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Šiame 
numeryje: 
Dr. Jonas Adomavičius 
stengiasi padėti tiems, 
kuriuos kankina nemiga; 
Petras Petrutis: tarp 
mūsų kalbant... 

2psl. 

Stasė Semėnienė 
vedamajame sako, kad 
Čikagos Lietuvių 
Moterų klubas vis dar 
laikosi šūkio „Gyvenimo 
prasmę sudaro ne tai, 
ką gauni, bet ką duodi; 
Ignas Medžiukas: 
Lietuvos jaunimui 
vykstant laimės ieškoti. 

3psl. 

Veikiančios parapijos 
neuždaromos, teigia 
vysk. Paulius Baltakis. 

4 psl. 

Spalis - BALFo mėnuo; 
ALTas V. Landsbergio 
priėmimą surengė 
Čikagos miesto centre. 

6psl. 

Sportas 
* Čeki jos O s t r a v o s 

mies te vykus iose Tarptauti
nės sportinių šokių federaci
jos (IDSF) pasaulio varžybose 
pirmąją vietą klasikiniuose 
šokiuose tarp 78 porų užėmė 
kauniečiai Donatas Vėželis ir 
Lina Chatkevičiūtė. III vieta 
atiteko kitai Kauno .,Sūkurio" 
klubo porai — Andriui Iva-
šauskui ir Jurgitai Dingelytei. 

* Lietuvos krepš inio ly
g o s čempionato pirmosiose 
rungtynėse praėjusio sezono 
vicečempionas Kauno ..Žalgi
ris" penktadienį Panevėžyje 
94:70 nugalėjo vietos ..Maiše-
ną". 

* P o apklausos Prancū
zijos policija paleido sulai
kytą Italijos dvirat ininku 
„Lampre" komandą, kurios 
nar iams teko duoti parody
mus lietuvio Raimondo Rum
šo žmonos Editos byloje. Ap
klausos metu nuodugniai bu
vo patikrinti . .Lampre" ko
mandos automobiliai. III vie
tą „Tour de France" lenktynė
se užėmusio R. Rumšo žmo
nai, kuri nuo liepos pabaigos 
yra Bonneville kalėjime, iš
kelta byla dėl ..pagalbos nau
dojant dopingą, jo laikymo. 
platinimo ir gabenimo' . 

Naujausios 
žinios 

l , ; 

* V. Adamkus išsklaidė 
abejones dėl turėtos JAV pi
lietybės, tačiau del kitų kan
didatų jos vis dar išlieka. 

* Ignal inos AE ir ERPB 
p a s k e l b ė konkursą statyti 
dvi katilines 

* Vyriausioje rinkimu 
komisijoje apsilankė dar du 
kandidatai i prezidentus 

* „Infobalt" a t s t o v a i 
krit ikuoja naująsias asmens 
tapatybes korteles 

* Nyder landuose da rbą 
pradėjo dar vienas Lietuvos 
garbes konsulas. 

* Lietuvos a t s tovė ne
s iryžta boikotuoti Nigerijo
je vyksiančius ..Mis pasaulis" 
rinkimus 

V. Landsbergis regi naują Molotovo-Ribbentropo 
paktą ir jo vykdytojus 

Vilnius, spalio 7 d. (SMS) 
— Konservatorių vadovas Vy
tau tas Landsbergis teigia 
įžvelgiąs naują Rytų ir Vakarų 
rezgamą Molotovo-Ribbentro
po paktą prieš Lietuvą, ir šį 
kartą nacių diplomatijos mi
nistro vaidmenį, anot konser
vatoriaus, atliks Pietų Euro
pos valstybes. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos 'Lietuvos konservatorių1 

pirmininko V. Landsbergio 
pirmadieni išplatintas pareiš

kimas skir tas Rusijos ir Eu
ropos Sąjungos deryboms del 
Rusijos tranzitinio susisieki
mo su Karal iaučiaus sritimi 
problemai, Lietuvai naikinant 
vizų režimo lengvatas. 

..Nesenoje praeityje, ar tai 
del NATO, a r del Europos Są
jungos, jausdavom, kad Krem
lius linkęs į istorijos pakarto
j imus , tad ir naujasis Molotovo 
adresas žinomas. Kur gyvena 
naujasis t rokš tamas Ribbent-
ropas. nebūdavo ta ip aišku. 

Nūnai ima ryškėti ir tie adre
sai, veikiau Pietų E -ropoj, kur 
citrinos žydi ten & ta ir sma
gu", teigia V. Lanč-bergis. 

Praėjusią savf itę kai ku
rios ES Pietų regiuno narės, 
įskai tant Prancūzių. Italiją ir 
Ispaniją, pareikalavo nedel
siant pradėti Rusios bevizių 
t ranz i t in ių traukinių eismo 
per Lietuvą projekto įgyvendi-
namumo tyrimą. Europos Ko
misija, savo ruožtu teigia, jog 
būt ina pirmiausia surengt i 

konsultacijas su Lietuva. 
..Naujasis paktas ta rp Ry

tu ir Vakarų del Lietuvos sta
tuso, kaip regis, gali skirt is 
tuo. kad bus viešas ir jį pasira
šys ne vien Molotovas su Rib-
bentropu. bet dar ir viena au
ka "savo noru". J a i mat pasaki-
nejama, kad priešintis negra
žu, taip niekas nedaro. Be to, 
nesipriešinant mažiau skau
dės. Kitą galimą auką. Lenki
ją, paleis, ir tai bus 'kompro
misas" ". rašo V. Landsbergis. 

Karaliaučius neturi tapti nauju 
Vakarų Berlynu 

Rugsėjo 20 dieną Vašingtone JAV Lietuvių Bendruomenes XVI Tarybos sesijos dalyviai aplanke JAV Holokausto muziejų 'Iš kaires) LR ambasados 
Vašingtone atstove Dina Kopulevich. JAV LB atstovė Audrone Pakštiene, LR ambasadorius JAV Vvgaudas Ušackas. Holokausto muziejaus direktorius 
Arthur Berger. JAV LB atstovas dr. Vytautas Bieliauskas, JAV LB prezidiumo pirmininke Regina Narušiene. muziejaus programų vedėjas Jeremy 
Leffler, ..Draugo" dienraščio atstove Audronė Škiudaitė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys ir JAV LB Krašto valdybos sekretore 
Terese Gečiene. 

JAV turėtų pripažinti Lietuvą rinkos ekonomikos valstybe 
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus JAV administracijos a ts
tovui primine, jog Lietuva lau
kia pakeičiant jai Vašingtono 
priskirtą ekonomikos statusą 
ir pripažįstant Lietuvą rinkos 
ekonomikos valstybe. 

Šią problemą prezidentas 
iškėlė per susitikimą pirma
dienį su Vilniuje viešinčiu JAV 
Komercijos d e p a r t a m e n t o 
pasek re to r iumi t a r p t a u t i n e i 
prekybai Grant Aldonas. 

Pokalbyje svarstyta, kaip 
aktyviau plėtoti dvišalį eko

nominį bendradarbiavimą, pa
s ikeis ta nuomonėmis apie 
Lietuvos investicinį klimatą. 

V. Adamkus išreiškė viltį, 
jog Lietuvai Vašingtone su
teiktas ne rinkos ekonomikos 
valstybės statusas bus peržiū
r ė t a s i r priimtas Lietuvai 

palankus sprendimas. 
Grant Aldonas susit ikime 

sake. jog Lietuva padarė di
delę ekonominę pažangą, o 
valstybės ekonomikos s ta tusas 
šiuo metu yra nagrinėjamas ir, 
jo giliu įsitikinimu, ..sprendi
mas bus teigiamas Lietuvai". 

S a n k t P e t e r b u r g a s , spa
lio 6 d. <Interfax-AFP-BNS> — 
Rusijos izoliuota Karaliau
čiaus sritis neturi tapti tokia 
problema, kokia šaltojo karo 
laikais buvo Vakaru Berlynas, 
šeštadienį perspėjo Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. 

Karaliaučiaus kaimynėms 
Lietuvai ir Lenkijai, kaip tiki
masi, 2004 metais tapus ES 
narėmis, šis beveik milijoną 
gyventojų turintis Rusijos ra
jonas prie Baltijos jūros bus 
apsuptas ES valstybių ir at
skirtas nuo likusios Rusijos. 

Vis dėlto Rusijos vadovas, 
omenyje turėjęs šaltojo karo 
laikus, kai iki 1991 metų ko
munis t ines Rytų Vokietijos 
apsuptas Vakarų Berlynas 
buvo susiskaldžiusios Europos 
anklavas, pabrėžė, kad Rusija 
neketina imtis kokių nors „at
sakomųjų priemonių, jeigu šios 
problemos sprendimas vyks 
sunkiai". V. Putin sakė ma
nąs, kad keleivių tranzito tarp 
Karaliaučiaus srities ir liku-
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Vladimir Putin 
sios Rusijos dalies problema 
yra išsprendžiama, ,,tik reikia 
parodyti politinę valią". 

J i s pažymėjo, kad ^bevi
ziai keleivių pervežimai užda
ruose vagonuose nepažeidžia 
Šengeno susitarimo — tai yra, 
keleivių koja neįžengs į Lietu
vos teritoriją". Būtent tai, pa
sak V. Putin, ir numato Šen
geno susitarimai. „Lieka tik 
vienas klausimas — Lietuvos 
suverenitetas. Mes pasirengę 
spręsti šį klausimą, demonst
ruodami visišką pagarbą ben
drininkų Lietuvoje teisėms", 
sakė Rusijos vadovas. 

Konservatoriai prezidento 
rinkimuose rems Valdą Adamkų 

Opozicinė Tėvynės sąjun
gos f Lietuvos konservatorių) 
partija nusprendė prezidento 
r inkimuose remti dabartinį 
valstybės vadovą Valdą 
Adamkų, kai į prezidentus at
sisakė kandidatuoti partijos 
pirmasis pirmininko pavaduo
tojas parlamentaras Andrius 
Kubilius. 

Tokį nutarimą šeštadienį 
priėmė Vilniuje posėdžiavusi 

konservatorių konferencija. 
Nepaisant to, jog konservato
riai kandidatui į prezidentus 
iškelti net surengė partijos 
vidinius rinkimus. A. Kubilius 
rugsėjo pradžioje a t s i sakė 
kandidatuot i motyvuodamas 
tuo, jog prezidento rinkimuose 
centro dešinės jėgoms tur i 
atstovauti vienas, daugiausia 
galimybių laimėti tu r in t i s 
kandidatas. (BNS) 

Lakūnas J. Kairys n e d a l y v a u s 
prez idento r i n k i m u o s e 

Lietuvos ūkis sparčiai atsigauna J A V n u ž u d y t a s „Trimito" muzikantas 

Lietuvos rinkos dalyviai 
numato kuklesnį valstybes 
ekonomikos augimą nei Fi
nansų ministerija, tačiau tei
gia, jog ekonomika sp'arčiai 
auga. o įmonių finansinė pa
dėtis yra pastovi, rodo Lie
tuvos laisvosios rinkos institu
to (LLRP tyrimo duomenys. 

Tyrimo dalyviai mano. jog 
šiemet bendrasis vidaus pro
duktas iBVP> augs 4.7 proc . o 
kitąmet — 4.6 procento. Kaip 
ir anksčiau, rinkos dalyviai 

ekonomikos augimo perspek
tyvas ver t ina san tū r i au nei 
F inansų ministerija, kuri tiki
si, kad BVP šiemet augs 5.1 
proc.. o 2003 metais — 4.9 pro
cento. 

P a s a k tyrimo dalyvių, 
ekonomikos augimą skat ina 
suaktyvėjusi vidaus rinka ir 
ekspor tas , nors pastarojo įta
ka blėsta. Tikimasi, kad 2003-
a i s ia i s ir toliau ki ls namų 
ūkių pajamos, sparčiau gerės 
įmonių rodikliai. (BNS) 

Amerikoje nužudytas čia 
nuo vasaros pradžios uždar
biavęs Lietuvos pučiamųjų or
kestro „Trimitas" muzikantas 
Gediminas Radvilas, kuris In
dianos valstijoje dirbo nuo bir
želio ir į Lietuva turėjo grįžti 
lapkričio 3 diena. 

Tačiau 26 metų lietuvis 
praėjusį pirmadienį ras tas 
žiauriai nužudytas. 

Manoma, kad G. Radvilas, 
dirbės viename prekybos cent
rų prižiūrėtoju. buvo apiplėš
tas ir nužudvtas miegantis 

bute. kuriame gyveno. Lietu
vio pasigesta rugsėjo 27 dieną. 
Darbdavys vaikiną rado lovoje 
nebegyva jo kambaryje. J am 
buvo perrėžta gerkle, an t 
kaklo užnerta virvė. 

Įtariama, kad G. Radvilą 
galėjo nužudyti lietuvis Ei-
noras Strielkauskas. su ku
riuo Gediminas gyveno bei 
dirbo tame pačiame prekybos 
centre. E. Strielkauskas pas 
G. Radvilą apsigyveno rugsėjo 
16 d., tačiau po žmogžudystės 
d (LR, BNS) 

Garsusis lakūnas, akroba
tinio skraidymo meistras Jur
gis Kairys persigalvojo ir nu
tarė nebesiekti Lietuvos pre
zidento posto. 

Kaip pirmadienį rašo 
..Respublika", buvęs kandida
tas į politikus pareiškė dar 
nesijaučiąs pakankamai stip
rus tokiam atsakingam žings
niui, kaip prezidento rinki
mai . Be to. J. Kairys sakė ne
norįs prisidėti prie gausios 
kandidatų draugijos, kurioje, 
pasak jo. ..apstu artistų". 
..Vieni yra artistai, o kita da
lis žmonių — politikai, kurie 
rimtai galvoja apie partijų ir 

savo tikslus. Tačiau kalbant 
apie visą kandidatų sąrašą, 
aiškiai matyti, kad politikoje 
— krize. Nėra t inkamai pa
sirengusių žmonių, kurie būtų 
kompetentingi, sąžiningi, dori 
ir ištvermingi", sakė J . Kai-
rvs. (BNS) 

* Naujoji sąjunga (social
l iberalai) š e š tad ien i pa
skelbė, jog per vieną dieną su
rinko 27,000 Artūro Pau
lausko kandidatūrą remiančių 
piliečių parašu. Tai gerokai 
daugiau negu reikalaujama 
įstatyme, tačiau parašų rinki
mas bus tęsiamas ir toliau. 

Pasaulio naujienas 
SRemtarrts AFP. Reuters. AP. tnterfax. ITAR-TASS. BNS 

bnų agentarv ptaneSmals} 

JAV 

Vašingtonas . JAV prezi
dentas George W. Bush pir
madienį vakare paprašė ame
rikiečių paremti galimus karo 
veiksmus Irake. Tuo ta rpu 
Saddam Hussein Bagdade sa
ke, kad. norėdamas išvengti 
karo. pasidavė diplomatiniam 
spaudimui vol įsileisti į vals
tybę Jungt in ių Tautų (JT) 
ginklų tikrintojus, tačiau JAV 
tada pakeitė savo nuostatą. 
..Pažiūrėkite, ką jie daro da
bar. J ie sako, kad inspektorių 
komandos neturėtų vykti (į 
Iraką). Tai reiškia, jog jie me
luoja ir nenori, kad jų melas 
butų greitai atskleistas". Sad
dam Hussein žodžius sekma
dienį citavo Irako naujienų 
agentūra (INA). JAV ir Di
džioji Britanija kaltina Iraką 
įsigijus ar s iekiant įsigyti 
branduoliniu, biologinių bei 
cheminių ginklu ir spaudžia 

J T Saugumo Tarybą priimti 
griežtą nutarimą dėl ginklų 
pat ikr in imų šioje valstybėje. 

V a š i n g t o n a s . Dešimtys 
tūks tančių žmonių sekmadie
nį išėjo į Amerikos miestų 
gatves ir dalyvavo antikari
niuose mitinguose. Demonst
racija New York'e tapo pačiu 
masiškiausiu Amerikos karo 
pr ieš ininkų susibūr imu nuo 
dabar t inės Irako krizės pra
džios. Iš viso JAV organizacija 
,.Not In Our Name" surengė 
25 mi t ingus , s k i r t u s karo 
veiksmų Afganistane pirmo
sioms metinėms. 

