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Žmogus su šviesia 
ateit ies vizija. 
Lietuvių futbolas 
Čikagoje. 

2 psl. 

Kaip balsuoja moterys. 
Kokią valstybe ir 
visuomenę turėsime. 

3 psl. 

Konferencija apie 
gimtąją kalbą Mažojoje 
Lietuvoje. Audru 
sezonas Floridoje. 
Kreipimasis \ užsienio 
lietuvius. 

4 psl. 

Lietuvos Vyčių vidurio 
rajono rudenin is 
suvažiavimas. 

5 psl. 

Šventiniai įvykiai 
Marąuet te Parko 
lietuviškoje parapijoje. 
Lietuvos Dukterys 
kviečia. Derl iaus 
šventė Union Pier, ML 

6 psl. 

Sportas^ 
* Rugsė jo 25 - spa l io 2 d. 

Aus t r i jo je v y k o j a u dv ide
š imtą k a r t ą s u r e n g t o s plane
tos veteranų sunkiosios atleti
kos pirmenybės, kuriose daly
vavo 568 sunkiaatlečiai iš 42 
šalių. Šešiskart šių varžybų nu
galėtojas Albinas Nausėda (65-
70 metų) svorio kategorijoje iš
kovojo aukso medalį. 2004 m. 
Europos čempionas ir rekordi
ninkas Romas Matažinskas 
(60-65 m.) svorio kategorijoje 
iki 77 kg pirmą kartą tapo pa
saulio veteranų čempionu. Svo
rio kategorijoje iki 105 kg (40-
45 m.) Audrius Vosylius pelnė 
sidabro medalį. Jauniausioje 
amžiaus grupėje (35-40 m.) svo
rio kategorijoje iki 77 kg bron
zos apdovanojimas atiteko Gin
tarui Jakuliui . 

* K e t v i r t a d i e n į suža i s to s 
dve jos L i e t u v o s n a c i o n a l i 
nės fu tbolo k l u b u są jungos 
(NFKA) A lygos čempionato 
XIII rato rungtynės. Du taškus 
prarado vienvaldis aštuonių ko
mandų turnyro pirmūnas šalies 
čempionas Kauno FBK „Kau
nas" rungtynes namuose su Vil
niaus ..Vėtra" baigęs lygiosio
mis 1:1. 

* ITF ser i jos t a r p t a u t i 
n io m o t e r ų t en i so t u r n y r o 
v i e n e t ų v a r ž y b o s e Lina Stan-
čiūtė šešioliktfinalyje 7:5, 4:6, 
6:2 nugalėjo Indijos tenisininkę 
Megha Vakharia bei pateko į 
aštuntfinalį. Lietuvos tenisi
ninkės varžove dėl teisės žaisti 
ketvirtfinalyje bus amerikietė 
Tanner Cochran. 

Naujausios 
zmios 

* Vyr iaus io j i r i n k i m ų ko
misi ja p a t e n k i n o l ibe ra lcen-
t r i s t o prašymą nut raukt i jo 
įgaliojimus Seime. 

* P r e z i d e n t a s v e t a v o įs
t a t y m ą dė l kompensacijų už 
nekilnojamąjį turtą. 

* Vals tybės s a u g u m o de
p a r t a m e n t a s s u l a i k ė doku
mentų padirbinėtojų grupę 

V , , U u ? u s a n t y k i s 
1 USD — 2.806 LT 
l EUR — 3.452 LT 

Vyriausybė prašo Briuselio sulietuvinti euro rašybą 
Vilnius , spalio 7 d. (BNS) 

— Lietuvos Vyriausybė paprašė 
Europos Sąjungos (ES) institu
cijų leisti Lietuvoje vartoti su
lietuvintą bendrosios ES šalių 
valiutos — euro — rašybą. 

Šią savaitę Lietuvos Vyriau
sybė nusiuntė ES pirmininkau
jančių Nyderlandų premjerui 
J a n Peter Balkenende adresuo
tą laišką, kuriame pareiškė no
rinti „dar kartą pabrėžti, kad 
nelinksniuojama termino 'euro' 
forma lietuvių kalboje yra ne
priimtina". 

Laiško kopija taip pat buvo 

nusiųsta ir Europos Komisijos 
pirmininkui Romano Prodi. 

Algirdas Brazauskas laiške 
atkreipia Nyderlandų premjero 
dėmesį, jog Lietuvos Konstituci
joje lietuvių kalba yra įtvirtinta 
kaip valstybinė, o galiojantys 
šalies įstatymai reikalauja, kad 
visi teisės aktai būtų parengti 
laikantis bendrinės kalbos nor
mų bei vartojant taisyklingus 
terminus. 

Būtent lietuviška forma 'eu-
ras'yra įtvirtinta Lietuvos Stoji
mo į ES sutartyje. 

„Noriu dar kartą pabrėžti 

— nekaitoma termino forma 
'euro' lietuvių kalbai yra nepri
imtina, nes lingvistiniu požiūriu 
ji būtų visiškai nesuderinama 
su unikalia dar iš indoeuro
piečių prokalbės paveldėta ir iki 
šių dienų lietuvių kalboje išlai
kyta daiktavardžių kai tymo sis
tema", rašo A. Brazauskas savo 
laiške. 

Be to, A. Brazausko teigimu, 
ES Tarybos reglamentas bei kiti 
galiojantys ES teisės aktai api
brėžia vienos formos — „euro" -
vartojimą tik banknotuose ir 
monetose. Lietuva su tuo sutin

ka. 
Pasak Lietuvos diplomatų, 

Briuseliui a ts isakius lietuvių 
kalbai daryti išimtį, naują ir 
kar ta is beprasmį žodį tektų 
įtraukti į visus oficialius doku
mentus, todėl kai kuriais atve
jais šių dokumentų tekstas būtų 
visiškai nesuprantamas. 

Šį žodį tektų vartoti Lietu
vos žiniasklaidai ir galiausiai — 
kasdieniame gyvenime, tačiau 
tai tarp lietuvių būtų itin nepo
puliaru, viename Briuselio lei
dinyje cituojamas neįvardintas 
diplomatas. 

Prezidentas 
pasve ik ino 
„F inanc ia l 

T imes " 
konku rso 

la imėto jus 
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį priėmė „Fi
nancial Times" grupės žurnalo 
„Foreign Direct Investment" 
(FDD konkursą laimėjusių Vil
niaus miesto bei Vilniaus ir 
Kauno regiono vadovus, kul
tūros , verslo ir mokslo a ts
tovus. 

FDI neseniai paskelbė Vil
nių „Rytų Europos ateit ies 
miestu". FDI komisija palan
kiai įvertino tai, kad Vilnius 
per trumpą laiką pasiekė pui
kių ekonominių rezultatų, turi 
geras švietimo, sveikatos bei 
transporto sistemas. 

Konkurse dėl Rytų Europos 
ateities miesto vardo Vilnius 
nurungė kitas Baltijos šalių 
sostines Rygą ir Taliną, taip pat 
Baltarusijos. Ukrainos, Vakarų 
Rusijos ir kitus Rytų Europos 
miestus. 

Vilniaus ir Kauno regionas 
laimėjo Baltijos šalių ateities 
regiono vardą. Komisijos nuo
mone, Vilniaus ir Kauno ašis 
yra svarbiausias Baltijos regio
no centras. Veiksniai, nulėmę 
tokį sprendimą, yra didelis už
sienio investicijų procentas Vil
niaus ir Kauno regione, bend
ras ekonominis potencialas. 

Įvairių Irako partijų atstovai stebės sekmadienį Lietuvoje vyksiančius rinkimus i Seimą, taip pat dalyvaus Vy
riausiosios rir.kirr.ų heoo - -'^i'naTnf s^min^re p.pie r: anų organizavimą. Lietuvoje viešintys Irako poli
tikai teigia norį pasisemti demokratinių rinkimų organizavimo patirties. Ketvirtadienį irakiečių delegacija susi
tiko su prezidentu Valdu Adamkumi. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

I 

tyčiojimosi prev* 
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Šešios Lietuvos organizacijos 
ragina valdžios institucijas at
kreipti dėmesį į vieną rimčiau
sių šalies mokyklų problemų — 
vaikų tarpusavio tyčiojimąsi ir 
priekabiavimą bei pasirūpinti 
nacionaline tyčiojimosi preven
cijos programa. 

Tokia nuostata išdėstyta šią 
savaitę išsiųstame „Vaikų lini
jos", Lietuvos moksleivių sąjun
gos, Lietuvos mokytojų profesi-

ncijos programa 
nės sąjungos, „Vaiko raidos cen
tro", Lietuvos telefoninių psi
chologinės pagalbos tarnybų są
jungos bei Lietuvos psichologų 
sąjungos pasirašytame laiške. 

Laiške teigiama, kad šiai 
problemai Lietuvoje iki šiol ne
skirta jokio dėmesio, nors jos 
rimtumą patvirtina tarptautinė 
statistika, pranešė ryšių su vi
suomene bendrovė „Pro Group". 

2001-2002 metais Pasauli
nės Nukel ta į 5 ps l . 

