi
nigų, tegul užpildo aukų lapą ir 
nurodo, kas i r kodėl aukoja. K 
Siliauskas lapą užpildyti atsi
sakė, tačiau pakišo po juo pini
gus", pasakojo V. Martišauskas. 

Pasak parlamentaro, visą tą 
pinigų aukojimo sceną kavinėje 
stebėjo pareigūnai. V. Marti
šauskui išėjus iš kavinės, po 
kelių minučių priėjo du vyrai. 

prisistatę Generalinės prokura
tūros ir STT atstovais. Jie klau
sė, ar politikas gavo pinigų iš 
Klaipėdos regiono aplinkos ap
saugos departamento vadovo. 

Seimo narys neneigė, kad 
jam buvo siūlyti pinigai. Grįžęs 
į kavinę, jis parodė aukų rinki
mo lapą. 

„Ačiū Dievui, iškart supra
tau, kas vyksta. Jaučiau, jog K. 
Siliauskas gali regzti kompro
mituojančią intrigą. Tai, kad 
kavinėje jau sėdėjo ir iš Vilniaus 
atvykę teisėsaugininkai, paro
do, jog prieš mane buvo įvykdy
ta iš anksto suplanuota provo
kacija", teigė parlamentaras. 

Seimo narys neatmetė gali
mybės, kad provokaciją prieš jį 
surengė politiniai konkurentai. 

Dienraščio teigimu, V. Mar
tišausko ir K. Šiliausko keliai 
buvo susikirtę jau anksčiau — 
Seimo narys aplinkosaugi
ninkui trukdė sugrįžti į savo 
postą po dramatiškos istorijos, 
įvykusios šiemet gegužę Skirvy
tės upėje ties Rusne. 

Tą kartą K. Siliauskas tar
nybiniu kateriu plaukė pasiė
męs savo draugą klaipėdietį ar
chitektą Saulių Stripinį. Atsi-

stumdamas nuo kranto ir buk
syruodamas atgal, valdininkas 
nepastebėjo, kaip už borto iš
krito S. Stripinis. Galingas va
riklio sraigtas vienu smūgiu nu
kirto architektui koją iki kirkš
nies. 

K. Siliauskas apie šią ne
laimę nepranešė saugos laivy
bos inspekcijai, o medikus ir 
prokurorą iškvietė Skirvytėje 
tuo metu žvejojęs Šilutės vy
riausiasis prokuroras Rimvydas 
Kurpavičius. K. Siliauskas šią 
istoriją keturias dienas slėpė 
nuo Aplinkos ministerijos. 

Iš karto po nelaimės Seimo 
narys V. Martišauskas išplatino 
pareiškimą ir suabejojo įvykio 
tyrimo objektyvumu. 

„Suprantu, kad mano pa
reiškimą ministrui K. Siliaus
kas laikė vieninteliu likusiu 
trukdžiu laimingai sugrįžti į 
tarnybą", antradienį teigė V. 
Martišauskas. 

Tuo tarpu generalinis pro
kuroras Antanas Klimavičius 
pareiškė, kad V. Martišauskas 
įtariamas kyšininkavimu ir pa
prašė Seimą panaikinti jo ne
liečiamybę ir leisti patraukti jį 
baudžiamojon atsakomybėn. 

E. Zingeris: Rusija privalo 
atsiprašyti okupuotų tautų 

Vilnius , spalio 6 d. (BNS) 
— Rusija, Sovietų Sąjungos tei
sių perėmėja, negali būti laiko
ma lygiu par tner iu Vakarų de
mokratijų tarpe, kol neįvertino 
praei t ies i r nea ts iprašė savo 
tautų bei visų anksčiau oku
puotų kaimynų už represinio 
režimo nusikal t imus bei neatly
gino už pa t i r tas skriaudas. 

Tai pareiškė prezidento įs
teigtos Tarptaut inės komisijos 
nacių i r sovietinio okupacinių 
režimų nusikal t imams Lietuvo
je įvertinti pirmininkas Emanu
elis Zingeris. 

Savo pareiškime spaudai E. 
Zingeris pastebi, kad „vietoje 
to, buvusioms Sovietų Sąjungos 
agresijos aukoms — okupuo
toms valstybėms — pareiškia
mos finansinės pretenzijos". 

J i s taip atsiliepė į praėjusią 
savaitę Rusijos audito rūmų pa

skelbtą išvadą, jog tarp Rusijos 
ir Baltijos šalių nėra išspręsti 
klausimai, susiję su šiose šalyse 
paliktu Sovietų Sąjungos 
taip pat Rusijos prisiimtos So
vietų Sąjungos užsienio skolos 
sumokėjimu. 

Rusijos auditorių nuomone, 
t r ims Baltijos šalims tenka dau
giau kaip 3 mlrd. JAV dolerių 
buvusios Sovietų Sąjungos už
sienio skolos. 

Prezidentas Valdas Adam
kus ir kiti šalies politikai aštriai 
reagavo į tokius Rusijos „skai
čiavimus". 

Anot E. Zingerio. ..Rusija 
gali būti pavojinga pasauliui 
tol, kol su XX amžiaus nusikal
timais žmogiškumui, įvykdytais 
Sovietų Sąjungos režimo, nebus 
supažindintas kiekvienas Rusi
jos pilietis mokyklose, muzie
juose, žiniasklaidoje". 

Vyriausybėje surengtame ministro pirmininko Algirdo Brazausko priėmime geriausiai Atėnų parolimpinėse žai
dynėse pasirodžiusiems sportininkams bei jų treneriams įteiktos Vyriausybės skirtos piniginės premijos. „Jūsų 
pasiekimai puošia ir jus, ir Lietuvą", sakė premjeras, pažymėdamas, kad mūsų šalies sportininkų užimta 50-oji 
vieta tarp beveik 140 dalyvavusių valstybių yra aukšta ir garbinga. Nuotr.: A Brazauskas (d) sveikina olimpi
nių žaidynių aukso medalininkę lengvaatletę Aldoną Grigaliūnienę (2k). Mykolo Ambrazo (ELTA) tmotr. 

Seimo 
pirmininką 

parėmė 
našlaičių 

Vilnius , spalio 6 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko rinkimų kampaniją 
parėmė Palangos vaikų našlai
čių labdaros ir paramos fondas 
„Klotilda". 

Šio fondo suteikta nepinigi-
nė pa rama įvertinta 5,400 litų. 
Tai didžiausia auka, nurodyta 
Seimo p i rmin inko pradinėje 
rinkimų kampanijos ataskaito
je. 

A. Paulausko rinkimų šta
bo vadovo Prano Trukšnio teigi
mu, „Klotildos" poilsio namuo
se Palangoje buvo apgyvendin
ta grupė Fabijoniškių apygar
doje gyvenančių pensininkų, 
kur iems Seimo pirmininkas pa
dovanojo nemokamą kelionę į 
Palangą. 

Iš viso A. Paulauskas savo 
pradinėje rinkimų kampanijos 
finansavimo ataskaitoje nurodė 
rinkimams gavęs 35,100 litų, 
išleidęs — 16,700 litų. 

Anks tesn iuose prezidento 
rinkimuose mokesčių inspekci
ja nu ta rė , jog labdaros gavėjai 
negali remti politinių partijų ir 
politinių kampanijų. 

Rinkimuose — aktyvumo rekordas K. Prunskienė nori t< 
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) 

— Antradienį, pirmąją balsavi
mo paštu dieną, savo valią Sei
mo rinkimuose pareiškė 38.500 
arba 1.5 proc. visų 2.6 mln. re
gistruotų rinkėjų. 

Tokius duomenis Vyriausia
jai rinkimų komisijai trečiadie
nį pateikė Lietuvos paštas. 

Rinkėjai Seimo rinkimuose 
paštu balsuoja dar aktyviau nei 
birželį vykusiuose prezidento ir 
Europos Parlamento rinkimuo
se, kuriuose buvo pasiektas bal
savimo paštu aktvvumo rekor

das. 
Antradienį namuose balsa

vo 17,000, pašto skyriuose — 
16,000, specialiuose pašto sky
riuose — 5,400 rinkėjų. _ 

Balsavimas paštu suteikia 
galimybę dalyvauti rinkimuose 
piliečiams, kurie dėl sveikatos 
būklės arba dėl kitų priežasčių 
rinkimų dieną negali atvykti 
balsuoti į rinkimų apylinkę. 

Specialūs pašto skyriai yra 
atidaryti gydymo, socialinės rū
pybos ir globos įstaigose. įkali
nimo įstaigose. 

įyti partijų 
susitarimą dėl užsienio pol i t ikos 

Vilniaus miesto jaunimo. Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Vilniaus miesto So 
namiesčio. Žvėryno, !'/• i'ndruomenių atstovai Į 
sybės rūmų surengė akcija, kurioje protestavo prieš kuif liros paveldo ver
tybių naikinimą, chaotiškas statybas rasto (KITA) nootr 

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) 
— Nors Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga 
(VNDPS) antradieni Preziden
tūroje kartu su dar dvylika par
tijų pasirašė susitarimą dėl už
sienio politikos tikslų 2004-
2008 metams, šios partijos va
dovė Kazimira Prunskienė pa
reiškė neatmetanti galimybės 
po rinkimų jį taisyti. 

„Aš matau daugybę spragų 
šiame dokumente, nors mano 
kolega Kazys Bobelis jį ir pa
sirašė. Susitarimas turi būti la
biau patobulintas, svaresnis, 
konkretesnis, europietiškesnis", 
trečiadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje sake K. 
Prunskienė. 

VNDPS vardu susitarimą 
pasirašęs buvęs partijos „Lietu
vos krikščionys demokratai" va
dovas K. Bobelis kandidatuoja į 
Seimą VNDPS sąraše, yra įvar
dijamas šios partijos kandidatu 
į užsienio reikalų ministrus. 

„Lietuvos užsienio politika 
turi tapti labiau europietiška, 
neatsilikti nuo tų debatų, kurie 
vyksta Europoje. Susiedama sa
vo ekonominius siekius su Eu
ropos Sąjunga, Lietuva savo už
sienio ir saugumo politikos 
klausimus išskirtinai orientuo
ja į NATO", pažymėjo K Pruns
kienė. 

Jos nuomone, kovoje su te
rorizmu turi būti labiau pa
brėžiamos taikios, prevencinės 
priemonės, o santykiuose su Ry
tų kaimynėmis — strateginė 
partnerystė, siekiant jas priar
tinti prie ES vykstančių proce
sų. 

VNDPS vadovės pareiški
mą dėl galimybės koreguoti par
tijų susitarimą kritiškai įverti
no valdančiosios socialdemokra
tų ir socialliberalų koalicijos 
rinkimų štabo vadovas. Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Gediminas Kirkilas. 

„Tai yra gana pavojingas 
pareiškimas. Tai nėra sąžinin
gas žingsnis prieš rinkėjus", sa
ke jis kitoje spaudos konferenci
joje. 

„Tokie pareiškimai yra mė
ginimas orientuotis į tą visuo
menės dalį, kuriai dabartinės 
daugumos politika Rusijos at
žvilgiu atrodė per mažai lanks
ti. Tai yra labai pavojingas pa
taikavimas", pažymėjo G. Kirki
las. 

Antradienį 13 partijų pasi
rašė susitarimą, numatantį pa
grindinius užsienio politikos 
tikslus 2004-2008 m. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
teigimu, šis susitarimas yra „iš
mintingas ir sveikintinas žings
nis". 

Padegtas 
naujasis 
policijos 
postas 

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) 
— Vilniaus policija pranešė su
laikiusi du narkomanus, kurie 
įtariami trečiadienį paryčiais 
padegę policijos postą čigonų 
tabore Kirtimų rajone. 

Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisariato (VPK) vir
šininkas Erikas Kaliačius šį iš
puolį įvertino kaip teroro aktą. 

Nuolatinis policijos postas, 
I nepaisant triukšmingo čigonų 
• pasipriešinimo, buvo įrengtas 

vos prieš dvi dienas, siekiant 
j sustabdyti narkotikų srautą iš 

taboro, kuris yra didžiausias 
narkotikų gamybos ir platinimo 
centras Vilniuje. 

Šio posto pas ta tymas ir 
įrengimas Vilniaus miesto savi
valdybei kainavo 67,500 litų. 
Gaisro padaryta žala, pirmi-

: niais paskaičiavimais, siekia 
I apie 50,000 litų. Savivaldybė 
; minėto turto nebuvo apdrau-
; dusi. 

Pasak E. Kaliačiaus, ne
trukus po padegimo sulaikyti 
23-ejų T.M. ir 28-erių M.D. nėra 
čigonai, abu vyrai vartoja nar
kotikus ir už kvaišalų dozę pas 
čigonus dirba samdiniais. 

Policininkai teigė dėl šio iš
puolio romams nekeršys, tačiau 
sustiprins pajėgas ir pasitelkę 
specialiąsias kuopas bei kinolo
gus suduos smūgį narkotikų 
platintojams. 

Nubaustas 
buvusio 

prezidento 
bendražygis 

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto 3-asis apy
linkės teismas trečiadienį pri
pažino Liberaldemokratų parti
jos aktyvistą Gintarą Surkų 
kaltu dėl Seimo pirmininko 
šmeižto ir skyrė jam už tai 
6,250 litų baudą. 

Buvusio prezidento Rolan
do Pakso bendražygis G. Sur-
kus į teisiamųjų suolą sėdo po 
interviu Lietuvos televizijos lai
dai „Savaitė" praėjusių metų 
pabaigoje. 

Minėtame interviu G. Šur-
kus, tuomet — prezidento pa
tarėjas, teigė, neva prieš tuo
metinį prezidentą R. Paksą yra 
organizuotas sąmokslas, renka
mi pinigai paveikti žiniasklai-
dai, organizuotas štabas. 

Kaltu pripažintas G. Šur-
kus žurnalistams žadėjo ap
skųsti šį nuosprendį. Prokuro
ras, kuris siūlė G. Surkų nu
bausti 10,000 litų bauda, sakė 
apeliacinio skundo nerašysiąs. 

Prašydamas pripažinti G. 
Šurkų kaltu, prokuroras pažy
mėjo, kad kaltinamasis rėmėsi 
nuogirdomis, nepatikrinta 
informacija, A. Paulauskas in
terviu buvo pavaizduotas kaip 
nesąžiningas žmogus, sie
kiantis nuversti prezidentą R. 
Paksą. 

„Nuosprendį vertinu kaip 
A. Paulausko pralaimėjimą, to
dėl, kad nežiūrint visų pastan
gų sustabdyti progresą, demo
kratija juda į priekį. Viduram
žiais inkvizicija už tiesą sudegi
no Bruno Juozą Narkevičių, 
kuris kritikavo sovietų sistemą 
ir protesto vardan ketino atsi
sakyti sovietinės pilietybės, A. 
Paulauskas atidavė priversti
niam gydymui į psichiatrinę li
goninę, o mane nubaudė tik 
6.000 litų. Manau, pažanga 
yra", kalbėjo G. Šurkus. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUTNAM,CT 

PRISIMINIMAI 
IŠ PUTNAMO OAZĖS 

Draugų ska t inama, pasi
ryžau pasidalinti prisiminimais 
apie Naujosios Anglijos lietuvių 
susitikimą — pikniką, Put-
name, CT, šių metų liepos 25 
dieną. Tiesa, kad medžiai Put-
name jau rausta, gražus ruduo 
keliauja pas mus, bet dar vis 
matau Putnamo seselių žalume 
skęstančią sodybą ir tūkstanti
nę, judančią į šventas Mišias. 
Tad gal ne per vėlu? 

