
'UIZ.ZD ADC feut, 

THE LIBRAftZ OF COHGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVI3IOH 
WASHINGTON D c 

•"'••''••••••••••'•H'....iMii,,!,,ji,»,1J,,)I,5u,(;r30 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 09-09-04 

PERIODICALS 
September 10, 2004^ 
Vol. XCV 95-IEJI METAI 

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
PENKTADIENIS - FRIDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 10, 2004 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICACO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

95th ANNIVERSARY Kainavo c. 

name 
numeryje: 

Mirė sporto žurnalistas 
A. Krukauskas. 
Oratorija „Žalgirio" 
gimtadieniui. Vėl žais 
„Lituanica". 

2psl. 

Rinkimai ir painiavos. 
I. Degutienė: stengiuosi 
padėti , kiek galiu. 
Lietuvos part izanų 
globos fondo veikla. 

3psl. 

Dabarties akimis 
žvelgiant į seną spaudą. 
Atnaujintas operos 
teatras . Bus atskleistos 
Saulės sistemos 
paslaptys. 

4 psl. 

Prisiminimai iš Bitėnų. 
5 psl. 

Šiluvos istorija. BALFo 
šalpos tęst inumas. Kas 
naujo Čikagos 
simfoniniame centre. 
Brighton Pa rk Lietuvių 
namų savininkų šventė. 

6 psl. 

Sportas 
* Vi ln iaus mies to 3-asis 

a p y l i n k ė s t e i s m a s už ned i 
delį c h u l i g a n i z m ą ir policijos 
pareigūnų įžeidimą ketvirta
dienį paskyrė 200 litų baudą 
Vilniaus komandos „Sakalai" 
krepšininkui ir TV prodiuseriui 
Rolandui Skaisgiriui. Balan
džio pabaigoje po pergalės Lie
tuvos krepšinio lygos ketvirtfi
nalio rungtynėse prieš Alytaus 
„Alitą" jis įsivėlė Vilniuje į kon
fliktą su policija ir pramogų 
klubo „Brodvėjus" apsauga. Pa
reigūnai sako, kad R. Skais-
girys grasino ir keikėsi. 

* M i n n e s o t a (JAV) vyku
sio t r a d i c i n i o 10 km „MDRA 
V i c t o r y " bėgimo nugalėtoja 
tarp moterų tapo 27 metų Rasa 
Michniovaitė. Lietuvos bėgikė 
aplenkė 334 varžoves bei nuo
tolį įveikė per 34 minutes ir 37 
sekundės. 

* N e w York tęsiasi atvi
ros ios JAV t en i so p i rmeny
bės . Trečiadienį moterų viene
tų varžybose paaiškėjo antroji 
pusfinalio pora, kurią sudarys 
amerikietė Lindsay Davenport 
ir rusė Svetlana Kuznecova. 

* JAV NBA Houston „Ro-
c k e t s " k o m a n d a iš Chicago 
„Bul is" įsigijo lygos veteraną 
Dikembe Mutombo. Už 38 metų 
vidurio puolėją „Rockets" ati
davė tris gynėjus — Ericą Piat-
kowski, Mike Wilks bei Adrian 
Griffin. 

Naujausios 
žinios 

* UNICEF Lietuvos ko
m i t e t a s B e s l a n nukentėju
siems vaikams gydyti surinko 
10,000 litų 

* Įs ig i l in t i į Vilniaus Se
n a m i e s č i o detalųjį planą pa
dės maketas, teigia savivaldy
bė. 

* L i e tuvos radi jui t eko 
r a s t i 50 v a l a n d ų e te r io laiko 
kandidatų į Seimą debatams 
transliuoti. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.860 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilniaus mero ir verslininko pokalbiai 
apie „durneli" ir „vaiduoklį" 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Vilniaus meras, opozicinės 
Liberalų ir centro sąjungos va
dovas Artūras Zuokas pripa
žįsta, kad žiniasklaidos pavie
šinti jo pokalbiai su verslininku 
apie kai kuriuos prieštaringai 
vertinamus faktus pernykštėje 
sostinės mero rinkimų istorijoje 
yra autentiški, tačiau ištraukti 
iš konteksto. 

A Zuokas ketvirtadienį ko
mentavo išvakarėse LNK televi
zijos žiniose paskelbtus jo po
kalbius telefonu su įmonių gru
pės „Rubicon Group" vadovu 
Andriumi Janukoniu. Minėtųjų 
slapta įrašytų pokalbių, kuriuo

se, kaip mano teisėsaugininkai, 
kalbama apie Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos narį Vil
mantą Drėmą, išklotinės, LNK 
teigimu, yra neseniai teismui 
perduotoje byloje, kurioje A. 
Zuokas į tar iamas sukiiudęs pa
sinaudoti rinkimų teise. 

į tariama, kad pernai balan
dį renkant merą „Rubicon 
group" bandė daryti neleistiną 
poveikį tarybos nar iui Vilman
tui Drėmai, kad šis balsuotų už 
A Zuoką. Su tuo siejamas ir V. 
Drėmos dingimas iš savivaldy
bės rūmų prieš pat balsavimą. 

A Zuokas sakė, kad du pa
viešinti jo pokalbiai su A Janu

koniu yra autentiški, vyko 2003 
meta i s miesto mero rinkimų 
metu, tačiau „išplėšti iš kon
teksto ir neįrodo inkriminuoja
mų dalykų". 

„Tai dviejų privačių asme
nų, m a n būnant ne meru, o pa
prastu tarybos nariu, pokalbis, 
kuris nesietinas su balsavimu", 
sakė A Zuokas. 

A Zuokas neneigė, kad po
kalbyje minimas asmuo, kurį A 
Janukonis apibūdina kaip „dur
nelį" i r „vaiduoklį", yra miesto 
tarybos narys V. Drėma, tačiau 
teigė, jog kalbėta ne apie pinigi
nį atlyginimą už tai, kad V. Drė
ma mero rinkimuose balsuotų 

už A Zuoką. 
„Kaip frakcijos vadovas, 

kaip partijos vadovas aš rūpi
nausi V. Drėmos darbu, ir ne tik 
jo, bet ir kitų partijos narių rei
kalais", sakė A Zuokas. 

Anot jo, V. Drėmos reikalais 
galėjo domėtis ir A Janukonis, 
su kuriuo, pasak A Zuoko, „V. 
Drėma pažįstamas aibę metų, 
kartu medžiojo". 

Liberalcentristų vadovo tei
gimu, „V Drėma domėjosi ir 
ana pusė" — socialdemokratų ir 
liberaldemokratų frakcijos 
miesto taryboje. 

„Galbūt stengiausi ir aš dė
mesį N u k e l t a į 5 psl . 

Leidimai 
operatyvinei 

veiklai dalijami 
lengva ranka 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Galimą teisėsaugos parei
gūnų piktnaudžiavimą operaty
vinėje veikloje tiriančios Seimo 
laikinosios komisijos pirminin
kui liberalcentristui Raimondui 
Šukiui susirūpinimą kelia leng
vai išduodami leidimai tokiai 
veiklai. 

„Situacija paradoksali — 
per metus nebuvo atmestas nė 
vienas kai kurių institucijų 
prašymas, kitų buvo atmesti 
vienas arba keli. Tiek prokuro
rai, tiek teismai nėra pakanka
mai reiklūs ir lengvai išduoda 
leidimus", sakė R. Šukys. 

„Šiandien peršasi išvada, 
jog kontrolės trūksta, jeigu nė
ra atmetamas nė vienas prašy
mas", pažymėjo jis. 

R. Šukio teigimu, per me
tus išduodama „šimtai ir dau
giau" leidimų operatyvinei 
veiklai — slapta sekti asmenis, 
kontroliuoti jų pokalbius telefo
nu. 

Generalinis prokuroras An
tanas Klimavičius anksčiau tei
gė, jog Specialiųjų tyrimų tar
nybai (STT) per metus buvo iš
duoti 146 leidimai operatyvi
nei veiklai. 

Tačiau, anot R. Šukio, ope
ratyvinę veiklą kontroliuojan
tys prokurorai per dvejus me
tus yra tik keletą kartų domė
jęsi telefonų pasiklausymo tei
sėtumu. 

Komisijos pirmininkui susi
rūpinimą kelia ir tai, jog su
rinkta operatyvinė informacija 
nėra naikinama net ir tuo atve
ju, jeigu ikiteisminio tyrimo 
metu įtarimai nepasitvirtino. 

„Panašu, jog šiuo metu to
kia informacija yra kaupiama", 
sakė R. Šukys, ketinantis del 
tokios informacijos naikinimo 
siūlyti įstatymų pataisas. 

Šią savaitę į komisijos po
sėdį pakviesti Ryšių reguliavi
mo tarnybos bei fiksuoto ir mo
bilaus ryšio operatorių atstovai 
teigė neturintys galimybių kon
troliuoti, ar teisėsaugos parei
gūnai nepiktnaudžiauja vykdy
dami pokalbių pasiklausymą. 

Pokalbių telefonu pasiklau
symą vykdantis Valstybės sau
gumo departamentas (VSD) at
metė priekaištus, jog nėra gali
mybių kontroliuoti operatyvi
nės veiklos teisėtumą. 

„Pasakymai, kad kontro
liuoti operatyvinės veiklos ne
įmanoma, yra nekompetentin
gi", teigė VSD atstovas spaudai 
Vytautas Makauskas. 

VSD atstovas užtikrino, jog 
departamento veikloje niekada 
nebuvo nė vieno neleistino ope
ratyvinių techninių priemonių 
taikymo atvejo. 

išsaugos -
bėjimo sistemą. Ceremonijoje dalyvavo JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen Mull, Lietuvos Aplinkos ministeri
jos, JAV Energetikos departamento, Seimo atstovai. Naujos apsaugos ir stebėjimo sistemos įdiegimas išplečia 
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą branduolinio ir radiologinio saugumo srityje. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Lietuvos te le i* ^ racta 
ima 

Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Arvydas Pocius. 
Mykolo Ambraio (ELTA) nuotr 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo departa
mento (VSD) direktorius Arvy
das Pocius sako, kad iš bendro
vės „Lietuvos telekomas" tre
čiadienį per k ra tas paimta įran
ga galėjo būti naudojama rinkti 
duomenis, susijusius su asmens 
privačiu gyvenimu. 

Tai jis sakė žurnal is tams 
ketvirtadienį, prieš eidamas į 
Seimo laikinosios komisijos ga
limiems p ik tnaudž iav imams 
operatyvinių tarnybų veikloje 
tirti posėdį. 

A. Pocius sakė nežinąs, ar 
realiai ta įranga buvo panaudo

ta. Tai turės nustatyti žinovai. 
J i s pripažino, kad tokios 

įrangos naudojimas gali sukelti 
t am tikrą grėsmę valstybiniam 
saugumui. 

VSD vadovo teigimu, ta 
įranga „Lietuvos telekome" yra 
„keletą metų". Ja galima rinkti 
įvairių asmenų duomenis, taip 
pat ir politikų. 

A. Pociaus teigimu, nėra 
duomenų, kad „Lietuvos teleko-
mo" vadovas Arimas Šikšta bū
tų davęs nurodymus dėl šios 
įrangos naudojimo. 

Pasak VSD direktoriaus, to
kio pobūdžio N u k e l t a į 5 psl . 

l i e t u v i a i 
neskuba 

į s ida rb in t i ES 
ins t i tuc i jose 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad dar šiais metais 
bus surengti papildomi konkur
sai Lietuvos ir kitų ES naujo
kių piliečiams į darbo vietas 
Europos komisijos biuruose. 

Papildomas konkursas Lie
tuvoje rengiamas todėl, kad 
Lietuvos piliečiai po pirmojo 
konkurso sugebėjo užimti vos 
daugiau nei pusę jiems skirtų 
vietų ES vyriausybės funkcijas 
atliekančioje Europos komisijo
je. 

Ketvirtadienį dienraštis 
„Lietuvos rytas" paskelbė, kad 
Lietuvos žinovams EK buvo 
skirta 110 vietų, tačiau galimy
bę gauti Briuselyje žemesnio ly
gio pareigybes įgijo tik 69 as
menys. 

Ketvirtadienį paskelbtame 
URM pranešime Lietuvos pilie
čiai raginami aktyviau domėtis 
rengiamais įsidarbinimo ES 
institucijose konkursais, regis
truotis tinklapyje www.es-isi-
da rb in imas . l t bei ruoštis at
rankos testams individualiai 
arba parengiamuosiuose kur
suose. 

Pirmasis konkursas į že
mesnio lygio — administratorių 
padėjėjų, vertėjų padėjėjų ir 
sekretorių — pareigybes buvo 
paskelbtas 2003 metų gegužę. 
Šiame konkurse iš Lietuvos 
buvo nuo 1.3 iki 12.2 kandidato 
į vieną vietą 

Beveik pusė jų neatvyko į 
pirmąjį atrankos testą, kurį iš
laikė vidutiniškai tik daugiau 
nei trečdalis. 

R. Pakso planuojama 
vyriausybė — su įstatymų 

pažeidimo šešėliu 
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 

— Už šiurkščius Konstitucijos 
pažeidimus nušalinto nuo pre
zidento pareigų Rolando Pakso 
susivienijimas „Už tvarką ir 
teisingumą" jau projektuoja mi
nistrų kabinetą, kurį formuotų 
sėkmės parlamento rinkimuose 
atveju. 

Premjero kėdė šiame kabi
nete numatyta liberaldemokra
tų vadovui Valentinui Mazuro-
niui, kurį teismas neseniai pri
pažino kaltu dėl šmeižto. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį R. Paksas prognoza
vo, kad po spalio mėnesį vyk
siančių parlamento rinkimų 
bus sudaryta jungtinė vyriau
sybė, o jo vadovaujamas susi
vienijimas pretenduos į aštuo
nis ministrų portfelius. 

Švietimo ir mokslo ministre 
numatoma aktyvi R. Pakso ša
lininkė Vilniaus universiteto 
dėstytoja Aušrinė Marija Pavi
lionienė, aplinkos ministru — 
Liberaldemokratų frakcijos 
Seime seniūnas Henrikas Žu
kauskas, jau ėjęs šias pareigas 
tuo metu, kai vyriausybei 
2000-2001 metais vadovavo R. 
Paksas, užsienio reikalų minis
tru — europarlamentaras Ro
landas Pavilionis arba dabarti
nis ambasadorius Japonijoje 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Algirdas Kudzys. 
I ūkio ministro postą R. 

Pakso pasekėjai numato 3 kan
didatus — neįtakingos Liaudies 
sąjungos „Už teisingą Lietuvą" 
vadovą Julių Veselką, Šiaulių 
pramonės ir prekybos rūmų 
prezidentą Vidmantą Japertą ir 
buvusį R. Pakso Prezidentūros 
patarėją Vytautą Galvoną. 

Sveikatos ministru būtų 
siūlomas problemų su teisė
sauga turintis liberaldemokra-
tas Gintaras Šurkus, vidaus 
reikalų ministru — už darbo 
drausmės pažeidimus iš Vals
tybės saugumo departamento 
atleistas ir kurį laiką Preziden
tūroje dirbęs Albertas Sereika. 