Vaš ing tonas . Osama bin 
Laden likimas tebėra neaiš
kus , tuo tarpu nuversto nuo 
valdžios Talibano judėjimo 
vadovas mula Mohammad 
O m a r tikrai yra gyvas ir iš
vengė kelių Afganistane įvyk
dytų bandymų jį suimti , sek
madienį sake Afganis tano 
vadovas Hamid Karzai ir JAV 

pareigūnai . Kalbėdamas apie 
mula Omar. H. Karzai teigė, 
jog ..sunku sučiupti tokį žmo
gų, nes niekas nepažįsta jo iš 
veido. Niekas negali jo atpa
žinti. Jeigu šiandien jį sutik
tumėte kur nors Afganistane 
a r kitoje pasaulio vietoje, ne
galėtumėt jo atpažinti. Tai iš 
dalies ir yra problema". 

Vaš ingtono priemiestyje 
esančioje mokykloje pirma
dienio rytą buvo šauta į 13-
metį berniuką. Pasak polici
jos, kol kas dar anksti spręsti. 
a r šis incidentas yra kaip nors 
susijęs su ankstesniais snai
perio išpuoliais šiame rajone. 
J berniuką buvo šauta, jam 
žengiant pro mokyklos duris 
Snaiperis trečiadienį ir ket
virtadienį Vašingtone ir Ma-
ryland valstijoje esančiuose jo 
priemiesčiuose iš šautuvo nu
šovė 6 žmones, kūne. kaip at 
rodo. nebuvo vienas su kitu 
susiję. Tuo metu jie dirbo Įp
ras tus savo darbus. 

L 
EUROPA 

Vat i kanas . Sekmadieni 
hv Petro aikštėje per cere

moniją, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 200.000 piligrimų iš 
viso pasaulio, popiežius Jonas 
Paulius II kanonizavo katali
kų dvasininką ir asmeninės 
prelatūros ..Opus Dei" Įkūrėją 
Josemaria Escrrra de Bala-
guer. Iškilmių metu šalia al
toriaus buvo padėta priešta
ringai vertinamo šventojo, 
įkūrusio ordiną, kurio pavadi
nimas reiškia ..Dievo darbą", 
relikvija — jo danties l iekana. 

Paryžius. Prancūzija pir
madienį kritikavo Izraelį del 
jo kanuoimenes puolimo Ga
zos Ruože, per kurį žuvo 14 
palestiniečiu. . .Prancūzija 
griežtai smerkia Izraelio ka
riuomenes operacijas, per ku
rias žuvo ir buvo sužeista ci
vilių žmonių, o taip pat šaudy
mus Į ligonines pastatą", pa
reiškė Prancūzijos I 'žs ienio 
reikalų ministerijos atstovas 
spaudai Francois Rivas.-eau. 

Europos Sąjungos užsie
nio politikos vadovas Javier 
Solana pirmadienį sake esąs 
sukrės tas Izraelio pajėgų 
puolimo Gazos Ruože, per ku
ri žuvo 14 ir buvo sužei* a 10O 
žmonių. ..Dramatiška ir tai . 

kad šis puolimas surengtas 
nepaisant pastarojo meto 
palestiniečiu pastangų paža
boti smurtą", susirūpinės 
kalbėjo sake Jarier Solana. 

M i u n c h e n a s . Viena 
s tambiausių Vokietijos ži-
niasklaidos firmų ..Bertels
mann" pirmadienį sutiko su 
specialios komisijos pateik
tomis išvadomis, kad Antrojo 
pasaulinio karo metais ji ne
tiesiogiai naudojosi žydų pri
verstiniu darbu Nepriklauso
mų ekspertu grupei firma lei
do susipažino su jos 1941-
1943 m. dokumentais, kurie 
parode, kad Lietuvos sostinėje 
veikusiose ..Bertelsmann" 
spaustuvėse dirbo Vilniaus 
geto žydai. ..Norėčiau išsakyti 
nuoširdžius apgailestavimus 
del mūsų klaidų, kurias iš
aiškino komisija ir kurios bu
vo padarytos per Antrojo pa
saulinio karo laikotarpį, taip 
pat del karo laikų veiklos, 
kuri buvo atskleista", teigia
ma firmos vadovo Gunter 
Thielen pareiškime 

Varšuva. Naujosios Eu
ropos Sąjungos ES nares pri-
valo turėti galimybe kuo grei

čiau ir be išlygų prisijungti 
prie Šengeno sutart ies , teigia
ma pareiškime, kuris priim
tas pirmadienį istorinėje Len
kijos sostinėje Krokuvoje vy
kusiame ES valstybių kandi
dačių par lamentų Europos 
reikalų komitetų pirmininkų 
susitikime. 

QATAR 
Qatar televizija ..ai Ja-

zeera" sekmadieni transliavo-
garso įrašą, kur iame, jos tei
gimu, girdimas Osama bin 
Laden. grasinantis naujais iš
puoliais prieš JAV. Televizijos 
pranešimu, neaišku, kada šis 
Įrašas buvo padarytas . ..Mu
sulmonų jaunimas žada jums 
Amerikai tai. kas pripildys 

jūsų širdis teroro ir bus nu
kreipta prieš jūsų ekonomikos 
pamatus, kol jūs nesustabdy-
site savo neteisingumo ir ag
resijos arba kol vienas mūsų 
mirs ir Dievas suteiks mums 
stiprybes", sakoma Įraše Kal
bantysis perspėja, kad už 
kiekvieną musulmonų pa
saulio puolimą bus atmokėta 
..dvigubai". 

http://HilliHl.lMl.ln.il
http://WVAV.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NEMIGA 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Pranešama, kad nemiga 

dažniau skundžiasi moterys, 
mažatauėių jos. bedarbiai ar 
atsiskyrėliai, neturtingieji ir 
sergą kūnu bei psichika, ypač 
kai nuodijasi narkotikais , 
nikotinu, kofeinu... 

Taip pat Amerikoje nemi
ga skundžiasi nusimineliai (jų 
30 proc). proto ligoniai (20 
proc.i. kūno ligoniai (10 proc.) 
ir tik 3.1 proc. be jokių ne
gerovių nemiegaliai (pirminė 
nemiga'. 

Gerai ištirta, kad nemiga 
gali būti ankstyvas skambutis 
ateinančio nus iminimo bei 
baimingumo. 

Net 46 proc. gydytojų laiko 
receptą nemigai geriausia 
priemone, ypač tų gydytojų, 
kurie trumpiau užsiima su ne-
miegaliais. T a s rodo. kad 
reikia ruošti tokius gydytojus, 
kurie imsis ir kitokių prie
monių nemiegalių pagalbai. 

Šitaip reikia padėti 
nemiegaliams 

Visų pirma reikia tokio 
nemiegalio. kuris priims da
bartinę medicinišką pagalbą, 
o ne vien išsižiojęs lauks tab
letės. 

Mat, pirma nemigą diag
nozuojant ir jos gydymą 
pradedant, reikia surašyti 
gerą miego istoriją. įskaitant 
miego ir budėjimo pobūdį, 
istoriją apie miego partnerį, 
apie šeimos miegojimo ne-
.tvarką ir prieš tai gydymąsi. 

Žinovai pa ta r i a trejopai 
artintis prie nemigos tvarky
mo. Tai šeimos gydytojo žen
giami trys žingsniai pagalbon 
nemiegaliui. kurie daugiausia 
ir dažniausiai padeda. 

Pirmas žingsnis nemigos 
tvarkyme 

Galvok apie nemigos prie
žastį. Ji laikytina pasėka — 
simptomu, o ne diagnoze. To
dėl psichikos nesklandumai 
(nusiminimas, baimingumas 
ar panikai, kūno netvarka 
'sąnare — artri tas, gūžio liau
kos padidinta veikla, širdies 
veiklos pasilpimas, naktinis 
alsavimo sustojimo priepuolis 
— apnea ar plaučių liga) ir 
farmakologinės priežastys 
(kofeinas, alkoholis, nikotinas, 
hipnotinių vaistų nutrauki
mas ar akatezijos (akathesias) 
pasėkoje naudojimo psichikai 
bei nusiminimui vaistų) 
priežastys turi būti susektos ir 
sutvarkytos pirm negu žengia
mas antras žingsnis nemigos 
tvarkymui. 

Antras žingsnis nemigos 
tvarkyme 

Galvoti ne apie vaistus, 
bet apie miego higieną. Ji gali 
talkinti nemiegaliui, nors jos 
pajėgumas prašalinti nemigą 
dar nėra ganėtinai ištirtas. 

Miego higieną apima šie 
dažni nurodymai: reguliarus 
per dieną darbavimasis, ne-
persivaigymas vakare, vengi
mas kofeino, tabako, alkoho
lio, sumažinimas skysčių gėri
mo vakarę 'ger t ina iki po
piečiu ne 'mažiau 8 didelių 
puodelių vandens ar kitokių 
naudingų skysčių — tik ne 
alkoholio ar birzgalų), neper-
naudojimas miegamojo miegui 
ir intymumui, tuo pat laiku 
atsikėlimas. dieninio pri
snūdimo išvengimas ar jo 
sumažinimas ir išvengimas 
stiprios šviesos. įskaitant ir 
tficv i/.ija rik.-mo ir tcmprra-
••irn-. didelio svyravimu 

Yiv i tai i 'ahma sugrupuoti 
i trs- pagrindine- priemones 

jaudiklių kontrole, laiko kont
role ir miego sumažinimas. 

Jaudiklių kontrole apima 
miegamojo naudojimą miegui, 
o ne budėjimui. Laikas kont
roliuojamas nuolatiniu dieną 
budėjimu, mažiausiu dieniniu 
užsnūdimu ir kiek sutrumpin
tu buvimu lovoje, o po to pa
lengva prailginamas lovoje 
gulėjimas iki normalaus mie
gojimo laiko. 

Toks elgesio pagerinimas 
nemigos prašalinimui pri
pažintas geresniu negu „place
bo". 

Dar be vaistų tvarkymui 
nemigos talkina kaskart vis 
didėjantis a ts ipala idavimas 
raumenų kaip meditacija ar 
su ja sujungimas maldos, dar 
„biofeedback"' ar „cognitive — 
behavioural therapy". 

Bet čia prieiname pačių 
nemiegalių sau ant kaklo 
virvės užsinerimą: jų daugu
ma nesupranta įtampos svar
bos jų nemigai ir todėl 
nepasinaudoja psichoterapija 
ir elgesio sutvarkymo nauda. 

Čia specialiai pabrėžtina 
nauda darbštumo — mankš
tos — pasivaikščiojimo nemi
gos atsikratymui. 

Dabar atlikti tyrimai nu
rodo, kad suaugusiųjų vidu
tiniai stiprus darbavimasis — 
tokia mankšta pagerina miego 
kokybę, jo ilgį ir pagreitina už
migimą. 

Dar to negana. Daugelis 
tyrimų nurodo, kad darbas — 
mankšta lengvina kitus chro
niškus negalavimus kaip są
nare — artritas. Kadangi dau
guma pensininkų, ypač mo
terys (ach, tos moterys!) men
kai juda — kruta — darbuojas 
— mankštinąs, tai darbas — 
pasivaikščiojimas — mankšta 
yra pigiausias būdas prisivi
lioti miego karalaitę į savo lo
vą. 

Trečias žingsnis tokios 
karalaitės prisiviliojimui 

Tai trejopu būdu nemigos 
gydymas vaistais. 

1. Tik veiklius ir ne
nuodingus vaistus vartok; jų 
veikla turi būti pa tv i r t in ta 
kaip veiklesnė už „placebo" — 
duonos — tešlos — tablečių 
veiklą. 

2. Vartok vaistų ma
žiausią — veiklų kiekį ir tik 
per trumpiausią laiką 
i trumpiau negu 2 savaites) ir 
su pertraukomis. 

3. Kai imama va i s tas 
ilgiau ar didesnė jo dozė, tada 
jo nutraukimas turi būti laip
sniškas, nebent gali būti stebi
ma (ligoninėje ar namuose) 
nemiegalio reagavimas į vais
to staigų nutraukimą. 

Darbas — mankšta 
prilygsta vaistams 

Dabar vartojami prieš 
nemigą be recepto gaunami 
migdomieji vaistai, antihista-
minai. alcaholis, chlorai 
hydratas, Tryptophan ir bar
bitūratai . . . nieko geresnio 
nesuteikia vaisto saugume, 
lyginant su „placebo" — 
neveikliom tabletėm. 

Naujai įvertintas sukont
roliuotas tyrimas plačiausiai 
vartojamo prieš nemigą vaisto 
— benzodiazepino palygini
mas su ..placebo" ir su kitų 
virš minėtų raminančių vaistų 
veikimu nurodo, kad benzodi-
azepinas tik 11.7 minutėmis 
sutrumpino užmigimo ilgumą 
ir 48.4 minutėmis prailgino 
mugą Tas nors statistiškai 
reikšminga, bet kliniškai tokio 
veikimo svarba yra netikra 

Turėtu prieš nemigą vais-

Vilniaus univers i te to ligoninėje S a n t a n š k i ų klinikose p radeda veikti kompiuter ine rentgenodiagnost inės t a rny
bos sistema Čia a t i d a r y t i 3 Radiologijos klinikc? kabineta i , ap rūp in t i moderniais skai tmeninia is r e n t g e n o 
apara ta i s , ta ip pa t p r i s t a t y t a ir p i rma Lietuvoje kompiuter ine ren tgeno tarnybos sistema. Pagrindą šiai s i s t ema i 
suteikė 3 nauji ska i tmen in i a i „Siemens" firmos rentgeno a p a r a t a i , nup i rk t i ligonines renovacijos p r o g r a m o s 
lėšomis. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr . 

TARP MŪSŲ KALBANT 
APLEIDŽIANT GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

„Lietuvą palikt i buvo 
skaudu, bet. prisiminęs Sovie
tų Rusiją, kuri 1940 m. birže
lio 15 d. klastingu būdu oku
pavo Lietuvą, ir tik 1941 m. 
birželio 22 d., ki lus vokie
čių—rusų karui, galvotrūkčiais 
išbėgo, ir kad per vienerius 
okupacijos metus labai daug 
nekaltų žmonių nukankino , 
kalino kalėjimuose, daug tūks
tančių ištrėmė į Sibirą, nebuvo 
jokios prasmės pasilikti. Juo 
labiau, kad 1941 m. birželio 
mėnesį, didžiųjų t rėmimų 
metu, buvau paieškomas ištrė
mimui į Sibirą, bet laimei, ta
da su šeima atostogavau žmo
nos tėviškėje, Suvalkijoje, o 
adreso niekam nebuvau pa
likęs. Grįžtant rusams oku
pantams į Lietuvą, 1944 m. 
liepos 3 d. iš Trakų, viską 
palikęs, su pora lagaminų 
pasitraukiau į Pakruojų, pas 
savo žmoną, kuri buvo anks
čiau su vaikais nuvažiavusi 
pas savo seserį"-

Tai vieno Lietuvos pašto 
tarnautojo žodžiai, įrašyti į 
magnetinę juostelę. Štai to
limesnė įrašo dalis: 

„Po 17 dienų, frontui pri
artėjus, iš Pakruojaus išvažia
vome į kaimą, netoli Kretin
gos. Ten buvodami, užmezgė
me ryšį su ,Bauheut te Li-
tauen" firmos atstovais ir už
siregistravome darbams į Vie
ną, tikėdamiesi vėliau grįžti į 
Lietuvą. Spalio 1 d. išvažia

vome į Kretingą, iš kur ryto
jaus dieną turėjom išvykti į 
Vieną". 

Pasakotojo žodžiais: „Neti
kėti nuotykiai prasidėjo, bei 
mūsų traukinio ešalonas pa
judėjo ne Vokietijos, bet Telšių 
miesto link, arčiau vokie-
čių-rusų fronto. J a u temo, kai 
t raukinys, privažiavęs mažą 
Tryškių geležinkelio stotį, su
stojo miške. Čia mus apsupo 
vokiečių kareiviai ir partiečiai 
rudomis uniformomis. Visus 
vyrus nuvedė kasti apkasų. O 
moteris su vaikais tuo pačiu 
traukiniu grąžino atgal. Mūsų 
grupė (apie 80 žmonių) miego
jo daržinėje ant šieno. Trečią 
dieną apkasus kasant, apie 10 
vai. ryto atskrido rusų lėktu
vai ir pradėjo iš kulkosvaidžių 
šaudyti. Tuo metu prasidėjo 
rusų ofenzyva. Kai mūsų sar
gybiniai dingo, mes pasišali
nom. Aš su savo dviem svai
niais patraukiau į Kretingą". 