Kand ida ta i į Seimą r inkėjus ma i t i na Šukiais 
Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) 

— Politinės partijos rinkėjus į 
savo pusę bando patraukti be
sikartojančiais šūkiais ir kla
sikinėmis propagandos priemo
nėmis, rodo viešųjų ryšių ben
drovės „Pro Group" atlikta Sei
mo rinkimų agitacijos analizė. 

Pasak bendrovės praneši
mo, opozicines Liberalų ir cen
tro sąjungos rinkimų šūkis „Už 
Lietuvą, kurioje gera visiems" 
artimiausias Kazimiros Prun
skienės visuomenės susivieniji
mo agitacinei idėjai „Miestas ir 
kaimas kartu". Patikimos ko
mandos įvaizdį liberalcentristai 
esą dalijasi su Darbo partija. 

Branduolinės energetikos 
Lietuvoje vizija įtraukta į Ro
lando Pakso susivienijimo „Už 
tvarką ir teisingumą" bei K. 
Prunskienės susivienijimo rin
kimų agitaciją. Pastarajam su
sivienijimui ir politikos naujo
kei Darbo partijai būdingas ži-
novų-profesionalų priešinimas 
politikams. 

Viena iš svarbiausių Algir
do Brazausko ir Artūro Pau
lausko susivienijimo „Už darbą 
Lietuvai" agitacijos idėjų — 
sėkmingo valstybės valdymo 
pabrėžimas. Iš visų rinkimų 
pažadus dalijančių partijų šis 
susivienijimas mėgina išsiskir
ti trumpu argumentu — „Mū-

Seimo rinkimų agitaciniai plakatai sostinės Katedros aikštėje. 
Tomo Černisevo (ELTA) nuotr. 

sų pažadai yra realūs". 
„Pagrindinis vaidmuo pro

paguojant gerėjančio gyvenimo 
viziją tenka socialinės apsaugos 
ir darbo ministrei Vilijai Blin-
kevičiūtei", teigia bendrovės 
analitikai. 

Skirtingai nuo kitų partijų 
ir susivienijimų. Tėvynės sąjun
ga savo rinkimų kalbėsenoje pa
brėžia šeimos ir Bažnyčios vaid
menį visuomenėje. Savo ruožtu 
Liberalų ir centro sąjungos kan
didatų sąrašo vadovas Petras 
Auštrevičius laimingo bei ro
mantiško šeimos vyro įvaizdžiu 
bando paįvairinti patikimo, ta

čiau sausoko eurobiurokrato 
veidą. 

Aktyviausiai oponentus kri
tikuoja konservatoriai ir R. 
Pakso susivienijimas. Tėvynės 
sąjunga dažniausiai kritikuoja 
ambicijų Seimo rinkimuose ne
slepiančią Darbo partiją. 

Rinkimų kampanijoje origi
nalumu išsiskiria į kyšininkavi
mo skandalą įsipainiojusio kon
servatoriaus Arvydo Vidžiūno 
agitacija. Dabar jau buvęs par
lamentaras šūkiu „Kas bebūtų, 
aš jūsų" nuoširdžiai prisipažįsta 
klydęs, tačiau apeliuoja į rin
kėjų atleidimą. 

A. Sadeckas: 
t abo ro 

problemos 
tu r i b ū t i 

išspręstos 
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininkas Alvydas 
Sadeckas teigia, kad krimino
geninė situacija čigonų tabore 
yra nebaudžiamumo pasekmė 
ir ragina su kvaišalų platinto
jais kovoti griežčiausiomis prie
monėmis. 

Policijos posto padegimą ro
mų tabore A. Sadeckas įvertino 
kaip ypač pavojingą ir akiplė
šišką nusikaltimą. 

„Tai akivaizdus ir ciniškas 
bandymas diktuoti savo nusi
kalstamą valią, įžūlus trukdy
mas policijai vykdyti savo funk
cijas, agresyvus siekis išlikti 
narkotikų platinimo mieste ži
diniu ir vos ne legalizuoti tą 
veiklą" rašoma NSGK ketvirta
dienį išplatintame pranešime. 

Parlamentaro manymu, ko
va su prekyba narkotikais tabo
re nėra veiksminga, o krimino
geniniai procesai tik stiprėja. 

„Šis įvykis tur i sulaukti 
griežčiausio reagavimo. Nusi
kaltimas turi būti greitai išaiš
kintas ir kalti asmenys pa
traukti atsakomybėn. Nepai
sant masinių nepasitenkinimų 
ir grasinimų, kriminogeninė si
tuacija tabore turi būti taisoma 
iš esmės", teigia A. Sadeckas. 

NSGK pirmininko many
mu, kartu reikia spręsti ir so
cialinius taboro gyventojų klau
simus. 

Nuolatinis policijos postas, 
nepaisant triukšmingo čigonų 
pasipriešinimo, buvo įrengtas 
pirmadienį, siekiant sustabdyti 
narkotikų srautą iš taboro, ku
ris yra didžiausias narkotikų 
gamybos ir platinimo centras 
Vilniuje 

V. Mar t i šauskas a ts isako 
S e i m o n a r i o m a n d a t o 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Kyšininkavimu įtariamas li-
beralcentristas Virginijus Mar
tišauskas ketvirtadienį ryte 
įteikė Vyriausiajai rinkimų ko
misijai (VRK) pareiškimą dėl 
Seimo nario mandato atsisaky
mo. 

Jis prašo VRK nutraukti jo 
Seimo nario įgaliojimus nuo 
spalio 8 d. 

Atsisakyti Seimo nario 
mandato V. Martišauskui tre
čiadienį rekomendavo Liberalų 
ir centro sąjungos (LCS) rin
kimų štabas. 

Generalinis prokuroras An
tanas Klimavičius trečiadienį 
įteikė Seimo pirmininkui Artū
rui Paulauskui prašymą leisti 
patraukti baudžiamojon atsako
mybėn V. Martišauską, kuris 
įtariamas prievartavęs duoti 
kyšį. 

Seimo valdyba dėl to nu
sprendė pirmadienį sušaukti 

neeilinį posėdį. 
į tariama, kad V. Martišaus

kas reikalavo 20,000 litų kyšio, 
kaip paramos jo rinkimų kam
panijai, iš Klaipėdos regiono ap
linkos apsaugos departamento 
direktoriaus Kęstučio Šiliaus-
ko. 

Už tai V. Martišauskas ža
dėjo atsiimti savo skundą aplin
kos ministrui Arūnui Kundrotui 
dėl K. Šiliausko sukelto įvykio, 
kurio metu buvo sunkiai su
žalotas žmogus. 

V. Martišauskas neigia rei
kalavęs kyšio ir ėmęs pinigus. 

Liberąlcentristas kandida
tuoja į Seimą Šilutės vienman
datėje rinkimų apygardoje ir 
yra įrašytas į Liberalų ir centro 
sąjungos kandidatų sąrašą dau-
giamandatėje rinkimų apygar
doje. 

V Mart išauskui rinkimų 
štabas taip pat rekomendavo 
sustabdyti narystę partijoje. 

Lietuv ia i vergavo Škot i jos 
nus ika l tė l iams 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Škotijos policija per didelę 
operaciją prieš imigrantų išnau
dojimą sulaikė didelį būrį nele
galių darbininkų iš Rytų Euro
pos, tarp jų — ir iš Lietuvos. 

Taip pat sulaikyti trys ško
tų nusikaltėliai, kuriems imi
grantai vergavo už skatikus, 
ketvirtadienį pranešė Škotijos 
dienraštis „Scotsman". 

Nelegaliems darbininkams 
buvo mokami elgetiški atlygini
mai, jie laikomi purvinuose sau
sakimšuose būstuose. 

Nelegalai ir jų išnaudotojai 
buvo sulaikyti per reidus Edin-
burgh priemiesčiuose, kuriuose 
dalyvavo 170 policijos pareigū

nų. Tai buvo didžiausia tokio 
pobūdžio operacija Škotijoje, 
kurios pradėtos rengti po to, kai 
šiais metais mirė netoli Lan-
caster moliuskus rinkę 20 kinų. 

Imigrantai , nuo paauglių 
iki 6-ąją dešimtį pradėjusių vy
rų ir moterų, į Škotiją atvyko iš 
Rusijos, Gruzijos ir Europos Są
jungos šalių — Lietuvos, Len
kijos, Estijos, Čekijos ir Slova
kijos. 

Manoma, kad jų išnaudoto
jai, mokėdami skatikus, patys 
iš to užsidirbo milijonus. 

įtariamieji išnaudotojai 
perduoti prokuratūrai , o nele
galių darbininkų laukia depor
tavimas. 

Lietuvis į tariamas garsios 
švedų psichologės nužudymu 

PASALINIAMS 

0 I I I E Ž T A 1 
i m A U i > t i A M A n 

Suimtasis vedamas į tardymo izoliatorių slėpė savo veidą. 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) 
— Vilniaus miesto 1-osios apy
linkes teismas ketvirtadienį lei
do 58 paroms suimti 37 metų 
lietuvį Vidmantą Varkalį, kuris 
įtariamas garsios Švedijos psi
chologės, penkių vaikų motinos 
Helen Bering nužudymu. 

Teismo posėdyje jis prisipa
žino su bendrininkais nužudęs 
H. Bering. 