Noriu plačiau papasakoti. 
„Draugą" skaitome šiandien, o 
praeities, dabart ies, atei t ies 
„Draugus", sudėtus ALKos ir 
kituose archyvuose, skaito ir 
skaitys iš Lietuvos atvykę jauni 
ir vyresni mokslininkai, rašyda
mi straipsnius, disertacijas. Gal 
sumanys parašyti ir apie jauni
mo stovyklas? Gal bus įdomu 
paskaityti ir apie 35-ąją „Ne
ringą" ir jau daugiau nei 60 
metų vykstantį pikniką. Nu
krypau ir dar nukrypsiu nuo 
pikniko temos. Šiuo metu pas 
seseles vieši iš̂  Lietuvos atvy
kusi Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Lietuvių išeivijos 
insti tuto doktorantė Ilona 
Bučinskytė. J i valandų valan
domis sėdi ALKoje, studijuoja 
„Draugus" ir kitą ten sukauptą 
medžiagą savo daktaro di
sertacijai, kurios t e m a — 
„Katalikiškos organizacijos 
išeivijoje XX a. 5-7 dešimtme
čiais". 

Buvo taip. Diena debesuota, 
bet išsiblaivė. Šaltoka, bet atši
lo. Visus glostė gaivus liepos 
25-osios sekmadienio oras. Gal 
dėlto ir suvažiavo tūkstantinė 
minia. 

Susitikimo šventės visuo
met prasideda šventomis Mi-
šiomis, kad susitikusius jungtų 
Dievo ir tėvynės meilė, kad jie 
jaustųsi kaip viena. Šventos 
Mišios prasidėjo 11 valandą 
žalioje, Viešpaties pastatytoje, 
katedroje. Jas aukojo vienuoli
jos kapelionas kun. Vytautas 
Gedvainis. Penki kiti kunigai 
su juo. Nors mUsų „katedra" 
neturėjo didelių vargonų, bet 
Jūratės Švedaitės-Waller pui
kus balsas, jos pasirinktos ir 
profesionaliai atliktos giesmės 
— Mozart „Ave Verum" ir 
Gounod „Ave Maria" — palietė 

širdis, sutelkė gilesnei maldai. 
Jai akompanavo Aldona Pra-
puolenytė. J ū r a t ė atliko ir kan-
torės pareigas, ir kartu su 
visais giedojo. Tų „visų" tarpe 
— gražiabalsiai Hartfordo para
pijos vyrai. J i ems nuoširdus 
ačiū! Šventoms Mišioms besi
baigiant naujoji Šiaurės 
Amerikos Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
vyresnioji seselė Bernadeta 
Matukaitė pasveikino susi
rinkusius, padėkojo, kvietė 
vaišintis, bandyti laimę loterijo
je, o 3 valandą po pietų gėrėtis 
„Neringos" stovyklos pasišven
tusių vadovų ir seselių įnašu į 
lietuvių išeivijos jaunimo reli
ginio bei tautinio auklėjimo der
liaus vainiką — piknikui pa
ruoštą programą. 

Priminė, kad šie metai ypa
tingi tuo, jog „Neringa" švenčia 
35-erių metų gimtadienį. Prašė 
atvykusius dal in t is praeities 
prisiminimais, nes daugelis 
patys yra „Neringoje" stovy
klavę. Ypatingai kvietė drąsinti 
lietuvišką jaunimą toliau tvir
tai žengti „Neringos" stovykloje 
puoselėtu ir puoselėjamu kata
likybės ir lietuvybės keliu. 

Ner ing ieč ių 
pas irodymas 

Jau nuo 2 valandos pama
žiukais piknikautojai rinkosi į 
žalią „auditoriją". Lygiai 3 
valandą prasidėjo sveikinimai 
ir po kelių minučių neringiečiai 
pasirodė su originalia progra
ma. Matėme ir girdėjome ke
turių Lietuvos regionų — 
Aukštaitijos. Žemaitijos, Suval
kijos, Dzūkijos — etnografines 
dainas, muziką, šokius, su 
gerai, vaizdingai paruoštais 
apibūdinimais, tik gal kiek per 
ilgais. Jei ne artistiški pranešė
jai — Loreta Sungailienė, Da
rius Mockevičius ir angliškai 
pranešinėjusi Dainora Kupčins
kaitė — būtų ir visai prailgę. Šį 
trūkumą atpirko puikiai, 
entuziastingai pristatytos dai
nos ir darnūs šokiai. Klausy
tojai buvo pagauti. 

Pasirodžius suvalkiečiams, 
pasigirdo garsus „Valio!" ir plo
jimai. Dzūkams plojo dzūkai... 

I » r e t a Smilgai l iene ' ka i rė j e ) , dėsčiusi . .Ner ingos" s tovykloje l ie tuviškus 
papročius — ji buvo v iena iš trijų koordinator ių , p a r u o š u s i ų neringiečių 
p r o g r a m ą Lie tuvių s u s i a r t i n i m o šven te i . Deš inė j e — ses . L a i m u t e 
K a b a š a u s k a i t ė , v i ena iš „Ner ingos" stovyklos vadovių . 

„Ner ingos" s tovyklautojos prieš p rogramą P u t n a m o vasaros šventė je . 

Karštis didėjo, augo. Buvo 
įdomu, kaip sutiks „Neringos" 
žemaičius? Garsiausiai jiems 
plojo, ilgiausiai valiavo, tik
riausiai ir stovykloje, ir pub
likoje jų daugiausia buvo. „Ką 
padarysi, ne visada laimi 
suvalkiečiai..." 

Kas atsakingas už ne
ringiečių pasirodymą? Alvydas 
Alimas. J is jau ketvirti metai 
„išrašomas" iš Lietuvos, dirba 
visą mėnesį „Neringoje" ir 
koordinuoja programos paruo
šimą. Visą stovyklos programą 
koordinuojančios (taigi ir 
pikniko) Aldonos Lingertai-
tienės nuomonė — Alvydas yra 

lankstytą simbolinę juostą, 
stovyklautojams vadovams ir 
pakviestoms seselėms subėgus 
į žalią sceną, vyresnieji po 
truputį tiesė ir kėlė. J i apglėbė 
visą sceną ir 35 metus gyvuo
jančią „Neringą", į kurią ji su
grįš ir kalbės ateinančioms 
stovyklautojų gretoms. Ilgiau
sių metų „Neringai". 

Smilkalo dūmai 
kyla \ dangų... 

Nuo kovo ligi birželio Ma
rijos Mergelės Nekalto Prasi
dėjimo seserys Lietuvoje ir 
Amerikoje rinko vyriausią vie-

Pastaroji profesoriauja Vytauto 
Didžiojo universitete. Išskyrus 
Danutę, jos visos yra jaunesnės 
kartos ir y ra studijavusios ar 
ilgesnį laiką viešėjusios JAV. 

Paskiausia , bet mums sese
lių rėmėjams ir talkininkėms 
svarbiausia — „Mūsų" provinci
ja, Šiaurės Amerikos provinci
jos seserys išrinko seselę Ber
nadetą Matukai tę vyresniąja, 
seselę Teresę Mieczkowski — 
pavaduotoja, kitoms atsakin
goms pareigoms — seselę Eu
geniją Lukoš iū tę ir seselę 
Laimutę Kabašauskai tę : pas
taroji y ra jaunosios kar tos 
sesuo iš Lietuvos. J i , kar tu su 

Mišių koncelebrantai lietuvių susitikimo šventėje, Putnar m. liepos 25 d. 'viduryje), kunigai R. 
Krasauskas, A. Grabnickas, OFM, P. Vaineikis, OFM, prel. A. 
-Jūratė Švedaitė-Waller. 

Kontautas, kun. A. Jankauskas. Dešinėje — solistė 

ne tik nuostabių gabumų, bet ir 
nuostabus žmogus. Tik jis ir jo 
pagalbininkai — Loreta Sun
gailienė lietuviškų papročių, 
etnografijos, dainavimo ir 
Darius Mockevičius liaudies 
muzikos, dramos, dainavimo 
sričių žinovai, o Alvydas etno
grafinių šokių specialistas 
galėjo pateikti meniškai 
paruoštą, informacinį pasiro
dymą. Pamatėm, kaip skirtin
gos Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Suvalkijos ir Dzūkijos dainos ir 
šokiai, jei nežinojom, tai suži
nojom, kad etnografinės dainos 
ir šokiai mums mažai pažįsta
mai. Šiais metais dėmesys buvo 
skirtas dainai. Anksčiau minė
ta, kad jos buvo puikiai padai
nuotos, nes turbūt ir gražiabal
siai vadovai prie to prisidėjo. 

Originalios programos — 
originali pabaiga Audros Alks-
ninytės-Holden dėka, kuri 
stovyklos metu jaunimą mokė 
audimo. Jos kviečiami dideli ir 
maži, jauni ir vyresni — 
stovyklautojai ir vadovai ėjo 
prie keturnyčių staklių ir jai 
prievaizdaujant, audė vieną 
ilgą, plačią, raštuotą juostą 
jausdama savo buvimą 35-oje 
„Neringos" stovyklavietėje. Su-

i r n n g o s " s tovyklautojai , sese les i r s tovvklos vadovai 

nuolijos vadovę ir provincijų 
vyresniąsias. Tai vyko nuola
tinėje maldoje į Šventą Dvasią. 
Kaip smilkalo dūmai kilo į dan
gų asmeninės ir bendruo
meninės maldos, nuolankūs 
maldavimai atpažinti Dievo 
valią. Dabartiniu metu va
dovauti — tarnauti Lietuvoje ir 
Amerikoje gyvenusioms ir 
gyvenančioms seserims didelė 
atsakomybė. Jas skiria 50 metų 
komunistų okupacija, skiria 
Diasporos laikai skirtingai 
veikė abi tautos dalis. Patys 
esame patyrę, kad su dabartine 
Lietuva sunku bendrauti: tik
sliau — jiem su mumis, o mums 
su jais... Seserys, jų geradariai 
bei jų talkininkės tiki, kad 
Dievo valia įvyko. Dievas 
maldų išklausė. 

Vyriausia Šv. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno vadove, Lietuvos ir 
Amerikos seserys, antrą kartą 
4 metų kadencijai, išrinko ses. 
Igne Marijošiūtę. Jos pavaduo
toja — seselė Eugenija Lu
košiūtė ir pagalbininkėmis 
seselė Viktorija Plečkaitytė ir 
seselė Kristina Venskauskaitė. 
Pirmosios dvi — Amerikos, o 
antrosios — Lietuvos lietu
vaitės, bet ar studijuodamos, ar 
seminarams atvykusios, pažįs
ta amerikietiškoje aplinkoje 
gyvenančias seseris. 

Lietuvos provincija turi 
daug seserų. Provincijos vy
riausiąja išrinkta Onutė Šal-
naitė — socialinės rūpybos 
magistrė, apie metus dirbusi 
Matulaičio Slaugos namuose, 
Putname, socialine darbuotoja. 
Jos pavaduotoja, buvusi vyres
nioji — seselė Danutė Sabo-
niūtė ir seserys med. daktarė 
Ada Petraškaitė, Dalia Kamins
kaitė, dr. Daiva Kuzmickaitė. 

sesele Danute Jakšta i te , gra
žiai darbuojasi Lemonto ir 
Čikagos lituanistinėse mokyk
lose bei Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio Misijoje Lemonte. 

Rašant šias eilutes negalė
jau nesidžiaugti, kad vienuoli
jos general inėje taryboje, 
Lietuvos ir Amerikos provincijų 
tarybose dirbs ir melsis vyres
nės ir j aunesnės kartos seserys. 
Jos patyrę ir žino kas jungia, 
kas skir ia , kas bū t ina a r 
nebūt ina At lan tu a tski r tom 
provincijom. Kas tas Atlantas, 
kas j a s jungia platesnių ir 
gilesnių gelmių Dvasios van
denys?! 

Viktorija P lečkai tytė 
ir 

ses . Kristina 
Venskauskai tė 
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EDMUNDAS V1Ž3NAS, MD„ S.C. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES LiGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, !L 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dants už pneramą lainą. 
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DR. JOVITA KERELIS 
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„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKJŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

...Yra laikas 
laikas liūdėti, 

Yra laikas gyventi ir laikas 
mirti..." (Iš Patarlių knygos) 

Sulaukusi 97 metų, seselė 
Jan ina — Stefanija Beinoravi-
čiūtė mirė 2004 m. liepos 26 d. 
ligoninėje. Paskutiniuosius sa
vo gyvenimo metus praleido 
Matulaičio slaugos namuose. 
Vienuole išbuvo 75—erius me
tus! Iš Lietuvos pabėgo į 
Vokietiją. Ten labai sunkiai 
dirbo. Vienuolija iškvietė į 
Kanadą. Kai reikėjo darbuotis 
seselių spaustuvėje Putname, 
atvyko į JAV. „Dirbo įvairius 
darbus. Buvo tyli, darbšt i , 
sumani — kokį tik darbą paim-
davusi į rankas, tas jai sek
davosi. Turėjo aštrų protą bei 
puikią atmintį. Kai akys nebe
tarnavo, maldas kalbėdavo iš 
atmintis" (ses. O. Mikailaitė). 

AMŽINĄ ATILSI — 
SESELEI JANINAI 
džiaugtis ir Ligi paskutiniųjų gyvenimo 

mėnesių dalyvavo liturginėse 
maldose, šv. Mišiose, rekreaci
jose, mėnesiniuose susikaupi
muose. Seselė Arkadija jai 
paskaitydavo susikaupimams 
duotą dvasinę literatūrą, o ji, 
metui atėjus, dalinosi savo 
įžvalgom. Mane visuomet nu
stebindavo ir džiugindavo, jos 
be teologinių išvedžiojimų, 
trumpos, kartais net griežtos 
dalyko esmę išsakančios pasta
bos. „Ką jūs čia tiek daug disku
tuojate?! J u k — aišku, kad 
svarbiausia yra meilė". 

Nuostabu, kad, nors vi
siškai nematė, bet, susipažinus 
su savo kambarėlio aplinka 
(rankomis paliesdama), pati 
pasiklodavo lovą, pati pavalgy
davo, kambarėlyje pavaikščio
davo. 

Aldona 

ŠIMTAMETE SESELE RITA 
Gegužės 17 d. šventėme 

seselės Ritos — dantų gydytojos 
Antaninos Jakševič iū tės-Tr i -
makienės 100-ąjį gimtadienį. 
Ją gerai prisimins Čikagos ir 
Cicero l ietuviai dėl skanių 
vakarienių jos restorane „Ane-
tta". Ją prisimins Muencheno 
stovyklos DP, kurių yra ne tik 
Čikagoje, bet ir Naujosios Ang
lijos miestuose. Pradėjusi dantų 
gydytojos praktiką Kaune, ją 
tęsė tremtyje. Nustebs, kad ne 
vieno jų dantistė, j au per 40 
metų Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo kongregacijos Put
name vienuolė, su laukė 100 
metų! 

Ką ji veikė vienuolyne? 
Dirbo Toronte vaikų darže

lyje, Thompsone — Villa Maria 
dalinės priežiūros reikalingų 

vyresniųjų lietuvių namuose. 
Girdėjau, kad ne vieną seselę 
mokė automobilį vairuoti... 

Ją pasveikinti atskrido jos 
du sūnūs: kun. dr. Kęstutis ir 
inž. Dionyzas Trimakai. Jau
nėlis Oristidas Mamunę (taip 
sūnūs ją vadina) sveikino iš 
Dangaus aukštybių, prieš porą 
metų sunkios ligos pakirstas, 
ten iškeliavęs. Seselė Rita nėra 
st ipri . Labai mažai kalba, 
sunkiai girdi, bet savo jubilie
j aus dieną buvo nuostabiai 
jautr i ir kooperuojanti. 