Jiems pavyko spalio 9 d. 
pasiekti Kretingą: „Kretinga 
jau degė Geležinkelio rajonas 
buvo smarkiai apšaudomas. 
Tankų sviediniams sprogs
tant , kulkoms zvimbiant, at
sargiai perėjome geležinkelio 
bėgius ir pamiške bėgome, tai 
guldami, tai atsikeldami. Pas
kui pamažu išėjome į plentą 
už Bajorų. Vėliau šiaip taip 
pasiekėm Klaipėdą. Čia vėl 
turėjome saugotis rusų lėktu
vų. Pagaliau mums pavyko 

įsėsti į traukinį. Prie Šilutės, 
kuri jau degė ir buvo tankų 
apšaudoma, ant geležinkelio 
bėgių padėtai minai sprogus, 
vagonai susitrenkė ir garvežys 
sustojo. Išlipome. Aplink gir
dėjome sužeistųjų vaitojimus. 
Nubėgome į čia pat esant į 
miškelį. Pasiekę Nemuną, prie 
Rusnės persikėlėme į kitą 
pusę. Vargais negalais pasie
kėm Karaliaučių, o vėliau ir 
Vieną. Visur ieškojome savo 
šeimų ir tik 1944 m. spalio 15 
d. šeimas radome Sterntalyje 
(Žvaigždžių slėnyje), buvusioje 
Jugoslavijos teritorijoje. Čia 
dirbome subombarduoto alu-
minijaus fabriko atstatyme^. 

Čia užrašyto pasakojimo 
autorius yra Leonardas Keru-
lis, buvęs Trakų pašto vir
šininkas. Jis ir jo šeima (žmo
na ir du vaikai) 1951 m. apsi
gyveno Čikagoje. Nuo 1973 m. 
dirbo Pasaulio lietuvių archy
ve, šis archyvas buvo inkor
poruotas į Lituanistikos tyri
mo ir studijų centrą. Šio cent
ro pastangomis, 1985 m. buvo 
apklausinėta kelios dešimtys 
asmenų, prašant papasakoti 
apie pasitraukimą iš Lietuvos 
ir tolimesnį gyvenimą. Rober
tas Vitas atliko pasikalbėjimą 
su Leonardu Keruliu. Magne
tinėse juostelėse įrašyti pasi
kalbėjimai saugomi Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
archyve. 

Petras Petrutis 

tas (kad ir benzodiazepinas) 
sukontroliuoti — su „placebo" 
lyginant, gerinti nemiegalio 
gyvenimo kokybę ir miegą. 

O išeina, kad vien darbas 
— mankšta taip pat pagerina 
miegą, kaip ir benzodiazepinų 
grupes vaistai, kurie, aišku, 
daug daugiau kaštuoja, negu 
pasivaikščiojimas. 

Žinoma, y ra pakai ta lų 
benzodiazepinui, kaip vaistas 
zopidone (Imovane), peršamas 
kaip saugesnis, bet tyrinėtojų 
duomenimis niekuo negeres-
nis. 

Išmintingas benzodiaze
pinų vartojimas yra kontra
versiškas, bet j is vis dar gau
siausiai prirašomas pensinin
kams ir dažnai ilgam varto
jimui, kuriam nėra jokio prita
rimo. 

Daugelis tyr imų nurodo, 
kad. chroniškai vartojant ben-
zodiazepinus, dažnėja auto-
nelaimės, pargr iuvimai ir 
susilaužymai bei mirtini ap
sinuodijimai. Tų vaistų viena 
rūšis (Triazolam) dėl jo 
sukeltų negerumų: sumišimo, 
keisto elgesio ir atminties ne
tekimo buvo a tšauktas Nor
vegijoje. Danijoje. Brazilijoje ir 
Anglijoje. 

Dar nėra pakankamai 
tyrimu, kurie atmestų ar 

patartų vartoti benzodiazepi-
nus. 

Nemiga yra simptomas — 
taigi rišasi su pagrindine ne
gerove. Ir tokio vaisto veikimo 
naudą sunku atskirti nuo su 
metais atsirandančių fizio
loginių negerumų ir gydytinos 
ligos. 

Kai benzodiazepinai ima
mi nereguliariai, jie gali nei
giamai paveikti — išsivysto 
pakent imas (tolerancija) ar 
nemiga (rebound insomnia). 
Tyrimai nurodo, kad be vaistų 
gydymas nemigos yra prana
šesnis negu su vaistais jos 
tvarkymas. Tik gydytojams 
reikia nusiteikti taip elgtis. 

Sunkumas yra, kad nėra 
saugesnio ir veiklesnio už kad 
ir reikiamai neveiklius benzo-
diazepinus. 

Iivada. Benzodiazepinai 
tik tada nemigai mėgintini. 
kai visa jėga esti panaudojama 
miego higiena ir nevaistinės 
priemonės. 

O kai visos kitos prie
monės nemigai tvarkyti esti 
išnaudojamos, gydytojai jau
čia, kad jie privalo prirašyti 
vieną iš daugelio benzodia
zepinų su sąlyga, kad jie 
nebūtų ilgiau naudojami negu 
per dvi ar keturias savaites, 
nes jų veikimas po to nesti 

pajėgus. Sėkmės. 
Pasiskaityti : „Canadian 

Medical Association J o u r n a r , 
January 25, 2000 vol 162, No. 
2. 

* Sveikatos apsaugos mi
nistras Romualdas Dobro
volskis nepastebėjo, kad šių 
metų vasario 2 dieną nut rūko 
ilgametė lito ir JAV dolerio 
sąjunga, o valstybinė valiuta 
buvo susieta su euru. Praėjus 
beveik dviem mėnesiams po 
šio įvykio R. Dobrovolskis pa
sirašė įsakymą dėl registruo
jamų vaistų mokesčių ir ilgam 
įšaldė jau negaliojantį lito ir 
dolerio santykį. (LR, Elta) 

* Seimas patvirt ino 1997 
metų Europos Tarybos Kon
venciją dėl žmogaus teisių ir 
orumo apsaugos biologijos ir 
medicinos taikymo srityje bei 
jos 1998 metų Papildomą pro
tokolą, draudžiantį klonuoti 
žmones. Prisijungdama prie 
Konvencijos, valstybė sutinka, 
jog žmogaus interesai ir gero
vė yra svarbesni už išimtinius 
visuomenės ar mokslo intere
sus. Minėtos konvencijos Pa
pildomas protokolas draudžia 
bet kokią intervenciją, kuria 
siekiama sukurti žmogų, gene
tiškai tapatų kitam (BNS) 
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PASIRENGIMAS III PASAULIO 
LIETUVIU DAINŲ ŠVENTEI 

Spalio 3 d. Taut inių mažu
mų depa r t amen te generalinio 
d i rektor iaus Antano Pe t r aus 
ko kviet imu lankėsi Liaudies 
ku l t ū ro s cent ro d i rek to r ius 
J u o z a s Mikutavič ius ir Pa
saul io Lietuvių Bendruome
nės a t s tovas Lietuvoje Gabrie
lius Žemkalnis . 

Pe r susi t ikimą buvo aptar 
ti pasi rengimo 2003 m. bir
želio 30 — liepos 6 dienomis 
vyksiančiai III Pasaul io lie
tuvių dainų šventei k laus imai . 
Kul tūros ministerija Šį renginį 
organizuot i pavedė Liaudies 
ku l tū ros centrui . Glaudžiai su 
užs ienio l ietuvių bendruo
menėmis bendraujančiam Tau
t inių mažumij ir išeivijos de
p a r t a m e n t u i (TMID) besi
reng ian t Dainų šventei daž
nai t enka patarėjo vaidmuo: 
nukre ip ia , informuoja užsie
nio lietuvių bendruomenes . 

D e p a r t a m e n t e svars ty tos 
TMID, Cent ro ir PLB ben
dradarb iav imo galimybės: me
todinė p a r a m a išeivijos folk
loro kolektyvams, kursų, se
m i n a r ų organizavimas , ben
druomenių aprūp in imas vaiz
do ir garso jrašais (kurie nere

tai t ampa pagrindiniais repe
ticijų įrankiais). Taip pat ap
ta r t a Lietuvių dainų šventės 
programa, galimybės užsienio 
lietuviams dalyvauti renginy
je, kolektyvų atrankos krite
rijai, žmonių apgyvendinimo, 
maitinimo ir kiti klausimai. 

J . Mikutavičius painfor
mavo, kad užsienio lietuvių 
bendruomenių paraiškų laukia
ma iki š. m. lapkričio mėnesio 
bei teigė, jog 42 procentus lėšų 
renginiui organizuoti planuo
j ama surinkti iš rėmėjų bei už 
parduotus bilietus. 

Dainų šventėje žada daly
vauti apie 900 išeivijos ats
tovų (daugiau nei 550 iš 
Vakarų, apie 300 — iš Rytų 
kraštų) . Nuo birželio pra
džios Liaudies kultūros centre 
veiks dainų klubas, kuriame 
a t sk i rų k raš tų taut iečiai 
galės pristatyti savo dainas. 
Šventė prasidės 2003 m. birže
lio 30 d. naujame Šarūno 
Marčiulionio pramogų centre 
tautinių kostiumų (autentiš
kų ir modernizuotų) de-
mostravimu. 

Tau t in ių m a ž u m ų ir išeivijos 
d e p a r t a m e n t o inform. 

K-tuvos muzikantai G. •«~-W'« (Kita) nuot r 
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LIETUVOS JAUNIMUI VYKSTANT SVETUR LAIMES IEŠKOTI 
I G N A S M E D Ž I U K A S 

Kai Lietuva atgavo laisvę, 
sus idarė palankios sąlygos 
kelionėms į užsienį. Kei
čiantis Lietuvoje ūkinei sis
temai , sumanesnieji , tuo 
pasinaudodami, tapo turtuo
liais. Kiti, kurie laukė, kad 
valstybė juos aprūpintų dar
bais nusivylė. Daugelis pra
monės įmonių, pasikei tus 
sąlygoms, bankrutavo a r 
tyčia buvo sudarytos sąlygos, 
kad jos žlugtų ir lengvai jas 
galima būtų privatizuoti, tik
riau sakant, perimti. Dar
bininkai liko be darbo, nes 
vyriausybė nesuskubo a r 
nepasistengė persiorientuoti 
reikalinga kryptimi. Todėl 
darbai užsienyje atrodė labai 
patrauklūs. 

Tokia padėtimi pasinaudo
dami, nesąžiningi agentai , 
norėdami lengvai pasipelnyti 
pasiūlė parūpinti darbus 
merginoms viešbučiuose, val
gyklose patarnautojomis, 
šeimose tarnaitėmis ar auk
lėmis, iš anksto nurodydami 
vihojantį atlyginimą. Tai 
priemonė išvilioti iš lengva
būdžių pinigų. Užuot žadėtų 
sąlygų dažnai jos patenka į 
didelį vargą, išnaudojimą ar 
net prostitucijos namus. Argi 
mūsų gražioms sesėms lietu
vaitėms tik ten vieta? 

Broliai lietuviai, patekę į 
užsienį legaliai ar nelegaliai, 
pa t i r ia didelių sunkumų. 
Niekas jų ten nelaukia. 
Neradę žadėtų uždarbių, 
priversti vagiliauti a r 
plėšikauti. Kaip žiniasklaidoje 
skelbiama, daug mūsų tau-

Jtįęčių,^ tais slidžiais keliais 
eidami patenka į kalėjimus. 
Skaudžiausia, kad savi savuo
sius stengiasi išnaudoti . 
Didelė nelaimė, jei išvykęs į 
užsienį susirgsi, nes jokio 
draudimo nelegaliai dirban
čiam nėra. 

Kadaise kan. Juozas Tu
mas lankėsi Amerikoje. Grįžęs 
į Lietuvą, aprašė ten gyve
nančių lietuvių uždarbius, 
vargą, kaip sunkiai emi
gran ta i uždirba dolerius. 
Padarė išvadą, kad neverta 
lietuviams masiškai į tariamą 
laimės kraštą veržtis. 

Žinoma, Lietuvoje dalis 
žmonių vargsta, t rūks ta 
darbų. Bet neteko girdėti, kad 
kas nors mirtų badu. 
Gyvenimo lygis Amerikoje yra 
aukš tas , kraš tas tu r t ingas , 
bet ir čia didmiesčiuose sutik
sime benamių, nuskurdusių, 
miegančių gatvėse ir parkuo
se, ieškančių maisto šiukšlių 
dėžėse. 

Atvykstantieji į JAV su 
turist ine viza legaliai negali 
įs idarbint i . Bet nelegaliai 
gauna darbus slaugant ligo
nius, a r atliekant kitus patar
navimus: moterys dirbdamos 
namų ruošoje, vyrai dažyda
mi namus , dirbdami sode ar 
darže. Atvykusios dar pajė
gios, gražios vyresnio am
žiaus moterys ieško pasitu

rinčių, už save gerokai senes
nių vyrų, dažniausiai našlių, 
ar išsiskyrusių ir kai kurioms 
pavyksta ištekėti. 

Norint suras t i laikiną 
darbą, geriausia, jei tur i 
pažįstamą ar giminaitį — 
dėdę, tetą, pas kuriuos apsi
stojęs gali teirautis darbo. Gal 
be reikalo į Ameriką veržiasi 
tie žmonės, kurie Lietuvoje 
turi patenkinamas sąlygas. 
Keletą kartų lankydamasis 
Lietuvoje, mačiau ne vienas 
sumanesnių ir darbščių žmo
nių yra įsikūrę daug geriau 
negu daugumas čia atvy
kusiųjų po Antrojo pasaulinio 
karo. Žinoma, čia yra ir mili
jonierių, kurie sugebėjo ri
zikuodami ir sunkiai dirbdami 
sukaupti turtą. Bet suge
bantiems gerai ir Lietuvoje, 
nes jų pilaitės ar vilos yra 
daug gražesnės ir patogesnės 
negu eilinio lietuvio išeivio, 
kad ir specialisto, pelniusio 
pragyvenimą savo sąžiningu 
darbu, kuklus namelis. 

Gyvenant Lietuvoje, daug 
kam iš tolo Amerika atrodo 
daug gražiau. Dažnai pasako
jama apie didelius uždarbius, 
bet, atvykus ir susidūrus su 
kasdienybe, pamata i , kad 
doleriai ant „medžių neauga". 
Tenka nusivilti . Pirmiausia 
išvykęs į užsienį uždarbiauti 
pat ir ia svetimą aplinką, 
nemoka pakankamai kalbos, 
gyvenimas t a r p svetimų 
žmonių, kurių papročiai yra 
skirtingi, pasiilgstama savųjų 
giminių ir draugų, kankina 
nostalgija. 

.Tenka,pris imint i , kad po 
Pirmojo pasaulinio karo nau^ 
jai atkūrusi nepriklausomybę 
Lietuva buvo nualinta, ekono
minio gyvenimo lygis kritęs. 
Prasidėjo judėj imas vykti į 
užjūrius, ieškant geresnio 
gyvenimo. Apie 1922 m. 
Brazilijos vyriausybė, jaus
dama darbininkų t rūkumą 
kavos plantacijose, sumanė 
jų parsigabenti iš Europos. 
Brazilijos vyriausybė sutiko 
apmokėti kelionės išlaidas 
laivais. Tokioms sąlygoms 
susidarius, laivų bendrovių 
agentai sujudo ieškančius 
geresnio gyvenimo žmones 
skatinti vykti į Braziliją ir 
kitas pietų Amerikos šalis. 
Agentai, norėdami surinkti 
didesnį skaičių, vaizdavo tuos 
kraš tus , kuriuose gyvenimo 
sąlygos, jei jau ne pasakiškos, 
tai bent yra žymiai geresnės 
negu to meto vargingoje 
Lietuvoje. 