Švedijos teismo leidimas su
imti V Varkalį buvo išduotas 
prieš kelias savaites. 

Del įtariamos nusikaltimo 
bendrininkes. 20-metės Ginta
rės Bakšaitytės suėmimo į teis
mą prokuratūros pareigūnai ke
tina kreiptis penktadienį. 

V. Varkalis antradienio va
karą sulaikytas Kaune prie vie
no prekybos centro. Taksi firmo
je dirbantis vyriškis tuo metu 
lauke klientų. Trečiadienį jį ap
klausė iš Švedijos atvykę pa
reigūnai V. Varkalis anksčiau 
Lietuvoje teistas tris kartus. 

Ar jis bus perduotas Švedi

jos teisėsaugai, spręs Vilniaus 
apygardos teismas. 

Kaip sake Vilniaus miesto 
apylinkes prokuroras Arman-
das Vainauskas, iš pokalbių su 
įtariamuoju aiškėja, kad šis 
žiaurus nusikaltimas įvykdytas 
norint apiplėšti. 

V. Varkalis ir dar keli jo pa
žįstami buvo patekę į sunkią, 
stresinę padėtį, neturėjo pinigų, 
nes jie patys grįždami iš Norve
gijos Švedijoje nukentėjo nuo 
vagių. 

H. Bering buvo nužudyta 
maždaug dešimtimi peilio arba 
panašaus įrankio smūgių į nu
garą. Žinovų teigimu, žaizdos 
labai gilios. 

Kalėjimuose psichologe dir
busi 56 metų moteris dingo 
Stokholme rugpjūčio 18 dienos 
vidurdienį. Po kelių valandų jos 
automobilis „Chrysler Grand 
Vovager" buvo ra s t a s Nune-
shamn uosto prieplaukoje, maž
daug 60 kilometrų nuo Švedijos 
sostines. 
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ŽMOGUS SU ŠVIESIA 
ATEITIES VIZIJA 

Dr. D. Si l iunas apie Jau
nimo rūmų projektą 

EDVARDAS ŠULA1TIS 

Dr. Donatas Siliunas yra 
vienas tų, jau Amerikoje gimu
sių mūsų tautiečių, kuriems 
labai rūpi, kad lietuvių veikla 
šiame kraš te klestėtų ne 
dešimtmečius, o šimtmečius. O 
tai pasiekti lengviausia per 
sportą, kuris t raukia didžiau
sius jaunimo būrius. 

Tą jis gerai patyrė, pats nuo 
jaunų dienų sportuodamas 
lietuvių tarpe . Tą jis mato 
dabar, kuomet treniruoja savo 
atžalas ir k i tus tautiečių 
vaikus. 

Jau prieš keletą metų dr. D. 
Siliunas su savo draugais nu
sprendė, kad labai praverstų 
naujas pastatas prie PL centro, 
Lemonte. Buvo įsitikinta, jog 
net ir praplėsta Lietuvių fondo 
salė PL centre toli gražu negali 
patenkinti šių dienų reikala
vimų. Tai pasidarė labai aki
vaizdu, kuomet į šį „kraštą vis 
atvyksta būriai taip vadinamų 
trečiabangių", kuriems sportas 
tėvynėje buvo viena svarbesnių 
gyvenimo dalių. 

Todėl nenuostabu, kad šian
dien PL centre esančioje salėje 
treniruojasi š imtai jaunimo, 
kurie ten jau nesutelpa. Jau 
nekalbant apie vyresniuosius 
krepšininkus, kurie įsikūrusiai 
Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygai turi samdyti amerikiečių 
sales. 

Susitikus su dr. D. Siliūnu, 
jis mums nušvietė dabartinį 
Jaunimo rūmų projektą. Jeigu 
anksčiau buvo planuojamas 
atskiras pas ta tas toje vietoje, 
kur šiuo metu žaidžiamas fut
bolas, tai dabar, taupant pini
gus, tokios minties atsisakyta. 

Naujosios patalpos bus pri
jungtos prie esamo pastato 
vakarų pusės sienos ir prie 
mažos dalies butų sparno. 
Kadangi nereikės statyti vienos 
sienos, ta i automatiškai bus 
sutaupyta nemažai dolerių. 
Taip pat sumažėja ir santech
nikos prijungimo bei lietaus 
vandens nuvedimo kaina. Ma
šinų pastatymui jau numatyta 
vieta kitur, visai nepažeidžiant 
gyventojų sodelių. 

Šio projekto pirmininkas dr. 
D. Siliunas teigia, kad naujas 
planas su taupys mažiausiai 
400,000 dolerių. Dabartinis pro
jektas kainuos 1.6 mln. dolerių 
ir tai apskaičiavo „Landmark 
Construction, Inc." Ši statybos 
firma konkurso keliu buvo 
parinkta, įvertinus trijų ben
drovių pasiūlymus. 

J a u turima apie 
1,000,000 dolerių 

Dr. D. Siliunas pažymėjo, 
jog iki šios dienos jau yra 
sur inkta beveik vienas mili
jonas dolerių iš beveik 200 
aukotojų, kurių dalis prisistatė 
su vienkartinėmis aukomis, kiti 
— pasižadėjimais mokėti 5 
metų laikotarpiu. 

Trūkstamą sumą reikės 
imti paskolos forma iš banko. 
Tačiau iš šio pastato kasmet 
žadama turėt i 30,000-40,000 
dolerių pelno ir tokiu būdu bus 
garantuotas paskolos grąžini
mas. 

Beje, pastate bus bendra 
sporto salė su 40 pėdų ploto 
scena. Reikalui esant, ji bus 
naudoja ir dideliems rengi
niams, nes sutalpins apie 1,000 
žmonių. Be to, bus sandėliavimo 
patalpos, persirengimo kam
bariai, prausyklos ir kt. Į kainą 
yra įtraukta ir nauja, 80 auto
mobilių talpinanti, aikštelė. 

Viskas daroma PL 
centro vadovybės vardu 

Dr. D. Siliunas pažymėjo, 
jog vienintelis būdas vykdyti šį 
projektą yra ne atskirai, kaip 
kai kurie siūlo, bet kartu su PL 
centro vadovybe ir, žinoma, PL 
centro narių pritarimu. 

PL centro tarybos nariai 
2004 m. liepos mėnesį įvyku
siame posėdyje vienbalsiai pasi
sakė už tokį projektą, kaip šio 
centro pradinininkai. Spalio 23 
d. PL centro didžiojoje salėje 
šaukiamame visuotiniame na
rių susirinkime balsavimo keliu 
savo nuomonę galės pareikšti 
PL centro nariai. 

Neseniai PL centro nariai 
gavo dr. D. Siliūno pasirašytą 
laišką, kuriame yra taip sako
ma: „Mes raginame visus PLC 
narius rimtai pasistengti atvyk
ti į šį susirinkimą ir asmeniškai 
išklausyti projekto pristatymą, 
pareikšti savo nuomonę, pri
tarimą, kritiką. Mes prašome, 
kad jūs suprastumėt, kad mes, 
kurie dirbame su lietuviais vai
kais, o jie yra mūsų visuomenės 
ateitis, tvirtai tikime, jog šis 
projektas yra esminiai svarbus 
mūsų visuomenes ateičiai..." 

Beje, apie šį projektą labai 
teigiamai pasisakė ir neseniai 
Čikagoje viešėjęs Lietuvos prez. 
Valdas Adamkus, kuris kartu 
su žmona Alma, šiam reikalui 
yra paaukojęs 10,000 dolerių. 

Su Lietuvos prezidentu kal
bantis Jaunimo rūmų prie PL 
centro klausimu, svečias pažy
mėjo, jog nesupranta tų žmonių, 

Dr. D o n a t a s S i l i u n a s s u Pasau l io l ie tuvių "cen t ro J a u n i m o r ū m ų p r o j e k t o v a i z d u . 
E d v a r d o Š u l a i č i o n u o t r a u k a . 
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ASK „Li tuan icos" j a u n i a i t reni ruojas i L i e t u v i ų fondo sa lė je , P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e . 
I n d r ė s T į j ū n ė l i e n ė s 

Patys j a u n i a u s i būsimieji k r epš in inka i — „ M o l e k u l e s " . J ų n o r a s ža i s t i k r e p š i n į , r u n g t y n i a u t i a ikš t ė j e y r a ir di
delis, i r n e n u g a l i m a s . 

I n d r ė s T i j ū n ė l i e n ė s nuot r . 

kurie šiam sumanymui nori darbo projekto įgyvendinimui kitų šio projekto rėmėjų vardus, 
pakenkti. (jis k a r t u su žmona Daina be abejo, geru žodžiu minės dar 

O grįžtant prie dr. D. Siliū- p a d a r ė ir 100,000 dolerių ne viena Čikagos ir apylinkių 
no sumanymo ir jo didžiulio įnašą), reikia pasakyti, jog jo ir lietuvių karta . 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
____^_ 

TREČIOS „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ LYGIOSIOS 
Praėjusį sekmadienį savo 

aikštėje Lemonte „Lituanicos" 
futbolininkai iškovojo dar vieną 
tašką (jau šeštąjį), sukovodami 
lygiomis (2-2) su „major" divi
zijos pirmaujančiais — „Schwa-
ben" vyrais 

Tai j au buvo penktosios 
rudens sezono pirmenybių 
rungtynės ir trečiosios lygiosios. 
Šalia jų, lietuviai turi po vieną 
pergalę ir pralaimėjimą. 