Kun. Kęstučiui atnašaujant 
padėkos šv. Mišias, savo Mamu-
nės ir jai patarnaujančių seselių 
bei talkininkių intencijom, iš jo 
rankų priėmė Šv. Komuniją, o 
jis dėkojo Dievui už nesuskai
čiuojamas malones, gautas per 

jos rankas. 
Pietų metu artimųjų tarpe, 

kaip retai dabar jau būna, kitų 
pastiprinta, ji dar pajuokavo ir 
su visais, o paskui ir viena 
„dainavo šelmiškai": „kad vis 
taip būt... kad jaunos dienos 
nepražūt". Seselė turėjo stiprų 
balsą. Daugiau kaip prieš metus 
jos „Aleliuja, Aleliuja... Amen" 
skambėdavo visame koridoriu
je. Matulaičio slaugos namuose 
seselė Rita gyvena jau 11 metų. 
Daug valandų su ja praleidau. 
Buvo labai pamaldi, sąmoningai 
pamaldi. Daugelį savo maldų 
baigdavo šv. Povilo žodžiais J au 
gyvenu ne aš, bet manyje gyve
na Kristus". Dabar tų žodžių 
nepajėgia ištart i . Bet ir 
nereikia. Gyvuokit, sesele Rita. 

Aldonu 

• 
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KARO POLICIJOS PROFESIJĄ PASIRINKĘ 
JAUNUOLIAI SUVOKIA SAVO MISIJĄ 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Spalio 2-oji — ir Karo 
policijos šventė 

Lietuvos didmiesčių gatvė
se kartais pamatysime patru
liuojančius jaunatviškus, atle
tiško sudėjimo kariškius. Tik
riausiai dar ne visi žino, jog tai 
karo policijos pareigūnai. Smal
saujantiems, be abejo, įdomu — 
p ką jiems veikti laisvoje ir 
.nepriklausomoje Lietuvoje — 
juk mūsų visų saugumą ir rimtį 
užtikrina vidaus reikalų minis
terijai pavaldūs policijos dar
buotojai? 

Lietuvos kariuomenės karo 
•policijos štabo viršininkas kapi
tonas Nerijus Šileika mūsų 
;skaitytojams maloniai priminė, 
kad Karo policija, tiesiogiai 
^pavaldi Krašto apsaugos minis-
•terijai, kaip ir civilinės viešosios 
^tvarkos sergėtojai, kasmet spa-
;lio 2-ąją irgi pažymi Angelų 
:Sargų dieną. 

„Mūsų tarnyba ir funkcijos 
nedaug kuo skiriasi nuo vi
suomenėje viešąją tvarką palai
kančių policininkų. Kaip ir jie, 
budime, patruliuojame, saugo
me rimtį. Be abejo, mūsų pa
grindinė užduotis — padėti 
Lietuvoje veikiančių karinių 
dalinių vadams palaikyti tvar
kią jų teritorijose. Tačiau ir su 
civiline policija palaikome 
glaudžius ryšius, dažnai ran
dame daug ką bendra", — teigė 
kpt. N. Šileika. 

'. Pradžia — ne rožėmis 
klota 

Iš Lietuvos karo policijos 
atstovės spaudai Aurelijos 

; Vosylienės sužinojome, jog ši 
institucija j au daugelį metų 
(žinoma, tik skirtingais pava
dinimais) gyvuoja beveik visose 
civilizuotose šalyse. Lietuvoje 
karo policija įsteigta tik 1998 m. 
spalio 22 dieną Seime patvirti
nus Karo policijos įstatymą, 
konkrečiai nustatantį šios insti
tucijos pareigūnų teises, 
pareigas ir atsakomybę bei san
tykius su kitomis teisėsaugos 
struktūromis. 

Vienas Karo policijos pir
meivių — dabartinis štabo 
viršininkas N. Šileika, prisi
minė, jog realiai tarnyba 
pradėjo veikti dar po pusmečio. 
Pati jos veiklos pradžia, kaip ir 
visur — ne rožėmis klota, viską 
teko pradėti nuo nulio. Sostinės 
centre daugiau nei prieš dešimtį 

metų įsikūrusios Karininkų 
ramovės trečiame aukšte buvo 
skirtas kuklus, nedidelis kam
barys, vienas s talas , kelios 
kėdės ir senutėlis kompiuteris. 
Bėgant laikui, aišku, šios insti
tucijos veikla po truputį augo ir 
plėtėsi. Ypač daug pastangų ir 
juodo darbo anuomet teko įdėti 
pirmajam Lietuvos karo polici
jos vadui majorui Dainiui Ja
nėnui. 

Patirties ir žinių semiasi 
Vakaruose 

Pastaruoju metu šalies Ka
ro policijoje tarnauja daugiau 
nei pusė šimto etatinių darbuo
tojų. Spaudos atstovės A. Vo
sylienės teigimu, savo funkcijas 
ji atlieka pagal šalies adminis
tracinį suskirstymą: Vilniaus 
įgulos policija veikia ne tik sa
vo, bet ir Panevėžio, Utenos 
apskrityse; Kauno įgulos — 
Marijampolės, Alytaus ir Šiau
lių, o Klaipėdos įgulos policija 
— Tauragės ir Telšių apskri
tyse. 

Karo policijai tenka daugy
bė atsakingų ir svarbių užduo
čių. Viena iš jų — įvairių kari
nių objektų ir kariškių apsauga. 
Krašto apsaugos ministerijoje, 
Gynybos štabe, kitose strate
giškai svarbiose karinėse insti
tucijose galima išvysti bu
dinčius karo policijos parei
gūnus. Kitiems pavesta aiškinti 
ir tirti nusikaltimus ar kitus 
teisės pažeidimus krašto apsau
gos sistemoje, palaikyti draus
mę ir tvarką kariuomenėje, taip 
pat rūpintis karinio transporto 
eismo saugumu. Dažnai ka
riuomenės policininkai ieško ir 
iš tarnybos pasišalinusių karių. 

Pasak štabo viršininko N. 
Šileikos, karo policijos vadovybė 
itin daug dėmesio skiria savo 
pareigūnų profesiniam moky
mui. Tačiau profesionalių karo 
specialistų Lietuvoje jokia moks
lo įstaiga iki šiol dar nerengia 
(tai ket inama padaryti tik 
kitais metais), todėl naudotasi 
Vakarų šalių pagalba. Prieš 
ketvertą metų paramą suteikė 
Danijos kariuomenė — kasmet 
mūsų jaunuoliai vyksta į 
Kopenhagos logistikos mokyklą. 
Čia per metus parengti ir 
apmokyti kariai siunčiami į 
karo policijos tarnybą Jungtinių 
Tautų pajėgose. 

Prieš keletą metų Lietuvos 
karo policininkus pradėjo mo
kyti ir JAV kariuomenė. Beje, 
mūsų pašnekovui kpt. Nerijui 
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Karo policijos vyresnysis seržantas Arūnas Baublys. 
Aurelįjos Vosylienės nuotr. 

Šileikai pačiam pirmajam iš 
Lietuvos 2000 m. pradžioje teko 
garbė mokytis Missouri valstijo
je esančioje Karo policijos 
mokykloje. Savo paramą teikia 
ir kitų NATO šalių karinės 
struktūros. Jos mūsų jaunuo
liams suteikia galimybę ne tik 
kelti kvalifikaciją, bet ir daly
vauti seminaruose, gilintis 
užsienio kalbų ir t.t. 

Kovojant su blogiu — 
matyti gėrį 

Kaip ir kiekvienoje valsty
bės institucijoje, taip ir Lietuvos 
karo policijoje yra brandinama 
nemažai svarbių ateities planų, 
susijusių su kokybiniu karių 
rengimu, taip pat dalyvavimui 
tarptautinėse misijose. Pagal 
numatytus karo policijos plė
tros planus po kelerių metų 
ketinama steigti specialųjį 
batalioną, sudarytą maždaug iš 
pusės tūkstančio. Palyginti su 
kitų šalių analogiškomis struk
tūromis, jų per daug nėra. 
Pavyzdžiui, JAV. Italijoje ir 
kitose valstybėse veikia spe
cialus net iš kelių tūkstančių 
sudarytas Karo policijos kor
pusas. Karo policijoje tarnau
jančių skaičius priklauso nuo 
kiekvienos šalies ginkluotojų 
pajėgų dydžio — juo mažesnė 
kariuomenė, juo mažesnis ir 
Karo policijos kontingentas. 
Žinoma, pasak kpt. Nerijaus 
Šileikos, Lietuvą priėmus į 
NATO. tapome ne tik saugesni, 
bet ir jaučiamės kaip pilnaver

čiai šios galingos gynybos siste
mos procesų dalyviai. Mūsiškiai 
kariai jau aktyviai dalyvauja 
tarptautinėse misijose ir praty
bose, vyksta į taikos palaikymo 
misijas Bosnijoje ir Hercego
vinoje, taip pat Irake. 

Tokios misijos, pasak N. 
Šileikos, duoda didžiulę teorinę 
bei praktinę naudą Lietuvos 
karo policininkams. Niekam 
nekyla abejonių, kad ta patirtis 
labai reikalinga mūsų valsty
bei. Per pastaruosius keletą 
metų įvairiose šalyse nuvilniję 
neramūs ir tragiški įvykiai aki
vaizdžiai parodo, koks trapus ir 
pažeidžiamas pasaulis. Nuo 
teroro, kitų pavojų niekas juk 
neapsaugotas, todėl ir Lietuvos 
gynėjai, pasirinkę rizikingą pro-
fesA, puikiai suvokia kam jie 
yra pašaukti. 

Iš mūsų pašnekovo buvo 
įdomu išgirsti, jog daugelyje 
Vakarų valstybių veikia savita 
kariuomenės teisėsaugos bei 
teisėtvarkos sistema — nuo 
karinės policijos iki kariuo
menės advokato ir karo teismo. 
Lietuvoje dėl lėšų stokos, kitų 
priežasčių tokios sistemos tik
rai neturėsime. Narpliodama 
kariškių padarytus nusikal
timus, mūsų Karo policija 
atlieka tik parengtinį tyrimą. 
Po to baudžiamoji byla perduo
dama civilinei teisėsaugai. Beje, 
nusikaltimų Lietuvos kariuo
menėje būna labai retai . 
Dažniausiai tenka spręsti ne
drausmingų ir karinės tarnybos 
vengiančių karių bylas. 

Modernus karo policijos automobilis Vilniuje. 
Aurelijos Vosylienės nuotr. 

JAV MOKSLO ATSTOVŲ 
DELEGACIJOS VIZITAS 

Vilniaus gatvėse rimtį padeda saugoti karo policijos patrulis seržantas 
Eduard Vitkevič (kairėje) ir grandinis Denis Krušinskas 

Aurelijos Vosyl ienės nuotr. 

Baltijos šalyse rugsėjo 26 -
spalio 6 d. lankėsi JAV moks
lininkų ir mokslo administra
torių delegacija Lietuvoje dele
gacija viešėjo spalio 1-6 d. 

Pagrindinis vizito tikslas 
buvo aptart i tolesnę JAV ir 
Baltijos valstybių bendradar
biavimo mokslo srityje plėtrą. 
Amerikiečiai susipažino su 
mokslo tyrimų padėtimi ir suži
nojo kiekvienos lankomos vals
tybės svarbiausius tikslus. 

Tikimasi, jog šis vizitas 
skatins ilgalaikius bendradar
biavimo ryšius tarp JAV ir 
Lietuvos mokslo visuomenės. 

Delegacijoje buvo JAV Na

cionalinio mokslo fondo, JAV 
Energetikos departamento, Na
cionalinio sveikatos instituto, 
JAV Žemės ūkio departamento, 
JAV Geologijos tarnybos bei 
Civilinių tyrimų plėtros fondo 
atstovai. 

Vizito metu JAV mokslo 
visuomenės atstovai susitinko 
su Lietuvos mokslo įstaigų ir 
ministerijų vadovais, lankėsi 
Kauno technologijos univer
sitete, Kauno medicinos univer
sitete, Vilniaus universitete, 
Energetikos institute. Fizikos 
institute, Geologijos tarnyboje 
ir kitose mokslo institucijose. 

JAV ambasada Vilniuje 

SES. ONA MI KAI LAITE 

Bažnyčios bėdos Lietuvoje 
ir išeivijoje 

Sių metų rugsėjo mėnesį Bavarijos kata
likų akademijos periodinis leidinys spaus
dino eilę straipsnių apie Katalikų Baž

nyčios padėtį Rytų bei Vidurio Europoje. Apie 
Lietuvą rašė dr. Hans Friedrich Fischer, šiuo 
metu dirbantis Vilniaus kunigų seminarijos 
studijų prefektu. Verta atkreipti dėmesį į jo 
įžvalgas. 

Politikoje Lietuvos su Lenkija ryšiai šiuo 
metu neblogi: Lenkija parėmė Lietuvos įstojimą 
į Europos Sąjungą. Bažnytiniai abiejų šalių 
ryšiai tačiau nėra draugiški: tai rodo užsitęsę 
ginčai dėl J ė z a u s Gailest ingumo paveikslo 
Vilniuje. Abiejose šalyse Bažnyčios padėtis — 
jos vargai ir laimėjimai — gan panašūs, nes abi 
turi stiprų katalikišką paveldą ir abiejuose 
kraštuose sovietmečiu Bažnyčia sėkmingai 
vedė rezistencinę kovą prieš ateistinį komu
nizmą. Lietuva su Lenkija ilgesingai laukė ir 
siekė išsilaisvinimo iš sovietų jungo ir abi išvys
tė laisvės siekiančius sąjūdžius. 

Dabar gi buvusias Rytų ir Vidurio Europos 
katalikiškas šalis užliejo demokratijos, pliura
lizmo, sekuliarizmo bei globalizacijos bangos, 
kuriose įsisuko nauji , sunkiai apvaldomi 
gaivalai, tr ikdantys šalių gyventojus. Bažnyčiai 
atsiveria didelės galimybės evangelizacijai, nes 
daugelis žmonių ieško Bažnyčios pagalbos 
socialiniuose reikaluose bei krypties pasau
lėžiūros dalykuose, jie jaučiasi didelių ir greitų 
permainų parblokšti. 

Tačiau žmonės, užaugę be religijos, nėra 
pastovūs savo požiūriu į Bažnyčią. Štai 
Lietuvoje 1990 m. tik 57 proc. pasisakė esą 
katalikais: 1995 m. — 85 proc, o 1997 m. — tik 
68 proc. Daugeliui, net save laikančių kata
likais, svarbiausia yra laisvė ir ekonominė ge
rovė. Šiandienos žmonės net neturi aiškios 
sąvokos, ką reiškia būti kataliku. Jie mąsto 
taip: esu lietuvis, gal ne pakrikštytas; švęs
damas Kūčias, valgau žuvį, kai ateina Velykos, 
marginu margučius. Taigi laikausi katalikiškų 
papročių ir — esu katalikas. 

Vyskupai mato, kaip svarbi yra sielovada, 
ieško būdų pat raukt i žmones prie Bažnyčios: 
pamaldos jau vyksta pagal Vatikano II 
Susirinkimo liturginius nurodymus, spausdina
ma daug religinių leidinių, naudojama ži-
niasklaida supažindinti su tikėjimo dalykais, 
mokyklose mokoma tikybos. Visos vyskupijos 
daug pastangų deda stiprinti jaunimo sielovadą 
— auklėti jaunimą katalikiškai. Sielovada ta

čiau šlubuoja dėl gerai paruoštų kunigų stokos. 
Stengiamasi gerinti keturių seminarijų tei
kiamą auklėjimą, kad butų šventinami geresni, 
savo pašaukimą suprantantys ir norintys dirbti 
kunigai. Dvasininkijos problemos Lietuvoje 
gausios. 