Laivų bendrovių agentų 
veikla Lietuvoje rado didelį 
pasisekimą. 1923-1924 m. 
keliolika tūkstančių Lietuvos 
žmonių, patikėję pažadais , 
išvyko į Pietų Ameriką. Tik 
nuvykę pamatė, kad ten joks 
žadėtas rojus, bet t ikras pra
garas. Išsigandę ir nusivylę 
norėjo grįžti a tgal , bet 
neturėjo pinigų. Tik maža 
dalis grįžo, o ki t iems teko 

Prezidento Vytauto Landsbergio atvykimo proga Cicero miesto taryba spalio 2 d. paskelbė „Landsbergio diena". 
Nuotraukoje: ALTo surengtuose pietuose (teikiamas proklamacijos aktas. Stovi (iš kaires): miesto prezidentas 
Ramiro Gonzalez, miesto pareigūnas John Kocioiko, prof. V. Landsbergis ir ALTo pirmininkas Saulius Kuprys. 

didelį vargą bei išnaudojimą 
patir t i . Sugrįžusieji neskubėjo 
pasakot i , kad neparodytų 
savęs naiviai patikėjusiais ir 
leidusiais apgauti nerealiais 
pažadais. Kas blogiausia, kad 
laivų bendrovės, norėdamos 
uždirbti, gabendamos ateivius 
į Pietų Ameriką, paruošdavo 
laiškų tekstus, kuriuos savo 
ranka perrašę naujieji emi
grantai už tam tikrą atlygi
nimą siutinėjo pažįstamiems 
į Lietuvą, ir taip sąmoningai 
klaidino. 

Kai Lietuvos valdžia įsi
tikino, kad laivų bendrovių 
agentai sąmoningai apgaudi
nėja Lietuvos žmones, norė
dami iŠ to pasipelnyti, ėmė šį 
reikalą tyrinėti, ir, radusi 
nusikaltimo požymių, traukti 
baudžiamojon atsakomybėn. 
Kauno apygardos teismas, 
išnagrinėjęs bylą, nubaudė 
pil. Jagučianskį, vieną veik
liausių agentų, trejais metais 
sunkių darbų kalėjimo 
bausme , o jo pagalbininką 
vieneriais metais. 

Sunkios ateiviams įsikūri
mo sąlygos buvo miestuose, 
bet kavos ir cukraus nendrių 
plantacijose dar baisesnės. 
J iems skirtos trobelės buvo 
tik pašiūrės: nei kėdžių, nei 
lovų nebuvo. J tokias pasi
baisė t inas sąlygas buvo 
patekę daugelis mūsų tau
tiečių. Prisiminkime, kad 
tuomet emigravo dažniausiai 
mažamoksliai . Tenai varto
jamų kalbų — portugalų ar 
ispanų — niekas nemokėjo. 

Kai laivais atveždavo emi
grantus iš Europos į Santos 
uostą, juos iš čia veždavo 
sunkvežimiais į plantacijas. 
Tų, kuriems Brazilijos valdžia 
buvo apmokėjusi laivokartes, 
nieks neklausė, kokį darbą jie 
norėtų gauti nei kokiose sąly
gose gyventi. Patekę į tokias 
plantacijas, mūsiškiai išsi
gando ir stengėsi pabėgti. Bet 
buvo sargybiniai, kurie nelei
do jiems iš darbovietės pa
sišalinti, o pagautus bėgant. 

žiauriai mušdavo. Tai buvo 
tikras priverstinių darbų la
geris. Ne vienas tokių ban
dančių pabėgti buvo ir užmuš
tas. To nepaisant, jie bėgo, 
kai tik pasitaikydavo proga. 
Pasiekę miestus, ieškojo bet 
kokio darbo. 

Vykstant i užsienį uždar
biauti, reikia būti labai ap
dairiam. Ties nesąžiningi 
agentai stengiasi lengvai 
pasipelnyti, o jokių garantijų 
nėra. kad pažadai bus ištesėti. 
Daugelis turėjo patirti kar
taus nusivylimo, atradę visai 
ką kita negu buvo žadėta. 
Apie tai jau buvo daug rašo
ma Lietuvos spaudoje. 

Kaip viešosios nuomonės 
tyrimas rodo, daugumas Lie
tuvos jaunimo norėtų emi

gruoti į užsienio k ra š tu s a r 
bent laikinai išvykti ten 
padirbėti. Žinoma, visų p i rma 
į šią kategoriją įeina bedar
biai. Ki tus sulaiko nepa
sitikėjimas svetur prisi taikyti 
prie "skirtingų sąlygų, kalbos 
nemokėjimas, svetima aplin
ka, savųjų pasiilgimas. 

Kaip gandra i pasišovę 
rudenį vykti į dausas , tai , 
atrodo, Lietuvos j a u n i m a s 
pasiryžęs vykti kitur laimės 
ieškoti. Bet reikia žinoti, kad 
tenai laukia sunkios sąlygos. 
Ateiviams teks sunkiausi dar
bai ir žemiausias at lyginimas. 
Jeigu jie to nori, tegul ten 
vyksta, bet neradę, ko t i 
kėjosi, grįžta atgal tėvynėn, 
nes tik ji yra tikroji motina, o 
ne pamotė. 

SIDABRO MONETA, SKIRTA TRAKU 
SALOS PILIAI 
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Stasė E. Semėnienei 

Rugsėjo 27 d. Lietuvos 
banko muziejuje įvyko naujos 
50 Lt sidabro proginės mone
tos, skirtos Trakų salos piliai 
(žr. Kęstučio Vanago 'ELTA) 
nuotr.). pristatymas. Tai pir
moji moneta iš pradedamos 

naujos serijos ..Lietuvos istori
jos ir archi tektūros pamin
klai". Moneta j apyvarta buvo 
išleista 2002 metų rugsėjo 30 
dieną. 

Parengta pagal 
ELTOS inform. 

Veiklos tikslas — duoti 
Lietuvai ir lietuviams 
1923 m. birželio 13 d. sep

tynios susipratusios Amerikos 
l ie tuvai tės : M a r t h a Elias 
(steigėjų prezidentė) , Ona 
Berž inskienė , Ona Kirienė, 
Antoinette Nausėdienė, Eliza-
be th Ša tkausk i enė (gimusi 
Lietuvoje, į JAV atvykusi 2 
m.), dr. Susan Slakis ir Ona 
S t a n k ū n i e n ė įkūrė Čikagos 
Lietuvių Moterų klubą. Jos 
su rengė pr iėmimą dviems 
garbingoms iš Lietuvos atvy
kus ioms moter ims, ieškoju
sioms lėšų našlaičiams. Šis, 
pirmasis, sėkmingas renginys 
tapo paska t in imu atei t ies 
filantropinei veiklai. 

Iš įvairių renginių gautos 
klubo įplaukos ėmė plaukti į 
nepriklausomą Lietuvą: įstai
goms, naš l a i tynams , ligoni
nėms, moterų leidiniams. Klu
bo atstovės buvo pasiųstos į 
Lietuvą, į Pasaulio lietuvių 
kongresą. 

Ekonominės depresijos 
JAV metu klubas sustiprino 
vietinį šelpimą. Maistas, ku
ras , drabužiai ir nuoma buvo 
i šda l in ta daugel iu i lietuvių 
šeimų. Šimtai dovanų krepšių 
šventėms keliavo pas lietuvių 
vaikus. Narės lankė Oak Fo-
rest ligoninės pacientus, nešė 
mais tą , d rabuž ius ir lietu
v i škus d ienrašč ius . Klubas 
turėjo lietuvių-anglų skolini
mo biblioteką, rėmė meno pa
rodas , l ietuvių l i te ra tūros 
paskai tas ir finansiškai padė
jo lietuviškų knygų bei lei
dinių spausd in imui . Klubo 
lėšomis buvo į rengtas kam
barys tada naujoje Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Klubas buvo 
„Hostess Club for Ali Nations" 
prestižinėje „Woman's World 
Fa i r of t he Century of 
Progress Exposition" narys. 

Tuo laiku Lietuvos vyriau
sybė už nuopelnus Lietuvai ir 
l ietuviams dvi nares - Mariją 
Brenza i tę (po mirt ies) ir 
Antoinette Nausėdienę apdo
vanojo LDK Gedimino ordi
nais . Pastarąją aukso medaliu 
atžymėjo ir popiežius Pijus 
XII. Klubas didžiuojasi, jog 
dabart iniais laikais (1987 m.) 
klubo narė nuo 1941 m. Maria 
Rudienė buvo apdovanota 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
„Pro Ecclesia et Pontifice" 
medaliu. 1937 m ČLM klubo 
garbės pirmininke buvo Juzė 
Daužvardienė. J a i esant Lie
tuvos genera l ine konsule, 
klubo narė Marija Krauchu-
nienė ėjo vicekonsulės parei
gas (išėjusi pensijon, ji yra 
garbės narė). 

Tragiška is II Pasaul inio 
karo meta i s k lubas kaupė 
lėšas va i s t ams , d rabuž iams 
bei piniginėms aukoms, ku
rias siuntė karo pabėgėliams 
išvietintųjų stovyklose. Narės 
įkūrė pirmąjį Amerikos Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus vie
netą. 

Lietuvai e san t sovietų 

priespaudoje, klubas visokiais 
būdais rėmė organizacijas, 
siekiančias Lietuvos išlaisvi
nimo. Klubo narės atsiliepė į 
prašymus neaudėhotinai skam
binti telefonu bei rašyti laiš
kus senatoriams ir JAV 
Kongreso nariams tęsti kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą. 
Klubas surinko 30.000 parašų 
su prašymu išlaisvinti tiesos 
žodžio didvyrę Nijolę Sadū-
naitę, kalintą Sibiro lage
riuose. Nares Leontina Dar
gienė, Marija Krauchuniene, 
Stasė Semėnienė asmeniškai 
įteikė vieną nuorašą Baltie
siems rūmams, o kitą - sena
toriui Bob Doyle, Vašingtone, 
DC. Energingai tarpininkavo 
Kongreso narys Ed Dervvinski. 
Vėliau N. Sadūnaitė suteikė 
garbę klubui savo atsilankymu. 

Lietuvai atgimus, tebetę-
siamas tradicinis Vasario 16-
osios šventimas. Tebeteikiama 
pirmenybė šalpai, ypač naš
laičiams: drabužiais, ba ta i s , 
dovanomis ir žaislais, kurių 
siuntiniai nuolat kel iauja 
Lietuvon. ČLMK kasmetinis 
rudens vajaus pokylis papildo 
Filantropinį fondą. Visos gau
tos kelių tūkstančių dolerių 
pajamos išdalinamos organi
zacijoms čia ir Lietuvoje: lietu
vių žiniasklaidai, seneliams, 
studentams, ligoninėms, naš
laičiams. Klubas kasmet ski
ria auką „Draugui", o taip pat 
įsijungė į Draugo fondą nariu 
(visoms organizacijoms ta i 
turėtų būti privaloma). 

J . Daužvardienės iniciaty
va buvo įvesti kasmet in ia i 
kultūriniai debiutančių „Gin
taro pokyliai". 247 „g in ta-
rėlės" didžiavosi l ietuviška 
kilme ir prisidėjo savo darbais 
klube. O tradiciniuose „Ginta
ro pokyliuose" amerikiečiai 
išvydo elegantiškas debiu-
tantes, lietuviškas tradicijas 
bei lietuvišką muziką. Tokių 
34 pokylių pelnas ėjo į klubo 
Stipendijų fondą, iš kurio 80 
studentų lietuvių gavo sti
pendijas. Klubas pagerbė pa
sižymėjusias lietuves moteris. 
1999 m. pagerbiant Almą 
Adamkienę, pokylyje įteikta 
jai 10,000 dol. čekis vargin
giems Lietuvos vaikams šelp
ti. O patį ČLM klubą už jo 
veiklą pagerbė Vyčiai 1997 m. 

Klubo mirusios na res : 
Christine Austin, Ona Bie-
žienė, Nora Gugienė, Vera 
Olienė, Lillian Vanagaitienė 
plačiai reiškėsi Čikagos visuo
meniniame darbe . Veiklios 
visuomenininkės buvo ir 
dabar jau mirusios antrosios 
bangos ateivės: Bronė Kalvai-
tienė, Vilhelmina Lapienė, dr. 
Alina Lipskienė. 

80-ojo jubiliejaus išvaka
rėse Čikagos Lietuvių Moterų 
klubas tebesilaiko šūkio: 
„Gyvenimo prasmę sudaro ne 
tai. ką gauni, bet t a i . ką 
duodi!" 

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE 
( 1 9 2 0 - 1 9 3 9 m.) --... 
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Gatvėse, kaip niekad, 
skambėdavo lietuvių kalba, 
kuri liudijo, kad čia esama 
nemažai lietuvių, čia jų žemė, 
čiajie šeimininkai. Tai būdavo 
tarsi lietuvybės demonstraci

j a , kuri engėjams labai ne
patikdavo. Arkivyskupas R. 

•Jcfbtikovskis tokią lietuvybės 
.iSraiSką nusprendė išardyti. 
Jis pareikalavo lietuvių ir 

'4enkų moksleivius suburt i 
bendrai lenkų maldai Arki
katedroje, kur pamaldos, pa

mokslas, išpažinčių klausy
mas botų tik lenkų kalba. 
Lietuviai griežtai pasiprieši
no, pasipiktino tokia lenkų 
kunigų polonizacine politika. 
Lietuviai pasityčiojo iš jų, 
pareikšdami, gei reikalaujate 
to iš lietuvių, tai reikalaukite 
ir iš rusų, žydų ir kitų tauty
bių gimnazistų". Suprato oku
pantai perlenkę lazdelę ir 
buvo priversti atsisakyti tokio 
reikalavimo. Tad ir toliau 
lietuviai būrėsi savo mieloje 

Šv. Mikalojaus bažnytėlėje, 
kur gimtąja kalba nuoširdžiai 
giedodavo Antano Strazdelio 
giesmę „Pulkim ant kelių", 
Maironio „Marija, Marija"... 
Čia jie klausės lietuvių ku
nigų: K. Čibiro, P. Kraujalio, 
V. Taškūno, N. Raštučio, A. 
Viskanto ir kt. gerų pamoks
lininkų pamokslus. Gimtąja 
kalba malda įtaigiau smigo į 
širdį ir net tikėtasi, kad 
Marija išgirs mūsų pagalbos 
šauksmą išgelbėti mus iš 
prispaudėjų. 

Sunki buvo ekonominė pa
dėtis Vilnijoje. Lenkai sąmo
ningai žlugdė jos ekonomiką, 
tai buvo vieno paskutiniųjų 
vietų tarpukar io Lenkijoje. 
Maži ūkiai, nederliaus metai 
1928, 1933, 1936. Valstiečiai 

turintys 1-5 ha žemes nevarto
jo cukraus, žibalo, degtukų. 
Ūkininkai, turėję 5-10 ha 
žemės, per metus vidutiniškai 
suvartodavo tik 1,7 kg cuk
raus. Dideli mokesčiai slėgė 
žmones. Nebuvo nė kalbos 
apie lėšų įdėjimą į ūkį. Ne
pakakdavo pinigų net maistui, 
žmonės badavo, skurdo. Sunki 
ekonomine padėt is be abe
jonės, stipriai veikė visuo
menės morale, žmonės neken
tė okupantu. Pasienyje plito 
kontrabanda. Vilniečiai iš 
Lietuvos parsigabendavo žiba
lo, druskos ir maisto produktų. 
nes Lietuvoje žemes ūkis jau 
klestėjo. Buvo organizuota 
speciali Lietuvos Pagalbos 
komiteto veikla Vilnijos ba-
dalijantiems lietuviams remti. 

kuri veikė 1929-1934 m. 
Lenkai, vykdydami juodą 

okupacinį darbą, s tengėsi jį 
užmaskuoti draugiškais ges
tais. Kai mirė 1927 m. vasario 
16 d. žymiausias l ie tuvių 
veikėjas t au tos P a t r i a r c h a s 
Jonas Basanavičius Vilniuje 
lenkai irgi pareiškė užuojauta 
ir a t i t inkamą dėmesį š i am 
įvykiui. Lenkų valdžia a t idarė 
užblokuotą I^enkijos-Lietuvos 
sieną ir skyrė spec. t raukui) , 
suteikė galimybę atvykti į lai
dotuves Lietuvos oficialiems 
asmenims, giminėms ir plačia
jai visuomenei Laidotuves 
puikiai organizavo Vytauto Di
džiojo gimnazijos skautų „Ge
dimino' draugove. Gedulingas 
Mišias aukojo arkivyskupas K. 
• lalbžikovskis. 1'amokslus sa

kė lietuvių ir lenkų kalba lie
tuvių kunigas P. Kraujalis. 
Laidotuvių eisenoje dalyvavo 
žymūs Lenkijos atstovai, žur
na l i s ta i . „Kurjer VVilenski" 
pažymėjo, kad tiek atvykę iš 
Kauno, tiek Vilniaus lietuviai 
lenkams nepasakė nė vieno 
nemalonaus žodžio. Visos iš
kilmes buvo vien religinio rim
tumo aktas. Kitame numeryje 
tas pats laikraštis rašė straips
ni „Geresnes ateit ies vardan", 
konstatavo, „kad prie Didžiojo 
lietuvių karsto radome bendrą 
kalbą — tarpusavio pagarbos 
ir simpatijos kalbą, raskime ją 
kurdami geresnę ateitį"... 
Deja, lietuviai taip negalvojo 
Lietuviams nelengva pamiršti 
jų padarytą niekšingą sknau 
dą. Lietuviai žinojo, kad kelias 

suartėti nėra t rumpas ir leng
vas, reikia ištaisyti klaidą ir 
Vilnijos kraštą sugrąžinti jos 
tikriesiems šeimininkams. Ne
paisant visų jų pastangų, lie
tuviai lenkus t rak tuos kaip 
okupantus. 