Spalio 3 d. šiltoką popietę 
aikštėje prie PL centro buvo 
„karšta": joje vyko labai kieta ir 
permaininga kova, nes šei
mininkai nenorėjo pasiduoti dar 

be pralaimėjimo einantiems 
vokiečių įsteigto klubo atsto
vams, kurių žaidėjai buvo 
surankioti iš Meksikos ir kitų 
Pietų Amerikos kraštų. Tai 
gana aukštos klasės fut
bolininkai, kuriems vokiečiai, 
kaip teko girdėti, moka didesnį 
ar mažesnį atlyginimą. 

Tačiau, kuomet jau antroje 
žaidimo minutėje mūsiškis 
Audrius Zinkevičius ženklino 
1-0 lietuvių naudai, varžovai 
lyg pabudo iš miego. Bet jie 
nieko negalėjo padaryti iki pat 
pirmojo kėlinio pabaigos, kada 
iš tolimesnio atstumo pasiųsto 

kamuolio negalėjo sulaikyti 
Irmantas Šatas. 

Po pertraukos greitieji vo
kiečių klubo samdiniai, turėda
mi stiproką vėją savo pusėje, daž
niau atakavo lietuvių vartus. 
Tačiau mūsiškiai visai negalvo
jo jiems pasiduoti. Ir vienas 
„Lituanicos" prasiveržimas 
buvo apvainikuotas įvarčiu. Jį 
24-oje minutėje pelnė greitasis 
Linas Jakovlevas, šį sezoną jau 
spėjęs pasižymėti ketvirtąjį 
karta. 

Tuomet varžovai ne juokais 
išsigando, nes matė, jog jų 
laukia pirmasis pralaimėjimas. 

J ie stengėsi, kiek tik galėdami, 
dažna i rodydami grubų žai
dimą, o teisėjas stengėsi to ne
matyt i . Ir viena jų ataka, supa-
savus m ū s ų var t in inkui ir 
gynėjui, baigėsi iš arti pasiektu 
įvarčiu. Nepa i san t , jog abi 
komandos dėjo pastangų per
ga l ingam įvarčiui pasiekt i , 
ba igmin is teisėjo švi lpukas 
skelbė lygiąsias. 

Gera i , kad šį kartą j au 
galėjo žaisti Mindaugas Palai
ma ir Viktoras Olšanskas, kurie 
gana daug padėjo komandai . 
Tačiau da r t rūko bent poros 
s t ip resn ių žaidėjų, ypat ingai 

Virgio Žuromsko ir jo nebuvi
mas jaučiamas rungtyniaujant 
pr ieš s t ipresnes komandas. 
Nors „major" divizijoje silpnų 
komandų, galima sakyti, lyg ir 
nėra, ir visos vienuolikės yra 
pavojingos. 

Šeštojo rato susitikimai 
vyks šį sekmadienį, spalio 10 d. 
„Lituanica" turės važiuoti į 
Arlington Heights miestelį, kur 
Forest View mokyklos stadione 
žais su „Sockers" vienuolike. Ši 
komanda yra „major" divizijos 
trečioje vietoje. 

E. Š. 
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KVIETIMAS Į LFK „LITUANICOS" 
POKYLĮ 

Kaip ir kiekvieną rudenį, 
taip pat ir šį, futbolo klubas 
„Lituanica" rengia savo tra
dicinę šventę PL centre, Le
monte. Tai jau bus 54-ojo šio 
klubo sezono užbaigimo pokylis. 

J is įvyks spalio 30 d., šešta
dienį, PL centro didžiojoje salė
je. Jo metu bus klubo pasi

žymėjusių asmenų pagerbimas, 
smagūs šokiai (gros brolių 
Švabų orkestras) ir kiti įvairu
mai. 

Vietas į pokylį reikia 
užsisakyti iš anksto. Galima 
kreiptis į Ann Marie Juraitis, 
708-532-7526. 

E. Š. 

LFK „LITUANICOS" RĖMĖJAI 
Yra smagu pranešti, kad 

klubą vėl savo aukomis parėmė 
keli žmonės, ilgamečiai šio 
sporto vieneto nariai. Po šimtą 
dolerių atsiuntė Alfredas 
Kleinaitis ir Aleksas Rineika. 

Pirmasis yra žaidęs klubo 

vyrų komandoje, o vėliau tapęs 
tarptautinės klasės (FIFA) 
teisėju. Dabar yra vienas iš 
žymiausiųjų JAV „Soccer" 
sąjungos vadovybės narių, 
dirbančių teisėjų paruošimo ir 
priežiūros srityje. E. Š. 

„Metropolitan Soccer" lygos 
„major" 

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

' divizijos lentelė 
po 5 ratų 

i i 
9 
9 
8 
8 
7 

' 6 
4 
4 
1 

11-7 
7-3 
7-4 
9-6 
8-6 
5-7 
9-7 
8-10 
8-12 
1-11 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com
http://69-eW.Archar.Ave.Ste


JAV LB-XVII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimo, vykusio Phoenix, A2, 2004 m. rugsėjo 25-26 d., dalyviai. 
Simo GedeUcos nuotrauka 

DRAUGAS, 2004 m . spalio 8 d., penk tad i en i s 

KOKIĄ VALSTYBĘ IR VISUOMENĘ TURĖSIME? 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Šių metų rugsėjo 30 d. Pre
zidentūros Baltojoje salėje įvy
ko konferencija ^Pilietinis švie
timas ir politinis raštingumas 
Lietuvoje: Kokią valstybe ir vi
suomenę turėsime?" Renginį 
organizavo Pilietinės visuo
menės institutas ir Valstybinis 
pilietinio pasipriešinimo rengi
mo centras prie Krašto apsau
gos ministerijos. 

Prezidentas ragina 
priimti sprendimą 

Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus, pradėdamas 
konferenciją, kalbėjo, kad „ten
ka susimąstyti ar tikrai yra 
viskas taip blogai, kad tokiomis 
tamsiomis spalvomis dažomas 
mūsų visuomeninis politinis 
gyvenimas, ar tikrai mes esame 
atsidūrę savotiškoje visuome
ninėje krizėje? (...) Aš džiau
giuosi, kad mes susirinkome 
čia, ne kur kitur, o šioje salėje, 
gal tuo pačiu pabrėždami prob
lemos svarbumą ir mūsų visų 
atsakomybę, asmeninę atsa
komybę už tik už mus pačius, 
bet ir už visą visuomenę". Pre
zidentas išreiškė tvirtą nusi
teikimą, kad „turėsime padary
ti labai greitą sprendimą: kokią 
Lietuvą mes norime matyti" ir 
kartu apgailestavimą, jog pili
etinės visuomenės ugdymo rei
kalais susirūpinta „gal ir pa
vėluotai". Valstybės vadovas 
pridūrė, jog reikia „pažvelgti 
realybei į akis", nes „pilietinė 
visuomenė pasaulyje yra kuria
ma dešimtis ir net šimtus metų, 
mes gi istoriškai per labai 
trumpą, ypatingai trumpą laiko 
tarpą bandome sukurti tokią 
bendruomenę pas save čia, 
namuose". 

Prezidentas įspėjo, kad 
„vėlgi žengiame į kelią, net 
gerai nežinodami, kokios gi 
kliūtys ir kokie iššūkiai mūsų 
laukia. Būtų, sakyčiau, neleisti
na sėdėti ramiai ir kažko tik 
laukti (...) Mes turime patys 
imtis aktyvios veiklos (...) ir 
bandyti iš net labai trumpos 
patirties imtis iniciatyvos, nes 
pilietinė visuomenė subręs tik 
tada, kada mes patys pradėsime 
ją brandinti, eidami švietimo 
keliu, pajungdami visas pozi
tyvias mūsų visuomenės jėgas. 
Aš galvoju, kad šiame procese 
turėtų dalyvauti visa inteligen
tija, turėtų dalyvauti mūsų 
mokslo protai ir (...) pozityviai 
dalyvauti mūsų žiniasklai-
da". 

Silpna motyvacija 
mokytis 

Švietimo ir mokslo minis
terijos sekretorius Dainius 
Numgaudis, teigė, kad Lietu
voje besimokančių žmonių 

skaičius siekia tik 4.5 proc., kai 
tuo tarpu Vidurio Europos val
stybėse šis iškalbingas rodiklis 
— 8.5 proc. Vėliau dr. Tadas 
Tamošiūnas savo pranešime iš
ryškino motyvacijos mokytis 
struktūrą. Suaugusiųjų pagrin
diniai stimulai mokytis yra 
interesai, siejami su darbo 
rinka, didėjančiais reikalavi
mais joje ir siekimu susiieškoti 
geresnį arba papildomą darbą. 
Tyrimai rodo, kad darbdaviai 
nežymiai skatina mokytis savo 
darbuotojus. Dažniausiai į klau
simą, kodėl respondentai nie
kur nesimoko, būdavo atsako
ma , j a u per vėlu mokytis". Taip 
mano ne tik vyresnio amžiaus 
žmonės, bet ir dešimtadalis 
apklaustųjų, kuriems 35—44 
m., taip pat penktadalis, ku
riems 45—54 m. 