Lietuvoje, kaip ir kitose posovietinėse ša
lyse, ryški pasaulėžiūrinė poliarizacija. Reikia 
pažymėti, jog tai ypač pasireiškia, vykstant 
rinkimams. Bažnyčios su politika ryšys dar 
nėra tiksliai išvystytas. Sovietiniais laikais 
Bažnyčia jautėsi įpareigota žmonėms nurodyti, 
kaip laikytis politikos vingiavimų atžvilgiu; 
kaip kovoti prieš politikų užsipuolimus religijai. 
Dabar, stiprėjant demokratijai, piliečiai ima 
labiau priešintis dvasininkų nurodymams poli
tinėje srityje. 

Štai ir nūdienis pavyzdys. 
Tėvo Stanislovo įsivėlimas į Darbo partijos 

propagandą, kaip tik rodo keistą Bažnyčios su 
politika santykį: vienuolis galbūt gudriai nau
dojamas patraukti tikinčiuosius į Darbo partiją, 
o jis gal mano, kad, tai darydamas, neša gėrį 
žmonėms. Senukas vienuolis bando arkiv. Tam-
kevičiaus kantrybę, o. Darbo partijos Uspas-
kicho vadovaujami, tikintieji yra apskundę 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią popiežiui. 

Kardinolo Audrio Bačkio pareiškimas, pra
dedant darbą Lietuvoje, jog jis atėjęs ne atgai
vinti senos katalikiškos Lietuvos, o kurti šiuo
laikinę Bažnyčią pagal Vatikano II Susirinkimo 
nurodymus, vieniems nuskambėjo pažangiai, 
kitiems — senų tradicijų griovimu 

Išeivijoje sielojamės dėl senų katalikiškų 
parapijų uždarymo: kai kam tai atrodė, jog JAV 
Bažnyčia nuvertina mūsų tėvų vargą bei triūsą, 
kuriant savas lietuviškas parapijas. Štai nese
niai vyresnio amžiaus moteris (naujakurė iš 
Lietuvos) Bostono arkivyskupui, atsilankiu
siam parapijos jubiliejaus proga, išdrožė: 
elgiatės kaip komunistai, kurie Lietuvoje griovė 
ir uždarinėjo bažnyčias! 

Sunkiu permainų kupinu laiku, nelengva 
katalikui išlaikyti pusiausvyrą. Reikia atminti, 
jog nauji laikai atneša naujus iššūkius. 
Pamenu, koks kilo triukšmas prieš 40 metų dėl 
Vatikano II Susirinkimo nuorodų veiklumo. 
Dabar gi — visa tai istorija. Retas norėtų susi
grąžinti anuos, priešvatikaninius laikus. 
Svarbu tik atskirti žmogiškus nuo dieviškų 
dalykų: tikėjimas Dievu išlieka, jei stovi ant 
laiko bangų neįveikiamos uolos. 

ĮAMŽINTAS ŽUVUSIŲ POLICININKŲ ATMINIMAS 
VYTAUTAS INDRAŠIUS ir ILDEFONSAS MALDAUSKAS 

Nr.5 

Ildefonsas Maldauskas , pasi taręs su 
Lietuvoje plačiai žinomu advokatu, antikomunis
tinio kongreso ir tribunolo, vykusio 2000 m. 
rugsėjo mėn. Vilniuje, kolegijos pirmininku 
Vytautu Zabiela (taip pat kilusiu nuo 
Antalieptės) ir matematikos mokslų daktaru 
Henriku Jašiūnų, j iems talkinant subūrė inicia
tyvinę paminklo statymo ir aukų rinkimo grupę: 
socialinių mokslų dak ta rę Danguolę Pociūtę 
(žuvusio policininko Alfonso Vapsvos sesers, 
Pranės Vapsvaitės dukra), kraštotyrininką-pub-
licistą, aštuonių knygų apie Zarasų kraš tą 
autorių Vytautą Indrašių, matematikos mokslų 
daktarą Vilių Matulį (kilusį nuo Antalieptės) ir 
Vytą Statulevičių, žuvusiojo policininko Alfonso 
Vapsvos dukros Irenos (1934—1992) sūnų, bei 
žinomą pedagogą, antalieptiškį Vytautą Mieželį. 
Jie pirmieji paaukojo pradinius įnašus, adv. V. 
Zabielos ir matematikos m. dr. H. Jasiūno dėka 
surinko reikiamą paminklo gamybai ir pastaty
mui sumą — 10,000 litų, parinko paminklui vietą 
Antalieptės-Vencavų vieškelio 6—ame km ant 
aukštumėlės. Nuo jo, už 500 m į pietus matyti 
Jonavos viensėdžio laukas ir kritusių policininkų 
žūties vieta. 

Inžinierius Ildefonsas Maldauskas paruošė 
paminklo projektą, sutvarkė juridinius formalu
mus su Zarasų rajono valdžia ir pradėjo lieti 
paminklui pamatus . Besirūpindamas statybos 
reikalais, inž. I. Maldauskas, birželio 25 d. ties 
Dusetomis pateko į labai skaudžią automobilio 
avariją — buvo sulaužytos abi kojos, todėl pamink
lo statybos ir atidengimo rūpesčius perėmė ir 
vadovavo adv. V. Zabiela, padedant matematikos 
mokslų dr. V. Matuliui ir pedagogui V. Mieželiui 
Granitinį 4,5 m aukščio šlifuotą koplytstulpį 
(paminklas ir kolona iš rausvo, smulkiagrudžio 
granito „Maple leave*" (klevo lapas) iš Kanados 
pagamino UAB „Stamecha" Vilniuje, kryžių — 
saulutę nukalė kalvis Osvaldas Šumskas iš 

Vaikutėnų kaimo. Dailininkas Jonas Vištakė iš 
Vilniaus ant Juodo Gabro grani to ' lentos 
(800X700X50) iškalė žuvusiųjų policininkų 
pavardes, o kolonoje — Lietuvos 1941 metų birže
lio 22-28 d. sukilėlių sąjungos ženklą. Paminklą 
pastatė zarasiečio inž. Vytauto Mardoso vadovau
jama darbininkų brigada. J paminklo pamatą 
įdėta kapsulė su tekstu ateinančioms kartoms: 

„1943 m. liepos 6 d., netoli šios vietos. 
Jonavos viensėdyje kovoje su sovietiniais diver
santais žuvo Pranas Baltakys (g. 1921 m . palai 
dotas Jūžintuose), Bus d a u g i a u 

žuvusiems tirs Antai 
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SAKYK TIESĄ — MAŽIAU REIKĖS 
ATSIMINTI 

Algirdas Gricius. 

P o k a l b i s s u A l g i r d u 
G r i c i u m i a p i e a r t ė j a n č i u s 
r i n k i m u s L i e t u v o j e 

— Spalio 10 d ieną visi 
eisime į Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimus i r a t l iks ime 
pilietinę pareigą — rinksime 
naują Lietuvos valdžią. No
rinčių būti Seimo nar ia is — 
tūks tant inė minia , kurioje 
lengva pasiklysti n e t ir poli
tikos žinovams. Ta rp norinčių 
būti Seimo nariais gal ime rast i 
ir tų, kur ie siekia tęs t i j au 
pradėtus da rbus , y r a ir tų, 
kurie supranta, kad jų profe
sionalus požiūris gali padėt i 
valstybei ir jos piliečiams. Yra, 
žinoma, ir tokių, kur ie savo 
buvimą Seime s u p r a n t a kaip 
naują biznio rūšį. 

Apie artėjančius rinkimus 
ir politiką, Lietuvos praeitį ir 
ateitį kalbamės su LR Seimo 
nariu Algirdu Griciumi. Pokal
biui Algirdą Gricių pasir in
kome dėl kelių priežasčių. 
Pirma, jis garsėja kaip profe
sionalus, p a t i k i m a s ir prin
cipingas politikas. Ant ra — jis 
puikiai vert inamas kolegų bei 
mylimas studentų. Taip pa t ir 
dėl to, kad remiant i s Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 

duomenimis, Algirdas Gricius 
per savo kadenciją Seime išliko 
kaip vienas iš švariausią re
putaciją turinčių parlamentarų. 

— G e r b i a m a s A l g i r d a i , 
j ū s i š t i e s g a r s ė j a t e savo p r o 
f e s i o n a l u m u . P e r k e t v e r i u s 
m e t u s n e j s i v ė l ė t e n ė į v i eną 
s k a n d a l ą , n e s u p a i n i o j o t e 
v i e šų i r p r i v a č i ų i n t e r e s ų . 
Negi t a i p n i e k a d a i r nek i l o 
n o r a s k a i p n o r s p a d ė t i s a u 
a r p a ž į s t a m i e m s ? 

— Gyvenime aš vadovau
juosi principu — sakyk tiesą, 
mažiau reikės atsiminti . Ne
kenčiu melo ir nerealių pažadų. 
Dirbu tą darbą, kurį puikiai 
išmanau, niekada nesidomėjau 
tur tu , kur is man nepriklauso, 
niekada nesiekiau pasipelnyti 
sau a r savo šeimai. Gyvenu 
kukliame trijų kambarių bute. 
Užuot to, kad investuotume į 
naują būstą, mes su žmona 
miel iau kel iaujame. Lietuvą 
esame išvažinėje skersai išilgai. 
I skandalus nesiveliu todėl, kad 
visada pasveriu visus argumen
tus ir niekada neskubu teisti 
žmogaus. 

— J ū s g i m ė t e d a r p r i e š 
k a r ą . P a p a s a k o k i t e a p i e 
s a v o v a i k y s t ę . K a i p j u s 
a s m e n i š k a i p a l i e t ė p r a ė j u 
sio a m ž i a u s n e g a n d o s ? 

— Esu kilęs iš Žemaitijos. 
Tiesa, t ėvas jaunystėje buvo 
išvykęs į Ameriką, kur dirbo 
įvairius sunkius darbus. Iš jo aš 
išmokau pagrindinę gyvenimo 
ta isyklę — tik sunkus ir 
sąžiningas darbas yra garbin
gas kelias į sėkmę. 

Vėliau tėvelis grįžo į 
Lietuvą, vedė ir apsigyveno 
Klaipėdoje, kur ir gimiau 1937 
m. P raūžus karui , netekome 
namų. Teko persikelti į 
Priekulės miestelį. Tėvas sun
kiai sirgo, todėl gyvenome labai 
vargingai. 

Aš supratau, kad tik gerai 
bes imokydamas galiu kažko 

Aš norėčiau, kad Pasaulio 
lietuvių centras pasiliktų mūsų 
— lietuvių — centras: mokyti 
vaikus. įkvėpti j iems žmonišku
mo dvasią. Kviečiu ir dėkoju 
visiems, kurie nori prisidėti prie 
PLC išlaikymo ir veikimo. 

Dabartinė sporto salė „pri
traukti ir palaikyti vaikus bei 
tėvelius per krepšinį" (I 
Tijūnėlienė, „Draugas", 2004 m 
rugsėjo 15 d. .) kainavo $345,000 
Vėl tuos pačius žodžius naudo
jame šitam naujam projektui 
įgyvendinti. Prisiminkime isto
rinį faktą: t iesa , kad dr. 
Donatas Siliūnas buvo tas žmo
gus, kuris pradėjo kalbas dėl 
PLC sporto salės (dabar vadi
namos Lietuvių fondo sale) pert
varkymo krepš in iu i ir pobū
viams (kultūros reikalams). 

Aš tada buvau PLC tarybos 
narys ir į šį pertvarkymą žiūrė
jau skeptiškai. (Už salės nuomą 
tuo laiku metams buvo gauna
ma $24.000.) Pertvarkymo pro
jektas buvo įka inuotas apie 
$250,000. Dr. Siliūnas prižadėjo 
surinkti $100,000 iš savo pažįs
tamų jaunų profesionalų. Tas 
pažadas pakeitė mano nuomonę 
ir taip pat įtikino ki tus abejo
jančius bei tarybos narius. Kad 
su ta dabartine (LF sale) mes 
mėginom pr i t r auk t i jaunimą, 
yra tiesa. Dabar aš nežinau ir 
negalėčiau pasakyt i , kokios 
pajamos gaunamos už tą atnau
jintą salę. Šitą faktą, kiek pa
jamų įneša salė, mums visiems 
PLC na r i ams bū t ina i reikia 
žinoti. 

Bet grįžkime prie pažadų 
Dr. Siliūnas ir jo sudaryta grupė 
prižadėjo sur inkt i $100,000. 
Buvo sur ink ta mažiau kaip 
$80,000. Je i teisingai prisimenu 
(galima patikrinti tarybos po-

pasiekti gyvenime. Užaugęs 
nesiveržiau į sovietinę nomen
klatūrą, o pas i r inkau moks
lininko karjerą. Apsigyniau 
mokslų daktaro disertaciją ir iki 
pat Sąjūdžio laikų dirbau 
Mokslų akademijoje, Puslaidi
ninkių fizikos institute. Esu 6 
išradimų ir daugiau nei 60 mok
slinių publikacijų autorius arba 
bendraautorius. 

Sunkiai dirbant, man ne
palūžti padėjo tai, kad aktyviai 
sportavau (buvau net Lietuvos 
rankinio čempionas), ir, žino
ma, žmona J ū r a t ė . J i mane 
visados palaiko ir duoda man 
labai naudingų patarimų, kai 
reikia priimti vieną ar kitą 
sprendimą. 

— Kaip p a s i r i n k o t e poli
t i ko profesiją i r k o d ė l t apo te 
po l i t ikos m o k s l i n i n k u ? 

— Laikausi principinės 
nuostatos — geras politikas yra 
tas, kuris turi savyje politiko 
pašaukimą ir moka analizuoti 
politinius procesus. 

Politika domėjausi ir tarp
tautinius įvykius stebėjau nuo 
jaunų dienų, tačiau tik Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę nu
sprendžiau, kad jei noriu, jog 
Lietuva keistųsi, privalau 
nebūti vien tik pasyviu įvykių 
stebėtoju. 

Kartu pasinėriau į politikos 
mokslus. Turėdamas gerus 
ryšius su keliomis Amerikos 
lietuvių šeimomis, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę pasi
naudojau pasi ta ikiusia gali
mybe ir išvykau į JAV, kur 
stažavausi ir įgijau politologo 
specialybę. 

Grįžęs į Lietuvą, kartu su 
bendraminčiais pradėjome dieg
ti politikos mokslų discipliną 
Lietuvoje. Dėstau Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų institute nuo 
pat jo įkūrimo 1992 m. 
Džiaugiuosi, kad mūsų pas
tangų dėka auga nauja gabių 

PLC NARIAI 
sėdžių protokoluose — Meeting 
minutes). Apie $20,000 sumos 
t r ū k u m ą (iki reikiamos 
$100,000) padengė vienos Ame
rikos bendrovės pažadėta do
vana — lempos (fbctures). Lem
pos nebuvo panaudotos ir, kaip 
neseniai sužinojau, dabar tebe
guli PLC rūsyje. 

Mano klausimas: kiek 
žmonių pr i t raukėm ir kieno 
pinigais? Trūkstamą sumą pa
dengė Lietuvių fondas $100.000 
auka. Visos kitos išlaidos buvo 
padengtos iš PLC narių lėšų. 
Šitą išlaidų klausimą turė tų 
spręsti nauja, PLC narių išrink
ta , komisija, nieko bendra 
neturint i su dabartine taryba. 
Šiam sprendimui paremti reikia 
konkrečiai išnagrinėti visus 
centro finansus. 