Didesnė įtampa padidėjo, 
kai lenkai ryžosi Aušros Vartų 
Dievo Motiną karūnuoti , kaip 
Lenkijos karalienės ir Lie
tuvos didžiosios kunigaikštie
nės paveikslą. Lietuviai tam 
nepritarė ir atsisakė dalyvauti 
šiose iškilmėse, nors buvo 
jiems visos sąlygos bo kliūčių 
i atidarė sieną) atvykti į Vil
nių Šių iškilmių ignoravimas, 
užuot suartinusios, dar labiau 
įtempė Lenkijos ir Lietuvos 
santykius 

Bus daugiau 
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VEIKIANČIOS BAŽNYČIOS 
NEUŽDAROMOS 

JAV LB XVI Tarybos III 
sesijoje Vašingtone. DC. 
Krašto valdybos pirmininko 
Algimanto Geėio ir Religinių 
reikalų tarybos pirmininkes 
ses. Margaritos Bareikai tės 
pranešimuose buvo išreikštas 
susirūpinimas del lietuviškų 
parapijų uždarymo ir baž
nyčių inventoriaus likimo. Pa
sinaudoję proga, kad Tarybos 
sesijos svečias buvo lietuvių 
katalikų už Lietuvos ribų 
vyskupas Paulius A. Baltakis. 
OFM. kreipėmės \ jį, prašyda
mi pakomentuoti šias opias 
Amerikos lietuvių problemas. 

- Lietuvių televizija 
Čikagoje rodė pasipiktinimo 
Amerikos vyskupais kupiną 
vieno tautiečio kalbą, kai buvo 
uždaroma Lawrence, MA, 
lietuvių bažnyčia. Panašių 
kalbų buityje galima girdėti ir 
daugiau. Atrodo, kad žmonės 
nesupranta arba nenori su
prasti tikrosios padėties. 
Malonėkite paaiškinti lietu
viškų parapijų uždarymo 
priežastis. 

- Lietuviškos parapijos 
nuo pat atsiradimo veikė kaip 
kultūriniai-socialiniai centrai. 
Prieš šimtą metų Amerikoje, 
kai tik atsikeldavo lietuvių 
grupele, tuojau organizuodavo 
savišalpos būrelį ir parapiją. 
JAV pirmoji parapija įkurta 
1887 m. Hazletone, PA. 1941 
m. lietuviai Amerikoje turėjo 
124 parapijas ir per 50 pra
dinių parapijų mokyklų bei 
gimnazijų. Australijoje saujelė 
imigrantų savo pirmąją kop
lytėlę pasistatė 1888 m., Ang
lijoje - 1901 m. Savo pirmus 
dolerius, sterlingus ar pesus 
išeiviai skirdavo ne savo na
mų pirkimui, bet bažnyčių ir 
mokyklų statybai. Namus sta
tėsi tada. kai jau veikė parapi
ja ir mokykla. O kai lietuviai 
prasigyveno, ėmė keltis iš 
miesto centro, kur paprastai 
veikdavo jų bažnyčios. Čika
goje iš 13 parapijų beliko pus
trečios. Panašiai ir New Yor-
ke: turėjom 5. buvo pilnos 
žmonių, liko 3, ir visos tuščios. 
Į Apreiškimo bažnyčią, kuri 
yra centrinė, a te ina 60-80 
žmonių. Senieji, kurie statė, 
išmirė arba išvažiavo į 
užmiesčius ar į Floridą. J ų 
vaikai, kaip specialistai, kilno
jami iš vietos į vietą. Lietu
viai, kaip ir amerikiečiai spe

cialistai, vienoje vietoje gyve
na apie 5 metus . Toks tipiškas 
profesionalų Amerikoje gyve
nimas. Parapijas pasiekti tapo 
labai sunku. Atvažiuoti į cent
rą toli. N'ew Yorke vidu
tiniškai - 10-20 mylių. Los 
Angeles - gal 40 mylių. 
Bažnyčios lankymas tapo 
problema. Bažnyčios tuščios, . 
kunigų nėra, o kai vyskupija 
nori j a s pri jungti , žmones 
kelia skandalą , - lietuviai 
s ta tė ' Turėjom bėdų Čikagoj. -
Šv. Ju rg io parapija buvo 
užda ry ta pirmoji. Tai buvo 
didelė bažnyčia, bet jau tuščia. 
Mes norėjom gauti už ją kom
pensaciją ir s ta tyt is naują 
Lemonte. Daug posėdžiavome 
su kardinolu Bernardin. Jis 
sake: ..Jeigu jūs keltumėtės 
visa bendruomenė, mes mielai 
j u m s apmokė tume už jūsų 
turimą bažnyčią". Taip buvo 
Toronte su Šv. Jono bažnyčia, 
kai parapija kėlėsi į užmiestį. 
Diecezija sumokėjo 400.000 
dol.. kad parapijiečiai galėtų 
pasistatyti naują. ..O čia j u s . -
sakė kardinolas, - išsiskirstot 
po visas apylinkes. Tiesa, jūsų 
protėviai s tatė , bet jūsų vaikai 
išsivažinėjo ir naudojasi kito
mis bažnyčiomis, kurių jūs ne-
statėte". Bet kardinolas buvo 
mums palankus ir leido steigti 
misiją Lemonte. Laimingo 
sutapimo dėka ji veikia. 

Apie 30 oficialiai lietu
viškų parapijų da r t u r ime 
Pennsylvanijoje. tai buvusių 
angliakasių parapijos. Ten jas 
išgelbėjo maži miesteliai, kur 
žmonės sėslesni. J ie sukuria 
kad ir mišr ias šeimas, bet 
lieka gvventi vietoje. O kadan
gi lietuviai klebonai, atrodo, 
ger iau ap tarnavo žmones 
negu amerikiečiai , mišrios 
šeimos lieka prie lietuviškos 
parapijos. Kai kurios mažes
nes, bet yra ir labai stiprių. 
Vyksta vadinamieji parapijų 
jubiliejai, tai dar nebuvo to
kios šventes , kur būtų su
sir inkę mažiau kaip 200-400 
žmonių. O tu sukviesk tiek 
New Yorke! Nors lietuvybės 
tuose miesteliuose nedaug 
bėra . - viskas vyksta ang
liškai, - bet dar pagieda gies
mių, evangeliją paskaito lie
tuviškai. Ir parapija oficialiai 
vadinama lietuviška. 

Pr is imenu įdomų ats i
t ikimą. Australijos lietuviai 
manęs prašė bažnytinių gies
mių vargonams. Ieškojau jų 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ 

JAV LB XVI Tarybos III sesijos, vykusios Vašingtone, DC, surengtame 
Baltakis. OFM. Lietuvos kariuomenes vadas gen. Jonas Kr- nkaitis ir JAV L 
Jono Urbono nuotr. 

visur Amerikoje ir radau tik 
vienoje mažoje parapijoje -
Binghemptone. NY. Lietuvių 
ten yra gal trečdalis (susi
maišę su lenkais ir slovakais*. 
Klebono J. E. Mikalajūno tė
vas lietuvis, bet kadangi moti
na lenke, jis persiėmė lenkiš
ka kultūra. Lietuviškai mažai 
kalba, bet sako: ..Čia yra lie
tuvių bažnyčia, ir visi turim 
giedoti lietuviškai". Visų ang
liškų pamaldų metu giedamos 
2 lietuviškos giesmės. 

Kai okupacijos metais 
Lietuvoje vyko represijos, tų 
lietuviškų parapijų žmonės 
demonstruodavo, r inkdavo 
parašus, ypač būdavo aktyvūs 
vyčiai. J ie yra patys didžiausi 
Lietuvos pat r io ta i . Ameri
kiečiai juos vadina Lietuvos 
naciais. J i ems sur inkt i 
100.000 a r 200.000 parašų 
yra vieni niekai. 

Grįžtant prie parapijų 
šiandien, reikia pasakyti, kad 
apie 70 dar nėra uždarytų-
Lawrence. MA, kurią uždarė 
prieš mėnesį, turėjo uždaryti 
prieš 10 metų. bet Bostono 
kardinolas l ietuviams buvo 
labai pa lankus . J i s buvo 
numatęs uždaryt i daug 
bažnyčių, bet vis tęsė, sakė: 
,.Ten seni klebonai, palauk
siu, kol jie išeis į pensiją". 
Lenkų jau seniai uždarė 10 
parapijų, tai j ie skundėsi : 
,.Lietuvius jūs kitaip traktuo-
ja t negu mus!" (Lenkai dar 
turi apie 600 veikiančių para
pijų Amerikoje.) 

Didžioji mūsų problema 
yra lietuvių kunigų t rūku
mas. Jeigu į parapiją sekma
dieniais ateina 10-20 žmonių 
ir per metus vyksta vienas 
krikštas ir nebūna nė vienų 
vestuvių, vyskupai sako: 
„Mes atsakingi už visus žmo
nes, ne vien už lietuvius. Mes 
turim žiūrėti, kad visos para
pijos būtų aptarnautos". To
dėl dalis parapijų yra sujung
tos. Anksčiau lietuviška para
pija turėjo 3-4 kunigus, dabar 

PAMINĖTAS ARKIVYSKUPAS 
Rugpjūčio 23 dieną Birš

tone buvo paminėtos arki
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
40-tosios mirties metinės. Šv. 
Antano Paduviečio bažnyčioje 
Mišias aukojo Kaišiadorių 
vyskupas J. Matulaitis, kuni
gai A. Jurevičius ir Lionginas 
Virbalas. SJ, ka r tu su ar
kivyskupo giminėmis ir birš-
toniečiais meldėsi didžioji 
dauguma vyskupijos kunigų. 
Pamokslo metu buvo plačiai 
nušviestas Dievo tarno T. 
Matulionio gyvenimas. Po šv. 
Mišių susirinkusieji aplankė 
salia bažnyčios senojoje kle
bonijoje, įsikūrusį Birštono 
sakralinį muziejų, kur iame 
yra memorialine arkivysk. T. 
Matulionio ekspozicija, tą 
pačią dieną pasipildžiusi itin 
vertingais naujais eksponatais 
— relikvijomis, arkivyskupo 
restauruotais po palaikų 2000 
m. ekshumacijos liturginiais 
rūbais. Labai prasminga buvo 
dalintis prisiminimais apie 
\ j -kupiįos ganytoją ten. kur jo 
t u H i i . i 1956—19581, iš kur 
v.tidvta Minkmi-inis tarv'hi-
m.iis i l ir t . ih v \ -kupl ia 

Tarybinis laikotarpis Lie
tuvoje beveik išblukino šio 
žmogaus, pasišventusi© ir 
daug pasitarnavusio Lietuvai, 
a tminimą. 1998 metais kilo 
idėja supažindinti lietuvius su 
mūsų švyturiu, atskleisti jo 
asmenybės tobulumą, pateikti 
t r i s ka r tus kalinto, bet ne-
palūžusio kalėjimuose ir trem
tyje gyvenimo pavyzdį. Atnau
j inus seną klebonijos pastatą, 
2000 m. per Kalėdas buvo 
a t idarytas sakralinis muzie
j u s , kurio a t idarymui da r 
1999 m. kovo men. pr i tarė 
šviesios atminties kardinolas 
Vincentas Sladkevičius. Mu
ziejuje pirmą kartą Lietuvos 
visuomenei buvo pr i s ta ty ta 
kardinolo V. Sladkevičiaus ir 
a rkivyskupo T. Matulionio 
memorialinė ekspozicija. Šia
me name 1957 m. per Kalėdas 
slapta kanauninkas Vincentas 
Sladkevičius vysk. T. Matu
lionio buvo konsekruotas vys
kupu. Be memorialinių ekspo
zicijų muziejuje yra sakralines 
tapybos, liturginių indų. 
Liaudies meno kolekcijos. 
Parodu >alcic. kurioje rug

pjūčio 23 d. atidaryta tauto
dailininkes A. Žiupsnytės kar
pinių paroda, lankytojai gali 
pažiūrėti dokumentinius fil
mus „Žvilgsnis į arkivyskupo 
T. Matulionio gyvenimą". 
_Žeme. davusi Lietuvai kardi
nolą". 

1990 meta i s šventasis 
Sostas leido pradėt i arki
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
beatifikacijos bylą. todėl, 
baigiant iškilmes, rugpjūčio 
23 d. sakraliniame muziejuje 
buvo meldžiamasi ir prašoma, 
kad arkivyskupas būtų pri
pažintas palaimintuoju ir 
paskelbtas šventuoju, nes anot 
vysk. J. Matulaičio, surinkta 
istorine-dokumentine medžia
ga liudija, jog arkivyskupas 
buvo kaip žiburys, XX a. šven
tasis ir tikėjimo kankinys. 
Sakraliniam muziejui vysku
pas palinkėjo ir ateityje būti 
gražia dvasingumo bei at
gaivos sala, padedančia žmo
nėms savyje ugdyti vertybes, 
kurios buvo brangios ar
kivysk. T. Matulioniui. 

K. A. 

- nė vieno, o jeigu yra. j is j au 
nebėra lietuvis, c tik lietuviš
ko kraujo. Pašaukimų būna 
labai mažai. Seminarijoje be
simokančių yra. bet kadangi 
jaunuoliai būna baigę ame-
nkiet iškas kolegijas ar gim
nazijas, j ie stoja j amerikiečių 
seminarijas, o ne važiuoja į 
Romos kolegiją. Todėl j iems 
lengviau Mišias aukoti ang
liškai. Taigi prieauglio prak
tiškai neturime. Kun. G. Gru
šas yra paimtas Vilniaus ku
nigų seminarijos rektor ium, 
kun. A. Žygas - Kaune, kun. 
A. Saulai t is , SJ - Vilniuje. 
Atrodo, ir kun. E. Pu t r imą 
paims. Tai buvo vienintel is 
žmogus, į kurį galėjau at
siremti, tai mano sekretorius 
ir jaunimo reikalu direktorius. 
Visi renginiai buvo jo atsa
komybe. Tiesa. £iek tiek gau
name Lietuvos pranciškonų 
vienuolijos pagalbos. Dabar jų 
kunigų yra Kanadoje. Toron
te, Hamiltone, keletas yra ir 
JAV. Diecezinių - pasaulie
tinių kunigų p rak t i ška i 
neturime. 

Kai Lietuvos vyskupų 
paprašom atsiųsti kunigų, jie 
sako: . .Kuriuos ga lė tume 
duoti, negalim rekomenduoti , 
o kuriuos galėtume rekomen
duoti, patiems labai reikia". 

Niujorke tur im apie 5.000 
lietuvių iš naujosios bangos, 
bet į parapijas įsijungė gal 10 
šeimų. Čikagoj geriau, ten 
lietuviai gauna lengvat iniu 
būdu nusipirkti namus. 

- Man atrodo, kad Čikagos 
lietuviškose parapijose -
Marąuette Parke ir Brighton 
Parke - labai didelės įtakos 
turi jauni kunigai i i Lietuvos, 
kurie sugeba pritraukti naujai 
atvykusius. 

- Tas tiesa, nuo kunigu 
labai daug kas priklauso. Pvz.. 
Anglijos Londone praėjusį 
rudenį šventėm 100 m. para
pijos jubiliejų. Ten yra kun. 
Tercijonas iš Mažeikių, buvęs 
vikaras . J i s t ik ra i sugebėjo 
suburti žmones - pats groja 
gitara ir turi gerą balsą. J a m 
pagelbėja tokia Angele, bai
gusi Kretingos religini insti
tutą. Jie turi chorą, vasaromis 
vyksta stovyklos. Ten yra ve
dybų, kr ikš tynų , sekmadie
niais pr i s i renka pilna baž-

pokylyje (iš kaires): vysk. Paulius 
B Tarybos narys .Algimantas Garsys. 

nyčia. ir 85 proc. besiren
kančių yra iš naujosios ban
gos. Mūsiškiams prie naujo
sios kartos išeivių sunku priei
ti, jie to nemoka padaryti, per 
didelis mūsų kultūrinis skir
tumas. 