Pol i t ika i r k u l t ū r a 
n ė r a p r iešybės 

Filosofas prof. Leonidas 
Donskis teigė norįs „pasidalin
ti savo samprotavimais apie 
akademines galimybes nuveik
ti kažką tai pozityvaus, kažką 
tai gero pilietinės visuomenės 
ugdymo darbe, lygiai taip pat 
apie švietimo ir politikos sąsa
jas moderniajame pasaulyje (...) 
Didžiosios įtampos Europos 
dvasios istorijoje pasiekė ir 
mūsų dienas. Ir šiandien tiek 
Vakarų šalyse, tiek dabar 
Lietuvoje mes galime išgirsti 
pakankamai skirtingų nuomo
nių apie tai, koks turėtų būti 
švietimas ir koks jis turėtų būti 
akademiniame gyvenime. Vieni 
kalba apie universitetus kaip 
mokslo įstaigas, specialistų 
rengimo įstaigas, o kiti būtų 
daugiau linkę akcentuoti pi
liečių, sąmoningų žmonių, gali
nčių įvertinti viešąjį gyvenimą, 
vadovų ugdymo funkcijas. 
Manyčiau, kad Lietuvai šian
dien būtų labiau pravartu prisi
minti didžiąją renesansinę pa
tirtį, jog švietimas be moralės, 
švietimas be pilietinio gyvenimo 
yra tuščias, atsijęs nuo visuo
menės gyvenimo ir niekaip ne
gali ugdyti tikro savo miesto 
arba respublikos patrioto". 

Filosofas kalbėjo jam įpras
tu būdu — laisvai, neskaity
damas teksto ir išryškindamas 
akcentus. Jis teigė, kad nūdie
nos politika yra tiesiogiai susi
jusi su akademiniu ir intelek
tualiniu Vakarų šalių gyveni
mu, kad politika neieškodama 
idėjų iš akademinio gyvenimo 
visada rizikuoja patekti į kul
tūrinį bei moralinį vakuumą. 

Prelegento nuomone, „įsi
tikinimas, kad universitetai 
turi būti visų pirma specialistų 
kalvės ir nekišti nosies į viešąjį 
gyvenimą yra tikrai XIX a. kon
cepcija (...), kuri buvo labai 
stipri Vokietijoje, kad t ikras 
kultūros žmogus išvis negali 

tepti rankų politika. Apskritai 
bet koks politinis gyvenimas 
tiesiog suteršia aukštą kūrėjo 
paskirtį". Nuomonė, kad „politi
ka ir kultūra yra priešingybės, 
tiesiog yra nesuderinamos", 
teigė profesorius. 

Nėra sprendimu be 
pil ietinio solidarumo 

„Turime pripažinti, kad 
mes esame paveldėję izoliuoto 
nuo viešojo gyvenimo, univer
siteto modelį (...) Suprantama, 
sovietmečiu buvo sunku tikėtis 
ko nors kito. Viešojo gyvenimo 
vertybės buvo tik surogatai ir 
apgailėtinos kar ikatūros (...) 
Liberalinė demokratija ir visa 
demokratinė politika negali 
negauti impulsų iš akademinio 
gyvenimo. Tai yra neįmanoma. 
(...) Politika demokratiniame 
krašte yra neįmanoma be 
moralinės ir pilietinės lyderys-
tės. kuri taip pat turėtų būti 
ugdoma aukštosiose mokyk
lose. Ir dar, nusišalinimas nuo 
viešojo gyvenimo, įsitikinus, 
kad visų svarbiausia yra 
pasiekti kvalifikacijas, apdo
vanoti tomis kvafikacijomis 
tam tikrą skaičių žmonių ir vė
liau juos išsiuntinėti į darbo
vietes, arba sukurti tam tikrą 
specialistų grupę. Tai, mano 
manymu, (...) tik išryškina 
technokratinę mokslo koncepci
ją, kuri byloja apie tai, kad 
patys specialistai patys savaime 
gali išspręsti svarbiausias 
visuomenės problemas. Specia
listai be tam tikros viešosios 
erdvės ir be tam tikro, jeigu no
rite, pilietinio solidarumo, nie
ko negali išspręsti. Todėl viešojo 
gyvenimo atmetimas, intelektu
aliniame gyvenime yra pakan
kamai pavojingas reiškinys, 
kuris gali brangiai kainuoti," — 
akcentavo pranešėjas. 

L. Donskis, atkreipė dėmesį 
į „pačią destruktyviausią ten
denciją: kalbėti su žmonėmis 
kaip su nesubrendusiais (...), 
kaip su tokiais, kurie turi būti 
pripildyti kažkokių tai nuosta
tų, idėjų ar vertybių. Tarsi 
žmonės ne patys turėtų ftgdyti 
save ir rinktis tas vertybes, bet 
lyg tai jiems reikėtų jas sukišti". 
Tokią schemą pranešėjas vadi
no pavojinga, nes jeigu žmonės 
sąmoningai nedalyvauja vieša
jame gyvenime, tai „neįmano
ma jokia specialistų ypatinga 
misija". Vertybės sąmoningai 
pasirenkamos, kultivuojamos ir 
realizuojamos, bet , jas nuleisti 
iš viršaus yra neįmanoma". 

Pil iet iškumas — 
solidarumo ir 
atsakomybės išraiška 

Br. Arūnas Peškaitis, OFM, 
skaitė pranešimą „Bažnyčia ir 
pilietiškumas" Krikščioniškasis 
socialinis mokymas „pasisako 

už visybišką požiūrį į žmonių 
bendrijos gyvenimą ir pilietiš
kumą mato kaip solidarumo ir 
atsakomybės išraišką". Prane
šėjas teigė, kad „paradoksalu, 
bet atsisakydama paminėti savo 
krikščioniškosios tapatybės šak
nis Konstitucijoje, Europos Są
junga nepaliudijo savo atviru
mo, o patvirtino uždarumo, gy-
nybiškumo tendencijas. Europa 
atsisako misijų dvasios, tepasi-
likdama 'misijų marginaliją' 
— kolonijinę politiką". Prane
šėjo nuomone, kolonijinė ES 
politika — tai „Trečiojo pasau
lio išnaudojimas", kur is gimdo 
baimes, o taip pat „siekis užsi
daryti elitiniame 'gerovės' klu
be". Buvo neaišku, kam taiko
mas priekaištas dėlTiolonijinės 
politikos", kai vienintelė Euro
pos valstybė, tur int i kolonijų ir 
tebetesiant i kolonijinį karą 
čečėnų Ičkerijos Respublikoje 
yra ir Rusija? 

Prieštaringai ver t int inas ir 
kitas pranešėjo teiginys: „Plėsti 
malonės horizontus — tai vei
kimas, neapsiribojantis dabarti
mi; tokiam veikimui rūpi ir 
praeitis — pirmiausia ne hero
jiška, bet ta slepiama ir gėdin
ga, kurios migloje atsiveria, 
tarkim, dešimtys tūks tanč ių 
nužudytųjų holokausto aukų". 
Nepaminėjus, kad pavergtoje 
Lietuvoje, keičiantis okupan
tams, abu totali tariniai reži
mai: komunistų — „klasiniu" — 
rasiniu ir nacių — ras in iu 
požiūriais, vykdė genocido poli
tiką, peršamas įvaizdis, neva, 
vieno režimo nusikal t imai yra 
mažiau gėdingi, negu kito. 
Žydas Norman G. Finkelstein, 
nagr inėdamas savo knygoje 
„Holokausto indus t r i ja" šią 
skaudžią ir opią temą, rašo, 
„tačiau bet koks moralinis 
sk i rs tymas į 'jų' ir 'mūsų ' 
kančias savaime yra moralinis 
iškraipymas". Knygos autorius 
teigia, kad „nacių holokausto 
nenormalumas kyla ne iš paties 
įvykio, bet iš tos industrijos, 
kuri išaugo iš šio įvykio ir jį 
eksploatuoja. Holokausto indus
trija visada yra bankrotas". 

Pol i t in is s u s v e t i m ė j i m a s 
Lietuvoje 

Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų insti tuto dėsty
toja Ainė Ramonaitė kalbėjo 
apie politinį susvetimėjimą Lie
tuvoje. Pagal šį rodiklį Lietuva 
lenkia ne tik savo kaimynes 
Latviją, Estiją, Lenkiją, bet ir 
Bulgariją bei Rumuniją, o 
pranešėjos nuomone „viena iš 
tokios situacijos priežasčių yra 
pilietinio švietimo, ypač suau
gusiųjų politinio raš t ingumo, 
spragos". Idealus pilietis — poli
tiškai sąmoningas ir aktyvus, 
ant ra — lojalus demokratijos 
principams ir instuticijoms. 

Nuke l ta i 5 psl. 