Dabar vėl statysime 
$1,600,000 vertės pastatą, tikė
damiesi „pri traukti ir palaikyti 
va ikus bei tėvelius per 
krepšinį". Klausimas: kas žada' 
aukoti ir kaip tie pažadai bus 
išpildyti? Dabar esu dar dides
nis skeptikas, negu anuomet, 
kai buvo ruošiamasi atnaujinti 
Lietuvių fondo salę. Sta tėm 
salę , numatydami , kad bus 
$250,000 išlaidų, o kainavo 
$345,000. 

Je igu mes galvojam pri
t raukt i jaunimą, reikėtų atsi
minti mokslą. Pirmas pasiūly
mas , kuris buvo tarybos atmes
t a s , d iskutuojant naujuosius 
Sporto rūmus , tai papildomų 
kambar ių Maironio šeštadie
ninės mokyklos klasėms pas
ta tymas. Tam nebuvo užtenka
mai pinigų. Ar čia ne pagrindi
nis mūsų tikslas — lietuviškai 
mokyti vaikus, savo prieauglį0 

Bet sportui pinigų galima rasti, 
o t rūkumui padengti uždėsime 

paskolas (mortgage) ant PLC. 
Numatoma kaina — 1.6 

mln. dol., kaip apskaičiavo 
Landmark Construction Inc. 
Šita kaina neiškalta akmenyje 
(written in. stone). Jeigu tik 
prisiminsime, kiek kainavo pir
moji salė — $345,000/$250,000, 
tai pasidaro 38 proc. daugiau 
nuo pradinės sumos. Vadinasi 
tas $1.6 mln. išaugs iki $2.2 
mln. ir gal daugiau. Istoriniai 
faktai nemeluoja. 

Kodėl statome? Sportinin
kams. Kiti kultūriniai reikalai 
tik prisideda prie šio fakto, bet 
nepirmauja. Pasiteiravau ir 
pasirodo, kad sporto dalyvių yra 
apie 200. Taigi už kiekvieną 
sportininką išleisime $10,000. 
Ar sąmoninga tai daryti? 

Dr. Donatas A. Siliūnas, 
PLC Jaunimo rūmų projekto 
pirmininkas (Chairman), kartu 
su taryba siųs Jums laišką šiuo 
klausimu. Mano atsakymas yra 
— ne! Jeigu norite išleisti savo 
pinigus, tai prašau — leiskite. 
Bet, kol esate tarybos nariai, 
tur i te rūpint is PLC narių 
gerove, o ne 100-200 sporti
ninkų nauda. (Pagal Illinois val
stijos įs ta tus , tarybos turi 
išlaikyti atsakomybę nariams 
— „Fiducialy Responsibility", o 
ne diktuoti ir vienpusiškai 
spręsti, kas nar iams yra ge
riau.) 

PLC yra įkurtas lietuvybės 
išlaikymui ir lietuvių kultūros 
tęsimui. Jau esame prisidėję 
prie sporto. Kas yra, užteks 
Kurie nori būti olimpiniais čem
pionais, ras kaip tą pasiekti, 
vartodami dabart inius ir 
prieinamus mokslo bei sporto 
kelius. 

„Ne PLC tarybos ir valdy
bos reikalas kištis į sporto salės 

Lietuvos diplomatų, valstybės 
tarnautojų ir politikų karta. 

— J ū s n u o pat Sąjūdžio 
l a ikų b u v o t e nuosek lus 
eu roa t l an t i nė s integracijos 
r ėmė ja s . Kodė l L ie tuva i 
bū t i na d r a u g a u t i su J u n g 
t i n ė m i s Vals t i jomis ir 
Vakarų Europos šalimis? 

— Į šį klausimą atsakyti 
labai lengva. Juk tik Vakarų 
demokratinės šalys (pirmiausia 
Jungtinės Valstijos) nepripaži
no ir griežtai protestavo prieš 
Lietuvos sovietinę okupaciją. 
Toks jau lietuvių tautos liki
mas, kad esame tarp Rytų ir 
Vakarų. Todėl jeigu norime 
būti nepriklausomi nuo Rusijos 
ir jos įtakos, vienintelis kelias 
yra Lietuvos narystė NATO ir 
Europos Sąjungoje ir aktyvus 
dalyvavimas šiose tarptau
tinėse organizacijose. 

Aš labai džiaugiuosi, kad 
mums pagaliau pavyko pasiek
ti šiuos ilgalaikius strateginius 
šalies užsienio politikos tikslus. 
Tačiau privalome nesustoti ir 
dirbti toliau, ypač dėl NATO 
reikalų. J u k pirmiausia ne 
Europos, o Jungtinių Valstijų 
visokeriopa parama gali 
užtikrinti Lietuvos saugumą ir 
nepriklausomybę. Todėl ir tarp
tautinėse taikos palaikymo 
operacijose privalome būti kaip 
įmanoma aktyvūs. Šiuo 
klausimu, beje, teko ypač daug 
diskutuoti su kairiąja Seimo 
valdančia dauguma. 

— Kokią jūs m a t o t e 
Lietuvos a te i t į Europoje? 

— Europos Sąjunga atveria 
Lietuvai daug galimybių. Tik 
klausimas, ar mes sugebėsime 
jomis tinkamai pasinaudoti. 
Mes visi turime išmokti nuo
širdžiau ir intensyviau dirbti. 
Valdininkai turi dirbti manda
giau ir efektyviau, teisininkai 
— sąžiningiau, politikai — 
skaidriau ir protingiau. Tik 
taip mes galėsime pasivyti 

statybos komiteto reikalus ar 
paskolų gavimą bei išlaikymą. 
Mes, PLC nariai, negalime 
rizikuoti centro pastatų už
statymu nei PLC finansais 
paskolų gavimui statybai ir 
išlaikymui, nes tai priklausys 
sporto salės statybos komitetui, 
o ne PLC nariams". (Bronius 
Juodelis, PLC narys, „Draugas", 
2004 m. rugsėjo 15 d.) Aš B. 
Juodelį visiškai palaikau ir 
sutinku su jo mintimis. 

Mes — nebe jauni profesio
nalai, bet žmonės, kurie visą 
gyvenimą padėjom, statėm ir 
tuos jaunus profesionalus į 
mokslus leidome. Kas norės 
išlaikyti lietuvybę — išlaikys; 
kas nenorės — tai gal ir ne. Čia 
kiekvieno žmogaus pasirinki
mas. Ką mes atlikę PLC 
įkūrimui bei išlaikymui, esame 
tikrai įtvirtinę tą kelią 
žmonėms, kurie nori. 

Nesiųskite nei vienam tary
bos nariui savo balsų 'proxy). 
Istorija rodo, kad, kas pažadėta 
— neištesėta. 

Padovanojau 1,000 Abbott 
(shares) PLC išlaikymui. Kai 
pardavė, jų vertė buvo apytik
riai $40,000. Niekas manęs to 
neprašė. Pats su malonumu 
prisidėjau prie lietuvybės išliki
mo ateityje. Lengva kalbėti, 
sunku pridėti. Pirma aukokim, 
tada kalbėkim. 

Kodėl dr. Siliūnas, siųs
damas nariams balsus (proxy), 
aiškiai neparašo, kad užtrauks 
skolą ant Pasaulio lietuvių cen
tro, ir kad tai gali grėsti šio cen
tro gyvavimui? 

Gintautas Saulis 
PLC narys 

SK.010408 

demokratine ir ekonomine 
prasme kur kas toliau pažengu
sius Vakarus. Svarbiausia yra 
tai, kad privalome nesustoti ir 
toliau atkakliai dirbti spren
džiant šalies socialinius ir 
ekonominius klausimus bei 
mažinti atotrūkį tarp įvairių 
sluoksnių. 

— J ū s ų n u o m o n ė , už ką 
r i n k ė j a s t u r ė t ų b a l s u o t i 
spalio 10 d ieną? 

— Akivaizdu, kad kai bal
suojama vien tik iš pykčio ir 
nusivylimo, nieko gero tikėtis 
neverta. Pirmiausia norėčiau 
palinkėti rinkėjams balsuoti ne 
jausmais, bet įvertinus ir 
pasvėrus kandidatų profesio
nalumą ir gebėjimus spręsti 
žmonių problemas. Antra, rei
kėtų įdėmiau pažiūrėti į 
rinkimų programą, t.y. ar ji 
grįsta vertybėmis, ar vien tik 
neįgyvendinamais pažadais. Ir 
trečia, prieš žymėdami biu
letenį, gerai pamąstykite, ar 
kandidatas, už kurį norite bal
suoti, yra patikimas politikas ir 
tikrai atstovaus jūsų intere
sams. 

Kr i s t ina Vaič iūnai tė 

NAUJA KUNIGŲ TARYBA 
Remdamasis Kaišiadorių 

vyskupijos 2004 m. birželio 28 
d. Kunigų tarybos rinkimų 
rezultatais, rugpjūčio 18 d. Kai
šiadorių vyskupas J. Matulaitis 
sudarė naują Kunigų tarybą. 

Kunigų tarybos nariai: kun. 
Rokas Puzonas, kun. Antanas 
Gediminas Tamošiūnas, mons. 
Juozas Dabravolskas, mons. 
Vytautas Kazys Sudavičius, 
kun. Stasys Čiupalas, kun. Ro
bertas Rumšas, kun. Algirdas 

Jurevičius, mons. Jonas Dali-
nevičius, mons. Vincas Baublys, 
kun. Kęstutis Kazlauskas, kun. 
Rimvydas Jurkevičius ir kun. 
Petras Avižienis. 

Konsultoriai: mons. Juozas 
Dabravolskas, mons. Jonas Da-
linevičius, kun. Algirdas Jure
vičius, kun. Rokas Puzonas, 
kun. Rimvydas Jurkevičius ir 
kun. Antanas Gediminas Tamo
š i ū n a s . 

B Ž 

STOVYKLA MIŠIŲ 
PATARNAUTOJAMS 

Rugpjūčio 19-24 d. Mišių 
patarnautojams, šiais metais 
dalyvavusiems Mišių patarnau
tojų krepšinio varžybose, Pa
bradėje buvo surengta vasaros 
stovykla. Prie Kaišiadorių 
vyskupijos Mišių patarnautojų 
prisijungė Rudaminos bei Šv. 
Jono kongregacijos globojamos 
Vilniaus parapijos Mišių patar
nautojai. Vaikinams teko ne tik 
gyventi kareiviškoje aplinkoje, 
susipažinti su kariūnų gyve
nimu, ginkluote. Su jais kartu 

poilsiavo bei mokymus jiems 
vedė Šv. Jono kongregacijos 
broliai. Per mokymus vadovai 
stengėsi atskleisti svarbiausius 
tarnystės bruožus - bendrys
tės svarbą parapijoje ir patar
nautojų grupėje, išlaikant ryšį 
su Dievu: ištikimybę, draugystę 
ir įsipareigojimą Dievui, taip 
pat būtinybę būti drąsiam, 
mokėti skaityti šv. Mišių sim
bolinius gestus. 

B Ž 

Balsuojame už 

TĖVYNĖS SĄJUNGĄ 
vadovaujamą Andriaus Kubiliaus 

(konservatorių, politinių kaliniu ir tremtinių, 
krikščioniškųjų demokratų) 
partiją — kandida tę (Nr. 7) \ 
Lietuvos Respublikos Seimo 

Daugi amandatę r inkimų apygardą 

Balsuojame už 

IRENĄ DEGUTIENĘ 
* 

Tėvynės Sąjungos 
(konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, 

krikščioniškųjų demokratų) 
kandidatę \ 

Lietuvos Respublikos Seimo 
Vienmandatę Naujamiesčio r inkimų apygardą , 

Nr. 1 

Tėvynės Sąjungos rėmėjai JAV 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

VIDA M. {=> 
SSS SAKEVICIUS ™ 
Reai Esta te Consu i t an t 
Nek i lno jamojo tur to 

p i rk imas, pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 

SKYRIUS 

TEL 773-585-9500 

IŠNUOMOJA 

SIŪLO DARBA 

Išnuomojamas apšildomas 4 
karno. 1 mieg. butas 
(67 & WhippTe apyl.) 

S415 j mėn. (ir daugiau) + 
„securitv". " 

Tel. 773434-4543. 

PASLAUGOS 

S T A T E FARM 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
N A M U . SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAITJIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O I J S 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Evergreen Park, II. 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Darbui reikalingi dažytojai. 
••aliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

r VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 m i e g . — S620-S650; 

2 mieg. — S710-5750 . 
Tel . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 , J a n ą . 

SPA CONSTANTINK. NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

Prie Kedzie A ve. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

Tel. 708425-7160. 

Šlldym as 
Šaldymas 

6656 a Kectzte Crčago, R. 60629 
Prekyba, IstafeRAras, aptansnAnas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 778-4007 
773 S31 1833 

STATYBOS, 7 * 1 
REMONTO ™ l ™ 

CONSTRUCTION 
DARBAI 

Work 112 wx-xnxx 
Contractor M171ifUU 

Cellfa* 81<-744-
avinas Vencius H60; 773 šKl-5920 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

AruĘĮQ_ 
aprSssCwp. 

Y R / \ < JAI . I M Y B l ' i 
U Ž S I S A K Y T I KOfsJT 1 I N I k l 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LlfcTUVA. LATVIJA ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M U K I l i K V I l i N A S A V A I T E . 
P R I S I A l O M f c GAVĖJUI TlfcSIAJI H A V R A S . 

1-800-775-SIND 
NTusų a t s t o v a i : 
Bravo C o f f c c a n d tteli 

2.^K M u i n S t r . L L M O N T , I L <\l\4V>. T o ! : 6 3 0 - 2 5 7 - 3 3fX> 
KAI Y N A e o r p 
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Pasaulio naujienas 
(fteršamis AFP, Rautais, AP, in*erfax, ITAR-TASS. BNS 

* žinių agantSnt fssnefcmais) 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
Izraelio biochemikai Aaron 

Ciechanover ir Avram Hershko 
ka r tu su Irwin Rose iš JAV pasi
dalys 2004-ųjų Nobelio chemijos 
premiją, kur i j iems trečiadienį 
buvo paskir ta už baltymų tyri
nėjimus. Šių trijų laureatų dar
bas leido suprast i molekuliniu 
lygiu, kaip ląstelės valdo aibę 
centrinių procesų, suardydamos 
vienus, o ne ki tus baltymus. 
Imuninio atsako metu kai kurie 
baltymai tur i būti sunaikinti. 
Tokie baltymai pažymimi mole
kuliniu žymeniu — ta i lyg koks 
„mir t ies pabučiavimas". Kai 
skaidymas vyksta ne taip, kaip 
reikia, mes susergame. Du to
kių ligų pavyzdžiai yra gimdos 
kaklelio vėžys ir cistinė fibrozė. 
Žinios apie baltymų skaidymą 
padeda ieškoti vaistų nuo įvai
rių ligų. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos milijo

nierius, kur is keturis dešimt
mečius seksual ia i išnaudojo 
berniukus ir tapo vienu garsiau
sių šalies pedofilų, nuteis tas ka
lėti iki gyvos galvos. Šalies piet
vakar iuose esančiame Ply-
mouth mieste pirmadienį nu
te i s tas William Goad, kurio 
nuosprendį stebėjo aukų ir jų 
artimųjų sausakimša salė, „vi
sus tuos keturiasdešimt metų 
buvo godus, suktas , grobuoniš
kas i r smurtaujant is pedofilas", 
sakė prokuroras Mart in Meeke. 
Tuo metu, kai W. Goad tvirkino 
savo aukas , jos buvo nuo 8 iki 
16 metų. Du berniukai nusižudė 
dar prieš pras idedant teismo 
procesui. Pasak vieno liudinin
ko, W. Goad gyrėsi vienais me
tais pagerinęs asmeninį rekordą 
ir turėjęs lytinių santykių su 
142 berniukais. 