K. Glaveckas: biudžeto 
formavimui diriguoja 

V. Uspaskichas 
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 

— Neskelbiami 2005 metų biu
džeto pirmumai reiškia, kad 
valdančioji dauguma šio doku
mento skaičius derina su Vik
toru Uspaskichu, kurio vado
vaujama Darbo partija gali tu
rėti daugumą naujame Seime, 
teigia vienas liberalcentristų 
vadovų Kęstutis Glaveckas. 

„Susidaro įspūdis, kad sce
noje yra socialdemokratai, o 
suflerio būdelėje jiems patari-
nėjantis, ką daryti, — Uspaski
chas", ketvirtadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sakė K. Glaveckas. 

Jo teigimu, dabartinė val
dančioji dauguma neryžtinga 
formuojant kitų metų biudžetą, 
nes nesitiki laimėti per rinki
mus. 

K. Glaveckas priekaištauja, 
kad iki šiol nėra aišku, ar kitais 
metais bus mažinamas gyvento
jų pajamų mokestis, ar bus įves
tas nekilnojamojo turto mokes

tis. 
Tačiau, K. Glavecko tei

gimu, kadenciją baigiantis Sei
mas neturėtų skubotai priimti 
kitų metų biudžeto, jis tik galė
tų greičiau pateikti projektą 
viešam svarstymui. 

„Skubotas priėmimas su
mažins biudžeto skaidrumą ir 
veiksmingumą. Geriausiai bū
tų, jei kitų metų biudžeto an
tras svarstymas ir priėmimas 
Seime vyktų jau po rinkimų", 
sakė K. Glaveckas. 

Jis taip pat pareiškė, kad li-
beralcentristai Seimui svarstyti 
pateiks alternatyvaus biudžeto 
projektą. 

„Jo pirmumai — gyventojų 
pajamų sumažinimas visiems 
gyventojams, veiksmingas lėšų 
naudojimas, darbo jėgos kainos 
ir verslo konkurencingumo didi
nimas, savivaldybių atsakomy
bės už lėšų skirstymą didini
mas", kalbėjo profesionalus eko
nomistas K. Glaveckas. 

Lietuvis ieškos kalnuose 
dingusio kolegos a lp in is to 
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 

— Tian Šanio kalnuose dingu
sio lietuvio alpinisto Viktoro Po-
velausko ieškos Lietuvos ke
liautojų sąjungos vadovas Al
gimantas Jucevičius, rašo dien
raštis „Lietuvos žinios". 

Rugpjūčio pabaigoje rad
viliškietis V. Povelauskas su 
dviem alpinistais iš Lietuvos 
kopė į 7,050 metrų aukščio 
Chan Tengrio viršukalnę. Din
gusiojo bendražygis klaipėdietis 
Ramūnas Sabaliauskas buvo 
paskutinis, kuris matė radvi
liškietį. 

Pirmadienį ieškoti dingusio 
lietuvio išvykstančio A. Jucevi
čiaus Kirgizijoje lauks vietos 
gelbėtojų komanda su sraigtas
parniu. 

Norint pakilti į 6 kilometrų 
aukštį, kur dingo V. Povelaus
kas. būtina bent 10 dienų akli
matizacija. A. Jucevičius prieš 

kelias dienas grįžo iš ekspedici
jos Tian Šanyje, todėl jam ne
bereikės taikytis prie klimato. 

Vis dėlto A Jucevičius dien
raščiui prisipažino, kad rasti 
dingusį lietuvi gyvą nebeįma
noma. 

Anot A. Jucevičiaus, vyriau
sybės iš rezervo fondo skirti 
30,000 litų tėra pusė reikiamos 
sumos. Kitą dalį pinigų surinko 
dingusiojo artimieji. 

Tuo tarpu Lietuvos alpinis
tų sąjungos viceprezidento Vi
liaus Šaduikio nuomone, ekspe
dicija į Tian Šanį — tik pinigų 
švaistymas; verčiau paremti 
dingusiojo artimuosius. 

V Šaduikio manymu, bus 
sunku rasti dingusiojo kūną. 
„Sniegas Tian Šanyje labai pu
rus, tokio Lietuvoje nebūna. 
Net pirštinei po kojomis nukri
tus dažnai nepavyksta jos ras
ti", aiškino V Saduikis. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.es-isi-
http://darbinimas.lt
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SPORTO APŽVALGA 
n 

MIRĖ LSZF PREZIDENTAS IR 
„SPORTO7' LAIKRAŠČIO 

REDAKTORIUS A.KRUKAUSKAS 
tais A. Krukauskas ėjo „Sporto" 
laikraščio vyriausiojo redakto
riaus pareigas, 1992—1993 me
tais buvo laikraščio „Olimpinis 
sportas" redaktorius, 1994— 
1999 — laikraščio „Lietuvos 
sportas" redaktoriaus pavaduo
tojas, o nuo 1999 metų tapo 
vyriausiuoju redaktoriumi ir 
vadovavo vėl „Sportu" pavadin
tam laikraščiui iki mirties. 

A. Krukauskas buvo vienas 
iš Lietuvos Kilniaus žaidimo 
(Fair Play) judėjimo pra
dininkų ir aktyviausių pro
paguotojų, buvo tapęs laureatu. 

Nuo 1988 metų A. Krukau
skas vadovavo Lietuvos sporto 
žurnalistų federacijai (LSŽF) ir 
2003 metais buvo išrinktas \ 
šias pareigas jau penktajai 
ketverių metų kadencijai. 

Nuo 1993 metų jis dalyvavo 
visuose Tarptaut inės sporto 
žurnalistų asociacijos (AIPS) 
kongresuose, kelis kartus orga
nizavo ta rp tau t in ius kaimy
ninių šalių sporto žurnalistų 
seminarus Lietuvoje. 

Šiemet Valstybės dienos 
proga A. Krukauskas buvo ap-
dovanotojas ordino „Už nuopel
nus Lietuvai" Riterio kryžiumi. 

A. Krukauskas turėjo didelį 
autoritetą ta rp sporto žurnali
stų ir sporto visuomenėje už 
savo gilų atsidavimą sportui ir 
jo supratimą, jo analitiniai 
rašiniai buvo laikomi vienu iš 
lietuviškos sporto žurnalistikos 
etalonų. Jo sūnus Modestas irgi 
pasirinko sporto žurnalistikos 
kelią ir sėkmingai žengia tėvo 
pėdomis. 

A. Krukauskas daugelį kar
tų yra t apęs LSŽF rengtų 
„Auksinės plunksnos" kon
kursų laureatu, o pastaraisiais 
metais nuola t patekdavo į 
Lietuvos sporto federacijų są
jungos (LSFS) rengiamų popu
liariausių sporto žurnalistų 
rinkimų laureatų trejetuką. 

LSŽF prezidentas visų ko
legų buvo vertinamas ir gerbia
mas už profesionalumą, tole
ranciją bei ištikimybę sportui. 
Su A Krukausko vardu susijusi 
visa Lietuvos sporto žurnalis
tikos epocha, kurioje jam teko 

- vienas ryškiausių vaidmenų. 

(Elta) 

„ S p o r t o " l a ik rašč io r e d a k t o r i u s 
A l e k s a n d r a s K r u k a u s k a s . 

E idamas 66-uosius metus 
rugsėjo 3 d. vakarą stai
ga mirė ilgametis Lietu

vos sporto žurnalistų federaci
jos (LSŽF) prezidentas ir „Spor
to" laikraščio vyriausiasis re
daktor ius , Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) na
rys Aleksandras Krukauskas. 

Visą savo gyvenimą ati
davęs sporto žurnalistikai, jis ir 
paskutinę gyvenimo dieną ati
davė darbui. Iš ryto Aleksan
dras dalyvavo LTOK Vykdo
mojo komiteto posėdyje, po to 
skubėjo į dviratininkės Dianos 
Žiliūtės spaudos konferenciją ir 
ten uždavė klausimą, kuris 
tapo paskutiniuoju jo gyveni
me. Po konferencijos grįžęs į 
redakciją, „Sporto" redaktorius 
vėl pasinėrė į darbus ir rengė 
naują laikraščio numerį , kol 
prireikė medikų pagalbos. De
ja, visos jų pastangos nepadėjo. 

Aleksandras Krukauskas 
gimė 1939 metų sausio 24-ąją 
Kaune ir 1957 metais čia baigė 
13—ąją vidurinę mokyklą. Po to 
1958—1963 metais studijavo 
Lietuvos Veterinarijos aka
demijoje, tačiau po tarnybos 
armijoje 1964—1965 m. beveik 
visą savo gyvenimą paskyrė 
sporto žurnalistikai. 

Savo žurnalistinį kelią jis 
pradėjo 1966 meta is kaip 
laikraščio „Komjaunimo tiesa" 
korespondentas , vėliau tapo 
skyriaus vedėju ir redaktoriaus 
pavaduotoju. 1988-1992 me-

Žalgirio" gimtadienio oratorijos 
atlikėjas 

Kauno vyrų krepšinio 
klubas „Žalgiris" rugsėjo 
4 d., drauge su savo ger

bėjais šventė 60-ąjį savo gimta
dienį. Jubiliejinę šventę klubas 
rengė Nemuno saloje, kurioje 
numatoma statyti naujuosius 
sporto rūmus. 

Šventės metu Kauno val
stybinis choras, Pažaislio festi
valio simfoninis orkestras kar
tu su Virgilijumi Noreika, 
Sigute Stonyte, Arina ir Linu 
Adomaičiu atliko gimtadienio 
giesmę — oratoriją, pavadintą 
„Tas kosminis krepšinio jaus
mas". Krepšinio legenda Arvy
das Sabonis buvo vienas šio 
kūrinio atlikėjų. 

Giesmės muzikos autorius 
— Vidmantas Bartulis, žodžiai 
— Gintaro Patacko. Gimtadie
nio šventėje taip pat koncerta
vo Edmundas Kučinskas, 
grupės „ŽAS", Geltona, Amber-
life. Renginį vedė Vytautas 
Kernagis. 

Kaip sakė A. Sabonio „Žal
girio" krepšinio centro rinko-
daros direktorius Gediminas 
Navikauskas, t ikrasis „Žalgi
rio" gimtadienis — spalio 
13-oji. Oficialiai klubo jubilie
j u s bus švenčiamas spalio 
31—ąją Kauno muzikiniame 
teatre. Stipriausi Kauno krep
šininkai 1944 metais susibūrė į 

Arvydas Sabon i s v i e n a s „Žalgirio" g imtad i en io oratori jos atlikėjų. 
A l i a u s K o r o l i o v o (E l t a ) nuot r . 

komandą, kuri vėliau pasivadi- čempionato 
no „Žalgirio" klubu. Jau 1947 laimėtoja, 
metais ši komanda tapo SSRS 

aukso medalio 

(Elta) 

SEKMADIENĮ VEL ŽAIS „LITUANICA" 

„Li tuanicos" futbolo k o m a n d o s t r ene r i s A l g i m a n t a s Š a l k a u s k a s a i šk ina savo ža idė j ams , ką re ik ia daryt i , kad 
2004-2005 m. p i r m e n y b ė s e k o m a n d a pas iek tų ge ras p a s e k m e s . E . Š u l a i č i o nuot r . 

JLituanicos" futbolo vienuolikė, po dėl švenčių padarytos trumpos pertraukos, vėl tęs pirmeny-
binius susitikimus. Rugsėjo 12 d. lietuvius pamatysime savoje aikštėje Lemonte — prie Pasaulio lietu
vių centro. Mūsiškių varžovas — lenkų „Legovia", kuri tik šiemet sugrįžo į „major" diviziją, kuomet 
laimėjo pirmąją vietą žemesnėje grupėje. 

Atrodo, tai gerokai sustiprėjęs lenkų vienetas, negu jį matydavome anksčiau. Be abejo, ir lietuvių 
komanda dabar yra geresnė, taigi laukiama atkaklios kovos ir, žinoma, mūsiškių pergalės. 

Pirmosios komandos varžysis 3 valandą, o prieš tai nuo 1 vai. p.p., rungtyniaus rezervinės sudė
tys. Gausesnis lietuvių žiūrovų atsilankymas, be abejo, suteiktų lietuviams futbolininkams daugiau 
ryžto, siekiant laimėjimo. 

Reikia pažymėti, kad „Lituanica" namų aikštėje taip pat rungtyniaus ir rugsėjo 26 d. (prieš 
„Eagles"). Be to, namuose mūsiškiai dar žais spalio 3 d., spalio 17 d. ir paskutinį pirmenybių sekma
dienį — spalio 31d . 

PIRMENYBINĖ LENTELĖ 

Čia duodama oficiali 
'.major" divizijos lentelė. 

1. „Polonia" 
2. „Sockers" 
3. „Eagles" 
4. „Maroons" 
5. „Schwaben" 
6. „Lightning" 
7. „Vikings" 
8. „United Serbs" 
9. „Liths-
Lituanica" 
10. „Green-White' 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 
' 18 

2003—2004 m. 

11 1 
8 2 
8 3 
9 7 
8 6 
5 7 
4 6 
6 11 

3 9 
3 13 

„Metropolitan" 

6 
8 
7 
2 
4 
6 
8 
1 

6 
2 

33:11 
38:20 
32:21 
31:29 
39:36 
34:31 
22:31 
44:46 

23:45 
17:43 

lygos 

39 
32 
31 
29 
28 
21 
20 
19 

15 
11 

pirmenybių p e r t r a u k o s metu rugpjūčio 29 d Buffalo 
E . Š u l a i č i o nuot r . 

Pastaba — po komandos vardo seka sužaistų rungtynių 
Iškaičius, pergalės, pralaimėjimai, lygiomis, įvarčių santykis, taškų 
skaičius. 

E. Š. 
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Irena Degutienė. 

Pokalbis su viena iš Tėvy
nės sąjungos vadovių, šios par
tijos Krikščioniškųjų demokra
tų frakcijos pirmininke I r e n a 
D e g u t i e n e apie dabartinę Lie
tuvos politinę situaciją. 

— Atgimimo la ikotarp is 
r a d i k a l i a i p a k e i t ė J ū s ų p r o 
fesiją. I š gydytojos t a p o t e 
p o l i t i k e . A r š i a n d i e n , k a i 
S e i m a s , p o l i t i k a , p a r t i j o s 
L i e t u v o j e y r a t a p u s i o s 
k e i k s m a ž o d ž i u , n e s i g a i l i t e 
dė l t o k i o a p s i s p r e n d i m o ? 

— Prisipažįstu, dažnai gal
voju, kaip gera buvo, kai nebu
vau politike. Visi žinome, koks 
atsakingas ir sunkus yra gy
dytojo darbas, tačiau čia daug 
daugiau tikro gyvenimo ir nuo
širdaus žmonių ryšio. Stengie
si padėt i žmonėms išspręsti 
bėdas ir džiaugiesi, kai gali pa
dėti. Svarbiausia, jog į tave 
nežiūri kaip į priešą ar veltėdį, 
kuris tenori prisigrobti. Kitas 
dalykas, per tuos politikoje pra
leistus metus pamačiau, kad 
čia irgi galima padėti žmonėms. 
Mat politika nėra abstrakčios 
diskusijos ar tarpusavio rie
tenos, bet veikia svarstymas, 
kaip pasiekti, jog kasdieninia
me gyvenime būtų daugiau 
socialinio teisingumo, kad žmo
nių neslėgtų dar iš sovietmečio 
paveldėtos socialinės proble
mos, o valstybė geriau išnau
dotų savo galimybes padėti 
žmonėms. 