- Savo pranešime JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys sesijoje 
iškėlė mintį, kad LB nariai 
pr is idėtų pr ie uždaromų 
bažnyčių inventoriaus perėmi
mo ir jo pasiuntimo į Lietuvą. 
Dabar atsi t inka, kad parapijų 
t u r t a s pa le idž iamas į var
žyt ines ir y r a atvejis, k a d 
nupirkęs altorių naujasis sa
vininkas pavertė jį baru savo 
namuose. Ar realu, kad šiame 
procese dalyvautų pasauliečių 
visuomenė? 

- Žinoma. Vyskupai mielai 
sutinka. Štai dabar Lavvrence 
ir Nevv Hampshire jie man 
pasiūlė: yra graži monstranci
ja, kielikas... Sakau, gerai! Bet 
aš negaliu visur apvažiuoti ir 
sur inkt i bažnytinių ' daiktu. 
Tuo turi užsiimti parapijų 
komitetai, kurie susirištų su 
Lietuva ir sužinotų, kur ko 
reikia. Bet kai pasiūlai taip 
padaryt i , t ie . kur ie ką t ik 
šaukė, tuojau jų iniciatyva ir 
dingsta. Šv. Jurgio Čikagoje 
parapija buvo gerai susiorga
nizavusi, komitetas pasiuntė į 
Lietuvą altorius ir net suolus. 
Vyskupas mielai atidavė juos 
ir dar 10.000 dol. persiuntimui 
paskyrė. Vyskupai supranta, 
j ie sako: ..Mes žinom, kaip 
j u m s tai yra brangu". Kai 
prieš 3 m. Lovvell i netoli 
Lawrencei uždarė bažnyčią, 
kardinolas paskyrė 300.000 
dol. ir persiuntė inventorių į 
Vilnių. į Šv. Juozapo bažnyčią. 
Norėjo daugiau skirti, bet 
pasipriešino parapijos komite
tas . Taigi vyskupai tam nesi
pr iešina, j iems taip p a t 
nemalonus bažnyčių uždary
mas, nes jie žino. kad žmones 
j as s ta tė savo kruvinu pra
kaitu. Bet tokia realybė: kai 
bažnyčia stovi tuščia, vys
kupas negali leisti pinigų jai 
išlaikyti, jis turi galvoti apie 
veikiančias bažnyčias. O vei
kiančių niekas neuždarinėja. 

Dėkojame už pokalbį. 
Kalbėjosi 

Audronė V. Škiudaitė 

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405. 

po 6 v . \ . 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1 773-585 9500 

Įdarbinimu biuras siūio 
darbų amerikiečių šeimose 

su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

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

Wind<>\\ VVashers Needed! 
40.000 per year. W< aeed I00aew* 
No cxp. necessurs. Will traia Mušt 
hj\e \;thd dmer's license arui traits-
portation. Mušt be tluem in Eneksh. 
!. -V McMahon Windou Wa»fiin«. 

Chtcaso and Miluuukee jrea. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai par
duotųjų valymui TN ir IN 
\alstijose. Pageidautina vytai 

Atlyginimas nuo 
SI.500 iki S 1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

ĮVAIRIOS PASLAUGOS 
TAISOME 

SKALBIMO MAŠINAS. 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 
VĖSINTUVUS. 

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624. 

U'KAKHI JONYNU*. SVHKA'HKIK 
CYvYHESnRAlDIMAS. 

AaoMas Krank Zapolė ir Ofl _ Mgr 
liukso S. Kanc kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

ELEKTROS 
JVEDIMA1-PATAISYMAL 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirhu užmiestyje Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PL'MPl"TIS 

Liaudies medicinos gvdvtojas 
OLEH CHEREDNYK. 

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

847-507-4074 (mob.i 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Oak La\*n išnuomojamas 4 
kambariu. 2 mieg. butas su šiluma. 
j Yra šaldytuvas ir dujinė virykle. 

Šaha teniso kortai ir baseinas. 
First Rate Real F:state. 773-767-

2400. Aušra Padalino. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
„basement" 2 vyresnio 

amžiaus moterims Archer tr 
Pulaski rajone. 

Tel. 773-218-4351. 

Išnuomojamas 3 miegainujų^-6 
kamhariaii butas I aukšte. viskas 

nauja. 45 St. ir Fairfield. 
Brighton Park. Šalia lietuvių 

bažnvėia. Kaina S60O 
Tel'. 773-586-4658. 

., 
ACIU, KAD PAVADINAI 

BROLIU 
Kartą rašytojas Turge

nevas, sutikęs elgetą ir nieko 
neradęs išmaldos j am. 
atsiprašė: rMielas broli, do
vanok man. kad aš nieko tau 
negaliu paaukoti". 

O elgeta atsake: ..Ačiū. tu 
paaukojai už visus daugiau
sia, nes pavadinai mane 
broliu..." 

Šis susitikimas rašytojui 
paliko gilų ispudį ir ilga prisi
minimą. 

Gyvenimas kaip riedantis 
t raukinys, pro kurio langus 
s tebime gamtą, skubančius 
praeivius.. . Akimirkos tarsi 
s totelės . kuriose sut inki 
įvairiausių žmonių. 

Viešnagės metu Čikagoje, 
kuri tesėsi mėnesį, sutikau 
žmonių, kurie apsupo mane 
savo nuoširdumu ir rūpes
t ingumu. Turėjau galimybe 
susipažinti su Marąuette Par
ke Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos žmonėmis. 
Stebėjausi, kad čia. taip toli 
nuo Lietuvos, veikia tiek daug 
organizacijų, kurios stengiasi 
išlaikyti lietuviškas tradicijas 

1,1.-1 uvos k it.Iii,..II ; : i . : n Bernardo Narufco 

Kun. Gintaras Lengvinas 

ir tautiškumą šeimose, bend
ruomenėje. Žinau, kad jūsų 
parama padėjo Lietuvoje ne 
vienai šeimai skurde, 
nelaimėje ar ligoje. 

Esu labai dėkingas ku
nigui klebonui Jonui 
Kuzinsktri, kuris pakvietė 
pravesti Šiluvos noveną. Ži
nant jo užimtumą pastoracine 
veikla, džiaugiausi, kad skyrė 
to brangaus laiko dalele, 
būdamas kartu ir globodamas 
viešnagės metu. Nenuostabu, 
kad toki didelį žmogų su tokia 
gera širdimi, kaip pastebėjau, 
visi esate pamilę. 

Daug laiko ir dėmesio 
skyrė kurso draugas kun. 
Rimvydas Adomavičius, ku
riam tar iu nuoširdų ačiū. 
Taip pat dėkoju visiems, kurie 
manimi rūpinosi, su kuriais 
galėjau pabendrauti ir pra
leisti maloniai laiką. 

Tos dienos liks mano 
atmintyje su brangiais prisi
minimais. Prisiminsiu jus 
savo maldose, prašydamas 
Dievo reikiamos malones ir 
palaimos jūsų šeimoms. 

Kun. G. Lengvinas 

file:///alstijose
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* Netrukus \ Lietuvą bus 
atvežta vertybė, draudėjų 
įvertinta beveik 9 mln. litų. 
Tai — Slaptajame Prūsijos 
palikimo archyve saugomas 
Jono Bretkūno XVI a. j lietu
vių kalbą išverstos Biblijos 
rankraštis. Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romu
aldas Budrys tikisi, kad kitais 
metais pavyks Lietuvai paro
dyti ir tame pačiame archyve 
saugomą pirmąjį valstybės 
dokumentą — karaliaus Min
daugo aktą, kuriuo jis 1255 m. 
Livonijos ordinui, krikšto ir 
karūnavimo tarpininkui, do
vanoja Sėlių žemę. už. Elta) 

* Tarp 60 Lietuvos merų 
— ne mažiau kaip penki mi
lijonieriai. O visus gerove 
lenkia Panevėžio savivaldybės 
vadovas Alfredas Pekeliūnas, 
kurio šeimos turtas pagal 
mokesčių deklaraciją siekia 
5.5 mln. litų. Turtingiausių 
apskričių viršininkų turtas 
vertinamas puse milijono litų. 
Turtingiausias apskrities vir
šininkas gyvena Vilniuje. Bu
vusio Seimo nario socialde
mokrato Gedimino Paviržio 
šeimos turtas ir pajamos per
nai sudarė daugiau nei pusę 
milijono. (R, Elta) 

* Daugiau nei 2,000 na
rių vienijančiame Socialde
mokratų partijos Vilniaus sky
riuje verda rinkimų aistros. 
Jų epicentre atsidūrė premje
ro žmona Kristina Brazaus
kienė. Partijos senbuvių pasi
piktinimą sukėlė tai, kad ne
seniai politike tapusi K Bra
zauskienė rinkimų sąraše į 
Vilniaus miesto tarybą įrašyta 
trečiuoju numeriu. Šiuo metu 
Socialdemokratų partijos są
raše į sostinės tarybą yra dau
giau nei šimtas kandidatų. 

(R, Elta) 
* T.-yliktojo poetinio 

Druskininkų rudens Jotvin
gių premija paskirta išeivijos 
poetui ir vertėjui Jonui Zda
niui, rašančiam lietuvių ir 
anglų kalbomis. Amerikoje iš
leista nemažai J. Zdanio 
verstų lietuvių poezijos knygų, 
taip pat pora romanų. (R, Elta) 

* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) teikimu 
iš Lietuvos buvo išsiųstas Ru
sijos ir Nyderlandų pasus tu
rintis Andrėj Kubačiov, prisi
statantis ir Andre Homeiliov 
pavarde. Jis įtariamas neleis
tinais būdais rinkęs komerci
nę informaciją. Komercinių 
paslapčių šnipinėjimu saugu
mo apkaltintas rusas aktyviai 
dalyvavo „Lietuvos kuro" 
bankroto reikaluose ir teigė 
atstovaująs degalinių tinklą 
už litą įsigijusiai olandų fir
mai. (R, Elta; 

* Šeštadienį vykusiame 
2-ajame Lietuvos dešiniųjų 
sąjungos (LDS) suvažiavime 
naujuoju partijos pirmininku 
išrinktas Kovo 11-osios akto 
signataras, buvęs vidaus rei
kalų ministras, o dabar — ad
vokatas Vidmantas Žiemelis. 
Jis suvažiavime pasisakė už 
tai, kad LDS paremtų buvusį 
premjerą Rolandą Paksą. Bal
sų dauguma nuspręsta Prezi
dento rinkimuose neremti jo
kio kandidato. (LR, KD, Elta) 

* Šeštadieni Kaune po
sėdžiavusi Centro sąjungos 
taryba savivaldybių rinkimuo
se bendrininkų pasirinkimą 
paliko skyrių nuožiūrai. „Tai 
gali būti visos centro dešinės 
partijos, tačiau tikrai kartu į 
rinkimus neisime su socialde
mokratais, socialliberalais ir 
radikaliosiomis partijomis", 
sakė Centristų rinkimų jung
tinio štabo vadovas Algis 
Čaplikas. (KD, Elta) 

* Rusijos dujų susivieniji
mas „Gazprom" privalės ge
rinti savo pasiūlymus, jei nori 
gauti 34 proc. „Lietuvos dujų" 
akcijų. Ūkio ministras Petras 
Čėsna teigė manąs, kad rusai 
nori gauti akcijų ir už „ačiū", 
bet tai esąs derybų reikalas. 
Ministras sakė nesąs visa vy
riausybė, bet jei dabartiniai 
siūlymai nesikeis, jis siūlys ki
tiems ministrų kabineto na
riams nepritarti akcijų parda
vimui. P. Čėsna sakė, kad 
„Gazprom" greičiausiai keis 
pasiūlymus. (LR, Elta) 

.//trri LIETUVIU FONDAS /njTHUANlAN FOUNDATION, INC. 
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Fa* (63«) 257-1M7 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

2002 m. liepos mėn. 
1 x $25 Tomkutė Milda, $235. 
1 x $30 Šulaitis Anelė, $1.080. 
3 x $50 Kučėnas Jonas, $4.400; Svotelis Alfonsas atm. 

įn.: Buivys Justas ir Danguolė, $50; Valeška 
Edward Daniel, $275. 

1 x $100 Druseikis Petras ir Julija atm. įn,: Druseikis 
Algimantas, $4,425. 

2 x $200 Joga Viktoras: įm. Joga Pranas gimtadienio 
proga, $200; Joga Gytis: įim. Joga Pranas gim
tadienio proga, $200. 

1 x $250 Omahos Lietuvių moterų klubas, $2,250. 
1 x $470 Blažauskas Ričardas atm. įn.: Cigleris Anatole 

ir Gailė $30, Lake Gene ir Birutė $25, Šulskis 
Donna $25, Tack Jim ir Regina $25 ir 32 kiti 
asm. 

2 x $500 Norkūnas Povilas atm. įn.: Norkūnas Benedik
tas, $600; Norkūnas Virginia Gibson atm. įn.: 
Norkūnas Benediktas, $600. 

1 x $3,410 Bernardo Brazdžionio fondas: Gedgaudas M. 
E. ir Violeta, $500, Kazlauskas Gasparas 
$225, Puodžiūnas Stepas ir Živilė $200, Vidu
giris Vytautas ir Elena, $115, po $100 Ban-
dziulis Ignas ir Elena, Čekanauskas Vytautas 
ir Janina, Daukanto Juozo Šaulių kuopa, 
Dundzila Antanas, Giedraitis Rolandas ir Da
nutė, Jodelė Ingrida, Kontrimas Ričardas ir 
Raimonda, Polikaitis Antanas ir Dalilė, Priž-
gintas V. ir P., Ringys Richard ir Laima, Siru
tienė Gražutė, Tautinės sąjungos Los Angeles 
skyrius, Tomkus Leonas ir Sigita, Vaitkus Al
girdas ir Mirga, po $50 Anelauskas Vincas ir 
Dalia, Basiulis Algirdas ir Danutė, Burggren 
Peter ir Maria, Butkus Elena, Černius Vytau
tas ir Dalia, Jarašūnas Auris, Leskys Michael 

DRAUGAS, 2002 m. spalio 8 d., antradieni.-

Vilniaus savivaldybe, siekdama sumažinti sostines gyventojams ir svečiams nepatogumus, susidariusius del 
Gedimino prospekto rekonstrukcijos, 

* „Lietuvos avialinijos" 
išsaugos valstybinio gabento
jo statusą ir po privatizavimo. 
Privatizavimo patarėjas, Vo
kietijos bendrovės „Indecon 
Consulting" vadovaujamas su
sivienijimas yra numatęs, kad 
privatizuojant įmonę, 49 proc. 
akcijų turėtų atitekti užsienio 
oro gabentojui, kuris taps 
strateginiu investuotoju, 17 
proc. — Lietuvos finansiniams 
investuotojams, 34 proc. ak
cijų liks valstybės rankose. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus švietimo ir moks
lo ministro Algirdo Monke
vičiaus paprašė išsiaiškinti, 
kodėl Vilniaus universiteto 
(VU) bendrabučiuose neatsi
randa vietos studentams, kai 
tuo tarpu juose už pinigus ap
gyvendinami statybininkai. 
Ministras piktinosi, kad uni
versiteto bendrabučiai „virto 
kone viešbučiu", tuo tarpu iš 
įvairių Lietuvos vietovių mo
kytis į Vilnių suvažiavę stu
dentai neturi galimybės juose 
apsigyventi. Ministras sakė 
negalįs įsakyti ir reikalauti, 
kad VU nenuomotų savo ben
drabučių statybininkams, ta
čiau žadėjo prašyti ir reko
menduoti universitetui laiky
tis nuostatos, kad bendra
bučiai pirmiausia yra skiriami 
studentams. (BNS) 

atidarė eismą T. Vrublevskio gatvės dalimi ties Katedra. 
Kęstučio Vanago ; Elta i nuotr 