B R I U S E L I S 
Europos Komisija (EK) tre

čiadienį paskelbė, kad Bulgarija 
ir Rumunija turė tų būti pasi

rengusios 2007 m. įstoti į Euro
pos Sąjungą (ES). Šiuo spren
dimu ES vykdomoji institucija 
atvėrė kelią antrajai sąjungos 
plėtros į buvusią komunistinę 
Rytų Europą bangai. Abi Balka
nų valstybės įstos į ES, jei įgy
vendins sutar tas reformas. Do
kumente taip pat patvirtinama, 
kad kitų metų pradžioje pra
sidės stojimo derybos su Kroa
tija, tačiau priduriama, kad jos 
gali būti sustabdytos, jeigu ši 
respublika pažeis demokratijos 
ir įstatymų viršenybės princi
pus. EK trečiadienį taip pat re
komendavo Europos Sąjungai 
pradėti derybas su Turkija. 

MINSKAS 
JAV Kongreso Atstovų Rū

mų priimtas Aktas dėl demo
kratijos Baltarusijoje yra politi
nis spaudimas artėjant rinki
mams ir referendumui šalyje, 
trečiadienį pareiškė URM sek
retorius spaudai Andrėj Savi-
nych. J is pabrėžė, kad įstatymo 
projektas, numatant i s imtis 
ekonominių bausmių Baltarusi
jai, už kurį Atstovų Rūmai bal
savo vienbalsiai, yra griauna
mojo pobūdžio". JAV Atstovų 
Rūmų dokumente nurodyta, 
kad bausmės įvedamos nenu
statytam laikui iki tol, kol Bal
tarusijos valdžia įvykdys svar
bius reikalavimus sugrįžti prie 
demokratinio valdymo. 

įrodymų. CŽV padarė išvadą, 
kad A. M.al-Zarqawi kartkartė
mis gyveno Baghdad, bet kažin 
ar Irako vyriausybė davė jam 
oficialų leidimą gydytis sostinė
je, kaip teigė vasarą JAV prezi
dentas George W. Bush. CŽV 
nerado įrodymų, jog Saddam 
Hussein apskritai žinojo, kad A. 
M. al-Zarqawi yra Baghdad. 

AZIJA 

KABULAS 
Iki istorinių Afganistano 

prezidento rinkimų likus trims 
dienoms, dabartinis valstybės 
vadovas Hamid Karzai trečia
dienį paragino afganistaniečius 
pasekti su priešais kovojusių 
protėvių pavyzdžiu ir tapti did
vyriais, tačiau ne karo lauke, o 
prie balsavimo dėžių. Afganis
tano sostinėje kreipdamasis į 
maždaug 4,000 žmonių minią, 
H. Karzai, kuris tarp 18-os pre
tendentų laikomas realiausiu 
kandidatu laimėti rinkimus, 
teigė, jog būtų laimingesnis, jei 
žmonės balsuotų už kurį nors jo 
varžovą, negu iš viso neateitų 
balsuoti. H. Karzai kalbėjo ta
me pačiame stadione, kuriame 
per penkerius valdymo metus 
talibai viešai vykdydavo mirties 
bausmes nusikaltėliams. 

DIENA MALDAI UŽ POLITIKUS, 
ŽURNALISTUS 
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ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHTNGTON, D.C. 
CŽV nerado įrodymų, kad 

buvęs Irako vadovas Saddam 
Hussein suteikė prieglobstį vie
nam organizacijos „ai Qaeda" 
vadovų Abu Musab al-Zarqawi. 
nors tai tvirtino Baltieji rūmai. 
Pareigūnas , prašęs neskelbti 
savo pavardės, patvirtino televi
zijos kanalo „ABC Nevvs" pra
nešimą, jog CŽV pateikė ata
skaitą apie tai į Baltuosius rū
mus dar praėjusią savaitę. 
Drauge šal t inis pabrėžė, jog 
CŽV taip pat neturi ir priešingų 

BAGHDAD 
JAV ir Irako pajėgos trečia

dienį intensyvina jau antrą per 
vieną savaitę surengtą didelio 
masto puolimą vadinamajame 
sunitų trikampyje, esančiame į 
pietvakarius nuo Baghdad. I šį 
neramų regioną antradienį 
įžengė maždaug 3,000 JAV ir 
Irako karių, kurie kirto Eufrato 
upę ir užėmė vieną tiltą bei su
kilėlių stovyklą. Kariškių nuo
mone, šiuo tiltu dažnai naudojo
si sukilėliai, kurie Baghdad ra
jone rengdavo išpuolius arba ke
liaudavo Fallujah, laikomą 
svarbia sukilėlių priebėga. 

D. Cheney ir J. Edwards diskusijoje — daug asmeninės k r i t i kos 

Cleveland, Ohio, spalio 6 
d. (BNS/Reuters/„Chicago Tri
būne") — Viceprezidentas Diek 
Cheney ir demokratų senato
rius John Edwards antradienį 
per debatus negailėjo vienas ki
tam kritikos dėl Irako karo ir 
vienas kito veiksmų bei spren
dimų. 

Prezidento George W. Bush 
ir jo varžovo, demokratų senato
riaus J o h n Kerry pasir inkt i 
kandidatai į viceprezidentus to
liau tęsė savo viršininkų pra
ėjusią savaitę pradėtą temą ir 
ginčijosi dėl Irako karo bei JAV 
saugumo politikos. 

Iš esmės šis vienintelis kan
didatų į viceprezidentus tiesio
ginis susitikimas buvo skirtas 
ne tiek atkreipti dėmesį į jų pa
čių at l iktus darbus a r planuoja
mą veiklą, kiek į jų vadovų — 
prezidento G. W. Bush ir de
mokratų kandidato į preziden
tus J . Kerry — gerąsias savy
bes. 

J . Edwards kaltino D. Che
ney dėl to, kad jis nebuvo atvi
ras dėl Irako, o D. Cheney atkir
to, kad demokratai neturi suge
bėjimų vadovauti. 

„Ką padarėme Irake, buvo 
kaip tik tai , ką reikėjo padaryti, 
sakė D. Cheney, kuris tvirtino, 
jog karas Irake buvo lemiamas 
platesnio masto karo su teroriz
mu frontas. — Jei man reikėtų 
rekomenduoti tai da r kartą, re
komenduočiau laikytis tiksliai 
tokio paties veiksmų kurso". 

J . Edwards, North Carolina 
atstovaujantis senatorius, sakė, 
kad D. Cheney ir G. W. Bush ig
noruoja vis didėjantį chaosą Ira
ke i r nukreipia dėmesį nuo to
kių tarptaut inių grėsmių kaip 
branduolinės programos Irane 
ir Šiaurės Korėjoje. 

,,Pone viceprezidente, jūs 

vis dar nesate atviras Amerikos 
žmonėms", pasakė J. Edwards 
ir vėliau pridūrė: „Nemanau, 
kad šalis gali ištverti dar ket
verius tokios 'patirties' metus". 

Kandidatų į viceprezidentus 
debatai dažnai nublanksta prieš 
pagrindinius rinkimų kampa
nijų renginius, bet D. Cheney ir 
J. Edvvards susitikimas įgavo 
didesnę reikšmę dėl to, kad ke
lios visuomenės apklausos rodė 
rinkimų kovą darantis vis at
kaklesnę. 

Per debatus, kurie užtruko 
pusantros valandos, taip pat bu
vo kalbama vidaus politikos 
klausimais, be to, buvo daugiau 
asmeninės kritikos nei per pir
mąjį G. W. Bush ir J. Kerry susi
tikimą. D. Cheney ir J. Edvvards 
karštai ginčijosi dėl vienas kito 
poelgių, sprendimų ir darbo 
patirties. 

„Ilgas gyvenimo aprašymas 
nėra tolygus geriems sprendi
mams", sakė J. Edvvards vice
prezidentui, kuris ilgus metus 
ėjo valstybines pareigas. 

Tuo tarpu D. Cheney atkir
to: .Atvirai kalbant, jūsų duo
menys apie darbą Senate nėra 
labai ypatingi". 

D. Cheney teigimu, senato
riaus J. Edvvards lankomumo 
rodikliai yra vieni prasčiausių 
JAV Senato istorijoje, o dabar
tinį kandidatą į viceprezidentus 
jo gimtojo miesto laikraštis bu
vo pavadinęs „dingusiu senato
riumi". 

J. Edvvards į tai atsakė 
nusistebėjimu, esą kaip žmogus, 
balsavęs prieš „Meals on 
Wheels" programą, remiančią 
pagyvenusius žmones, prieš 
Nelson Mandela išlaisvinimą 
bei prieš Martin Luther Kmg 
dienos paskelbimą valstybine 
švente galįs abejoti kito žmo

gaus politine veikla. 
D. Cheney tvirtai gynė G. 

W. Bush administracijos veiks
mus Irake ir atmetė tvirtini-1 
mus, kad karo veiksmai klostėsi | 
blogai ar kad JAV neša pernelyg j 
sunkią naštą. 

J i s pakartojo kritiškus G. j 
W. Bush žodžius apie J. Kerry ir 
J. Edvvards, kad jie savo nuo
monę dėl Irako keičia pagal su
sidarantį politinį klimatą. 

„Jūs nesate patikimas Ira
ko klausimu dėl didžiulių ne
suderinamumų, kuriuos John 
Kerry ir jūs reiškėte dėl Irako", 
sakė D. Cheney. kuris taip pat 
pridūrė, jog J. Kerry nėra tinka
mas dirbti prezidento darbo. 

„Netikiu, kad jis turi savy
bių, kurias mums reikia matyti 
vyriausiojo kariuomenės vado 
asmenyje nes, remdamasis jo 
politinių sprendimų duomeni
mis, nemanau, kad jis vykdytų 
tokią griežtą politiką, kuri turi 
būti vykdoma, jei norime įveikti 
tuos teroristus", sakė j is . 

D. Cheney pakartojo savo 
argumentus, kad Irakas prieš 
karą teikė prieglobstį Abu Mu
sab ai Zarqawi, nors CŽV ata
skaitoje šiuo klausimu nebuvo 
pateikta jokių įtikinamų įrody
mų, ir kad Irakas buvo susijęs 
su „ai Qaeda". 

„Pone viceprezidente, nėra 
ryšio tarp rugsėjo 11-osios ata
kų ir Saddam Hussein", pareiš
kė J. Edvvards. 

Iš karto po debatų atliktų 
apklausų rezultatai' yra prieš
taringi.'',ABC Nevvs" apklausa 
parode, kad D. Cheney geriau 
įvertino 43 proc. amerikiečių, o 
J. Edvvards — 35 proc., tačiau 
..Fox Nevvs" pranešė, kad North 
Carolina senatorių palaikė 53 
proc apklaustiŲu. o viceprezi
dente — 46 prorerst.ai. 

KUN. ROBERTAS GRIGAS 

Šiluva, 2004 m. rugsėjo 
14 d. Šv. K r y ž i a u s išaukšt i 
n imo šven t ė 

Simboliška, kad Šiluvos 
atlaidų diena, paskirta maldai 
už politikus, valdininkus ir žur
nalistus, šiemet sutampa su 
liturgine Šv. Kryžiaus išaukš
tinimo švente. Žmonijos ir ypač 
Lietuvos pat i r t is neleidžia 
abejoti, kad valdžios ir viešu
mos veikėjai gali tapti vi
suomenei skaudžiu kryžiumi. 
Tačiau, nors šiais nusivylimo 
apskritai bet kokia valdžia ir 
politika laikais jums ir sunku 
būtų patikėti, jie gali būti ir 
visuomenės palaima. Katali
kybės garbei reikia pasakyti, 
kad II pasaulinio karo nusiaub
tą Europą iš suirutės išvedė ir 
šiuolaikinės jos demokratijos 
bei gerovės pagrindus padėjo 
kaip tik sąžiningi, bendrojo 
gėrio rūpesčiui atsidėję kata
likai politikai — vokiečių 
Konrad Adenauer, prancūzų 
Robert Šuman, italų Alcide de 
Gasperi. Neabejotina, kad į 
valdžios postus išrinkti kilnūs, 
krikščioniška sąžine besi
vadovaujantys asmenys gali 
daug pasidarbuoti kuriant 
teisingesnę, prigimtinį žmogaus 
orumą atitinkančią valstybės 
tvarką. Todėl mūsų, tikinčiųjų, 
malda ir realios pastangos turi 
būti veikliai ir atsakingai 
nukreiptos į tai, kad į valdžios 
postus patektų garbingi, 
pasitikėjimo verti visuomenės 
atstovai. 

Kai mes, jūsų kunigai, vie
šai užsimename apie pilietines 
pareigas, neretai iš tam tikrų 
partinių ideologinių sluok
snių pasigirsta nepatenkintas 
murmėjimas ir priekaištai, kad 
dvasininkai esą „neteisėtai 
kišasi į politiką ir skaldo, kirši
na žmones". Draudimai Baž
nyčiai pasisakyti apie kurią 
nors gyvenimo sritį yra nesą
žiningi. Visa, kas veikia ti
kinčiųjų dvasinį gyvenimą, jų 
ryšį su Dievu, jų moralę — yra 
Bažnyčios kompetencija, Išga
nytojo jai pavesta mokyti, 
įspėti, apsaugoti. Čia ir šeimos 
moralė, švietimas, socialinis 
teisingumas — taip pat ir poli
tika (graik. „polis" — „miestas" 
— bendrųjų reikalų tvarky
mas; taip j is neišvengiamai 
veikia krikščionų dorą ir todėl 
yra Bažnyčios veiklos sritis). 
Tiesa, nereikia maišyti Dan
gaus karalystės ir žemės kara
lystės — pirminis Bažnyčios 
uždavinys yra skelbti ir kurti 
sielose dvasinį gyvenimą. Ta
čiau ten, kur politikų veiksmai 
gresia bendrajam visuomenės, 
tautų gėriui — Bažnyčios pa
reiga, anot apaštalo Pauliaus, 
įspėti, barti, mokyti. Ji tai darė 
praeityje, daro šiandien ir darys 
rytoj — patinka tai suintere
suotiems asmenims ir grupuo
tėms, ar nepatinka. 