SES. ONA IvUKAILAITE 

Kaip balsuoja moterys 

Tiek JAV, tiek Lietuvoje moterys yra paju
tusios savo rinkiminę jėgą. JAV moterys 
sudaro rinkėjų daugumą ir jos uoliau bal

suoja nei vyrai — 2000 m. 8 milijonai daugiau 
moterų nei vyrų dalyvavo prezidentiniuose 
rinkimuose. 

Seimo rinkimų išvakarėse Lietuvoje taip 
pat atidžiai studijuojami rinkėjai: daugmaž treč-. 
dalis jų yra pensininkai, o jų nuomonė gali būti 
svari ir net lemiama. Ir Lietuvoje didesnę rin
kėjų dalį sudaro moterys. Dideli skirtumai pas
tebimi t a rp didžiųjų miestų ir kaimo balsuotojų. 

JAV moterys nesudaro atskiro, vieningai 
balsuojančio bloko. Jos nėra linkusios pastoviai 
balsuoti už vieną ar kitą partiją, o renkasi kan
didatus, atsižvelgdamos į jų charakterį bei 
asmenybę ir kiek jie atliepia jų rūpimiems 
klausimams. Pagal „Time" žurnalo apklausą, 
moterims ilgiau trunka susidaryti nuomonę, už 
ką balsuoti. 

Šiuo metu , ruošiantis prezidentiniams 
r inkimams JAV, paskira moterų grupė stoja už 
George W. Bush, nes joms rūpi šeimų saugu
mas: šios tipiškai yra baltaodės, ištekėjusios ir 
gyvenančios pasiturinčiųjų rajonuose prie
miesty. Moterims taip pat patinka prez. Bush 
tvirtas vadovavimo stilius: moterys nemėgsta 
svyruojančių ar dvejojančių kandidatų, neįsten
giančių laikytis užsibrėžtų tikslų... „Time" žur
nalo pravesta apklausa rodo, jog rinkėjų 60 
proc. vyrų ir 53 proc. moterų rinkosi prez. Bush 
kaip labiau patikimą ir stiprų vadovą sunkiu 
dabartiniu laiku. 

JAV moterims gerą įspūdį daro tai, kad 
prez. Bush yra paskyręs daug moterų į savo 
vyriausybės įtakingus postus ir jo artimų 
patarėjų tarpe yra nemažai moterų. Kandidatą 
Kerry remia 50 proc. netekėjusių moterų, o tik 
38 proc. ištekėjusių ir šeimas turinčių moterų. 
Kerry palaikančios bijo savo sūnų pašaukimo į 
kariuomenę, sielojasi dėl jų patekimo į Irako 
karą. Jaunesnės netekėjusios moterys orga
nizuojasi už Kerry, nes jis yra pasisakęs už 
moterų teisę daryti abortus. 

Lietuvoje Kelmės rajono valstietė, šešias-

dešimtmetė Adelė Bumblauskienė neseniai 
„Valstiečių laikraščiui" (2004 m. rugsėjo 21 d.) 
parašiusi karštą atsišaukimą, sako, jog daugu
mas kaimo žmonių visai neina balsuoti, nes yra 
viskuo nusivylę. Jai ypač rūpi kaimiečiai, pa
kliuvę į sukčių pinkles, tuo tarpu Seimui per 
pusantrų metų neatsirado laiko nė pagalvoti 
apie nuskriaustus žmones... Įsiklausiusi į savo 
kaimynų bei pažįstamų pašnekesius, ji tvirtina, 
jog visur kaimo žmonės kalba daugmaž taip: 
„Nereikia mums tiek daug Seimo narių, 
nebenorim matyti tų, kurie ten 'ilsisi' keturioli
ka metų. Bet kaip jų atsikratyti, jeigu jie patys 
to nenori?..." 

Savo praktiška išmintimi Adelė Bumb
lauskienė ragina rinkėjus pakilti iš apatijos ir 
sustingimo, nes „Mes, patys žmonės, turime 
kurti savo įstatymus ir netikusį Seimą atnau
jinti. Manau, kad dabar yra proga, ir mes, 
rinkėjai, tai galime padaryti, — tyliai, taikiai, 
be šakių ir riksmų". 

To paties laikraščio kitame numeryje (2004 
m. rugsėjo 18 d.) išspausdintas Lietuvos 
vyskupų priešrinkiminis laiškas. Vyskupai 
įspėja, jog „Lietuva pernelyg maža šalis, kad, 
skurstant vienam pakraščiui, galėtų iš tiesų 
suklestėti kitas, nustūmus į pašalį kurį vieną 
žmonių sluoksnį, saugiai jaustųsi praturtėję 
sostinės gyventojai". J ie ta ip pat ragina 
rinkėjus būti atsargiems, girdint įvairiausius 
kandidatų pažadus: „Tik bendra gerovė taps 
visų gerovė, todėl didžiausio dėmesio nusipelno 
dalykiški pasiūlymai, kaip pagausinti visos val
stybės lėšas, racionaliau jas panaudoti". 

Laiškas baigiamas graudžia gaida: „Žmonių 
supriešinimas — viena skaudžiausių mūsų 
šalies gyvenimo pamokų. Ją dera išmokti ir 
rinkėjams, ir renkamiesiems". 

Vyskupai ragina Lietuvos gyventojus prie 
maldos už savo kraštą, stiprių politinių viesulų 
blaškomą — ragina imti rožinį į rankas ir mel
stis. Ogi kas bažnyčiose klūpo, varstydama 
rožinio karoliukus, ar ne lietuvė moteriš?T 
Motinos ir močiutės dar tiki ne vien politika, bet 
drauge ir maldos galia. 

[AMŽINTAS ŽUVUSIŲ POLICININKŲ ATMINIMAS 
VYTAUTAS INDftASIUS ir ILDEFONSAS MALDAUSKAS 

Nr.6 

Edmundas Maldauskas (g. 1906 m. — 
palaidotas Zarasuose), Alfonsas Vapsva (g. 1906 
m. — palaidotas Antalieptėje) ir Jonas Varnas (g. 
1913 m. — palaidotas Užpaliuose). 

Praslinkus 60 metų nuo jų žūties, Lietuvai 
vėl tapus laisva ir nepriklausoma valstybe, mes, 
Tėvynės meilės ir žuvusiųjų žygdarbio įkvėpti, 
šiuo kukliu paminklu įamžinome jų vardus, jų 
krauju aplaistytoje žemėje. 

Pal iekame šį granitinį liudininką atei
nančioms kartoms. Saugokite ir gerbkite žuvu
siųjų atminimą. Tauta yra gyva, kol saugo kri
tusiųjų už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę 
savo sūnų atminimą". 

Paminklo aplinką tvarkė Antalieptės moterų 
bendruomenė, vadovaujama Danutės Rubliaus-
kienės, padedant Antalieptės seniūnui Arvydui 
Sauliui ir žinomam pedagogui, mūsų kraštiečiui 
Vytautui Mieželiui bei pavyzdingam ūkininkui 
Vytautui Purveliui. 

Paminklo atidengimas ir pašventinimas 

Paminklo atidengimo iškilmės prasidėjo 2003 
m. rugsėjo 6 d., 12 vai, šv. Mišiomis Antalieptės 
bažnyčioje. Tiesa, ji jau daugelį metų nevykusiai 
remontuojama, neturi net savo kunigo, todėl 
Dusetų parapijos kunigas Salvijus Pranskūnas 
gausiai susirinkusius antalieptiškius ir svečius 
pakvietė į greta esančią vienuolyno erdvią salę. 

Po Mišių automobiliais ir užsakytu autobusu 
visi nuvažiavo prie didingo paminklo žuvusiems 
policininkams. Jame spindėjo sukilėlių ženklas ir 
lentoje iškalti žodžiai: „1943 m. liepos 6 d. ginda
mi šventą Lietuvos žemę. Jonavos viensėdyje 
žuvo 1941-ųjų birželio sukilėliai — policininkai: 
P ranas Baltakys g. 1921 m., Edmundas 
Maldauskas g. 1906 m., Alfonsas Vapsva g. 1906 
m. ir Jonas Varnas g. 1913 m." Prie paminklo 
Garbės sargyboje stovėjo 7-os rinktinės Zarasų 
bataliono KASP kariai ir tautiškais drabužiais 
apsirengę žuvusiųjų policininkų proanūkiai 
Adomas Norkūnas ir Kęstutis Statulevičius, bei 
ats igaunantis po avarijos paminklo pastatymo 
iniciatorius Ildefonsas Maldauskas su broliu 
Leopoldu ir seserimi Stase, būriavosi gyventojai 
iš plačios apylinkės, svečiai iš didmiesčių. 

Advokatas Vytautas Zabiela sveikino 
žuvusiųjų gimines, kaimynus, svečius, atvyku

sius pagerbti keturių policininkų žūties. Buvo 
giedamas Lietuvos himnas. Vaikaičiai atidengė 
paminklą. Dusetų klebonas Salvijus Pranskūnas 
pašventino paminklą, pasakė prasmingą kalbą. 
Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusiuo
sius, jų atminimui saliutavo KASP kariai . 
Keturių asmenų delegacija, taut iniais rūbais 
apsirengusios lietuvaitės, kartu su kariais, į žuvi
mo vietą nunešė ąžuolų vainiką, uždegė 
žvakutes. 