Per savo politinę karjerą 
buvau ir ministrė, ir laikinai 
ėjau premjerės pareigas, bet 
visada didžiausią rūpestį sky
r iau socialinėms problemos. 
Man sakydavo, jog tai pernelyg 
moteriškas požiūris, kad ne
reikia pernelyg sureikšminti 
socialinių dalykų, tačiau pažiū
rėkime į šių metų prezidento 
rinkimų kampaniją — visi pre
tendentai pripažino, kad socia
linė sfera pernelyg apleista 
ir y ra pirmoji. Dėkui Dievui, 
kad ši sfera dabar nebėra vien 
tik „keistų" moteriškių, tokių 
kaip aš, veiklos laukas. 

Na, o į politiką atėjau tikrai 
ne dėl to, kad tikėjausi rames
nio gyvenimo ar garbės. Sąjū

džio metais radikaliai keitėsi 
daugelio žmonių likimas. Tik
rai negalėjau likti abejinga 
žmonių problemoms, norėjau 
prisiimti atsakomybę, už nau
jos valstybės kūrimą. Aišku, 
dabar populiaresni tie, kurie 
Sąjūdžio metais liko pasyvūs, 
naudodamiesi pasikeitimo 
chaosu, krovėsi turtus, o dabar 
išdidžiai keikia visas iki šiol 
buvusias valdžias ir ruošiasi 
perimti valstybės vairą. Kri
tikuoti visada lengviau nei 
kurti. Aišku, ne vienas bičiulis 
man yra sakęs — Irena, esi 
jau t r i , protinga moteris, ką 
veiki toje politikoje, kuri panaši 
į „durnių laivą"? Tačiau pasi
t raukt i visada lengviausia. 
Tikiu, jei Viešpats norėjo, kad 
įsijungčiau į politiką, tur i nešti 
savo kryželį. Nesu įpratusi 
trauktis ir visada stengiuosi 
kiekvieną darbą, kurį darau, 
daryti iš visos širdies. 

— Tačiau su t ik i t e , j o g ne
r e t a i , žvelgiant į d a b a r t i n į 
Lietuvos polit inį gyvenimą, 
a p i m a neviltis ir n o r i s i nu
mot i ranka — visi j i e vagys, 
m a n politikų p j a u t y n ė s neį
domu... 

— Suprantu žmones, kurie 
nusivylę, kad valstybėje trūks
t a socialinio teisingumo, soli
darumo. Mano įsitikinimu, kal
tinimai, kad valdžia yra atito
lusi nuo žmonių, yra teisingi. 
Per Nepriklausomybės laiko
tarpį didžiausias dėmesys buvo 
skirtas valstybingumo stiprini
mui, tarptautinio prestižo di
dinimui, o tai, kas vyksta pa
nosėje, buvo pamiršta. Vyravo 
savotiška politinė toliaregystė. 
Dabar susigriebta, kad be gra
žaus fasado reikalingas ir 
jaukus valstybės namo vidus. 
Atsiranda daug žinovų, kurie 
tvirtina, jog sugebės greitai ir 
radikaliai pertvarkyti mūsų 
kasdieninį gyvenimą. Tačiau 
tikrai nesinorėtų, kad iš vieno 
kraštutinumo mestumėmės į 
kitą. Dabar matau savotiškos 
politinės trumparegystės pavo
jų — matome tik tai. kas dedasi 
panosėje ir nenorime suprasti, 
kad daugelis problemų yra kom
pleksiškai susijusios ir turi 
gilesnes šaknis. Matau pavo
jingą tendenciją kovoti vien tik 
su padariniais, bet neieškoti 
problemų priežasčių. 

Beje, daug kam situacija, 
kurioje šaukiama, jog visi poli
tikai vagys, yra patogi. Galima 
paprasčiausiai nepaisyti jokių 
normų ir tvirtinti, kad politika 
— tai kova be taisyklių. Gal esu 
naivi, bet aš visą laiką vado
vavausi principu, jog. dirbant 
bet kokį darbą, niekas mūsų 
neatleidžia nuo pagrindinių 
moralės principų. Nuo vaikys

tės esu mokyta gerbti kitus 
žmones, stengtis padėti, nevogti 
ir nemeluoti. Nesiruošiu dėl 
didesnio politinio efektyvumo 
atsisakyti būti padoriu žmogu
mi. Taip pat noriu pareikšti, 
jog tarp kolegų politikų sutikau 
labai daug idealistiškai mąs
tančių žmonių, kurie tikrai rū
pinasi žmonėmis, o negalvoja 
apie savo naudą. Dėl kelių ar 
keliolikos savanaudžių, kurie 
nuolat pakliūna į žiniasklaidos 
dėmesio lauką, kenčia bendras 
politiko įvaizdis. 

Kitas dalykas —jei žmogus 
nesugeba girdėti kito, nėra 
jautrus, jei jam neskauda dėl 
kito bėdų — jis bus prastas 
specialistas, bet kurioje sferoje 
jis dirbtų. 

—Ką manote apie dabar
t i nę pol i t ikų korupcijos kri
zę? 

— Skaudu, kad ji padeda 
įsitvirtinti nuostatai, jog poli
tikai vagys. Kita vertus, tai gera 
proga susimąstyti, jog tai, į ką 
ilgą laiką daugelis bandė nu
moti ranka — vertybinis politi
kos pamatas, — yra nepapras
tai svarbu. Visada sakiau ir sa
kau, kad be tvirtų vertybių po
litikos laivas atsitrenkia į uolas. 
Tačiau šiandien lengviausia 
rėkti — ar nesakiau? Nenoriu 
savo kolegų nei teisti, nei tei
sinti. Juo labiau, kad matau, jog 
daugeliu atvejų vyrauja paro
domasis, o ne tikras teisingu
mas. Ieškoma atpirkimo ožių, 
politikuojama, o ne bandoma 
ravėti piktžoles. 

Esu įsitikinusi, kad būtina 
didesnė pilietinė politinio gy
venimo kontrolė. Deja, kol kas 
pilietinė visuomenė Lietuvoje 
gana silpna. Tačiau pastarieji 
mėnesiai rodo. kad piliečiai vis 
aktyviau įsijungia į valstybės 
gyvenimą. Taigi matau, ne vien 
juodą, bet ir baltą spalvas. 

Pavyzdžiui, vėl pripažįsta
ma, kaip svarbu yra pilietinis 
ir patriotinis jaunimo ugdymas. 
Prieš kurį laiką šaipytasi iš 
žodžio ,.patriotas", dabar vėl 
susirūpinta tautiniu stuburu. 
Visada kartojau, kaip svarbu 
yra mokykla ir tautinės tapa
tybės puoselėjimas. Jaučiausi 
kaip balta varna. Dabar matau, 
jog apie patriotiškumą, vertybes 
kalba net tie, kurie prieš kurį 
laiką iš manęs juokėsi ir vadi
no „davatka". 

— Lie tuvos pol i t ikoje 
J ū s ų p a v a r d ė labiausiai sie
j a m a su šeimos po l i t ikos 
sfera. Tač iau ar J u m s neat 
rodo, k a d politikai mėgsta 
moral izuot i , ka lbėdami apie 
šeimą, tačiau trūksta apčiuo
piamos, pagalbos t ikros ioms 
šeimoms? 

—Tai, kad politikai daugiau 

kalba ir veikia, o dažnai ne
jaučia atsakomybės už savo 
žodžius — didelė problema. 
Man šeima nėra tik viena iš 
politikos temų. Veikiausiai dėl 
to, kad nuo pat mažumės iki 
dabar šeima man svarbiausias 
dalykas gyvenime. Esu įsitiki
nusi, kad be tvarkos sugrąžini
mo į šeimą, mes nesugrąžinsime 
bent minimalios tvarkos į 
visuomenę. Juk šiandien šeimos 
problemos yra visuomenės 
problemų veidrodis. Stebimės 
dėl solidarumo stokos visuo
menėje, bet pažiūrėkime, kaip 
tarpusavyje bendrauja šeimos 
nariai. Ar jie randa vienas ki
tam laiko? Kiek dėmesio skiria
ma vaikų ugdymui? Klausimų 
čia yra labai daug. Pavyzdžiui, 
kodėl į vaiko gimimą žiūrima 
kaip į tam tikrą socialinę ka
tastrofą, o ne kaip į didžiausią 
džiaugsmą? Kodėl paniekina
mai žvelgiama į daugiavaikes 
šeimas? Kodėl nuver t inamas 
moters darbas šeimoje? 

Iš tiesų, kartais keista ma
tyti, kai politikas kalba apie 
šeimą kaip apie tam t ikrą 
abstrakciją. Čia svarbu ne tik 
kiekybiniai rodikliai, bet ir 
gyvenimo šeimoje kokybė. Ki
tas dalykas, nuolat kartoju, kad 
valstybė turi realiai įsipareigo
ti šeimai. Ne žodžiais, bet 
konkrečiais darbais. Turi ne tik 
būti teikiama reali materialinė 
pagalba, bet ir puoselėjama pa
garba šeimos vertybėms. Gerai, 
kad šiandien didinamos moti
nystės pašalpos, tačiau tai tik 
vienas žingsnis ilgame kelyje. 
Svarbiausia, jog valstybė aiš
kiai pasakytų, kad ji turi valios 
ir noro tą kelią eiti. Nemėgstu 
girtis, tačiau tiems, kas sako, 
jog politika šeima rūpinas i 
vien prieš rinkimus, noriu pa
siūlyti pažvelgti į tai, kas pa
daryta, kai buvau socialinių 
reikalų ir darbo ministrė. Pa
daryta tikrai daug, tik gaila, 
kad tada nebuvo dabart inio 
ūkio augimo, teko grumtis su 
kitomis tendencijomis. Esu įsi
tikinusi, kad dabartinėje situa
cijoje, veikiant išmintingai ir 
rūpinantis tikromis žmonių 
problemomis, galima nuveikti 
labai daug. Dėl to spalį vėl 
dalyvausiu rinkimuose. 

— Šeima tok iam ž ings
n iu i nep r i e š t a r au j a? 

-Vyras ir vaikai klausė, ar 
turiu dar jėgų kovoti su vėjo 
malūnais? Tačiau jie mane 
labai remia ir palaiko. Šeimos 
parama man vienas svarbiausių 
dalykų gyvenime. 

— Ačiū už pokalbį . 

Kalbino 
Andr iu s N a v i c k a s 
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LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDO 
METINIS PRANEŠIMAS 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas (LPGF) įsteigtas 1995.09.25 
d. Čikagoje, JAV, ir yra dalis 
Li thuanian Human Services 
Council of the USA Inc. a non— 
profit corporation, Fed Tax ID 
36—3163350. 

AtA B. Jasaitienei, LPGF 
steigėjai ir valdybos narei iške
liavus į Amžinybę, buvo nutar
ta toliau tęsti darbą su suma
žėjusiu valdybos narių skaičiu
mi. Valdybos nariai už savo 
darbą atlyginimo negauna. Vi
sa veikla eina visuomeninės 
veiklos dvasioje. Keliaudami į 
Lietuvą ar kitur, fondo nariai 
išlaidas padengia patys. 

Lietuvos partizanų globos 
fondo tikslai yra skelbiami fon
do aplinkraštyje „LPGF ryši
ninkas", kuris leidžiamas vasa
rą kiekvienais metais 

Surinktas aukas LPG fon
das persiunčia į Lietuvą ir per 

(LLKS) Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdį paskirsto Lietuvoje pa
galbos reikalingiems LLKS na
riams. Jų gretos kasmet mažėja. 

LPG fondas kaupia aukas 
korespondenciniu būdu per sa
vo kasmetinį aplinkraštį „LPGF 
ryšininką". Reikia pažymėti, 
kad iki šiol, visų 8—ių numerių 
išleidimas su spalvotomis nuo
traukomis LPG fondui nieko 
nekainavo. Mūsų visų didžiulė 
padėka „nežinomam" mecena
tui ir Akademiniam skautų 
sąjūdžio Los Angeles skyriui, 
suradusiams šį „nežinomą" ge
radarį. „LPGF ryšininko" 9— 
tas numeris išspausdintas „Drau
go" spaustuvėje Čikagoje. Šis 
numeris taupant aukas, spaus
dintas be spalvotų nuotraukų. 
Valdyba su savanoriais išsiun
tinėjo „Ryšininką" po visą Ame
riką. Aukotojų ir visuomenės 
atsiliepimas aukomis yra vie-

DANUTE BINDOKIENE 

Rinkimai ir painiavos 

Lietuvos piliečiams prezidentą rinkti buvo 
palyginti nesudėtinga, ypač antrajame 
balsavimo rate: pasiūlyti du kandidatai; 

pasirink vieną ir tiek. Panašiai bus ir JAV, kai 
rinksime prezidentą lapkričio mėnesį, nors šiuo 
metu Amerikos piliečiams pasirinkimas ir tarp 
dviejų kanidatų, atrodo, bus nelengvas. 

Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą jau 
sudėtingesni, nes tarp partijų ir kandidatų gau
sos gali paklysti net ir labiausiai pilietiškai 
išprusęs, su partijų programomis bei veikla 
susipažinęs, balsuotojas. O ką darys eilinis pi
lietis, susidūręs su tokiais ilgais sąrašais? Būtų 
tikrai pavojinga, jeigu jis tik numotų ranka į 
rinkimus apskritai. Bet dar pavojingiau, jei 
nerūpestingai savo balsą atiduotų ir į Seimą 
išrinktų visiškai tam darbui netinkamus žmo
nes (o tokių sąrašuose yra). 

Šią savaitę paskelbėme balsavimo taisykles 
ir Amerikoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams. 
Jos labai paprastos, vietovės, kur galima ati
duoti savo balsą, lengvai pasiekiamos. Norime 
tikėti, kad mūsų tautiečiai, nors gyvena toli nuo 
savo gimtojo krašto, atliks jam šią pilietinę 
pareigą. Tiesa, Seimo veikla jų kasdienybei 
JAV-se mažai turi įtakos (arba visai jos neturi), 
vis dėlto tėvynėje tebegyvena daug giminių, 
šeimos narių, artimųjų, kurių gerovė priklauso 
nuo savo pareigas suprantančio ir jas vykdančio 
Seimo. 

Užsienyje gyvenantys lietuviai gali susidur
ti su dar viena painiava: kaip pasirinkti kandi
datą, už kurį atiduodamas balsas? Savaime 
suprantama, kad sąrašuose yra daug pavar
džių, jau plačiai pasireiškusių politiniame 
Lietuvos gyvenime — ir teigiama, ir neigiama 
veikla. Kas pasinaudoja informacija, siunčiama 
internetu, dažniau bendrauja su artimaisiais 
tėvynėje, skaito lietuvišką spaudą, leidžiamą 
užsienyje, be abejo, turės mažiau keblumų 
atskirti pelus nuo grūdų. Tačiau iki spalio 10 d. 
dar yra visas mėnuo, per tą laiką galima rasti 
reikalingos informacijos ir apsispręsti, už ką 
balsuoti. Raginame visus Lietuvos piliečius tai 
padaryti. 