Tikinčiųjų sąžinės prievolė 
gerai atsirinkti politikus, ren
kamus bendrųjų reikalų tvar
kyti. Kriterijai: 1. koks yra jų 
pačių asmeninis gyvenimas, 
garbingumas, Dekalogo normų 
laikymasis (išsiskyrę, ar susi
dėję, ar su kelinta žmona — 
vyru gyvena — tai šį tą pasako 
apie žmogaus vertybes, kokias 
jis diegs valstybėje); 2. kokia iki 
šiol buvo jų politinė veikla — 
palaikė ar nepalaikė antikrikš-
čioniškus įstatymus, įsivėlę į 
korupcijos skandalus ar ne, 
kaip gynė socialinį teisingumą, 
kaip saugojo Lietuvos neprik
lausomybę — pavyzdžiui, Ka
liningrado (Karaliaučiaus) ka
rinio tranzito klausimu; ką gero 
nuveikė Lietuvai per savo ka
denciją — tegul įrodo, parodo, 
pagrindžia; drįskite, tardykite 
juos, ne jūs jiems atskaitingi, o 
jie jums , j ū s juos renkate, 
savotiškai samdote tiems 
keliems metams bendrųjų rei
kalų tvarkymui parlamente ' 
Šiuo atveju visai tinka Vakaru 
ekonomikos — komercijos 
neginčijamas dėsnis — „klien
tas visada teisus". ' 

P,>i\r:nk::-i(' JAV k^r,st:*u-

cijos ir totalitarinių režimų 
įstatymų pagrindinį skirtumą: 
pastaruosiuose visas teises pi
liečiams, kaip malonę, suteikia 
vyriausybės ( ir, vadinasi, gali 
kuomet panorėjusios, atimti); 
JAV konstitucija pripažįsta, 
kad „žmogus apdovanotas 
(Kūrėjo) progimtinėmis teisė
mis, ir kiekvienos valdžios prie
dermė šias teises tiktai garan
tuoti. Reikalaukime, kad mūsų 
valdžion išrinktieji laikytųsi 
tokio piliečių laisvę ir orumą 
gerbiančio, iš esmės krikščio
niško požiūrio; 3. ištirkime, ko
kios kandidatų pažiūros į ka
talikams bei padoriems pilie
čiams svarbius sveikos, mora
lios visuomenės kūrimo klausi
mus (alkoholio — kvaišalų kon
trolę, abortų įteisinimą, prosti
tucijos įteisinimą, pornografijos 
ar apskritai demoralizuojančios 
spaudos, TV laidų platinimą — 
matote, kaip tiesiogiai tų ryt
dienos par lamentarų veikla 
liečia, jau rytoj gali lemti jūsų 
visų, jūsų vaikų ir anūkų ateitį, 
formuoti Lietuvos dvasinį 
veidą). Todėl — gerai per krikš
čioniškos sąžinės sietą perkra
tyti, ką renkame į Seimą, gal 
net sutart is su jais priešrinki
minėje kampanijoje pasirašyti, 
su konkrečiais punktais , pa
vyzdžiui: „Mes jus remsime, 
jeigu jūs , išrinktas į Seimą, 
palaikysite tai, ir tai , ir tai..." 

Dar vienas ypatingas neri
mas, iškylantis j a u kelintoje 
atkurtosios nepriklausomos 
Lietuvos rinkiminėje kampani
joje, yra keistas, sunkiai paaiš
kinamas taut inės savisaugos 
jausmo nebuvimas. Geriausia 
to liguisto imlumo buvusios 
metropolijos, Rusijos, įtakoms 
ir na ivaus , avansu rodomo 
patiklumo gelbėtojams iš Rytų 
iliustracija yra dabartinis per
galingas „Archangelsko parti
jos" ir jos vadovo Viktoro 
Uspaskich žygis į populiarumo 
viršūnes. Ar galite įsivaizduoti, 
kad išeivis iš JAV pokariniame 
Vietname arba vokietis po karo 
Prancūzijoje ar Izraelyje nei iš 
šio, nei iš to staiga taptų 
rinkimų kampanijos favoritu ir 
pretenduotų į aukščiausius 
valdžios postus? O mes? Ar 
mažiau nuo Rytų imperijos 
(nūnai grėsmingai atnauji
namos) nukentėjome? Ne todėl 
priekaiš tauju, kad tas vadovas 
rusas — Lietuvoje visada 
visiems buvo vietos, tiek rusai, 
tiek lenkai, tiek žydai ar toto
riai turėjo savo mokyklas, spau
dą, lygias teises, galėjo nekliu
domi vystyti savo kultūrą ir 
niekas nebuvo ir nėra diskri
minuojamas dėl savo religijos 
ar tautybės. Reikia susirūpinti 
dėl to, kad tasai vadas jau 
dabar daro savo „tvarką", žada 
keisti nusistovėjusią Lietuvos 
politinę sistemą ir nėra jokių 
garantijų, kad, įgijęs daugiau 
galių, nesuks valstybės ienų 
Kremliaus link. Nemažos dalies 
mūsų rinkėjų, jo simpatikų, 
laikysena primena tragiko
mišką vaizdelį, aprašytą būtent 
rusų literatūroje — kaip į savo 
dvarą grįžęs ponas randa išsi
rikiavusius prie kelio baudžiau
ninkus, kažkuo jam nusikaltu
sius. Ponas geras, jis norėtų 
kaimiečių pasigailėti, bet tie 
reikalaute reikalauja, maldaute 
maldauja: „Uždrožk, pone, 
uždrožk (bizūnu)!" Nejaugi tei
sus režisierius Jonas Jurašas , 
kuris, sovietų anuomet išvary
tas į Vakarus, viename interviu 
Amerikos lietuvių spaudai, 
vertindamas daugelio tautiečių 
pataikavimą okupantams, 
skausmingai teigė (cituoju iš 
atminties): „Skundžiamės, kad 
mus persekiojo, engė, spaudą 
draudė, sukilimus malšino — 
bet gal dar per mažai mus toji 
svetima baudžiava plakė, kad 
toks gajus troškimas įsitei-
kinėti, lankstytis, vadinamųjų 
galingųjų malonės ieškoti?..." 
Juk kviesdami valdyti „Archan
gelsko gelbėtoją", taip radikali
ai atsisakome savigarbos, kaip 
žmogus, gaspadorius, kuris 
sakytų kaimynui: „Štai t au 
mano namai, žmona, vaikai. 

A t A 
DANUTĖ LORETA 
MAČIUKEVIČIŪTĖ 

Mirė 2004 m. spalio 3 d., Dayton, OH, Miami Valley 
ligoninėje. 

Gimė 1962 m. kovo 27 d., Waukegan, IL. Baigė Uni-
versity of Illinois, Champaign, įgydama kompiuterių 
mokslų bakalaurą. 20 metų dirbo NCR Corporation, Day
ton, OH. VVaukegane, kol buvo jaunesnė, priklausė Šv. 
Baltramiejaus parapijai ir bažnytiniam chorui. Taip pat 
buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Waukegan/Lake 
County apylinkės narė. 

Nuliūdę liko: tėvai Anatolijus-ir Irena Maciukevičiai; 
brolis Vitas su žmona Sonia; dėdė (ir taip pat jos 
krikštatėvis) Aleksas ir teta Liolyda Šukiai; krikštamotė 
Rabeka Stanulis; draugė Denise Shew su jos dukromis 
Sara ir Stacey bei kiti giminės, gyvenantys Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

A.a. Danutė bus pašarvota šeštadienį, spalio 9 d., nuo 
10:30 vai. ryto Peterson & Pach laidojimo namuose, 408 
N. Sheridan Road, Waukegan, Illinois (tel. 847-623-0495). 
Religinės apeigos įvyks 12 vai, po kurių velionė bus palai
dota Ascension kapinėse, Libertyville, IL. Atsisveikinimas 
su kolegomis ir draugais taip pat įvyks spalio 6 d., Day
ton, OH. 

Vietoj gėlių, prašom aukoti „Vaikų viltis" fondui ar 
Mišioms. 

Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi š e ima 

Mylimas vyras, tėvas ir senelis bei atsidavęs katalikas 

A t A 
ANTANAS P. GIEDRAITIS 

Mirė 2004 m. spalio 5 d., sulaukęs garbaus 95 metų 
amžiaus. 

Gimė ir gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Alvina (Benaitis); dukros Anita 

Nambo su sužadėtiniu Richard Postillion, Marie Hazen 
su vyru Riek, Simonetta Pacek su vyru Leonard, Patricia 
Giedraitis bei sūnus Antanas Giedraitis su žmona Carol. 
Liūdi daug sūnėnų ir dukterėčių bei kiti artimieji ir gi
minės. ' 

A.a. Antanas buvo a.a. Bernadette tėvas. 
Velionis buvo Antro pasaulinio karo veteranas, Švč. 

Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios bei daugelio kitų 
Chicago bei RI, NJ ir IN bažnyčių vargonininkas. Muzika 
buvo jo gyvenimas. A.a. Antanas buvo uolus ir nuostabus 
daugelio lietuviškų renginių ir koncertų organizatorius, 
dirbo mokytoju Chicago katalikiškose mokyklose, buvo 
Amerikos Lietuvių Muzikų sąjungos prezidentas, pri
klausė Don Varnas American Legion bei Lietuvos Vy
čiams 112 kuopai. 

A.a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, spalio 8 d. 
nuo 1 vai. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidotuvių na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby 
Rd.). 

Laidotuvių rytą, šeštadienį, spalio 9 d. visus prašome 
susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 
nuo 9:30 v.r. iki 10:30 vai. r. bus galima atsisveikinti su 
a.a. Antanu ir 10:30 vai. r. bus laikomos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuner alhomes. com 

PADĖKA 
A t A 

MAGDALENA KUDIRKA 
Mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė, Teta, 

užbaigė savo žemišką kelionę 2004 m. rugsėjo 9 d. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. R. Adomavičiui už lan

kymą namuose, už maldas koplyčioje, už atnašautas šv. 
Mišias ir palydėjimą į kapines, J. ir R. Grabliauskams už 
giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, už šv. 
Mišių aukas, gėles ir aukas organizacijoms Mamytės var
du, už pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

L iūdin t i šeima 

šeimos biudžetas — imk ir 
tvarkyk, valdyk, kaip išmanai, 
nes pats esu visiškai nevykėlis 
ir nieko nesugebu". Noriu tu
rėti viltį, kad Lietuvoje atsiras 
pakankamai laisvę mylinčių 
piliečių, kurie tokiam savigar
bos atsisakymui dar nepasirengę. 

Už orią ir savarankišką sa
vo tautos ateitį, už Lietuvos lais
vės — didžiulės Dievo dovanos 
— išsaugojimą esame atsakingi 
ir kaip krikščionys. Buvęs Si

čius, Kauno arkivyskupas — 
taigi katalikams svarbesnis au
toritetas už politikos vadus ir 
partijas — paragino iki rinkimų 
kalbėti rožančių, kad Dievas 
padėtų mums atsakingai pasi
rinkti, kad apsaugotų Lietuvą 
nuo reokupacijos. Dirbkime 
savo aplinkoje kiek suprantame 
ir galime, kad sustabdytume šj 
pavojų. Ir melskime Dangų dar 
vieno stebuklo — Lietuvos 
laisvės išsaugojimo 

ka i i nvv Š IE i T K i ' V : 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO JAUNIMO RŪMAI 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį, 12:30 v.p.p. PLC 
Lemonte, LF salėje. Progra
moje: premijų teikimas, sveiki
nimai ir koncertas. Norintieji 
dalyvauti vaišėse po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalaitę tel. 630-243-6302. 

JAUNIMO CENTRO ČIURLIONIO 
galerijoje vyksta „Keturių 
dailininkų paroda" (Lietuva — 
New York). Paroda tęsis iki 
spalio 10 d. Parodoje dalyvauja 
žinoma Lietuvoje grafikė bei 
knygų iliustratorė Irena Dauk
šaitė - Guobienė ir trys jauni 
dailininkai: Gintaras Meš
kauskas, Virginijus Poškus ir 
Sigitas Staniūnas. Kas dar 
nematėte šios parodos, kvie
čiame ją aplankyti. 

KUNIGAS ANTANAS BANIULIS, S J, 
Jėzuitų bažnyčios ekonomas, 
laikys šv. Mišias Jaunimo cen
tro koplyčioje spalio 10 d., sek
madienį, 10:30 v.r. Po šv. Mišių 
kavinėje kun. Antanas Baniu
lis, SJ, kalbės- apie Jėzuitų veik
lą Vilniaus bei Kauno jėzuitų 
gimnazijose ir Lietuvos jėzuitų 
provincijoje. Rita Šakenienė 
gamins karštus pietus. Malo
niai kviečiame ir laukiame visų. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numatyti iš
kilmingi pietūs atšaukiami, nes 
tą dieną PLC ruošia madų parodą. 

PALAIMINTOJO JURGIO MATU
LAIČIO lietuvių katalikų misijo
je, įsikūrusioje PLC, Lemonte, 
2005 metams bus galima už
prašyti Mišias nuo spalio 10 
dienos. Norintieji užprašyti 
daugiau Mišių, ateikite su 
sąrašu. 

ČIKAGOS GEN. T. DAUKANTO 
jūrų šaulių tradicinė „Rudens 
puota" įvyks lapkričio 20 d. 
Šaulių namuose. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
64-asis metinis suvažiavimas 
vyks lapkričio 6 dieną, šešta
dienį, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL. Suvažiavimo metu 
bus apžvelgti atlikti darbai, 
vyks svarstymai ir bus patvir
tinti ateities veiklos uždaviniai. 
Daugiau informacijos prašome 
teirautis ALT-o raštinėje tele
fonu 773-735-6677. 

NETEKTIES ATVEJU, kai reika
linga dvasinė parama, kreip
kitės į Madge tel. 708-354-7211. 
Čikagos vyskupija periodiškai 
organizuoja susikaupimo die
nas, padedančias įveikti skaus
mą ir atgauti ramybę. Kvie
čiame dalyvauti lapkričio 6 ir 7 
dienomis Bishop Lane Retreat, 
Rockford, IL, ir lapkričio 13 bei 
14 dienomis St. Chas Ctr., 
Romeoville, IL. 

ČIKAGOS POLICIJOS departa
mentas skelbia naujų policijos 
pareigūnų priėmimą. Regis
tracija vyksta iki spalio 9 d. 
Daley College, 7500 S. Pulaski 
Road: Olive-Harvey College, 
10001 S. Woodlawn Ave.; 
Harold Washington College, 30 
E. Lake St; Wright College, 
4300 N Narragansett ave. ir 
Malcolm X. Collegge, 1900 W. 
Van Buren St. Policijos pa
reigūno egzaminas vyks lap
kričio 20 d. Registruojami 21 -
40 metų asmenys, turintys 
Amerikos pilietybę arba žalią 
kortelę Čikagos policijos depar
tamentas atviras visoms tauty
bėms bei rasėms. Platesnės 

informacijos teiraukitės tele
fonu 312-745-5960 arba apsi
lankykite internetiniame pus
lapyje www.cityofchicago.org 

TRADICINIS JAV LB Waukegan/ 
Lake County apylinkės Rudens 
balius, kurio tema „Kipšelio 
rojus" šiemet yra rengiamas 
spalio 16 d., 7 v.v. - 1 v.r. 
Crowne Plaza Chicago North 
Shore pokylių salėje, 510 E. 
Route 83, Mundelein, IL 60060. 
Visą vakarą šokių muziką gros 
brolių Švabų ansamblis . Va
karienė prasidės 8 v.v., iki jos 
galėsite vaišintis kokteil iais. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto iki spalio 9 d., siunčiant 
čekį „Lithuanian American 
Comunity" vardu, Elenai Ska-
lišienei, 119 Sheridan Court, 
Waukegan, IL 60085, tel. 847-
623-7927. Maloniai kviečiame 
jus ir jūsų draugus dalyvauti 
tradiciniame Rudens pokylyje. 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
sąjungos Čikagos skyr iaus 
valdyba praneša, kad spalio 9 
dienos proga, š.m. spalio 10 d., 
sekmadienį, 10:30 v.r. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už kovojusius 
ir žuvusius dėl sostinės 
Vilniaus ir Mirusių skyriaus 
narius. Prašome dalyvauti ir 
kartu pasimelsti. Informacijos 
teiraukitės telefonu 713-581-
2942, kvieskite Vandą Gas
paras. 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais. 

XI TEATRO FESTIVALIS įvyks 
lapkričio 26 - 28 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje. J au 
užsiregistravo Los Angeles 
Dramos sambūris, Čikagos 
„Žaltvykslės" ir Hamiltono 
„Aukuro" teatrai. Laukiame ir 
kitų teatrų, kurie dar nespėjo 
pranešti apie savo dalyvavimą. 
Prašome skambinti LB Kul
tūros tarybai telefonu 708-562-
1448. Teatro festivalis bus pas
kutinis šių metų didelis kultūri
nis įvykis. Tai mūsų išeivijos 
šviesuolių, kurie dega meile sce
nai, savo kraštui, papročiams, 
kalbai ir gyvenimui. 