Tolimesniam iškilmių vadovavimui mikro
fonas perduotas Zarasų m. kultūros darbuoto
jams Ingai ir Egidijui Zakarauskams. 

Istorinei žuvusiųjų misijai nustatyti žodis 
suteikiamas garsiam teisininkui — advokatui 
Vytautui Zabielai. 

Lietuvių tautos istorija ypatinga — ji viena 
didvyriškiausių Europoje ir visame pasaulyje, jos 
sūnūs ir dukros visada aukojosi del Tautos, var-
dant laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės. 
Nepalūžome, turime ką gerbti ir mylėti. Kodėl 
lietuvis prieš lietuvį atstatė vamzdį, kas buvo 
teisus? Agresorius, Tarybų sąjunga, kuri buvo 
tarptautinio nusikaltimo žmogiškumui, siekė 
tolimesnės Lietuvos okupacijos, gyventojų ir jų 
turto naikinimo bei visiško pavergimo9 Pirmoji 
gerai ginkluota diversantų grupė į apskritį 
atvyko nusikaltimo veikoms vykdyti, tai 
raudonųjų įkaitai. Iš jų teisūs tie, kurie gynė 
Lietuvą. Su okupantu reikia kovoti, jauni vyrai 
žuvo už Tėvynę. 50 metų okupacija parode, kiek 
genocido vykdytojai kartu su bendrininkais 
nužudė — 20.000, ištrėmė \ Sibirą — 270.000, 
priversti į Vakarus pasitraukti — 40,000. 

Žuvusiųjų policininkų-sukilėlių pagerbimas 
ir įamžinimas įmanomas tik Lietuvai tapus lais
vai ir nepriklausomai. Tauta bus gyva, kol 
neužmiršime ir sugebėsime gerbti savo didvyrius. 

1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje prasidėjo 
grobuoniška sovietinė-bolševikinė okupacija, 
prabilo 1941 m. birželio 22-28 d sukilėlių sąjun
gos tarybos pirmininkas Alfonsas Žaldokas. 
Stichiškai ėmė burtis pasipriešinimo grupės, \ 
kurias įsitraukė patriotinių organizacijų nariai. 
Jau 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne susikūręs 
Lietuvos aktyvistų frontas LAFas savo tikslą api
brėžė trumpai — „laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymas". 

Bus daugiau 
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KONFERENCIJA 
Rugsėjo 4-ąją dieną Tilžės 

(Sovetsko) 8-ojoje vid. 
mokykloje įvyko lietuvių 

kalbos mokytojų konferencija 
„Gimtoji kalba — tautiškumo 
ugdymo pagrindas". Konferen
cija skir ta mokslo metų pra
džiai. 

Konferencija prasidėjo Til
žės (Sovietsko) vaikų darželio 
„Rodničiok" lietuviškos grupės 
auklėtinių pasveikinimu: dai
nelėmis, šokiais, eilėraštukais. 

Sveikino, linkėjo kūrybingo 
darbo ir garbūs konferencijos 
svečiai: Karaliaučiaus (Kalinin
grado) srities ir Tilžės (Sovets
ko) miesto švietimo valdybų 
pirmininkai, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
LRV ryšių su užsienio lietuviais 
skyr iaus vedėjas A. Kairys, 
Lietuvos generalinio konsulato 
Karaliaučiuje ir Tilžėje kon
sulas Jonas Kindurys, Arvydas 
Juozaitis, Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerijos ugdymo 
skyr iaus kura torė Danutė 
Kolesnikova, Kaliningrado sri
ties lietuvių tautinės kultūros 
sąjungos atstovai. 

Tilžės (Sovetsko) konsulas 
Jonas Kindurys kiekvienam 
mokytojui įteikė Padėkos raštą. 
Jame rašoma: ^Nuoširdžiai dė
koju J u m s už ilgalaikį darbą 
Karal iaučiaus kraš to lietu
viškose ugdymo įstaigose bei 
aktyvu asmeninį indėlį daly
vaujant lietuvybės platinimo 
veikloje. 

Jūsų nuoširdus ir sąžinin
gas darbas tapo gražiu įnašu į 

savosios "tautos palaikymą bei 
puoselėjimą". 

Kultūros a tašė Arvydas 
Juozaitis padėkojo mokyklų 
direktoriams , kuriose mokoma 
lietuvių kalbos, už teikiamas 
sąlygas mokymo procese. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento atstovas ne
pašykštėjo mokytojams nuo
širdžių linkėjimų ir vertingų 
dovanėlių. 

Mokytojų darbo įvertini
mas , skatinimas siekti kuo 
geresnių rezul ta tų gimtosios 
kalbos mokymo procese malo
niai veikė ir stiprino ryžtą iš
laikyti čionykščių lietuvių 
dvsią. Apvalių metų jubiliejaus 
proga buvo pasveikinta Lietu
vių kalbos mokytojų sąjungos 
pirmininko pavaduotoja Angelė 
Nikolajevą. Gražiai pasveikin
ta, gausiai apdovanota. 

Po iškilmingos šventinės 
akimirkos mokytojų istorinių 
žinių bagažą papildė Lietuvių 
kalbos (LR) inst i tuto mok
slininkai. 

Kalbos istorijos ir dialek
tologijos skyriaus vadovė doc. 
dr. Danguolė Mikulėnienė savo 
pranešimu „Spaudos draudimas 
Lietuvoje (1864—1904): kalbos 
politikos pamokos" pateikė 
įdomių faktų, kurių mokytojai 
nežinojo, pvz.: J. Tumas-Vaiž
gantas, palaikęs kovą už lietu
viškos spaudos draudimo pa
naikinimą ir pats aktyviai daly
vavęs, carinės valdžios buvo 
baudžiamas net 7 kartus, bau
das mokėjo tūkstančiais rublių: 

AUDRŲ SEZONAS 
FLORIDOJE 

Praeitame „Lietuvių žinių" 
numeryje rašėme apie Floridą 
nusiaubusį uraganą „Charley", 
kuris, įstrižai perėjęs Floridos 
pusiasalį, St. Petersburgo ne
palietė. Tačiau rugsėjo mėn. 
pradžioje ki tas u raganas 
„Frances", atėjęs iš Atlanto, 
gerokai aplamdė Bahamų salas 
ir pa t raukė per Floridą nuo 
Palm Beach iki maždaug 
Hudson. Pasiekęs Meksikos 
įlanką, jau neturėdamas ura
gano jėgos (74 mylios per 
valandą), nukeliavo į Floridos 
šiaurinę dalį, ir iš ten, kaip 
tropikinė audra, užtvindė Geor-
gia, pietų ir šiaurės Karolinų 
valstijas. Šis u raganas gana 
smarkiai palietė ir Tampa — St. 
Pe tersburg apylinkes, užlie-
damas vandeniu Tampa įlankos 
pakrantes , užtvindęs l ietaus 
vandeniu esančias upes, dau
geliui gyventojų nu t raukęs 
elektrą. Truko keletą dienų, kol 
gyvenimas atėjo į normalias 
vėžes. Kadangi audra pro St. 
Petersburgą praėjo Darbo 

vdieną, tai negalėjo įvykti ir 
klubo valdybos rengta gegužinė, 
nes buvo pavojinga važinėti. 

Nespėjus atsipeikėti nuo 
„Frances", Floridai pradėjo 
grasinti kitas uraganas, „Ivan", 
kuris Karibų jūroje, slinkdamas 
per šiltus vandenis, sustiprėjo 
tiek, kad pradėjo siekti 165 
mylias ir daugiau per valandą. 
Pagal oro pranešėjus, tai buvo 
vienas iš stipriausių uraganų, 
atėjusių iš Atlanto vandenyno. 
Atrodė, kad per vakarinę Kubą 
ateis į Floridos vakarinį 
pakraštį, tačiau, Karibų jūroje 
pasitraukęs į vakarus, pradėjo 

eiti šiaurėn per Meksikos 
įlanką. St. Petersburgas gavo 
tik lietaus ir gana stipraus vėjo. 
Atėjęs į žemyną ties Pensacola, 
„Ivanas" padarė milžiniškų 
nuostolių, užliedamas pakran
tės miestus, sugriaudamas 
namus, išardydamas kelius. 
Užliejęs vandeniu pietrytines 
valstijas, „Ivan", jau kaip 
tropikinė audra, vėl grįžo į 
Atlanto vandenyną, ir kaip 
audra, pro pietinę Floridą 
įslinkęs į Meksikos įlanką, 
nukeliavo į Texas valstiją, 
gerokai lietaus vandeniu suvil
gęs kai kurias vietoves. 

Visi tikėjomės, kad „Ivan" 
bus paskutinis šio sezono, kuris 
baigiasi lapkričio 15 d., ura
ganas. Tačiau netrukus flori-
diškiai ir vėl pradėjo stebėti oro 
pranešimus, kurie pranašavo, 
kad uraganas „Jeanne", susi
daręs Atlante, rimtai grasina 
Floridai. Rugsėjo mėn. 25 d. 
naktį ties Stuart „Jeanne" įėjo į 
Floridos rytinį pakrašt į ir 
patraukė „Frances" keliu, išei
damas į Meksikos įlanką ties 
Crystal River. Ir vėl buvo 
lietaus, buvo vėjo, daug kam 
buvo nu t rauk ta elektra, ap
griauti silpnesni namai, patvino 
upės, nors žmonių aukų, atrodo, 
nebuvo. Elektros kompanijų 
taisytojai dar nebuvo spėję 
sutaisyti ankstesniųjų uraganų 
padarytus nuostolius, ir dabar 
vėl reikia grįžti į tas pačias 
vietas. 