* Garsūs užsienio politi
kai net teismais grasina 
verslininkams, prekių eti
ketėse negailestingai eksploa
tuojantiems jų pavardes. Lie
tuvos politinio elito atstovai 
dažniausiai atmeta firmų siū
lymus reklamuoti jų produk
ciją. Jiems atrodo, kad išvysti 
savo atvaizdą ar vardą ant 
prekės paprasčiausiai nesoli-
du. Tik trys valdžios vyrai at
sikratė lietuviško kuklumo. 
Tai Seimo nariai — Kazys 
Bobelis, išreklamavęs jo vardu 
pavadintą degtinę, Viktoras 
Uspaskichas, nepasigėdijęs 
girti savo įmonėse užaugintus 
agurkus, bei Stanislovas Buš
kevičius, agitavęs gerti ne 
svaigalus, o pagal jo receptus 
pagamintas sultis. Tačiau Lie
tuvos politikai, ėmęsi rekla
muoti prekes, nesulaukė nei 
pelno, nei didesnio populiaru
mo, o tik etikos sergėtojų prie
kaištų. (KD, Elta) 

* „Panevėžio stiklo" lau
kia „Williams" likimas. 
Valstybės turto fondas (VTF), 
prieš 4 metus pardavęs „Pa
nevėžio stiklo" akcijas Lenki
jos bendrovei „Warta", iš 
džiaugsmo trynė rankas. Tuo
met stiklo perdirbėjų skolos 
siekė 116 mln. litų. Dabar len
kų valdoma bendrovė turi jau 
135 mln. litų skolų. (LR, Elta) 

1 x $5,000 

ir Jina, Mickus Edward ir Giedrė, Naujokaitis 
Mykolas, Navickas John ir Marija, Stancikas 
Bronius ir Mikalina, Valukonis Aldona, Vilkas 
Eugenijus ir Irena, Žemaitaitis Algimantas ir 
Audronė, po $25 Avižonis Petras ir Liuda, Do
vydaitienė Ema, Jatulis Gediminas ir Viltis, 
Medžiukas Ignas, Sakas Rūta, Venckienė Bro
nė, Žemaitaitis Romas ir Marija ir 6 kt. asm. 
mažesnes sumas, $3,410. 
Leugoud Edward, $10,094.40. 
Iš viso 10,835.00 

2002 m. rugpjūčio mėn. 
Polteraitis Vytautas atm. įn.: įm. Racka Tony 
ir Michele, $20. 
Railaitė Neringa, $770. 
Aleknienė Bružaitė Danutė J. $50. 
Čekauskas Algis ir Gana, $400 
JAV LB Palm Beach Co. apylinkė: kun. Vytau
tui Pikturnai, Eleonorai Mazoliauskienei, Jo
nui Jakubauskui ir Veronikai Aušrotienei mi
rus, $1,050. 
Juodvalkis Antanas: jo 90-to gimtadienio pro
ga po $100 aukojo Kilius Povilas ir Rūta, Klei
za Vaclovas ir Asta, $550. 
Dainienė Ona atm. įn.: Aukštuolis Vytautas ir 
Natalia $230, Elsbergas Dana $50, Leonas Ire
na $50, Kalnietis Jadviga $50, Končius Juozas 
ir Giedrė $25, Naris Pranas ir Gintra $25 ir 9 
kt. asm. mažesnes sumas, $880. 
Bernardo Brazdžiono fondas: Gustas Ona 
$200, Puodžiūnas Stepas ir Živilė (matching 
funds) $200, Kojelis Juozas ir Elena $100, Bu-
reikienė Rita M. $50, Rudvalienė Zita $50, 
Kazlauskas Valeria $25, $4,035. 
Iš viso $1,780.00. 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
2002.VIII.31 d. 13,291,492 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą 9,651,082 dol. 

Palikimais gauta 7,911,380 dol. 
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lie

tuvių fondui: 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-

PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. 
ID #36-6118312. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę. 

l x $ 2 0 

l x $ 3 0 
l x $ 5 0 
1 x $100 
l x $ 1 7 5 

l x $ 2 0 0 

l x $ 5 8 0 

1 x $625 

* Kaunietė Vytauto Di
džiojo universiteto studen
tė Estela Mažonaitė „Model of 
the world" konkurse tarp 50 
merginų iš 34 pasaulio šalių 
iškovojo antrąją vietą. 

(KD, Elta) 

* Kasmet vis daugiau 
suaugusiųjų, nebaigusių vi
durinės mokyklos, tampa mo
kiniais. Klaipėdoje veikian
čiose Naujakiemio ir Salio 
Šemerio vidurinėse mokyklose 
mokslus kremta daugiau nei 
tūkstantis suaugusiųjų. Nau
jakiemio suaugusiųjų viduri
nei mokyklai kitąmet sukaks 
pusšimtis metų. Vyraujantis 
mokinių amžius — 24-26 me
tai, bet yra ir perkopusių 30-
metį. Šiais mokslo metais 
Naujakiemio vidurinę mo
kyklą lanko 555 suaugusieji. 
Kasmet daugėja suaugusiųjų, 
po vidurinės mokyklos sie
kiančių aukštojo mokslo. Šie
met 21 šios mokyklos abitu
rientas įstojo į aukštąsias mo
kyklas. (K. Elta) 

* „Suradę merginų ma
žuose Lietuvos miesteliuo
se, sąvadautojai jas atveža į 
Vilnių, tada — paprastai keltu 
iš Talino — veža į Švediją", 
apie tarptautinį prostitucijos 
tinklą pasakojo Švedijos pro
kurorė Lisė Tam. Su grupe pa
reigūnų, tiriančių sekso ver
gių gabenimo ir išnaudojimo 
bylas, praėjusią savaitę ji 
lankėsi Lietuvoje, rinko infor
maciją. Pasak L. Tam, vienas 
iš vizito Lietuvoje tikslų buvo 
geriau organizuoti valstybinių 
teisėsaugos struktūrų Šve
dijoje ir Lietuvoje bendradar
biavimą. (R, Elta) 

* Lietuva jau pasirengė 
asmens tapatybės kortelių, 
įsigaliosiančių nuo kitų metų 
pradžios ir pakeisiančių da
bartinius pasus, išdavimui. 
Pristatydamas jas, vidaus rei
kalų ministras Juozas Berna
tonis pareiškė, kad šie mo
dernūs dokumentai „pakelia 
Lietuvą į naują dimensiją 
tarptautinio įvaizdžio ir pres
tižo prasme". Pirmieji naujojo 
pavyzdžio asmens dokumen
tus po Naujųjų metų gaus ką 
tik 16-os sulaukę jaunuoliai ir 
tie, kurių pasų galiojimo lai
kas natūraliai baigsis ar patys 
pasai taps netinkami naudoti. 

* Dešimties metų veiklos 
draudimo rinkoje jubiliejų 
švenčianti bendrovė „Bahik 
garant" rugsėjį nuo nelaimin
gų atsitikimų apdraudė visus 
935 Vilniaus rajono mokyklų 
pirmokus. Šią savaitę draudi
mo išmoką gavo vienintelė 
nukentėjusi akcijos dalyvė pir
maklasė iš Maišiagalos. 

(LŽ, Elta) 

* Baltarusijos muitinin
kai jau gerą pusmetį tero
rizuoja Lietuvos vežėjus, tai
kydami privalomąją mokamą 
palydą. Nors Baltarusija nega
li pagrįsti didžiosios dalies 
pretenzijų, Lietuvos valdžia 
kol kas nuolaidžiauja, ne
norėdama tarptautinio kon
flikto. Lietuvos vežėjų nuosto
liai dėl sunkumų vykstant per 
Baltarusiją piniginiu atžvilgiu 
nėra įvertinti. Tačiau per pus
metį buvo prarasta nemaža 
dalis Rytų valstybių rinkos, 
kurią užėmė tos pačios Balta
rusijos transportininkai. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį savo ir 
Lietuvos žmonių vardu pa
reiškė užuojautą Jos Dideny
bei Nyderlandų karalienei 
Beatrix, netekusiai vyro, prin
co Claus von Amsberg. „Per
duodu asmeninę užuojautą 
Nyderlandų žmonėms dėl šios 
netekties. Linkiu Jums tvir
tybės", rašoma V. Adamkaus 
užuojautoje. (Elta) 

A.tA 
VANDAI BARONIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą GRAŽINĄ 
ir JURGĮ SAVICKIUS, gimines ir artimuosius. 

„Draugo" bendradarbiai 

A. f A. 
MARYTĖ DAPKIENĖ 

Mirė 2002 m. spalio 6 d. sulaukusi 91 metų. 
Gyveno Oak Lawn, anksčiau 45 metus Marąuette 

Park. 
Gimė Lietuvoje, Vičiūnų kaime. Amerikoje išgyveno 

65 metus. 
Nuliūdę liko: sūnūs Juozapas ir Albertas su žmona 

Karen, 7 anūkai, 8 proanūkai; sesuo Elena su šeima, 
sesers a.a. Stasės šeima, sesuo Janina su šeima, sesuo 
Felė su šeima, sesuo Koste su šeima, sesers a.a. Alfunės 
šeima, brolis Vilius su šeima ir kiti giminės Lietuvoje. 

A. a. Marytė ilgus metus buvo Šaulių vadė. 
Velionė pašarvota antradienį, spalio 8 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo namuose 
5570 W. 95 St., Oak Lawn, IL. 

Laidotuvės trečiadienį, spalio 9 d. Iš laidojimo na
mų 8:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Marytė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direkt. Thompson & Kuenster. Tel. 708-
425-0500. 
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How easy is lt to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassie free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make you r 
next trip to Vilnius. And remember. when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ frecjuent flyer program. 

For information on special fares and 
schedutes contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavlan.net 

įilasasascsi 

tagfefc Vilnius? 
:r>4g* 
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DRAUGAS. 2002 m. spa l io 8 d., a n t r a d i e n i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" rėmėjai 
Audrius V. Pl ioplys , gyve

nantis Chicago. IL. ..Draugą" 
parėmė 100 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame' 

Birute Kasakait is iš Oak 
Lawn. IL. pratęsdama prenu
meratą, mūsų laikraščiui pri
dėjo 50 dol. auką. Ačiū už pa
ramą! 

Donna Frizel is , gyvenanti 
Burbank. IL. pratęsdama pre
numerata. ..Draugo" iždą pra
turtino 50 dol. auka. Esame 
labai dėkingi! 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 d i enas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai . Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaules. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose rv-
šiuose Tel. 708-386-0556. 
TRANSPOINT — patiki
miausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu! 

Sus i t ik imas su 
ALMA ADAMKIENE 

įvyks š.m. spal io 1 1 d . , 
penktadienį , 7:30 v. v., 

Pasaulio l ie tuvių centre , 
Lemonte . 

Auka — 75 dol. vienam 
asmeniui. Surinktos lė
šos bus skiriamos Valdo 
Adamkaus perrinkimo 
vajui paremti . Visuo
menė maloniai kviečia
ma pasimatyti , pasi
svečiuoti bei pasivaišinti 
su Lietuvos prezidento 
žmona. Susitikimą ruo
šia specialus komitetas. į 
kurį įeina Stasys Baras. 
Danguole Bar tkuvienė. 
Dalia Januškiene. Rita 
Kisielienė. J an ina Rui-
bytė. dr. Žibute Zaparac-
kaite. Dėl informacijos 
galima kreiptis į Stasį 
Barą, tel. 630-833-2346 
arba į bet kurį rengimo 
komiteto narį. 

S p a l i o 27 d. 12 va i . po šv. 
Mišių Pasaulio lietuvių cent
re. Lemonte, bus rengiami ru
dens der l iaus pietus siekiant 
paremt i ..Vaiko vartų į moks
lą" būrelio veiklą ir projektus 
Lietuvoje. Prašome užsisakyti 
vietas , suorganizuokite stalus 
per Nijole Grigaliūnienę tel. 
708-974-1262. 

K o l u m b o d i e n o s savait 
ga l į moksleiviams bus laisvų 
dienų. J ų pageidavimu, atlie
kan t dokumentuotą savano
rišką veiklą, organizuojamas 
. .Sauiutės" siuntos pakavimas 
penktadienį , spalio 11 d.. 10 
vai.r. Pasaul io lietuvių centre 
Lemonte . Lietuvių fondo 
' spor to) salės rūbinėje. Kvie
čiami visi galintys padėti . At
vyks tan t gerai yra atsivežti 
dėžių. žirkles. . .packaging 
tapė", didelių plastmasinių 
maišų dėžutę. . .permanent 
marker" . Taikoma, kad ši 
s iun ta pasiektų Lietuvą apie 
šventes . Tad labai dėkojame 
ga l in t iems paaukoti švarių. 
gerai išlaikytų žaislų, šiltų 
rūbų. batų. mokslo reikmenų. 
Informacija skambinant Ra
minta i Marchertienei tel . 630-
243-94S8. 

*r£»mo& €*S 
Š i a u d i n i ų ir s k u d u r i n i ų 

b a i d y k l i ų darymo k o n k u r 
s a s , amat in inkų dirbinių mu
ge ir rudens derliaus festivalis 
ruoš iamas spalio 19-20 d. nuo 
10 vai.r. iki 3 vai.p.p. North 
Park Village Nature Center 
v.5801 N. Pulaskii . Bus užsi
ėmimų vaikams ir suaugu
siems, skambės muzika, ma
žiesiems bus sekamos pasa
kos. Renginio šeimininkų nuo
mone, t a i vienas populiariau
sių centro įvykių - šiuo metų 
laiku labai malonu pasivaikš
čioti miško takeliais, apžiūrėt i 
sodą. kur iame auga daugiau 
kaip 14.000 vietinių Illinois 
augalų . Rudens derl iaus festi
valis nemokamas . Daugiau in
formacijos tel. 312-744-5472 
arba internete 
n<ww. cityofchicago.org I 
environment 

Spalio 7 dienos ..Draugo" svečiai": JAV LB Kultūros -arybos pirmininke l i s 
ziejaus savininkas Kazimieras Mizgiris. JAV LB Ku.'.uros larybos nare Ai 
savininke Virginija Mizginene. 

„LIETUVOS GINTARO" PARODĄ LEMONr 

Nors ..Lietuvos gintaro" pa
roda buvo atidaryta tik spalio 
5 d., šeštadienio, popietę, bet 
j au nuo 8 vai. rytoją lankė Le-
monto šeštadienines mokyklos 
mokiniai. pasikeisdami po 
pusę valandos. Jie buvo labai 
sužavėti parodoje eksponuo
tais gintarais ir šios gintaro 
kolekcijos savininko Kazimie

ro Mizgirio pasakojimu apie 
gintaro atsiradimą ir pritai
kymą. Mokytojai dėkojo JAV 
LB Kultūros rarybai ir jos pir
mininkei Marijai Remienei. 
surengusiai parodą, už gali
mybe mokiniams dalyvauti 
geriausioje Lietuvos istorijos 
pamokoje. 

Ir šeštadienį, ir sekmadienį 

Visus Zarasų k l u b o na
rius ir prijaučiančius kvie
čiame į rengiamą gegužinę, 
kuri vyks spalio 13 d. 12 vai. 
Šaulių namuose. 2417 W. 43rd 
Str.. Chicago. IL. Pasivaišinsi
te skaniai pagamintu šeimi
ninkių maistu. Baras atgai
vins, smagiai pasišoksite gro
jant Algimanto Barniškio or
kestrui. Visos kviečiame. 

„Seklyčioje" spalio 9 d. 2 
val .p.p. trečiadienio popietėje 
bus rodoma vaizdajuostė 
..Niagara Falls" t..Didingi Nia
garos vandens kriokliai"'. Šią 
vaizdajuostę rodys ir savo ke
liones įspūdžius papasakos 
Liucija Einkienė. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami įdo
miai praleisti popietę. 

S u a u g u s i u s ir vaikus, ne
lankančius lituanistinės mo
kyklos, Pirmajai Komunijai 
galėtų paruošti Lemonte gyve
nančios seselės. Kuo greičiau 
susi tarki te tel. 630-243-1070. 

Rožinio pamaldos, skirtos 
Dangiškosios Motinos Marijos 
garbei, spalii mėnesį Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks nuo pirmadie
nio iki penktadienio po lietu
viškų 7:30 vai.r. šv. Mišių. 
Mišios angliškai bus aukoja
mos 8:30 val.r. 