ROBERT DŪDA IR GINGER 
HOUGHTON, Lietuvos vaikų 
globos būrelio rytinio JAV 
pakraščio atstovai, atvyksta į 
Čikagą. Sekmadienį, spalio 24 
d., 12:30 v.p.p. (po 11 v.r. 
šv.Mišių) PLC „Bočių menėje" 
jie skaitys pranešimą apie jų 
ilgametę veiklą Lietuvos labui 
„Saulutė visus kviečia į šį susi
tikimą su žmonėmis, kurių 
dėka į labdaringą veiklą Lie
tuvai įsitraukė amerikiečiai, 
anksčiau net nežinoję, kad toks 
kraštas yra. „Saulutė" nuošir
džiai kviečia visus dalyvauti ir 
savo apsilankymu j iems pa
dėkoti. 

ŠĮ SAVAITGALĮ, spalio 8, 9 ir 10 
dienomis, vyks „Harvest Days" 
rudens šventė Union Pier, 
Michigan. Šeštadienį, spalio 9 
d., nuo 12:00 v.p.p. iki 5 v.v. 
arkliai norinčiuosius vežios 
šieno pilname vežime. Bilietus 
galite įsigyti „Milda's Corner 
Market", 9901 Towline Rd., 
Union Pier. Arkliai iškeliaus 
kas valandą iš kitapus gatvės 
nuo „Milda's Corner Market". 
Daugiau informacijos galite 
gauti paskambinę telefonu 269-
469-9880 arba parašę e-paštu 
mildaOtriton net 

Lietuviškas posakis: žiūri į 
knygą, matai špygą. Pa
našiai ir su PLC Jaunimo 

rūmų projektu. Žiūrime į pra
dinius braižinius, apie juos 
mums aiškina, o mes rašome tą, 
ko nematome. 

Tad norime Jums , mieli 
PLC nariai ir lietuvių visuo
mene, raštu pristatyti, kas yra 
planuojama pastatyti. Žinoma, 
su Jūsų pritarimu. 

Priestatas planuojamas 
statyti prie šiaurinės pastato 
sienos į Rytus nuo, „Bočių me
nės" ir privačių butų sparno 
sienos. Planuojamas maždaug 
12,760 kvadratinių pėdų pries
tatas (116 x 110 pėdų). Jame 
tilps aukšta 9,000 kvadratinių 
pėdų sporto salė, 1,440 kvadra
tinių pėdų scena (48 x 30 pėdų) 
ir sandėliai, bei aktoriams kam
barys. Tarp šio priestato ir pri-
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vačių butų sparno planuojama 
vieno aukšto, apie 2,000 kva
dratinių pėdų, pastatėl is . J ame 
tilps prausyklos, sport ininkams 
— persirengimo kambar ia i , ir 
prieangis — įėjimui į „Bočių 
menę" ir Fondo sa lę . „Bočių 
menė" nebus sumažinta . 

Nors planuojami patys rū
mai bus bent tokio pa t aukščio 
kaip ir dabart inis centro pas
t a t a s , bet nebus aukš t e sn i s 
negu privačių b u t ų spa rnas . 
Kadangi min imas pas ta tė l i s 
bus tik vieno aukš to , tai nei 
vienas pr iva taus buto langas 
nebus užblokuotas, ir gyvento
jai n e p r a r a s nei mažiausio 

saulės spindulėlio. Taip pat 
nebus užblokuotas nei vienas 
„Bočių menės" langas. 

Deja, neįmanoma išvengti 
neužblokavus 3 klasių langų. 
Valdžia reikalauja, kad klasės 
turi turėt i pakankamai šviesos 
ir ventiliacijos. Šie reikalavimai 
bus patenkinti . 

Prie „Bočių menės" aikštė 
automobiliams, deja, turės su
mažėti . Miestelis reikalauja, 
kad centrui reikėtų apie 90 
vietų automobiliams. Tas leng
vai pasiekiama, nepabloginant 
centro pievų vaizdo. Dalis tų 90 
vietų bus t a r p dabar esamo 
metalinio garažo ir Bažnyčios. 

Prie centro dar yra vietos. Butų 
savininkams bus įrengta atski
ra vieta automobiliams. Viskas 
yra apskaičiuota ir numatyta 
dabartinėje centro praplėtimo 
sąmatoje. 

Tikimės, kad dabar viskas 
bus aiškiau ir, kad ateinan
čiame PLC narių suvažiavime 
2004 metų spalio 23 dieną pri
tars i te šiam PLC praplėtimo 
projektui. Jei turite klausimų, 
prašome kreiptis į Jaunimo 
rūmų komiteto narius ar centro 
raštinę. 

PLC informaci ja 

MARIJA REMIENE „SEKLYČIOJE / / 

„Patys geriausi kultūros 
renginiai yra suorganizuoti 
darbščiosios bitelės Marijos Re
inienės" — ta ip „Seklyčios" 
trečiadienio popiečių dalyviams 
jų renginių vadovų Elena 
Sirutienė pristatė Mariją Re
inienę, visiems žinomą JAV 
Lietuvių bendruomenės veikė
ją-

Tačiau šį kartą Marija Re-
mienė kalbėjo ne apie kultūros 
renginius bei jų organizavimą, 
bet apie spaudą. Ji pasakė, kad 
„kai Lietuvoje spauda buvo 
uždrausta 50 m., tuo metu Ame
rikoje lietuviai rašė, spausdino, 
siuntė knygas ir kt. spaudą į 
Lietuvą. Tam ypač pasitarnavo 
seniausias ir vienintelis dien
raštis ne tik JAV, bet ir visame 
pasaulyje, 'Draugas'". 

Šiais metais minima ypatin
ga „Draugo" devyniasdešimt 
penkerių metų sukaktis, kas 
suteikia progą pamatyti, kas 
nuveikta, aptar t i nesėkmes, 
taisyti klaidas. 

1909 m. gegužės mėn. lietu
viai kunigai ryžosi pradėti leisti 
lietuvišką laikraštį „Draugas". 
Tais pačiais metais liepos 12 d. 
pasirodė pirmas numeris. 

1912 m. „Draugas" buvo 
perkeltas į Čikagą, kur buvo 
didesnis lietuvių telkinys. Tų 
metų lapkričio mėn. dienraščio 
leidimą perėmė vienuoliai mari
jonai. 

1927 m. laikraščio leidybą 

perėmė pasauliečiai. Redak
toriumi paskir tas Leonardas 
Šimutis „Draugui" vadovavo 
keturiasdešimt vienerius me
tus. 

1968—1990 m. „Draugo" 
redaktoriumi buvo kun. mari
jonas Pranas Garšva. 

Nuo 1991 metų iki šiol 
„Draugo" vyr. redaktorė yra 
Danutė Bindokienė, apie kurią 
„Seklyčios" popiečių lankyto
jams Marija Remienė pasakė 
daug šiltų žodžių, įvardindama 
ją kaip atsidavusią šiam 
laikraščiui darbštuolę. 

Ilgus metus „Draugui" 
vadovavo vyrai (kunigai ir 
pasauliečiai). Marija Remienė 
buvo pirmoji moteris, kurią 
įsileido laikraščio leidėjai. 

Kadangi „Draugui" nuo pat 
įkūrimo vadovavo vien vyrai, 
buvo kiek „sausokas", „liečian
tis" skaitytojų protą, kai kam 
atrodydavęs net neįdomus. 

Isileisdamas moteris, „Drau
gas" įgavo moteriškumo bruožų. 
Dabar jame randama peno ne 
tik protui, bet ir sielai. 

Gerai, kad „Draugas" ven
gia žiauriausios gyvenimo pusės 
(smurto, prievartavimų, va
gysčių) smulkmeniško- atpasa
kojimo vaizdų, kurie vien iš 
nuogirdų audrina žmogaus 
jausmus. O jei dar kiekviename 
laikraštyje rastume vaizdingus 
jų aprašymus, jie ilgam sujauk
tų dvasinę pusiausvyrą. Tik 

džiaugtis re ikia , k a d tu r ime 
„Draugą", apsaugant į mus nuo 
to. 

Kiek dabar m u s pasiekia 
spaudos, kur su pasimėgavimu 
perpasakojamos pačios blogiau
sios (kar ta i s net p r idedant 
nebūtų dalykų), žinios iš Lie
tuvos gyvenimo, pa ty s inty
miausi žmogaus gyvenimo 
momentai. Ar to m u m s reikia? 
Gal taip, gal ne. Tačiau manau, 
kad spauda vaizduotų daugiau 
gėrio, grožio, daugiau paliestų 
žmogiškuosius j a u s m u s , tau
rindama žmogų, tai ir to blogio 
būtų mažiau. Į blogį linkusiems 
nebūtų iš ko pasimokyti. Pers
kaitęs apie gėrio kūr imą mūsų 
aplinkoje ne re t a s pamąs ty tų 
apie tai, ką pats galėtų padaryti 
dar geriau, išradingiau. Blogio 
vaizdingas aprašymas spaudoje 
sudaro sąlygas žmogaus blogo
sios pusės kūrybingam pritaiky
mui gyvenime, neduodamas ga
limybės tobulėti dvasiškai . J au 
vien bjaurėj imasis ir ypač 
smerk imas ne ig iamai veikia 
žmogų ir jo aplinką. 

Spaudos laisvė yra geras 
įrankis žmogui išreikšti save. 
Gaila, kad pasitaiko tą laisvę 
naudojančių kitų žmonių ar net 
tautos juodinimui. Dažnas tą 
daro net ne sus imąs tydamas , 
kad juodina pats save, parodo 
savo prigimties juodąją pusę. 

Malonu matyti , kad „Drau
gas" ne į s i l e i sdamas tokių 

straipsnių į savo puslapius, jų 
vietą užleidžia atgaivos kam
peliams, kur iuos perskaičius, 
sielą lyg balzamu patepa. Jų 
lauki, su malonumu skaitai ir 
niekada nepagalvoji, kad tai 
lengvo tu r in io menkaverčiai 
rašiniai. J ie ta ip reikalingi žmo
gaus pr ig imt ies pusiausvyrai 
palaikyti. Ačiū „Draugui" už tai. 
Pal inkėkime j a m tokių per
liukų pateikti mums daugiau. 
Manau, niekas to nepavadintų 
„pataikavimu miniai", o jei ir 
taip, nieko blogo neatsitiks, jei 
„Draugas" t ruput į pasigerins 
savo draugams, remiantiems jį. 
Draugystė yra vertinga tik tada, 
kai ji abipusė. 

Dar reikėtų padėkoti tam, 
kas šį dienrašt į pavadino 
„Draugu". Gal dėl to jis ir gyvuo
ja taip ilgai, ir dirba vaisingai, 
kad yra visų draugas. 

Nesvarbu, kad „Draugui" 
95-eri , tačiau tai dar ne se
natvė. Anot Marijos Remienės, 
nėra abejonės, kad dienraščio 
kelias yra prasmingas, garbin
gas. J i s eina per keturias kar
tas. Jo dėka suklestėjo lietuvių 
veikla, kul tūra . Šalia „Draugo" 
išleista daugybė knygų ir kitų 
leidinių, taip pat ir žurnalas 
„Pensininkas", kuris dabar ypač 
pasikeitęs ir tapo įdomesniu. 
Savoji raš t i ja vienija ypač 
užsienyje gyvenančius. Tačiau 
nemalonūs faktai — lietuvių 
išeivijos veikla mažėja. Tai liū

dina, nes nevisada sulaukiama 
pakaitalo. 

Apsunkina pašto patarnavi
mai, kurie kainuoja brangiai, 
bet nevisada atliekami sąži
ningai — spauda pavėluotai 
pristatoma ne tik tolimuosiuose 
JAV rajonuose, bet ir Čikagoje, 
bei jos apylinkėse. Kai skaityto
jas laikraščio negauna laiku, 
nenori prenumeruoti. Finansai 
mažėja retėjant skaitytojų gre
toms. Trūksta rašančiųjų. 

Įvairiais būdais ieškoma 
pagalbos: rengiami koncertai, 
piknikai, loterijos, pokyliai 
(paskutinysis vyks spalio 10 d.). 
Būsimajame pokylyje dalyvaus 
Antanas Aurelijus Mockus, 
Kolumbijos žymus veikėjas, 
buvęs Bogotos meras, būsimasis 
kandidatas į Kolumbijos prezi
dentus. 

Tačiau anot Marijos Remie
nės, pagrindinis „Draugo" rėmė
jas yra Draugo fondas, įkurtas 
prieš gerą dešimtmetį kun. ma
rijono Viktoro Rimšelio sumany
mu. 

Kokius bepatirtų nepritek
lius, „Draugas" gyvuoja ir džiu
gina mus savo apsilankymu. 

Pabaigai Marija Remienė, 
„Draugo" Leidėjų tarybos direk
torė ir valdybos pirmininkė, 
išreiškė viltį, kad „Draugas" 
gyvuos dar ilgus metus, ko mes 
ir linkime jo garbingos sukak
ties proga. 

L. E in ik i enė 
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Spalis — BALF-o mėnuo. 
Spalio 2 - 3 d. prie Švč. 
Mergelės Marijos gimimo 
parapijos buvo išdalinti voke
liai BALF-o rinkliavai. Pra
šome grąžinti vokeliui su 
aukomis spalio 9 - 10 d. Mes 
nuoširdžiai dėkojame už jūsų 
dosnumą. 

Ar žinote, kad dėka ge
radarių aukų >r savanorių 
veikėjų, BALF-as gyvuoja jau 
60 metų? Nuotraukoje užfik
suota, kaip BALF-ui buvo 
renkamos aukos Čikagoje 
prieš 49 metus. Neseniai iš 
Vokietijos pabėgėlių stovyk
los atvykę Bičiūnų Šeimos 
vaikai tapo BALF-o ta;k: 
ninkais, rinkdami ^uku prie 
senoje* „Draugo" pastato, 23 
Place ir Oaklcy St. Viduryje su 
aukų dėžele stovi Gražį H 
Bičiūnaitė-Santoski. auk'>t<>,rf, 
(iš kaires) - Paulius. Dalia, 

Skelbimai 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto , tačiau skelbtis 

laikraštyje brangiai kainuoja7 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų 

skelbimą išspausdins 
nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 773 5 8 5 9 5 0 0 ar užsukti i 

DRAUGO administracija 
adresu 4 5 4 5 W. 61 St.. 

Chicago, IL 60629. 

N a m a m s p i r k t i paskolos 
; : ;^da~0'= maža i? m^nos: 

Tu:-;s imnkf'nmai;. ir prieina
mai.- nufičimčiais Kreipkite ; 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k Road. 
Tel . <773> 847-7747 

i 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės mi
nutės nutrupa. O kaip su ben
drovėmis, kurių centrinės net 
ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai pras
tas internetinio tipo, o ne tele
foninis ryšys. Protingas vartoto
jas renkasi amerikiečių firmą 
(įst. 1993 m.) LITCOM. Į Lietu
vą iš namų ar mobilaus telefono 
TIK 119 et., o JAV — 4,9 et. 
Jokių mėnesinių mokesčių, 
jokių papildomų kodų. Išklotinę 
įraur.aU' su savo v;etme sąskai-
*a Reerist.r;iokitės l ietuviškai 
70»-3>>6-••J'I'S. Taupyki te ftian-
Ą-A- su LiTr.mr Dr.-^-o-
Tkn;n:s L'ii.ioja tik w ; ; : a s 
klientams! 

http://www.cityofchicago.org