Lietuvos Teisingumo ministerijoje įre

gistruotos 36 politinės partijos, t ad nereikia ste
bėtis, kad ir kandidatų, žūt būt besistengiančių 
gauti šiltą seimuno vietą, yra perteklius. Jau 
žinome, kad spalio 10 d. dėl Seimo narių man
datų varžysis dvidešimt politinių partijų. Visos 
kar tu jos rinkėjams pasiūlys daugiau kaip 
1,000 kandidatų! Vadinasi, r inktis y ra iš ko... 
Tik kaip pasirinkti t inkamiausius? 

Šios savaitės pirmadienį buvo paskutinė 
diena, kai partijos, norinčios dalyvauti rinkimuo
se, galėjo Vyriausiajai r ink imų komisijai 
pateikti savo sąrašus ir dokumentus apie siūlo
mus kandidatus. Kadangi kai kurios partijos 
yra sudariusios koalicijas, daugiamandatėje ir 
vienmandatėse apygardose balsuotojams bus 
pateikta 15 sąrašų, nors jie sudaryti iš 17 par
tijų, siūlančių balsuoti už savo kandidatus . Trys 
partijos savo kadidatus siūlys tik vienman
datėse apygardose. Pagal Vyriausiosios rinki
mų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko 
paskaičiavimą, iš viso būsią įregistruota netoli 
1,500 kandidatų. 

Įdomu, kad didžiosios politinės partijos 
Lietuvoje pasižymi nesugriaunamu optimizmu: 
kone kiekviena siūlo 141 kandidatą — tiek, 
kiek Seime yra vietų! Ne kar tą Amerikos lietu
vių žiniasklaidoje buvo užsiminta, kad mažai 
valstybei t ikrai nereikia tokio didelio skaičiaus 
seimūnų: galima būtų apsieiti ir su perpus 
mažiau. Antra vertus, kai veikia tiek daug poli
tinių partijų, o visų tikslai tie patys: užimti kiek 
galima daugiau svarbių politinių vietų — kur 
atsiras narsuoliai, kurie išdrįstų pakeitimus 
padaryti? 

Nemažiau keistai atrodo ir pati Seimo rin
kimų sistema, kai kandidatuoti galima ir pagal 
vietoves, kurioms turės atstovauti seimūnai, ir 
pagal partijų sąrašus. Pirmuoju atveju galbūt 
balsuotojams ir tenka susipažinti su savo apy
gardos kandidatais, bet kaip su partijos įkiš
taisiais į sąrašus? Kas juos pažįsta? Kaip suda
romi kandidatų sąrašai, kai jų viršuje atsidu
ria, partijos nuomone, daugiausia galimybių tu
rintys, o į galą nukišami „nežinomieji"? Iki spa
lio 10 d. daug atsakymų į varginančius klausi
mus galime atrasti , daug abejonių išsklaidyti... 

LIETUVOS DVASININKAI - ŽYDŲ GELBĖTOJAI 

Nr.7 
VIKTORIĮA SAKAITE 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba. Sėdi iš kairės: Vytautas Gaižu
tis, Marija Remienė, pirmininkas Leonas Maskaliūnas: stovi: Povilas Vaiče
kauskas („Klevas") ir Antanas Paužuolis. 

nas geriausių. 
Piniginė apyskaita atskiru 

pranešimu yra pateikiama LPG 

fondo iždininko. 
Leonas M a s k a l i ū n a s 
LPG fondo pirmininkas 

Kara l ius Pi jus , kunigas. 
Vilkaviškio aps., Lankeliškiai. Slėpė žydaitę 

Sarą (pavardė tikslinama). (B-691) 
Kaliskis Jevs taf i jus , ortodoksų šventikas. 
Kaunas. Pagalba žydams. (B—1336) 
K a r e c k a s Zenonas , kunigas. 
Panevėžio aps., Kupiškio vlsč. Padėjo iš 

Vilniaus geto pabėgusiai Mirai Burde ir jos 
globotinei dešimtmetei Irmai Degon. Jos liko 
gyvos, po karo išvyko į Izraelį. (B-1089) 

Karosas Mykolas, prelatas. 
Šiaulių aps., Šeduva. Apkrikštijo tris žydų 

šeimas, manydamas, kad taip jos bus išgelbėtos. 
Tai buvo Mozė Paturskis, jo žmona Rachilė, 
Stanislovas Nolis, Salomėja Gocaitė-Nolienė, jų 
vaikai Simonas ir Boleslovas, Jokūbas Kuperis, jo 
žmona Zofija, vaikai Nikodemas, Regina ir Joana. 
Deja, po trijų savaičių apkrikštyti žydai buvo 
sušaudyti. Pabėgo tik S. Nolienė, kurią prelatas 
M. Karosas paslėpė bažnyčios rūsyje. Vėliau ji 
buvo paslėpta Šnikonių kaime, ten sulaukė karo 
baigties. Taip pat gelbėjo Geršoną Kirpičniką iš 
Šiaulių. (B-236) 

Kėda in ių ce rkvės p o p a s (vardas ir pavardė 
tikslinami). 

Išrūpino fiktyvius dokumentus iš Šiaulių geto 
pabėgusiam dvylikamečiu! Georgijui Petrovui. 
Jis buvo išvežtas į Daugpilį pas gimines. 
(B-1106) 

K a r d a u s k a s J o n a s , klebonas. 
Vilkaviškis. Globojo dvi mažametes žydaites 

(vardai ir pavardės tikslinami), kurias vėliau 
išsiuntė į savo tėviškę Šakių aps., Griškabūdžio 
vlsč. (B-1339) 

Kaušyla J o n a s , kunigas. 
Alytaus aps., Pivošiūnai. Padėjo gelbėti žydus 

(vardai ir pavardės tikslinami). (B-1026) 
Kava l i auskas Kazys, kunigas. 
Mažeikių aps., Žagarė. Padėjo Merai Šnei-

derytei-Marijonai Tiesnesienei gauti fiktyvius 
dokumentus 'ŽGK). (B-1047) 

Kibela i tė J u o z a p o t a . 
Utena. Vienuolė. Vaikų namuose slėpė Alek

sandrą Šinderį Berniukas liko gyvas. (B-1040). 
Kirlys Ma ta s , kanauninkas 
Panevėžio aps., Vabalninkas. Pakrikštijo du 

žydus Juozapą ir Emiliją (vardai ir pavardės tik 
slinami) ir nusiuntė juos pas kunigą Juozapą 

Garšką į Gelažius. (B-1236) 
Kleiba Adolfas , klebonas. 
Šiaulių aps., Kužiai. Gelbėjo Poliną 

Tokerienę, išrašė Lėjai Mentaitei-Šneiderienei 
fiktyvius dokumentus Lionginos-Teodoros 
Adomaitytės pavarde. (B-264) 

Kre tov ič J a n , kunigas. 
Vilnius. Gelbėjo žydus (vardai ir pavardės 

tikslinami). (B-1083) 
K r i k š č i ū n a s J o n a s , kunigas. 
Birž*j aps., Pasvalys. Gelbėjo L. Gošovičių. 

Kilus pavojui jis buvo perduotas kunigui B. 
Bumšai, čia sulaukė karo pabaigos. (B—275) 

Kr ik š to l a i t i s J o n a s , kunigas. 
Vilkaviškio aps. , Keturva lak ia i . Padėjo 

Levitų šeimai iš Kybartų (vardai tikslinami) 
pasislėpti pas ūkininką Senkų Vidgirių kaime. 
Vienas iš Levitų šeimos turėjo fiktyvius doku
mentus Albino Levinskio vardu. (B—1338) 

K r u š a An ton i jus , kunigas 
Telšiai. Slėpė mažametį berniuką žydą (var

das ir pavardė tikslinami). (B-1027) 
Ku lak Kazimiež , kunigas. 
Trakų aps., Lentvaris Gelbėjo žydus (vardai 

ir pavardės tikslinami). (B-1081) 
Lapė Alfonsas , kunigas. 
Kaunas, Šančiai. Iš Šiaulių geto išneštą mer

gaitę Chaną (pavardė tikslinama). (B—857) 
Lapis J u s t i n a s , kunigas. 
Šiauliai. Išvestus iš geto mažus vaikus kuni

gas pakrikštydavo ir atiduodavo į prieglaudą ar 
vaikų ligoninę, kurios vedėja dirbo daktarė 
Janina Luinienė. (B-1103) 

La tv i s J o n a s , klebonas. 
Telšių aps., Kvėdarna. Slėpė šešerių metų am

žiaus mergaitę (vardas ir pavardė tikslinami). (B-1042) 
L a u r e n č i k a s Jo s i f a s , klebonas. 
Zarasų aps., Dusetos. Surasdavo žydams 

prieglobstį parapijiečių ūkiuose. (B-1297) 
L e o n a s P r a n c i š k u s , kunigas. 
Kauno aps., Garliava. Gelbėjo Eleną Berma-

naitę. (B-303) 
L y d n u g a r i s P e t r a s , kunigas. 
Telšių aps., Plungė. Gelbėjo Kamą Ginką, 

Olgą Gurvičiūtę, Ziną Melamedienę, Goldštei-
nienę ir Bliumental ienę (vardai t iksl inami). 
(B-310) 

B u s d a u g i a u 
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SENAS „VADAS" DABARTIES AKIMIS 

Vargu, ar kas pajėgtų iš
vardinti visus, anksčiau 
pasirodžiusius ir dabar 

tebegyvuojančius JAV lietuvių 
laikraščius. Galima teigti, jog 
mūsų periodika, ypač anksty-
vesnioji, yra nedaug kam ar
timiau pažįstama. 

Manding nedaug kam teko 
girdėti, kad 1910 m., kuomet 
„Draugo" leidėjai tenkinosi sa
vaitraščio leidimu, East St. 
Louis, IL, tolokai nuo tuome
tinių lietuvių centrų, buvo lei
džiamas mėnraštis, pavadintas 
„Vado" vardu. Mėnraščio vardas 
lyg ir girdėtas. Tačiau leidė-
jas-redaktorius yra nežinomas 
asmuo. Negirdėta ir jo pavardė. 
Tokios pavardės (K. C. Pas-
nokatis) nėra ir Lietuvoje išleis
tame dviejų tomų žodyne. Ka
žin, ar Pasnokatis nebus kilęs iš 
Mažosios Lietuvos? Kaip žinia, 
lietuvininkų tarpe būta pana
šiai skambančių pavardžių. 

Ne per seniai į mano rankas 
pateko „Vado" 1910 m. balan
džio mėnesio laidos atšviesta 
kopija. Pirmame puslapyje (ra
šyba netaisyta) rašoma: „kas 
„Vada" užsirašys ir skaitis tas 
niekad nepaklis, nes „Vado" vi
sos žinios apie visokius dalikus 
bus aiškiai vedamos. Kaip tik 
„Vadas" gaus da jam reikalin
gus skaititojus tuojau pradės 
daritit kas labjausei keneke 
dabartinėm mus givenimui ir 
geresniu darodimo politikos ir 
kaip politika mums galbūt nau
dinga arba vodinga „Vadas" 
abelnai rupisi darbo zmoniu rei
kalais. Todėl visi polityikierei 
prakilnesni virai kam rupi atei
tis tai malonėkit apdovanot sa
vo nuomone rastais tokiu būdu 
galėsim gereau susipazit su 
politika ir kas mums netbutinai 
reikalinga. Malonei kviciu 
uzsirasit „Vada" ir padėt jam 
givuoti. „Vada" gausi už 10 c. 

viena numeri arba 1 dol. me
tams". 

Toje pačioje laidoje K. C. 
Pasnokat is rašo: „godotinas 
skaititojau tau aciu uz parami 
kaip gelbeji užsimokėdamas ant 
visiu metu. Viskas is mažo 
prasideda teip ir „Vado" pradze 
ira maža ale „Vadas" didisis 
kozna mėnesi". Taipgi pridurta: 
„Taipogi tur iu butu an t pardavi
mo ir parandavojiumo lotu ant 
lengvu išmokėjimu. Apsaugoju 
namus ir r akandus nuo ugnies. 
Su visais reikalais eik i „Vado" 
spaustuve". 

Mėnraštyje yra žinučių iš 
Lietuvos ir ki tur . Pavyzdžiui: 
„Kupiškyje gyvuoja „Blaivybes 
skirius", bet girtuokliu nestin
ga". Štai ki ta žinutė: „Daugu-
čiuose, nors mus ka imas ne
didelis, bet laikraščiu ateina 4 
egz. Tik tas pas mus negera, 
kad a t i s r anda zmoniu kurie 
slapta dektine pardavinėja, kas 

ATSKLEIS SAULES 
SISTEMOS 
PASLAPTIS 

Pirmą kartą Lietuvoje ren
giamas festivalis „Erdvėlaivis 
Žemė" išlįsti iš laboratorijų pa
skatino Lietuvos ir užsienio 
mokslininkus. 

Dvi savaites Vilniuje truk
siančios mokslo šventės metu 
Saulės sistemą tyrinėjantys 
profesoriai, Europos Kosmoso 
agentūros atstovai ir akade
mikai Lietuvos visuomenei 
pasakos apie naujausius Kos
moso tyrimo metodus, kvies 
drauge paeksperimentuoti che
mijos laboratorijose. 

Mokslo festivalis prasidėjo 
sostinės „Verslo centre 2000" 
rengiama interaktyvia paroda 
„Saulės sistemos tyrimai", ku
rią spalį turės progos aplankyti 
ir Klaipėdos krašto žmonės. 

Festivalio dienomis vyresniųjų 
klasių moksleivius būsimi ir 
pripažinti mokslininkai kvies į 
Vilniaus universiteto (VU) pla
netariumą, Lietuvos mokslų aka
demiją, VU Chemijos fakultetą. 

„Festivalio idėjos autoriaus 
Rolando Maskoliūno teigimu, 
garbūs Lietuvos akademikai 
visuomenei stengsis kuo su
prantamiau kalbėt' apie astro
nomijos, aeronautikos, astrobi-
ologijos naujienas. O kaip vei
kia robotai kiekvienam mielai 
paaiškins fizikos, informatikos 
studentai, festivalyje dirbantys 
savanoriškai. 

Mokslo šventėje planuo
jamos moksleivių bei mok
slininkų diskusijos apie kitokių 
gyvybės formų galimybes, gyvy
bę Marse bei Jupiterio paly
dove. 

Pasak renginio organiza
torių, apie Vilniuje rengiamą 
„Erdvėlaivį Žemė" teiraujasi 
daugybė Lietuvos mokyklų. J 
susitikimus su mokslininkais 
miestų ir miestelių vaikai ir 
mokytojai važiuoja geltonaisiais 
autobusais. 

Europos mokslo renginių 
asociacijos generalinio sekreto
riaus Peter Rebernik teigimu, 
pirmąjį mokslo festivalį prieš 19 
metų Europoje surengė olandai. 
Dabar tokios mokslo populia
rinimo šventės organizuojamos 
23 šalyje. „Linkiu, kad Vilniuje 
prasidėjęs mokslo festivalis 
kitais metais pasiektų ir kitus 
Lietuvos miestus — Kauną, 
Klaipėdą, Šiaulius", — sakė į 
Britų tarybos surengtą parodą 
„Saulės sistemos tyrinėjimai" 
atvykęs inžinierius iš Austrijos 
P. Rebernik. 

Europos mokslo renginių 
asociacijos generalinis sekreto
rius pabrėžė, jog laikas, kai 
mokslininkai sėdi užsidarę savo 
kambarėliuose, baigėsi. „Reikia 
išlįsti į visuomenę", — sakė 
svečias. 