Čikagoje jau įrengta apie 
72 mylias dviratininkų ta
ke l ių (šiais metais - daugiau 
kaip 20 mylių . Čikagos trans
porto departamentas iki 2004 
m. tikisi paruošti dar 150 my
lių. Vairuotojai įspėjami ne
statyti automobilių dviratinin
kų pasistatymo vietose - j iems 
gresia 100 dol. bauda ir maši
nos nutempimas. Jei pastebė
jote netvarką savo dviračio pa
sistatymo vietoje, galite pa
skambinti tel. 312-742-bike 
'2453) arba 311. Tai pat galite 
atsiversti mterneto puslapį 
ivwu-.ci.chi.:'.us/ 
Transportation IBikesI 
bicxcle.htm 

GRAŽIAI PAGERBTAS PROF. V. LANDSBERGIS 
Prof. Vytautas Landsbergis. 

Lietuvos Seimo narys, buvęs 
vienas svarbiausių žmonių at
statant ir išsaugojant Lietu
vos nepriklausomybę, trečia
dienį, spalio 2 d.. Čikagos 
miesto centre esančiuose Chi
cago Athletic Association rū
muose buvo pagerbtas ALTo 
suruoštuose pietuose. 

Apie 120 žmonių, kurių tar
pe buvo amerikiečių bei kitų 
valstybių atstovų, išgirdo žy
miojo svečio kalbą bei atsaky
mus į jiems rūpimus klausi
mus, liečiančius Lietuvą, jos 
kaimynus, šių dienų aktuali
jas. 

Iškilmingų pietų susitikime 
prof. V. Landsbergis buvo dė

mesio centre. Programą pra
dėjęs ALTo pirm. adv. Saul ius 
Kuprys , pasidžiaugęs svečiu 
iš Vilniaus, jį pr is tatyt i klau
sytojams pakvietė amerikietį 
advokatą Daniel Cheely. 

Šis kalbėtojas, kaip atrodė, 
buvo gerai susipažinęs su 
prof. V. Landsbergio at l iktais 
darba is bei jo nuopelnais. Iš 
amerikiečio lūpų nuskambėję 
šilti ir vertingi žodžiai svečio 
adresu visus susir inkusius 
maloniai nuteikė ir juos pa
ruošė tolimesnei programos 
daliai — pagrindinei prof. V. 
Landsbergio kalbai. 

Kadangi susirinkusiųjų tar
pe gan didelę dalį suda rė lie
tuviškai nesupran tan tys as

menys, tai viskas vyko anglų 
kalba. .Angliškai prabilo ir 
aukštasis svečias iš tėvynės. 
Nepaisant, kad jis šią kalbą 
yra neblogai įvaldęs, tačiau 
dar trūko laisvumo ir kartais 
didesnio aiškumo, ypač atsa
kymuose į klausimus. Bet šis 
mažas t rūkumas nedaug 
trukdė įsigilinti į paskaitos 
bei atsakymų esmę. 

Prof. V. Landsbergis savo 
kalboje palietė svarbius Lie
tuvos t ikslus — pasiruošimą 
įstojimui į NATO ir Europos 
Sąjungą, kas šiuo metu domi
na visus Lietuvos žmones. 
Kalbėtojas prabilo ir Kara
liaučiaus srities reikalu, ku
ris dabar yra daugumos žmo-

)on<> Kuprio . • 

nių lūpose. Išsitarė ir apie 
JAV vyriausybės palankų nu
sistatymą Lietuvos atžvilgiu 
anksčiau ir dabar. Palietęs 
daug aktualijų, paskaitinin
kas padėkojo visiems už Lie
tuvos problemų supratimą ir 
palinkėjo sėkmės. 

Sveikino Čikagos ir 
Cicero atstovas 

Čikagos miesto mero Ri-
chard Daley vardu kalbėjo ir 
sveikino mero raštinės proto
kolo direktorė Eillen Hubbell. 
Jos žodžiuose skambėjo gra
žūs įvertinimo akordai prof. V. 
Landsbergiui. 

Dar didesnį įspūdį padarė 
Cicero miesto vadovybė, kurią 
čia reprezentavo net 8 į vaka
rus nuo Čikagos esančio prie
miesčio valdžios atstovai. At
vyko net pats naujai išrink
tas Cicero miesto preziden
tas Ramiro Gonzalez. Cicero 
miesto delegacijoje buvo ir kiti 
aukšt i miesto pareigūnai: 
John Kociolko, Alberto Aya-
la, Frank Agnilar, Joe Virru-
so. Cicero policijos superin
tendentas T! omas Rowan. 

Reikia pažymėti, kad Cicero 
miesto taryba ir naujasis pre
zidentas spalio 2 -ają paskel
bė „Landsbergis Day". Pro
klamacija apie šį paskelbimą, 
perskaityta miesto atstovo 
John Kociolko, prieš tai trum
pai pasveikinant pačiam Cice
ro prezidentui Ramiro Gonza
lez, buvo Įteikta svečiui iš Vil
niaus. 

Pagerbime — žymūs 
svečiai 

Reikia pasakyti, kad šis 
prof V Landsbergio pagerbi-

http://cityofchicago.org


ihja Remiene. Gintaro galerijos-mu-
išrele Sakalaite ir Gintaro galerijos 

•Jono Kuprio nuotr 

TE LYDĖJO SĖKMĖ 
parodoje apsilankė daug žmo
nių - keli šimtai. Visuomenei 
pageidaujant. ..Lietuvos ginta
ro" paroda bus pratęsta ir 
veiks dar ir ateinantį savait
galį - šeštadienj ir sekmadie
nį. - spalio 12 ir 13 dienomis, 
nuo 10 v. r. iki 5 v. v. 

„Draugo" inform. 

SPALIO MĖNUO — BALFO MĖNUO 
Trumpa BALFo atsiradimo istorija 

Algis Grigas 

GT International kelionių 
agentūros prezidentui Algiui 
Grigui ir jo žmonai Rūtai ta
riame nuoširdų ačiū už viso
keriopą pagalbą ir rūpestį, at
gabenant į Vašingtoną ir Či
kagą parodą ..Lietuvos ginta
ras". 

JAV LB Kultūros taryba 

mas sutraukė daug žymių 
žmonių, kurių tarpe buvo ke
letas konsulinio korpuso ats
tovų. Cia matėme Lenkijos 
gen. konsulą Čikagoje Franci-
szek Adamczyk, Brazilijos 
gen. konsulą Alexander Ad-
dor, Vengrijos garbės konsulą 
Kaarina Koskenalusta, Indijos 
gen. konsulą Surendra Kui-
mar, Rumunijos gen. konsulą 
Sever Voinescu ir kitus, ku
riuos visus sunku suminėti. 

Pirmininkaujantis adv. Sau
lius Kuprys pristatė gana 
daug žymių lietuvių atstovų 
įvairių organizacijų ar įstaigų 
darbuotojų. Tokių sąrašas irgi 
yra ilgas. Bet dalį iš jų sumi
nėsime. 

Buvo pristatyti Indrė Bis-
kis, Donatas Tijūnėlis, Arvy
das Reneckis (jis filmavo su
sitikimą ir ištraukos bus rodo
mos televizijoje), Vai Krump
lis, Lietuvos gen. konsulas 
Giedrius Apuokas, konsulatą 
atašė Ramūnas Astrauskas, 
Lietuvos garbės konsulai 
Stanley Balzekas, Vaclovas 
Kleiza, LB Cicero apyl. valdy
bos pirm. Mindaugas Baukus, 
radijo programos vedėjas Ana
tolijus Siutas. 

Salėje matėsi ir nemažai se
selių kazimieriečių, atvykusių 
pagerbti prof. V. Landsbergį. 
Buvo ir kunigų, iš jų paste
bėjome kun. Algirdą Palioką, 
kun. Kazimierą Ambrasą (jis 
paskaitė invokaciją), kun. 
Jaunių Kelpšą. 

Taip pat buvo žmonių iš kitų 
miestų. Iš Detroito atvyko te
nykštės radijo programos ve
dėjas Algis Zaparackas. 

Ed. Šulaitis 

Kai 1940 metais birželio 15 
d. Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą ir sutrypė visa, kas 
buvo gera, gražu, pavergė jos 
žmones, mūsų tauta neteko 
Nepriklausomybes. Amerikos 
patriotai lietuviai labai su
sirūpino ir griebėsi kaip nors 
gelbėti Lietuvą. Tuojau, pra
slinkus vos porai mėnesių, t.y. 
rugpjūčio mėn, jau turėjo su
darę „Komitetą Lietuvai gel
bėti", kurį vėliau pavadino 
Amerikos Lietuvių taryba — 
trupai ALTas. ALTas per 4 
metus vykė politinį ir kartu 
šalpos darbą. Komitetas pa
matė, kad yra per sunku vie
nai organizacijai apimti abi 
sritis, todėl nereikėjo ilgai 
laukti, ir 1944 m. rugpjūčio 
mėn. įsteigė organizaciją tik 
šalpai. Ją pavadino „Bendras 
Amerikos lietuvų šalpos fon
das" — trumpai — BALFas. 
Nuo tada ši organizacija tebe
veikia iki dabar. 

Okupacijos laikais nelega
liais keliais pasiekė ne vieną 
politinį kalinį bei tremtinį, 
kaip buvo pasakyta viename 
BALFo direktorių suvažiavi
me Detroite. Per vakarienę, 
atlikusi meninę programą N. 
Ambrozaitytė pasakė, kai ji su 
šeima buvo išvežta į Sibirą, ku
riame išbuvo 9 metus ir tik 
BALFo dėka liko gyvi. Gauda
vo siuntinius, bet nežinojo iš 
ko, tik vėliau sužinojo. Ne 
vien jinai, bet ir daugelis at
vykusių į šj kraštą tą patvir
tino. Taigi BALFo ranka pa
siekė net gulagų tremtinių 
stovyklas. Bet visas persiunti
mas ėjo slaptu keliu. 

BALFas per 58 metus atliko 
milžiniškus darbus šalpos sri
tyje. 

Jis veikė šiuo būdu: Centro 
valdyba, apskritis ir skyriai, 
kurie buvo steigiami visur, 
kur tik buvo lietuvių. Skyriai 
galėjo veikti savarankiškai 
pagal esamas sąlygas. Spalio 
mėnuo buvo visiems skyriams 
privalomas, nes tai buvo ir 
yra BALFo vajaus mėnuo. 

Dabar noriu trumpai pakal
bėti apie Marąuette Parko 
BALFo skyrių. Nuo 1972 me
tų BALFo centras iš New 
York persikėlė į Čikagą ir nuo 
tų pačių metų centrui vado
vauja daug dirbanti Maria 
Rudienė. Tuo pačiu metu aps
kričiai vadovavo Stasys Vana-
gūnas. Kadangi centras Čika
goje, tai apskritis nebuvo rei
kalinga. Taip ir išnyko. 

Tuo laiku buvo BALFo kles
tėjimo metas, kol prasidėjo 
„tautų kilnojimasis": vieni iš
bėgo, kiti atbėgo. Pasikeitus 
gyventojams, pasikeitė ir 
BALFo veiklos būdas. Spalio 

mėn. būdavo pravedamas pa
sišventusių rinkėjų, kurie 
lankydavo kiekvieno lietuvio 
namus, toliau gyvenantiems 
būdavo siunčiami laiškai. Va
jus visuomet būdavo sėkmin
gas. Rajono gyventojams pasi
keitus, pasikeitė ir aukų rin
kimo būdas. 

Ir dar vienas nuostolingas 
įvykis. Kai 1997 m. Amžiny
bėn iškeliavo sumanus ir 
darbštus skyriaus pirminin
kas Stasys Vanagūnas, ką 
nors reikėjo daryti. Buvo su
šauktas susirinkimas ir iš
rinkta nauja Marąuette Parko 
5 skyriaus valdyba, kurios 
pirmininku paskirtas Aleksas 
Kikilas. Nieko blogo negalima 
sakyti, nes pirmininkas deda 
visas pastangas, kad tik BAL
Fas gyvuotų. Kol kas nieko blo
go negalima sakyti, kad ne
būtų blogiau, nes gyventojų 
keitimasis nieko dar gero ne
duoda. Visi tikėjome, kad, Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, nereikės BALFui tiek dar
buotis, bet apsirikom. Kaip 
matyti ir girdėti, dabar yra 
daugiau vargstančių, negu 
prieš tai. Taigi reikia sakyti, 
kad BALFo 56 skyrius dirba 
labai gerai. Mažai rasi vieto
vių, kur tiek daug pensininkų 
susirenka kiekvieną savaitę 
pakuoti siuntinius ir juos 
išsiųsti į įvairias vietoves, bet 
daugiausia į Lietuvą. Štai 
Marąuette Parko BALFo 5 
skyrius spalio 20 dieną., sek
madienį Svč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios parapijos sa
lėje, tuojau po 10:30 vai. Mi
šių rengia kugelio pietus. Ži
noma, bus kavutė ir pyragai
čiai. Sveikintina centro ir sky
riaus valdyba, kad sugalvojo 
pietus su priedais, tuoj reikia 
tikėtis, gaus daugiau pajamų į 
kasą ir galimas daiktas, kad 
vajus pasieks savo paskirtį, 
kaip būdavo gerais laikais. 
Širdinga padėka ir centro val
dybos pirmininkei Mariai Ru
dienei, kuri tiek metų, pati bū
dama nestiprios sveikatos, te
besirūpina mūsų vargstan
čiais tautiečiais. 

Reikia dėkoti ir džiaugtis, 
kad BALFo skyriaus valdyba 
ir jo darbuotojai suko galvas, 
kaip padidinti vajaus aukas 
ir sumanė surengti šiuos pie
tus. Visi tautiečiai prašomi 
paremti šį renginį dalyvauda
mi pietuose. Atsiminkime, 
kad kiekvienas paaukotas 
skatikas nušluostys ne vie
nam ašarą. Centro valdyba ir 
Marąuette Parko skyriaus 
valdyba mieliems aukotojams 
iš anksto taria nuoširdų ačiū! 

Antanina Repšienė 

PENKTOJI „LITUANICOS" PERGALĖ 
Praėjusį sekmadienį „Litua- jie skriedavo pro šalį net ir iš 

nicos" futbolo vienuolikė „Met
ropolitan" lygos „major" divizi
joje įsirašė penktąją pergalę iš 
tiek pat rungtynių. Aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte daugiau negu 200 
žiūrovų vėjuotą popietę matė, 
kaip lietuviai supliekė vokie
čių JSchwaben" klubo atstovus 
2-1. Nors pasekmė ir nedidelė, 
tačiau to užteko trijų taškų 
pasiglemžimui. 

„Lituanicos" naudai įvarčius 
pelnė Virgis Žuromskas iš toli
mesnės baudos (jis išlygino 
pasekmę 1-1) ir Laimonas By
tautas, antrame kėlinyje pa
sekmę persvėręs lietuvių nau
dai. 

Pačios rungtynės buvo gana 
permainingos. Jeigu pirmame 
kėlinyje vokiečių klubo futbo
lininkai, turėdami vėją savo 
pusėje, kartais dažniau pabu
vodavo prie „Lituanicos" var
tų, tai po pertraukos tą patį 
darė mūsiškiai, neretai gra
sindami „Schwaben" vartams. 
Tačiau nemaža mūsiškių šū-

netolimų atstumų (vieną mū
siškiai prašovė iš poros met
rų!). 

Po šios pergalės „Lituanica" 
dar labiau įsitvirtino geriau
siųjų Čikagos ir apylinkių *»ki-
pų pirmenybinėje lentelėje. 
Mūsiškiai dabar turi 15 taškų. 
Kadangi lygiomis sužaidė ar
timiausi ir pavojingiausi lietu
vių varžovai „Maroons" (suko-
vojo 2-2 su ,Xightning") ir 
„Eagles" (1-1 su „Vikings"), 
lietuviai nuo dabar antrtjje 
vietoje esančios „Green-White* 
vienuolikės atsiplėšę 4 taš
kais. Trečiojoje vietoje at
sidūrė „Maroons", su 10 taškų. 
Reikia pasakyti, kad „Green-

White" yra sužaidusi vienas 
rungtynes daugiau negu mū
siškiai. 

Šį sekmadienį .Lituanica" 
Lemonte vėl išmėgins jėgas 
kaip tik su „Green-White" (ji 
praėjusį sekmadienį įveikė 
„Kickers" 1-0). Reikia manyti, 
jog lietuviai vėl laimės ir tada 

vių atrėmė gerai ,£chwaben" jau bus sunkiai pavejami. 
vartus laikęs vartininkas arba E. Šulaitii 