(Elta) 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 
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labai tvirkina jaunuomene kuri 
pasislėpus nuo tėvu girtuokli
auja". Redaktorius teikėsi pažy
mėti, kad žinutės paimtos iš 
„Šaltinio". 

Vartant ir ska i tan t mėn
raštį, aiškėja, jog „išleidejes" 
buvo spaustuvėlės savininkas, 
dar vertėsi nekilnojamo turto 
pardavimu ir kitais būdais. 

„Vadas" neįstengė išsiversti 
be komercinių skelbimų. Skel
bėsi lietuviai ir k i ta taučia i . 
Viename skelbime teigiama: 
„Lietuviszkas Grabor ius tur i 
baltus arklius, baltus kericius 
del Veseliju ir Krikstinu. Taipgi 
j is nuomoja vežimus del na
miniu rakandu perkraust imo ir 
pardavinėja ledus, anglisa ir 
pan." 

Čia rašantys is nesugeba 
susivaldyti , nepaminėjęs dar 
vieno „deimančiuko". Būtent: 
„New Yoreke mirė 700 svaru 
reimatizmo pakirsta moteriške. 
Del palaidojimo reikėjo padalit 
indivisualei nes negalėjo nuga-
beti žemėj kad t repu kalidorius 
buvo perseuras". 

Kaip anksčiau buvo sakyta, 
kuone prieš šimtą metų „Vadas" 
buvo leidžiamas East St. Louis, 
IL. Atrodo, kad leidėjo būta 
apsukraus vyruko. Vargu, ar 
dar yra jį pažinusių asmenų. 
Gal sakau, dar yra tokių, kurie 

galėtų suteikti daugiau žinių 
apie K. C. Pasnokatį ir jo 
vadovautą „Vadą". 

Bostoniškės Lietuvių encik
lopedijos teigimu, pirmieji lietu
viai East St. Louis pasirodė 
19-ojo amžiaus pabaigoje. Dau
giausia lietuvių atvyko 1907— 
1914 m. iš Žemaitijos. Kiti 
atvyko iš netoli veikusių anglies 
kasyklų. Pokario metais (1949-
1952 m.) įsikūrė apie 200 iš 
Vokietijoje ir kitose Europos 
valstybėse veikusių išvietintų 
asmenų stovyklų. Tuosyk East 
St. Louis lietuvių skaičius siekė 
apie 1,000. Vietos lietuviai 
glaudžiai bendravo su St. Louis, 
MO, tautiečiais. Čionai gyvavo 
lietuvių katalikų parapija ir eilė 
religinių bei visuomeninių orga
nizacijų. J ų t a rpe Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Vėles
niais metais lietuvių bendrija 
gerokai praretėjo. 

P.S. Čia aprašytas Ameri
kos l ietuvius „švietęs" mėn
raštis buvo užtiktas, ne per toli 
nuo East St. Louis gyvenusio ir 
šių metų birželio 17 d. tragiškai 
mirusio, a t a Vytauto Gavelio, 
PH.D rinkiniuose. Velionio 
žmonos ir dukterų valia, šie 
rinkiniai buvo patikėti Čikagoje 
veikiančio Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro apsaugai. 

P e t r a s Pe t ru t i s 

Mokslo festivalis prasidėjo interaktyvia paroda „Saulės sistemos tyrimai" 
Valdo K o p ū s t o (ELTA) nuotr. 

Operos teatras bus dar patogesnis žiūrovams 
Visiškai a tnau j in ta išore 

spindintis Lietuvos nacionalinis 
operos ir baleto teatras (LNOBT) 
rengiasi 85-ojo kūrybinio sezo
no pradžiai. Rugsėjo 17 dieną 
Franz Lehar operete „Links
moji našlė" jubiliejinį sezoną 
pradedantis tea t ras savo žiū
rovus pasitiks dar labiau pa
gražėjęs — šįmet baigtas trejus 
metus t rukęs pastato atnau
jinimo pirmasis tarpsnis . Kaip 
teigė teatro ūkio dalies vado
vas Alvydas Kriščiūnas, tęsiant 
investicinį teat ro pertvarkymo 
projektą, per keturis mėnesius 
atlikta daug remonto darbų — 
teatras toliau gražintas žiūro
vų patogumui. 

Šįmet pers ta tytos žiūrovų 
drabužinės ir sani tar inės patal
pos, atnaujinti centrinio įėjimo 
į teatrą laiptai — pakeistos 
akmeninės atbrailų plokštės, 
įrengtas laiptų apšvietimas. 

Taip pat baigtas remontuoti ir 
dažyti pastato fasadas, sure
montuotas stogas, sudėti nauji 
langai teatro tarnybinių patal
pų pusėje, švara spindi ir per
nai sudėti fasado langai. 

Šįmet atnaujinta ir choro 
studija, kurioje repetuoja teat
ro choras ir kartais rengiamos 
spaudos konferencijos. Studijo
je pakeista grindų danga, švies-
langiai, nudažytos lubos, atnau
j intas apšvietimas. 

Pasak A. Kriščiūno, šįmet 
užbaigtas pirmasis teatro reno
vacijos e tapas , ku r i am buvo 
skirta 4,9 mln. Lt. Kitą vasarą 
numatoma pradėti žiūrovų sa
lės atnaujinimo darbus, kūne 
gali tęstis ir 2006—aisiais, jei 
nebūtų gauta visų numatytų lė
šų — apie 5 mln. Lt. 

Antrajame atnaujinimo tarps
nyje numatyta pakeisti visas 
žiūrovu kėdes parteryje ir bal

konuose, grindų dangą, sure
montuoti sienas, orkestro ložę 
ir scenos grindis, sumontuoti 
šiuolaikišką ventiliacijos ir vė
sinimo įrangą. Nacionalinio 
operos ir baleto teatro vadovai 
neatsisako ir drąsaus projekto 
— statyti teatro priestatą, kuria
me būtų įrengtos patalpos 
operos ir baleto artistams. 

Iki Naujųjų metų LNOBT 
planuoja išleisti trijų spektak
lių premjeras — spalio mėnesį 
Jacąues Fromental Halevy 
dviejų veiksmų opera „Žydė", 
Balio Dvariono keturių veiks
mų operą ,.Dalia", skirtą kom
pozitoriaus gimimo šimtmečiui, 
o Naujiesiems metams žiūro
vams žadamas šventinis Piotro 
Čaikovskio baleto „Gulbių eže
ras" pastatymas pagal Ma
riaus Petipa ir Levo Ivanovo 
choreografijos naują redakciją. 

(Elta) 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

• ^ Jj Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

F o r t y second lesson. (Fory 
sekand leson) — Keturiasde
šimt antra pamoka. 
I t ' s t h e e n d of golf season . 
(Its tha end af galf syzon) — 
Baigiasi golfo sezonas. 
I t ' s t h e e n d of golf season , 
t h e golf l e ague t h a t I b e l o n g 
t o i s h a v i n g t h e i r o u t i n g in 
t w o w e e k s . (Its t ha end af galf 
syzan, t h e galf lyg thę t ai 
byiong tū iz heving their aut-
ing in tū uyks) — Jau golfo 
sezono pabaiga, golfo žaidėjų 
sąjunga, kuriai aš priklausau, 
už dviejų savaičių ruošia 
išvyką. 
I d i d n ' t k n o w t h a t you l i ked 
t o p l a y golf. (Ai didnt nou thęt 
jū laikd tū pley galf) — Aš neži
nojau, kad tau patinka žaisti 
golfą. 
Mos t of t h e m e n w h e r e I 
w o r k enjoy p lay ing golf, w e 
h a v e a n e ig th t eam golf 

i l e a g u e . (Moust af the men uer 
ai uork endžoy pleying galf, ui 
hev en eit tym galf lyg) — 
Dauguma vyrų mano darbovie
tėje mėgsta žaisti golfą, mes 
t u r i m e aštuonių komandų 
golfo sąjungą. 
It l ooks l ikę such a r e l ax ing 
g a m e , I would l i kę to l e a r n 
h o w to p lay . (It luks laik sač e 
rylęksing geim, ai uod laik tū 
liorn hau tū pley) — Atrodo 
toks raminantis žaidimas, aš 
norėčiau išmokti golfuoti. 
L o o k s c a n be deceiving, t h e 
g u y s on m y league t ake t h e 
g a m e v e r y seriously. (Luks 

į ken by disyving, tha gays an 
i mai lyg teik tha geim very syr-
' iasly) — Pirmas žvilgsnis gali 

apgauti, vyrai mano grupėje 
labai r imtai atsižvelgia į šį 
žaidimą. 
I h e a r d a t w o r k t h a t many 
b u s i n e s s d e c i s i o n s a r e 
m a d e a t t h e golf c o u r s e . (Ai 
hiord et uork thęt meny biznis 
disižians ar meid et tha galf 
kors) — Aš girdėjau darbe kal
bant, kad daug verslo nutari
mų padaroma golfo aikštėje. 
T h a t ' s t r u e , m o s t of t h e 
m a n a g e r s p l a y i n o u r 
league, t ha t ' s w h y some of 
t h e employees j o i n it. (Thęts 
črū, moust af the męnedžers 
pley in aur lyg, thęts uay sam 
af tha employs džoin it) — Tas 
tiesa, dauguma mūsų vadybi
ninkų priklauso golfo žaidėjų 
grupei, todėl kai kurie darbi
ninkai į ją įsijungia. 
I t looks l ikę t h a t would cre-
a t e m o r e t ens ion t h a n j u s t 
t he golf game . (It luks laik 
thęt uod krieit mor tenšian 
then džest tha galf geim) — 
Atrodo, kad tai sukeltų dau
giau įtampos negu tik golfo 
žaidimas. 

That ' s t r u e , b u t i t 's fun to 
play, o u r t e a m won second 
place in t he l eague . (Thęts 
črū, bat its fan tū pley, aur tym 
gat sekand pleis in tha lyg). 
Tas tiesa, bet žaisti smagu, 
mūsų komanda laimėjo antrą 
vietą sąjungoje. 
C o n g r a t u l a t i o n s , I h o p e 
t h a t you h a v e fun a t y o u r 
golf o u t i n g . (Kongredžu-
leišians, ai houp thęt jū hev fan 
ęt jūr galf auting) — Sveikinu, 
tikiuosi, kad smagiai praleisi 
laiką golfo išvykoje. 

SKELBIMAI 
GROŽIO PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

NIRVANA - ODOS [R PLAUKU 
LAZERIO KLINIKA 

"Pilna mediciniška spa procedūra 
I "Naudojama naujausia lazerio technologija 

"Medicininė priežiūra 
"Plaukų depiliacija 
'Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
"Aknės gydymo procedūros 
'Botakso injekcijos 
"Mikro-derminis nušlifavimas 
"Pannkta kolekcija odos pnežiūros produktų 
"Ocfos grožiui 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - S650: 

2 mieg. — $ 7 1 0 - 5 7 5 0 . 
Tel. 630-910-0644, Janą . 

9115 S. CICERO 
OAK LAWN, !L 60453 
TEL. 708-229-1051 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

S4i5 į mėn. (ir daugfau) + 
„securitv". 

Tel. 773-454-4543. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS BR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Te!. 708-424-8654:773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Šildymas 
Šaldymas 

6S56 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instafevimas, aptarnavimas 

Ucensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531 1833 

GREIT PARDUODA 
Mm Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBA 

Darhui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

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

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
lieense. 

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

CjZrįįLliy, 
21 Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
Vok*Mai:7?3J?54-7R2n 
Fax:708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer(ff woridnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Atnaujinta išore spindintis Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 
rengiasi 85-ojo kūrybinio sezono pradžiai. 

Tomo Č e r a i š e v o (ELTA) nuotr. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MII — 
L I N O I " 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCTATTON O f C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747 

Stcphen M Oksas, PreSider.t 

Paiarnaujam ČikagP* ir Apylinkių Lieiaviat)' Daugiau Ka'p 95 Mnu-. 

http://woridnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Rantantis AFP. Reuters, AP, fctterta*, ITAR-TASS, BNS 

imtų agentcm. pranešimais) 

LONDONAS 
Milijonai žmonių visame pa

saulyje rizikuoja pirma laiko 
mirti dėl potvynių, karščio ir pa
našių gamtos reiškinių, kuriuos 
gali sukelti klimato pokyčiai, 
pranešė britų mokslininkas. 
Profesorius Mike Pilling kaip 
pavyzdį nurodė pernykštės va
saros kaitrą Europoje, dėl ku
rios žuvo tūkstančiai žmonių. 
Pasak jo, atmosferos taršą gali
ma palyginti su maro plitimu 
planetoje, nors Siaurės pusru
tulis labiau užterštas, negu Pie
tų. Klimato pokyčius lemia ne 
tik pramonės greitas vystyma
sis, gamyklų, elektrinių ir auto
mobilių išmetamos kenksmin
gos medžiagos, bet ir miškų 
gaisrai, net didėjantys keleivių 
pervežimo oru srautai. Daugelis 
išsivysčiusių pramonės valsty
bių pasirašė Kyoto protokolą, 
apribojantį šiltnamio efektą su
keliančių dujų išmetimą į at
mosferą. 

ANKARA 
Turkijos ketinimai neištiki

mybę paskelbti už įstatymo ribų 
Europos Sąjungai (ES), svars
tančiai, ar pradėti derybas su 
Ankara dėl valstybės įstojimo į 
sąjungą, tap tų blogu ženklu, 
ketvirtadienį pareiškė ES plėt
ros komisaras Guenter Verheu-
gen. „Turkijai nederėtų sudary
ti įspūdžio, kad ji savo teisinę 
sistemą mėgina papildyti is
lamo elementais", pažymėjo ko
misaras. Tačiau pasak Turkijos 
vyriausybės, šis draudimas ap
saugotų šeimą ir sustiprintų 
moterų teises. Siūlymas už
drausti neištikimybę papiktino 
moterų organizacijas ir liberalių 
pažiūrų komentatorius, kurie 
tvirtina, kad šis įstatymas kaip 

tik būtų naudojamas prieš mo
teris ir musulmoniškąją Turkiją 
priartintų prie islamiškos teisės 
modelio. 

MASKVA 
Čečėnų sukilėliai, reaguo

dami į Maskvos pažadą skirti 
dosnų atlygį už jų vadovų gal
vas, ketvirtadienį pasiūlė sumo
kėti 20 mln. JAV dolerių už bet 
kokią pagalbą, kuri leistų jiems 
sučiupti Rusijos prezidentą Vla-
dimir Putin. Trečiadienį Rusijos 
vyriausybė pasiūlė sumokėti 
300 mln. rublių už informaciją, 
kuri padėtų sunaikinti du pa
grindinius čečėnų vadovus Sa-
mil Basajev ir Aslan Maschadov. 
Čečėnų pareiškimą pasirašė 
„Čečėnijos respublikos antite-
roristinis centras", priklausan
tis nepripažintai A. Maschadov 
vyriausybei. Pareiškime V. Pu
tin kaltinamas pradėjęs karą 
Čečėnijoje ir teigiama, kad Ru
sijos prezidentas yra atsakingas 
už praėjusios savaitės tragediją 
Beslan, kur per apsiaustį vidu
rinėje mokykloje ir jos šturmą 
žuvo mažiausiai 326 žmonės. 

JAV 

WASHINGTON, D. C. 
Saulės vėjo daleles gabenu

si kapsulė „Genesis", neišsi-
skleidus parašiutams, nukrito 
Utah dykumoje. Panašu, kad ji 
trenkėsi į žemę maždaug 
161km/h greičiu. 494 kilogra
mus sveriantis erdvėlaivis še
šiakampiais iš silikono, aukso, 
safyrų ir deimantų pagamintais 
semtuvais surinko nuo 10 iki 20 
mikrogramų nematomų saulės 
vėjo dalelių. Tai pirmas kartas, 
kai pavyzdžiai atkeliauja į Že
mę iš už Mėnulio orbitos ir- pir
mieji pavyzdžiai po 1972 m. erd
vėlaivio „Apollo" paskutinės mi

sijos į Mėnulį. Vis dėlto moks
lininkai tikisi, kad kapsulėje 
buvusios saulės vėjo dalelės bus 
rastos ir panaudotos tyrimams. 

Pasaulis nebenori Baltuo
siuose rūmuose matyt i dabarti
nio JAV prezidento George W. 
Bush — viena trečiadienį pa
skelbta apklausa rodo, kad 30 iš 
35 valstybių pirmenybę teikia 
demokratų kand ida tu i John 
Kerry. J . Kerry ypač palaiko 
tradicinės JAV sąjungininkės, 
pažymima pasaul io tyrimų 
kompanijos „GlobeScan" ir Ma-
ryland universiteto atliktoje ap
klausoje. Jos duomenimis, J. 
Kerry su 2 arba 1 procento pak
laida vidut iniškai remia 46 
proc, o G. W. Bush — 20 proc. 
apklaustųjų. Šio pasaulio nuo
monių tyrimo rezu l ta ta i yra 
priešingi JAV apklausoms, ku
rios ilgai rodė, kad abiejų kandi
datų galimybės laimėti rinki
mus yra apylygės. Liepos ir rug
pjūčio mėnesiais apklausus iš 
viso 34,330 žmonių, paaiškėjo, 
kad vienintelės valstybės, no
rinčios matyti G. W. Bush pre
zidento poste, yra Filipinai, Ni
gerija ir Lenkija. 

Po stabtelėjimo JAV ekono
mika vėl pradeda augti , o naftos 
kainos nedidina infliacijos, pa
reiškė valstybės Federalinio iž
do banko vadovas Alan Green-
span kalboje Kongrese. Naftos 
kainos smunka j a u dvi savaites, 
tačiau A. Greenspan pažymėjo, 
jog .juodojo aukso" kaina, rug
pjūčio 20 d. pasiekusi rekordinį 
49.4 dolerio už barelį lygį, vėl 
gali padidėti. Be to, jis patvirti
no, jog Iždo b a n k a s laikysis 
strategijos didinti bazines palū
kanų normas, šiuo metu sie
kiančias 1.5 proc. 

VISŲ PAŽADŲ IŠPILDYTI 
NEĮMANOMA 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 10 d., p e n k t a d i e n i s 

Vilniaus mero ir verslininko pokalbiai — apie „durnel i ' 
Atkel ta iš 1 ps l . 
jam parodyti, politika pagrįsta 
įvairiais susitarimais", sakė me
ras. 

Viename LNK paviešintų 
2003 metų kovo mėnesį slapta 
įrašytų A. Zuoko ir A. Janukonio 
pokalbių pastarasis klausia, ar, 
„tam durneliui mokėti oficialiai 
ar neoficialiai", A. Zuokas atsa
ko, kad „pagal sutartį", vėliau 
sako, jog reikia padaryti, „kad 
būtų gerai". Kitame pokalbyje 
A Janukonis klausia A. Zuoko, 
ar „vaiduokliu" vadinamam as
meniui perduoti „laiškelį, ku
riame jam bus išaiškinta, kas su 
juo bus, jeigu jis nesąmones da
rys". 

A. Zuokas atsako, jog to da
ryti nereikia. 

Anot dienraščio „Lietuvos 
žinios", pats V Drėma prieš me
ro rinkimus pripažįsta sulaukęs 
įvairių pasiūlymų. „Turėjau bū
ti Miesto plėtros komiteto pir
mininko pavaduotojas. Šio pos
to negavau todėl, kad per pas
kutinį balsavimą perėjau į so
cialdemokratų pusę. Jie man 
žadėjo to paties komiteto pir
mininko postą", sakė tarybos 
narys. 

Jis teigė, jog už jo balsą per 
rinkimus jam niekas nesiūlė pi
nigų, tačiau pripažino, jog rin
kimų dienomis slapstėsi ir ligo
ninėje, ir kaimo sodyboje netoli 

Molėtų. Apie tai , jog V. Drėma 
buvo išvežtas į sodybą A. Janu
konio nurodymu, liudija ir dien
raštyje „Lietuvos žinios" pa
skelbtas minėtojo verslininko 
pokalbis su savo vairuotoju. 

Mero rinkimuose pernai ba
landį liberalų nuostatą iš pra
džių palaikęs tarybos narys li
beralas V. Drėma atsidūrė dė
mesio centre, kai pradingo prieš 
pat lemtingą balsavimą. Vėliau 
buvo skelbiama, kad, sutrikus 
sveikatai, jis a ts idūrė ligoninės 
reanimacijos skyriuje. 

Pr i t rūkus balsų, tuomet 
žlugo A. Zuoko perrinkimas me
ru. Į šį postą A. Zuokas buvo iš
rinktas tik po kelių mėnesių. 

„Lietuvos tetekome" rasta įranga buvo galima neteisėtai. 

Atkel ta iš 1 psl . 
įrangos naudojimas turi būti 
griežčiau apibrėžiamas. 

Kaip ketvirtadienį sakė Ge
neralinės prokuratūros atstovas 
spaudai Vidmantas Putelis, 
krata „Lietuvos telekome" at
likta, gavus iš VSD ir Krimi
nalinės policijos biuro (KPB) 
operatyvinės informacijos, kad 
bendrovė turi įrangos, kuri gali 
būti naudojama neteisėtai ren
kant informacija. 

Kratą atliko Generalinės 
prokuratūros, VSD ir KPB pa
reigūnai. 

Pareigūnai aiškinasi, ar 

bendrovės turima techninė ir 
programinė įranga gali būti 
naudojama neteisėtai rinkti 
bendrovės veiklai nereikalingus 
duomenis apie asmens privatų 
gyvenimą. 

Generalinėje prokuratūroje 
pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal Baudžiamojo kodekso 24 
skyriaus straipsnius, kurie nu
mato galimus nusikaltimus as
mens privataus gyvenimo ne
liečiamumui. 

Už šių nusikaltimų padary
mą numatoma bauda, arba vie
šieji darbai, arba areštas, arba 
laisvės apribojimas, arba lais

vės atėmimas ilgiausiai — 2 me
tams. 

Atliekant tyrimą liudytojais 
jau yra apklausta keletas asme
nų. Jų asmenybės nenurodo
mos. Įtarimai kol kas niekam 
nėra pareikšti. 

Pasak bendrovės „Lietuvos 
telekomas" paskelbto praneši
mo, į bendrovės būstinę atvykę 
pareigūnai domėjosi standarti
ne įranga, kuri yra naudojama 
įprastiniu režimu. Nei ben
drovei, nei kam nors iš bendro
vės darbuotojų įtarimai dėl ga
limų neteisėtų veiksmų nėra 
pareikšti. 

Prezidentas ragina plėsti transporto ir energetikos tinklus 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Prezidento Valdo Adamkaus 
teigimu, norint sukurti klestintį 
Baltijos regioną, reikia gerinti 
jo infrastruktūrą bei plėsti pre
kybinius ryšius su Rytų kaimy
nais. 

Tai Lietuvos vadovas sakė 
ketvirtadienį prasidėjusiame 
Tarptautiniame Krynicos eko
nominiame forume, kur per
skaitė pranešimą „Integracija, 
regionalizacija ir globalizacija. 
Vidurio Europa tarptautines po
litikos iššūkių akivaizdoje". 

Anot prezidento, gera infra
struktūra jau tapo aksioma bet 
kokiai tarptautinio verslo plėt
rai. „Šis transporto ir energe
tikos tinklų veiksnys dažnai yra 
pagrindinis dideliam ir rimtam 
investuotojui, mąstančiam apie 
mūsų nedidelį ir veržlų re
gioną", pabrėžė V Adamkus. 

Jo teigimu, šiandien reikia 
dėti daug pastangų, kad Balti
jos ir Vidurio Europos valstybes 
su Europa sujungtų modernūs 
transporto saitai, skatinantys 
prekių mainus, leidžiantys vers

lininkams bei investuotojams 
išplėsti rinkas už savo valstybės 
ir regiono ribų. 

„Tikiu, jog būtent mūsų pa
stangos turėtų būti nukreiptos į 
saitų su Lenkija ir per Lenkiją į 
Europą stiprinimui. Tikiu, kad 
infrastruktūriniai geležinkelio 
ir kelių projektai Rail Baltica'ir 
"Via Baltica' taps sėkmės sinoni
mais ir sektinais pavyzdžiais: 
dujotiekiui 'Amber Pipe* ir Bal
tijos valstybes bei Vakarų Euro
pą jungsiančiam elektros tiltui". 
sakė V. Adamkus. 

A. K u l a k a u s k a s : valdan
čiosios p a r t i j o s nega l i žadėt i 
to , ko b ū d a m o s valdžioje ne
d a r ė . 

Darbo partija negaus pusės 
vietų Seime, o kairiosios parti
jos Seimo rinkimuose pasirodys 
geriau nei dešiniosios. 

Taip mano Vytauto Didžiojo 
universiteto Politikos mokslų ir 
diplomatijos instituto direkto
rius Antanas Kulakauskas. 

Jo požiūriu, apie kovą su 
populistais kalbėti mėgstančios 
„tradicinės" partijos nėra prin
cipinės Viktoro Uspaskicho 
priešininkės. „Jei V. Uspas
kicho partija neturės daugumos 
Seime, tai visai tikėtina Darbo 
partijos koalicija su Socialde
mokratų partijos (LSDP) ir 
Naujosios sąjungos koalicija", 
— teigė A. K u l a k a u s k a s . 

Anot jo, parlamentinės par
tijos negali leisti sau užsižaisti 
neatsakingais pažadais, tačiau 
ir populistinė Darbo partija kar
tais užsimena, kad savo paža
dus nebūtinai vykdys. „Partijos, 
kurios buvo ir yra valdžioje, 
supranta , jog žadėti tai, ko 
ketverius metus nedarė, neį
manoma. Darbo partijos atsto
vai, žadantys kelti pensijas ir 
atlyginimus, žurnalistams sa
ko: 'Skaitykite mūsų programą, 
joje yra pastaba'. O toji pastaba 
skelbia, kad pažadai bus vykdo
mi, tik 'Esant tam tikroms sąly
goms' . Kitaip tariant, jei ne
pavyks per ketverius metus 
įgyvendinti pažadų — ką pa
darysi...", — sakė politologas. 

— Kokie kr i te r i ja i , J ū s ų 
m a n y m u , l ems pa r t i jų pa
s i r i nk imą p e r Seimo r inki
m u s — k a i r ė s i r deš inės , 
„nau jos" i r „senos" poli t ikos, 
p o p u l i z m o i r an t i popu l i z -
mo? 

— Manau, kriterijai greičiau
siai bus mišrūs. Ko gero, svar
biausią vaidmenį vaidins riba, 
skirianti populistines ir vadi
namąsias „tradicines" partijas. 
Tiesa, ši riba — pakankamai 
sąlyginė, „publicistinė", bet ji 
patogi, norint skirti pozicijas. 

— Mano te , „ t r ad ic inėms" 
p a r t i j o m s p a v y k s į t i k in t i 
v i suomenę , k a d jos iš t i k ro 
— antipopulistinės, kad popu
l i zmas j o m s pač ioms nebū
d ingas? 

— Tai, žinoma, yra kovos 
taktika ir retorika. Visi supran
ta, kad, nė kiek nenaudojant 
populizmo, pasiekti didelės da
lies rinkėjų — neišsilavinusių, 
nesuvokiančių ideologijų, ne
skaitančių programų, reaguo
jančių tik į šūkius — nepavyks. 

Kita vertus, kai sakau, jog 
tai yra taktika, turiu galvoje, 
kad kalbose apie antipopulizmą 
esama šiek tiek netiesos. „Tra
dicinės" partijos iš dalies perde
da, kovodamos prieš Viktorą 
Uspaskichą. Ši kova nėra prin
cipinė. Daug kas susitaikė su 
mintimi, kad reikės dalintis 
valdžia su V. Uspaskichu. 

Kažkada socialliberalai ir 
Artūras Paulauskas buvo trak
tuojami, kaip Demokratinės 
darbo partijos (LDDP) atsinau
jinimo būdas. Neatmestina, kad 
ir Darbo partijos atžvilgiu 
taikytina tas pat: atsirado dar 
viena „nauja banga", ir jei V. 
Uspaskicho partija neturės 
daugumos Seime, tai visai 
tikėtina Darbo partijos koalicija 
su Socialdemokratų partijos 
(LSDP) ir Naujosios sąjungos 
koalicija. 

— Ar g a l i m a t v i r t i n t i , 
k a d š į k a r t kovoja D a r b o 
p a r t i j o s popu l i s t a i su val
danč ių jų i r opozicinių Sei
mo pa r t i j ų popul is ta is? 

— Čia jau reikėtų kalbėti 
apie populizmo laipsnį. Partijos, 
kurios buvo ir dabar yra val
džioje, supranta, jog žadėti tai, 
ko ketverius metus nedarė, neį
manoma. Daugelio dalykų 
apskri tai neįmanoma atsa
kingai žadėti. Neatsitiktinai 
Darbo partijos atstovai, žadan
tys kelti pensijas ir atlygini
mus, žurnalistams sako: „Skai
tykite mūsų programą, joje yra 
pastaba". O toji pastaba skel
bia, kad pažadai bus vykdomi, 
tik „esant tam tikroms sąly
goms" arba „galimybėms". Ki

taip tariant, jei nepavyks per 
ketverius metus įgyvendinti pa
žadų ką padarysi... 

— Ar e s a m a k r i z ė s po
žymių ta rp kai r ių jų i r de
šiniųjų? 

— Anksčiau manėme, kad 
formuojasi pastovi partinė po
litinė sistema. Paaiškėjo, jog 
taip nėra. Tačiau nėra ir krizės, 
kuri grėstų visišku politinės sis
temos sugriuvimu. 

Sistemos nepastovumą le
mia tai, kad vis atsiranda nau
jos politinės jėgos. Pasitikė
jimas jomis rodo socialinę, poli
tinę ir moralinę Lietuvos visuo
menės krizę. Trečdalis ar 40 
procentų šalies rinkėjų įsivaiz
duoja, kad įmanomas stebuklus 
darantis politikas. Taip buvo 
žiūrima į Rolandą Paksą, taip 
dabar žiūrima į Viktorą Uspas
kichą, kuris esą gali „išgelbėti", 
kai aplinkui visi — „korum-
puoti". 

—Kokie galimi Socialde
mokratų p a r t i j o s i r Nau
josios sąjungos j u n g i m o s i 
rinkimams p a d a r i n i a i ? 

— Šio jungimosi atveju 
sunku kalbėti apie ideologijas. 
Lietuvos socialdemokratų poli
tikoje nematau klasikinės so
cialdemokratinės krypties. Kur 
yra Lietuvos socialliberalų so-
cialliberalizmas — taip pat ne
matau. Naujoji sąjunga susi
kūrė ne dėl to, kad kažkas su
galvojo naujų idėjų, o dėl to, kad 
aplink populiarų vadovą Artūrą 
Paulauską susibūrę žmonės 
nusprendė įsteigti organizaciją. 
Ir tik tada jie ėmė galvoti, kokią 
ideologinę doktriną pritaikyti 
tai organizacijai. 

Akivaizdu, kad sociallibera
lai nuo pat šios partijos įsteigi
mo buvo artimi tuometinei 
LDDP. Naujojoje sąjungoje pir
muoju smuiku grojo jaunoji 
komjaunuoliškos nomenklatū
ros karta. Turiu galvoje tų žmo
nių politinio mąstymo atskaitos 
tašką. 

— Z i n i a s k l a i d a ske lbė 
apie gal imą i d e o l o g i n ė s 
frakcijos S o c i a l d e m o k r a t ų 
partijoje kū r imąs i . Ar tokios 
frakcijos k ū r i m a s b ū t u pa
grįstas ir t i kė t inas? 

— Šioje partijoje visą laiką 
buvo žmonių, kurie gana nuo
širdžiai išpažino socialdemo
kratines idėjas. Kitiems daug 
labiau rūpėjo būti valdžios par
tijos nariais. Dabartinėje So
cialdemokratų partijoje esama 
ir jaunesnės, ir vyresnės kartos 
žmonių, kaip prof. Bronislovas 
Genzelis, kuriems svarbios ide
ologinės bei moralinės nuos
tatos ir kuriems nepriimtinas 
siekis bet kokia kaina išlikti 
valdžioje. Tačiau LSDP jie dau
gumos nesudaro. 

Jei takoskyra tarp šių dvie
jų grupių didės, tai gali reikšti 
partijos skilimą. Vargu ar prin
cipingoji socialdemokratų dalis 
sugebėtų įtikinti partijos dau
gumą, o tada nieko kito neliktų 
— tik atsiskirti. Tai reikštų 
grįžimą prie ankstesnės pa
dėties, kai buvo LDDP ir LSDP. 

— Kaip ve r t i na t e nese
niai skelbtą Darbo par t i jos 
kandidatu i Seimą sąrašą? 

— Dauguma jų — nauji 
žmonės politikoje. Sąrašo pra
džioje — „didieji" verslininkai 
ir, matyt, šios partijos finansuo
tojai. Sąraše yra ir Lietuvoje 
žinomų asmenybių — žurnalis
tų, mokslininkų. — nors nela
bai aišku, ką tos asmenybės gali 
nuveikti politikoje. 

Aišku, kad dauguma jų poli
tinio patyrimo neturi. Dabar 
sunku spręsti, kas iš jų groja 
pirmaisiais smuikais. Apie šią 
partiją sunku ką nors sakyti, 
kol ji neatsidūrė valdžioje. Iki 
sąrašo paskelbimo buvo galima 
įvardinti tris ar keturias jos gali
mų kandidatų į Seimą pavar
des, o daugiau niekas nieko 
pasakyti negalėjo. Kas tie tūks
tančiai Darbo partijos narių? 
Ar jie bus paklusnūs šios parti
jos valdančiajai grupuotei9 

Sunku pasakyti, ar, į Seimą 
patekę, šios partijos nariai bus 
pakankamai ambicingi ir 
savarankiški. 

— Kokią prognozuoja te 
Seimo r ink imų ba ig t i ? 

Ištikimam respublikonui bei patriotui 

A t A 
VYTAUTUI VIDUGIRIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ELE
NAI, dukrai DIANAI ir visiems artimiesiems. 

Illinois Lietuvių, respublikonų Lyga 

PADĖKA 
A t A 

VIKTORAS ENDRIJONAS 
Mūsų mylimas Tėvelis, Senelis, Dėdė, užbaigė savo 

žemišką kelionę 2004 m. liepos 27 d. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pas

kutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J . Kuzinskui už mal

das laidojimo namuose ir už a tnašau tas šv. Mišias, p.p. 
Grabliauskams už giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame visiems, palydėjusiems velionį į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

Padėka dr. Mikaičiui už rūpestingą priežiūrą daugelį 
metų. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, už šv. 
Mišių aukas, gėles, aukas Jaunimo centrui, už pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu. 

Ačiū karsto nešėjams ir padėka laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

L iūd in t i š e ima 

Prisiminimai iš Bitėnų 
Šiemet sueina 100 metų 

nuo lietuviškos spaudos draudi
mo Lietuvoje. Bitėnuose Mar
tynas Jankus turėjo spaustuvę, 
iš kurios į Lietuvą buvo slaptai 
vežama lietuviška spauda. Ta 
proga noriu paminėti savo 
prisiminimus iš Bitėnų 1940 
metais. 

Sovietams užėmus Lietuvą 
1940 m., mūsų šeima perėjo 
sieną su Vokietija ir laikinai 
prisiglaudė pas mano tėvo se
serį Kairienę, kuri gyveno Sma
lininkuose. 

Mūsų šeima jau buvo išar
dyta, tėvas Augustinas rusų 
suimtas. Po kelių savaičių tu
rėjom pasitraukti kiek toliau 
nuo sienos, nes Kairiai gyveno 
vienkiemyje, tik pora žingsnių 
nuo Lietuvos sienos. Vokiečių 
saugumas taip reikalavo. 

Aš su sesute Beatriče, tre
jais metais už mane jaunesne, 
atsidūrėm Bitėnuose, pas patri
archo Jankaus dukterį Elzę ir 
jos brolį Kristupą. Aš buvau 8 
metų. Jie mus mielai priėmė ir 
rūpinosi. Mama rado gailestin
gos sesers darbą Berlyne ir 
dirbo savo profesijoje, taigi 
mudu likom be tėvų, vieni du. 

Aš turėjau daug laisvės, 
būdamas kaime, ir laksčiau su 
didele p lunksna rankoje, 
vaidindamas paukštį. Mėgau 
laipioti į medžius ir įlipdavau į 
pačias aukščiausias egles, 20 
metrų aukščio, pačias viršūnes 
ir supdavausi medžiui linguo
jant. Tos mano išdaigos sudarė 
daug rūpesčio Elzei. Tada aš to 
nesupratau. Kai nepasiekdavau 
pirmos medžio šakos, paprašy
davau Ryčiutės, kad ji atsitūptų 
ir aš. užlipęs jai ant nugaros, 
pasiekdavau. Tada Ryčiutė nu
bėgdavo pasakyti Elzei, kad aš 
vėl medyje. 

Vieną naktį, mėnulio pil
natyje, atsikėliau iš lovos ir 
pradėjau vaikščioti po didelį 
Jankų namą, patyliukais šauk
damas „mama". Elzė išgirdo ir 
pradėjo manęs ieškoti, kad 
neišlipčiau pro langą ant stogo. 
Miegamasis buvo antram aukš-

— Jei per rinkimų kam
paniją nieko ypatinga neatsi
tiks, tai politinių jėgų santykis 
Seime greičiausiai bus toks, 
kokį rodo visuomenės nuomo
nės apklausos. Esu linkęs 
manyti, kad Darbo partija 70 
vietų Seime neturės Vadina

te ir turėjo langą virš stogo. Įėjo 
į mano kambarį ir girdi balsą, 
bet manęs neranda. Aš j au 
buvau įlindęs tarp sienos ir 
didelės kambar iams šildyti 
krosnies, į labai siaurą tarpą. 
Viskas baigėsi gerai, aš atsibu
dau. 

Visą savo gyvenimą ban
džiau būti naudingas, ką nors 
gera padaryti. Ne visada pa
siseka. Vieną dieną prieš po
kylį pastebėjau, kad Elzės aris
tokra t i škas ir labai brangus 
sidabrinių šakučių, šaukštų ir 
peilių r inkinys nėra , kaip 
turėtų būti. Peiliai visai neaš
t rūs , kaip sakydavo ,,gali joti 
an t peilio į Berlyną, neįsi-
pjausi". Radęs galąstuvą pei
l iams galąsti , visus peilius 
nugalandau. Dirbau išsijuosęs 
daugiau kaip valandą. Laukiu 
Elzės sugrįžtant. Apsikabins, 
padėkos ir pabučiuos. Bet taip 
nebuvo. 

Atsiradau viens pats pas 
Viešvilės lietuvį kleboną ir jo 
piktą šeimininkę, bet čia jau 
kita istorija. 

Elzės brolis Kristupas buvo 
aklas, sako kažkas bendra su 
spaus tuvės darbu, kur , kaip 
žinot, spausdindavo lietuvišką 
spaudą ir slapta pernešdavo į 
Lietuvą spaudos draudimo me
tais. 

Kristupas nematė, bet vi
sur vaikščiodavo savo sode ir 
kieme, jautė, kur aš esu ir ką 
darau . „Ramutis vėl įlipęs į 
medį", pasakydavo Elzei. Tais 
laikais ugniagesiai netraukda
vo nei kačių, nei vaikų iš 
medžių. Ir vėl Elzei „ergelis". 
Beatričė nieko panašaus neda
rė ir Elzė ją lepino, leisdavo jai 
valgyti uogienę tiesiai iš stik
lainio, kas mane labai erzino. 

Elzė po karo gyveno Toron
te ir aš ją kelis kartus aplan
kiau. Lieku visada dėkingas 
Elzei ir visiems, kurie mums 
padėjo sunkiausiais gyvenimo 
metais. Elzė man paliko tik 
gerus atsiminus ir gal atleido už 
mano vaikiškas išdaigas. 

R o m u a l d a s Pov i l a i t i s 

mieji Jcairieji" — socialdemo
kra ta i ir socialliberalai — 
turėtų laimėti daugiau vietų nei 
konservatoriai ir Hberalcentris-
tai. 

. — Ačiū už poka lb į . 
Kalbėjosi 

Vladimiras I r u č i u s fElta) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i ŠILUVOS ISTORIJA 
MILDA ŠATIENE, JAUNIMO CEN
TRO valdybos pirmininkė, pati 
pirmoji įsigijo viso stalo bilietus 
į „Draugo" pokylį. Bilietus gali
ma įsigyti, stalus arba pavienes 
vietas užsisakyti kasdieną dar
bo valandomis „Draugo" redak
cijoje. 

ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKŲ pirmasis susir inkimas 
įvyks rugsėjo 12 d., 1-4:30 v.p.p. 
Quinn šeimos namuose. Kvie
čiame visus gimnazinio am
žiaus moksleivius susipažinti 
su ateitininkų veikla. Dėl išsa
mesnės informacijos prašome 
kreiptis į kuopos globėją Marių 
Polikaitį, telefonu 630-257-
2022. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ BRIGHTON 
Parko namų savininkų geguži
nė įvyks rugsėjo 19 dieną, sek
madienį, 12 v.p.p. Šaulių na
muose: 2417 W. 43rd St. 
Muzika vadovaujama A. Bąr-
niškio. Bus skanaus maisto, 
veiks baras ir loterija, kurioje 
galėsite išbandyti savo laimę. 
Kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietę. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKAL
TO Prasidėjimo parapijoje Brigh-
ton Parke lietuvių komitetas 
kviečia Čikagos visuomenę į jų 
rengiamą linksmavakarį šį šeš
tadienį, rugsėjo 11 d., 6 v.v. pa
rapijos salėje, 4420 S. Fairfield 
Ave. Bus šokiai ir skanus mais
tas . Gros A. Bamiškio grupė. 
Linksmai palydėsime malonią 
vasarėlę ir pasveikinsim atke
liavusį auksinį rudenėlį. Visi 
laukiami. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS #3 
kuopa, kviečia visas nares į 
maldą prie Tūkstantmečio Ma
rijos statulos, kuri stovi Šv. M. 
Mariios Gimimo DaraDiios šven
toriuje, rugsėjo 11 d., šeštadie
nį, 3 v.p.p. Po maldų yra proga 
prieiti išpažinties ir išklausyti 
šv. Mišias. 

PAŽINČIŲ KLUBAS RENGIA Su
sipažinimo popietę rugsėjo 12 
d., nuo 1 v.p.p. iki 6 v.v. Šaulių 
namuose. Vaišinsimės skaniau
siais Čikagoje patiekalais, ga
mintais .Antano kampe", veiks 
baras, loterija, šokiai, gros gru
pė „Retro", dainuos Orestas Vi-
dauskas. Visus kviečiame daly
vauti. 

DAUMANTO-DIELININKAIČIO 
Jaunųjų Ateitininkų kuopos re
gistracija vyks šeštadienį, rug
sėjo 11 d., PLC, Lemonte, nuo 9 
v.r. iki 11 v.r. Tą rytą negalin
tieji atvykti, galės užsiregist
ruoti sekmadienį, susirinkimo 
metu. Pirmas Daumanto-Die-
lininkaičio jaunučių kuopos su
sirinkimas bus rugsėjo 12 d., 
Ateitininkų namuose, 10:15 v.r. 
(tuoj po 9 v.r. vaikų šv. Mišių, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje). 
Uniforma neprivaloma. 

„DRAUGO' JUBILIEJINIS POKYLIS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
jojoje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. 
Jūsų laukia puikus maistas ir 
patarnavimas. Nemokamas ba
ras veiks 4 valandas. Į pokylį 
apsilankys ypatingas svečias, 
apie kurį pranešime vėliau. Sta
lus ir pavienius bilietus jau ga
lima užsisakyti „Draugo" admi
nistracijoje. 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami pietūs—vakarienė vyks 
Jaunimo centre, spalio 24 d. 3 
v.p.p. Šv. Mišių, kaip buvo 
skelbta, nebus. Veiks loterija, 
bus programa. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

ORGANIZUOJAMA Čikagos Lie
tuvių operos gegužinė įvyks 
rugsėjo 12 d., sekmadienį, 12 
v.p.p. Jaunimo centro kavinėje 
ir kiemelvie. Meninė orograma 

- kapela „Sodžius", šokiai - A. 
Pilibaitis, užkandžiai - „Ven
ta". Veiks baras, vyks loterija. 
Kviečiami visi. 

ČIKAGOS SIMFONINIAME CENTRE _i 
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YourMusk:. , 
Your ScbeduJe. 

YourChoice. 

toriaus 
nowski 
smuikui 
įtikėtinai 

Sį penktadienį Čikagos Sim
foniniame centre prasideda 

100-asis muzikinis sezonas. 
Šventinį at idarymo kon

certą pradės smuikininkas Ni-
kolaj Znaider Čaikovskij „Kon
certu smuikui". Jaudinan
čiame ir įspūdingame klasikos 
bei džiazo pasirodyme dalyvaus 
dirigentas Daniel Barenboim, 
Wynton Marsai ir Lincoln cent
ro džiazo orkestras. 

Rugsėjo 11 dieną, 2 v.p.p. -
Marshall Field's Muzikinė die
na, kurioje bus grojama klasiki
nė, džiazo ir kitokia muzika, 
vyks šeimai skirtos pramogos. 

Bet. turbūt, niekas negalė
tų geriau pradėti sezono kaip 

Stravinski šviesūs, 
iškilmingi „Fejer
verkai". Kompozi-

Szyma-
,Koncerte 
Nr.l" ne
dera ener

gingumas su išmin
tingumu ir praban
ga. Čikagos simfo
ninio orkestro atlie
kamas Raveli spal
vingas „Mamoje 
žąsyje" ir ekstaz
iškas siuitoje „Daf
nis ir Chloė". Šie 
kūriniai bus atlie
kami rugsėjo 12 d., 
sekmadienį, 3 v. p. 
p. ir rugsėjo 14, ant
radienį, 7:30 v.v. 
Simfoniniame cent
re. Dalyvaus Čika
gos simfoninis or
kestras, dirigentas 
Daniel Barenboim 
ir smuikininkas Ni-
kolaj Znaider. Dėl 

savo atlikimo technikos, su
sikaupimo ir jautrumo jis yra 
lyginamas su Heifedz. Kreisler, 
Oistrakh ir Menuhin. 

Šį sezoną Čikagos simfo
niniame centre be įprastų Či
kagos simfoninio orkestro bei 
visų mylimų ir pažįstamų 
žvaigždžių pianisto Mitsuko 
Uchida, smuikininko ir dirigen
to Pinchas Zukerman ar pia
nistės Elena Bashkirova, turė
sime galimybę išgirsti nemir 
tingąjį Keith Jarrett , Gary Pe-
acock, Jack Dejohnette trio ir 
vieną garsiausių pasaulio voka
lo improvizuotojų Bobby McFe-

Dievo Motina, nešdama 
vilties ir išsigelbėjimo 
žinią žmonijai, laikas 

nuo laiko apsireiškia skirtin
gose pasaulio vietose. XVII a. 
pradžioje, 1608 m., ji apsireiškė 
ir Lietuvoje; tuo metu, kai val
stybė išgyveno vieną sudėtin
giausių laikotarpių savo istori
joje. Marijos apsireiškimas Šilu
voje, savo aplinkybėmis labai 
panašus į plačiai žinomą ste
buklingą šv. Mergelės pasirody
mą Lourdes, ilgainiui išgarsino 
Lietuvos vardą visame katalikų 
pasaulyje ir buvo pripažintas 
popiežiaus. 

XVII a. Šiluva buvo mažas 
miestelis, kuriame gyveno ne 
daugiau kaip 2,000 gyventojų, 
daugiausia vargingai besiver
čiančių žemdirbių. Vyresnieji 
vaikai ganydavo gyvulius mies
telio pakraštyje ir prižiūrėdavo 
jaunesniuosius, kurie žaisdavo 
greta didelio akmens. Vieną 
karštą vasaros dieną vaikams 
bežaidžiant ant akmens pasiro
dė jauna graži moteris, apsiren
gusi ilgais, laisvai krentančiais 
drabužiais, su kūdikiu ant 
rankų. Moteris liūdnai žvelgė į 
vaikus ir verkė, o po kurio laiko 
išnyko. 

Išsigandę vaikai nubėgo pas 
kalvinistą kunigą ir papasakojo, 
ką matė . Iš pradžių vaikais 
niekas netikėjo, o kalvinistų 
dvasininkas nusprendė, kad tai 
buvo velnio gundymai. Tačiau 
prie akmens susirinkusiems 
žmonėms besiginčijant, ta pati 
moteris pasirodė dar kartą, jau 
suaugusiųjų akivaizdoje. Kalvi

nistų dvasininkui paklausus , 
kas ji tokia ir kodėl ji verkia, 
moteris atsakė: „Anksčiau šioje 
vietoje mano sūnus buvo ger
biamas ir garbinamas, tačiau 
dabar tik sėjama ir akėjama". 
Tai pasakiusi, moteris pradin
go. Šį Marijos apsireiškimą ma
tė didelis būrys žmonių, todėl 
žinia apie įvykį pasklido ne tik 
toje parapijoje, bet ir visoje val
stybėje. 

Paaiškėjo, kad toje vietoje, 
kurioje apsireiškė šv. Mergelė, 
anksčiau stovėjo katalikų baž
nyčia, tačiau per katalikų ir liu
teronų vaidus ji buvo sunaikin
ta. Dar 1251 m. Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto patarėjas didi
kas Petras Gedgaudas ten buvo 
pastatęs pirmąją katalikų baž
nyčią Lietuvoje. Nuo pat jos 
pašventinimo ši bažnyčia buvo 
paskir ta Mergelei Marijai. 
Keletą kartų sudegusi ir atsta
tyta, XVI a. Šiluvos bažnyčia 
buvo arba sudeginta, arba vi
siškai sugriauta. 

Laimei, paskutinysis bažny
čios pastorius brangiausią relik
viją — Madonos su kūdikiu 
paveikslą, kurį bažnyčiai iš Ro
mos buvo atvežęs ir padovano
jęs didysis kunigaikštis Vytau
tas — liturginius drabužius, do
kumentus, sudėjo į kaustytą 
skrynią ir užkasė šventoriuje. 

Pasklidus žiniai apie ste
buklingą Švč. Mergelės apsi
reiškimą ir daug kam suabejo
jus stebuklu, vienas senas aklas 
Šiluvos gyventojas atkakliai 
tvirtino, kad ta i , ką žmonės 
matė, buvo ne kas kita kaip Die

vo Motinos apsireiškimas. Tas 
pats aklasis taip pat papasako
jo, kad jis pats prisimena, kaip 
anksčiau toje vietoje stovėjo 
katalikų bažnyčia ir kad jis ži
no, kur.gali būti užkastos baž
nyčios relikvijos. Kai šis žmogus 
buvo nuvestas prie akmens, ant 
kurio buvo apsireiškusi Švč. 
Marija, jis staiga praregėjo. Tai 
buvo pirmasis stebuklas, įvykęs 
po Marijos apsireiškimo Šiluvo
je. Netrukus buvo atkastos ir 
paslėptosios relikvijos, tarp jų 
— Madonos paveikslas. 

1624 m. apsireiškimo vieto
je buvo pastatyta maža medinė 
koplytėlė. Į ją pradėjo plūsti 
maldininkai iš Lietuvos ir iš už 
jos ribų. Pasak vyskupo Motie
jaus Valančiaus, 1629 m. per 
kasmetines Marijos garbei skir
tas apeigas šv. Komuniją priė
mė apie 11,000 žmonių. Popie
žiui Pijui VI pripažinus Šiluvos 
Mergelės kultą ir patvirtinus 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje 
kaip stebuklą, 1786 m. įvyko iš
kilmingas Madonos paveikslo 
karūnavimas, kuriame dalyva
vo daug garbingų svečių iš viso 
pasaulio. Iš viso į Šiluvą buvo 
susirinkę apie 30,000 žmonių. 

1918 m. vyskupo Simono 
Giedraičio pastangomis Marijos 
apsireiškimo vietoje, prie ak
mens, buvo pastatyta koplyčia, 
o 1912 m. pradėta s tatyt i 
visiškai nauja, erdvi ir įmant
resnė koplyčia, kuri dėl karo 
buvo pabaigta tik 1924 m. Šios 
koplyčios altorius pas ta tytas 
tiksliai toje vietoje, kur buvo ap
sireiškusi Švč. Mergelė. Iki šių 

Stebuklingas Mergelės Marijos atvaizdas dabar puošia daugelį šventų 
vietų. 1786 m. Madona buvo karūnų"*" 

laikų gyva tradicija apeiti apie 
šį altorių keliais ir pabučiuoti 
minėtąjį akmenį. 

Daugiausia dėl politinių 
priežasčių — dviejų tautų res
publikos padalijimų, sunkių ca
rinės Rusijos valdymo metų, — 
Šiluvos Marijos apsireiškimas 
nebuvo plačiai žinomas pasau
lyje. Tik nepriklausomybės 
laikotarpiu 1918—1940 m. apie 
ta i daugiau sužinojo Vakarų 
Europa ir padaugėjo šią šventą 
katalikams vietą lankančių pili
grimų. Sovietų okupacijos me
tais , nors ir slaptai, Šiluvos 

Mergelės Marijos garbinimas 
tęsėsi. 

Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę susidomėjimas Šiluva 
atgijo. Kai 1993 m. popiežius Jonas 
Paulius II aplankė Lietuvą ir 
šios apaš ta l i škosios kelionės 
metu meldėsi Šiluvos koplyčio
je, pasaulis turėjo galimybę pla
čiau sužinoti apie Šiluvos svar
bą katal ikiškajam pasauliui. 

Inf. iš k u n . S. Ylos 
knygos, išleistos 1954 m. 

Pu tnam, Connecticut. 

. 

m n 
„Draugo" info. 

Lankantis Lietuvoje rug
pjūčio mėn. antroje pusė
je, buvome įgalioti BAL-

Fo pirmininkės Marijos Rudie
nės tarpininkauti nuvežant 
Amerikos lietuvių ir kitų suau
kotus pinigus kardinolui 
Audriui J. Bačkiui. Auka buvo 
skirta kardinolo globojamai Vil
niaus amatų mokyklai, o taip 
pat jo žinioje esančiai „Beta-
nijos" valgyklai. Taip pat mums 
buvo suteikta maloni proga ap
lankyti abi institucijas esančias 
Vilniuje, šalia Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios, Antakalnyje. 

Lankant tas vietas matėsi 
tas didelis altruistinis darbas, 
kurį atlieka BALFas, vadovau
jant pirmininkei Marijai Rudie
nei. 

Amatų mokykla yra buvu
siose kareivinėse. Pastatas at
naujinamas prisitaikant prie 
dabartinių sąlygų. Jau daug at
likta, bet dar daugiau darbo lie
ka ateičiai. Atnaujinta mokyk
los dalis atrodo išties patrauk
liai, bet daug kur ištrupėjusios, 
apgriuvusios sienos dar laukia 
darbščių rankų pasišventimo ir 
pinigų. Entuziazmas pastebi
mas ten dirbančiųjų veiduose. 

Į mokyklą priimami jau
nuoliai nuo 14-os iki 18-os me
tų. Mokslas tęsiasi kelis me
tus. Priimami našlaičiai, taip 
pat varguoliai, kurie dėl mate
rialinių aplinkybių neturėtų 
galimybės pasiruošti ateičiai ir 
dirbti naudingą darbą. 

Pirmiausiai buvo parodytas 
paveikslų restauravimo sky
rius. Restauruojami paveikslai, 
gobelenai, kurie okupaciniais 
metais buvo apleisti tamsiose, 
drėgnose bažnyčiose, ar šiaip 
seni, bet labai vertingi ar ne
įkainuojamos vertes. Skyriaus 
vedėja ir instruktorė, turinti di
delį patyrimą ir dirbanti tame 
darbe 17 metų nupasakojo ir 
parodė pasigailėjimo vertus 

BALFO ŠALPOS TĘSTINUMAS 

Nuotraukoje iš kairės: Janina Šalnienė, arkivyskupas kardinolas Audrys J. Bačkis ir BALFo direktorius Jonas 
Šalna. 

paveikslus, o ypač nublukusius, 
apiplyšusius gobelenus. Res
tauruoti paveikslai grąžinami į 
originale būklę, nepaliekant jo
kių pažeidimų. 

Geležies ir medžio apdir
bimo skyriai atlieka liturginių 
indų atnaujinimą, o taip pat ki
tus jų kompetencijoje esančius 
darbus ir baldų gaminimą. Siu
vimo skyriuje mokiniai mokomi 
siuvėjų amato, naudodami nau
jesnes ir senas siuvimo ma
šinas. Kulinarija moko, kaip 
ruošti maistą, kaip virti ar kep
ti. 

Mokinių priimama į visus 
skyrius apie dvidešimt penkis. 
Baigusiems įteikiami diplomai 
ir išleidžiami į gyvenimą kvali
fikuoti savo pasirinkto amato 
specialistai. 

„Betanijos" valgykla yra 

tame pačiame pastato komp
lekse. Didžiulė salė mait ina 
didelį skaičių žmonių, dažnai 
net per penkis šimtus. Jie nėra 
skirstomi pagal amžių, religiją, 
tautybę, ar išsilavinimą. Juos 
parenka tarptaut inė labdaros 
organizacija „Caritas" ir jo sky
riai Lietuvoje. J iems yra duoda
mi kuponai pietums. Ten be
būnant galima buvo matyti val
gant jauną moterį su mažu 
vaikučiu ir įvairaus amžiaus su
vargusius žmones. 

Tą didžiulį kompleksą savo 
globoje išlaiko kardinolas J. 
Bačkis, atlikdamas reikšmingus 
labdaros darbus, padedamas 
seselių vienuolių ir civilių 
žmonių. 

Amerikos lietuviai aukoda
mi BALFui gali džiaugtis, kad 
jų aukos pagelbsti daugeliui į 

vargą patekusių žmonių: mai
t inimu, drabužiais, avalyne, 
vaistais, ar paruošiant jaunimą 
gyvenimui. 

Tai, kas čia paminėta, yra 
tik dalis šalpos, kuri yra at
l iekama vadovaujant BALFo 
pirmininkei Marijai Rudienei, 
padedant jos vyrui Antanui. Nei 
amžius, nei ligos jų nepalaužia, 
bet tik dar labiau užgrūdina. 60 
metų tą patiria lietuviai patekę 
dėl vienos ar kitos priežasties į 
vargo ar kančių kelią. Nuo tų 
laikų buvo rasti būdai, kaip 
pasiekti lietuvius tolimuose pa
saulio kraštuose, pvz. Sibire 
vergaujančius nežmoniškose są
lygose. Šiandien, atrodo, nuos
tabu ir neįmanoma. Nenuilsta
mai buvo varstomos Amerikos. 
Jungtinių Tautų ir įvairių val
stybių durys, kol buvo pralaužta 

„geležinė uždanga". Tai buvo 
atl ikta kunigo Končiaus, kuni
go Mar t inkaus ir Rudžių nepa
lauž iama valia. Tegu būna 
didžiausia padėka j iems ir 
Amerikos l ie tuviams dirbu
siems ir dirbantiems tą kilnų 
darbą. 

Negal ima nepaminėt i ir 
Amerikos įvairių etninių orga
nizacijų, o taip pat valdžios įs
taigų, kurios BALFo vadovybės 
ar nar ių pastangomis paremda
vo ir paremia BALFą auka ar 
kitokia pagalba. 

Dabar ateina spalio mėnuo 
— aukų r inkimo BALFui 
laikas. Gal daug kas nusiskųs: 
mūsų gyvenimo trukmė ilgėja, 
o gyventojų kiekis mažėja. 
Pasižiūrėkime į Mariją ir An
taną Rudžius , pašventusius 
visą amžių labdarai , į jų ryžtą, 
į didžią jų dvasią nenusileisti 
nei amžiui, nei pesimistinėms 
nuotaikoms. 

Baigiant , norisi pasakyt i 
labai ačiū visiems, kurie aukojo 
ir aukoja. Ačiū ir taip pat sėk
mės dirbantiems, pasiaukojan-
tiems šiam kilniam artimo la
bui. 

J o n a s Ša lna 

SKELBIMAI 1 

• A m e r i k o s L i e t u v i ų 
r a d i j a s , vad. Anatolijus Siu
tas kiekvieną sekmadienį 7 vai. 
r. per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903. adresas: 4459 S. 
Francisco, Chicago. IL 60632. 