Tikimės, kad jau pasibaigė 
šių metų didžiųjų audrų sezo
nas. 

„Lie tuv ių žinios", 
2004 m. rugsėjis 

UŽSIENIO LIETUVIAMS 
Kreipiuosi į jus labai svar

baus politinio įvykio Lietuvoje 
išvakarėse. Spalio 10 d. — 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimai. Nuo mūsų, piliečių, 
aktyvumo, pasir inkimo prik
lausys, kas ar t imiausius 
ketverius metus leis įstatymus, 
vykdys mūsų valstybės vidaus 
ir užsienio politiką, rūpinsis 
visuomenės, t.y. mūsų, taip pat 
užsienio šalyse gyvenančių 
lietuvių, reikalais. 

Raginu visus tautiečius — 
Lietuvos Respublikos piliečius 
atlikti savo pilietinę pareigą ir 

dalyvauti Seimo rinkimuose, 
balsuoti už jums labiausiai tin
kamus kandidatus. Tai jūs ga
lite padaryti Lietuvos diploma
tinėse atstovybėse užsienyje. 
Tiktai aktyvi piliečių pozicija 
gali geriausiai atspindėti vi
suomenės norus ir lūkesčius, 
neleisti, kad jūsų ir jūsų vaikų 
ateitį lemtų kiti. 

A n t a n a s P e t r a u s k a s 
Tautinių mažumų ir 

išeivijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinis 
direktorius 

Šoka ir dainuoja Tilžės 10-ojo darželio ,.Š; 

tai ne tą kunigą bažnyčiai 
paskyrė, t a i leido atidaryti, 
statyti bažnyčią ir už daugelį 
kitų „nedorų" darbų. Daug kal
bėta apie knygnešius, jų darbą, 
lietuviškos spaudos platinimo 
prasmę. 

Instituto direktorė doc. dr. 
Jolanta Zabarskaitė skaitė 
pranešimą tema: „Kalbos vertės 
ir reikšmės samprata pirmuo
siuose lietuviškuose laikraš
čiuose". Sklaidė Karaliaučiaus 
kraš te ėjusią spaudą, ypač 
dėmesį skyrė J. Basanavičiaus 
„Aušrai". J i buvo lietuvių patri
otizmo, t au tos dvasios, jos 
dorovės tvirtovė. Džiaugėsi, kad 
„Aušra" rado atgarsį ir 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
draugijos „Birutė" laikraštyje 

„Naujoji Aušra". 
Prof. Vaclovas Bagdonavi

čius savo į konferenciją atvyki
mo tikslą paaiškino taip: pri
minė ir prašė darbe vadovautis 
Vydūno, kurio gyvenimas ir 
veikla buvo ir tebėra dvasinio, 
patriotinio, principingumo mo
kykla. Pristatė pirmąją Vydūno 
savarankišką knygelę „Senutė", 
išleistą 1904 m. Bitėnuose. 
Taigi „Senutei" šiais metais 
sukanka 100 metų. Knygelę 
apie Lietuvos senatvę pado
vanojo Tilžės lietuviams. Joje 
Vydūnas rašo apie prūsams iš
kilusį pavojų, kryžiuočių gei
dimą šio krašto ir prūsų krašto 
užkariavimą... 

Dėkui gerbiamiems mok
slininkams už mūsų žinių ba

gažo praturtinimą. Konferencija 
baigėsi įspūdingu Klaipėdos 
universiteto folklorinio ansam
blio „Norusnė" muzikiniu svei
kinimu: vienbalsėmis, dvibal
sėmis dainomis, sutartinėmis, 
palydėtomis kanklėmis. 

Šventė baigėsi. Liko kasdie
nis atsakingas kruopštus dar
bas. Konferenciją rėmė Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentas , Mažosios Lietuvos 
fondas, Kaliningrado srities 
lietuvių tautinė kultūros auto
nomija. 

Informacinę paramą sutei
kė Černiachovskio (Įsručio) pe
dagoginė kolegija. 

V a n d a Vas i l i ausk ienė , 
S t a s ė R u m b a i t i e n ė 

Balsuojame už 

TĖVYNĖS SĄJUNGĄ 
vadovaujamą Andriaus Kubiliaus 

(konservatorių, politiniu kalinių ir tremtinių, 
krikščioniškųjų demokratų) 
partiją — kandidatę (Nr. 7) į 
Lietuvos Respublikos Seimo 

Daugiamandate r inkimų apygardą 

Balsuojame už 

IRENĄ DEGUTIENĘ 
Tėvynės Sąjungos 

(konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, 
krikščioniškųjų demokratų) 

kandidatę \ 
Lietuvos Respublikos Seimo 

Vienmandatę Naujamiesčio rinkimų apygardą , 
Nr. 1 

Tėvynės Sąjungos rėmėjai JAV 

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 

773-585-9500 • FAX 773-585-8284 

vardas. 

pavarde . 

adresas. 

miestas, 

tetef — 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Smsk.te oaStu arba faksu 
DRALGAS . 

4545 W 63rd St 
Chicago. IL 60629 

GREIT PARDUODA 
•H mm 

Landmark 
properties m 

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 

H 'oodr idge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - S650; 

2 mieg. — 5710 -5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamo. 1 mieg. butas 
(67 & NVhipple apyl ) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„securitv". 

TeJ. 773-434-4543. 

Pro-Tearo 
Bus.: 708-361-0800 
VflioeMA77>851-7S2n 
Fax:708-361-9618 
K-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČKRBAITK MAYKR 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieMe arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DAMJTĘMAYEK. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

F o r t y s ix th lesson. (Fory sik-
sth leson) — Keturiasdešimt 
šešta pamoka. 
F i r e . (Fajer) — Gaisras. 
Did you h e a r t he fire t r u c k s 
in o u r n e i g h b o r h o o d lašt 
n igh t ? (Did j u hyr tha fajer 
t raks in aur neiborhud lest 
nait) — Ar praėjusią naktį 
mūsų kaimynystėje girdėjai 
ugniagesių sunkvežimius? 
Yes, t h e y were very loud, I 
k n o w t h e fire w a s c lose , 
b e c a u s e w e cou ld smel l 
s m o k e . (Jes, thei uer very 
laud, ai nou tha fajer uoz klous, 
bykoz ui kud smel smouk) — 
Taip, jie buvo labai triukšmin
gi, žinau, kad gaisras buvo arti, 
nes mes galėjome užuosti 
dūmus. 
T h e f i re w a s in a h o u s e 
b e h i n d us , t h r e e p e o p l e 
d ied of smoke inha la t ion . 
(Tha fajer uoz in e hauz 
behaind as, thry pypi daid af 
smouk inhileišian) — Gaisras 
buvo name už mūsų (namo), 
trys žmonės užtroško nuo 
dūmų (dūmuose užtroško). 
Did you h e a r how the fire 
s t a r t e d ? (Did j u hyr hau tha 
fajer started,' — Ar girdėjai, 
kaip gaisras prasidėjo? 
It 's u n d e r invest igat ion, t h e 
n e i g h b o r s saw smoke a n d 
ca l led n i n e one one (emer-
gency). (Its ander inves-
tigeišian, tha neibors so smouk 
ęnd kold nain uon uon — 
emerdžensy) — Dar tebetyrinė-
jama, kaimynai pamatė dūmus 
ir paskambino devyni vienas 

vienas telefono numer iu 
(nelaimės atvejo tel. numeris). 
Did t hey h a v e fire d e t e c t o r s 
i n s t a l l e d in t h e i r h o m e ? 
(Did they hev fajer dytekters 
instold in their hom) — Ar jie 
savo namuose turėjo įsitaisę 
gaisro seklius? 
I don ' t k n o w , b u t I h e a r d o n 
t h e n e w s t h a t a w o m a n a n d 
h e r t w o l i t t le c h i l d r e n pe r -
i shed in t h e f i re . (Ai dont 
nou, bat ai hiord an tha njūs 
thet a uomen ęnd her tu liti čil-
dren perišd in tha fajer) — 
Nežinau, bet girdėjau per 
žinias (žinių laidoje), kad 
moteris ir du maži jos vaikai 
žuvo gaisre. 
How long d id i t t a k e for t h e 
firemen to get to t h e h o u s e 
af ter they w e r e ca l l ed? (Hau 
long did it teik for tha fajermen 
tū get tū tha hauz efter thei 
uoer kold) — Kiek laiko truko 
ugniagesiams atvykt i prie 
gaisro, kai buvo iššaukti? 
Not too long, b u t t h e h o u s e 
w a s w o o d e n a n d it d i d n ' t 
t a k e long to b u r n . (Nat tū 
long, bat tha hauz uoz vuden 
ęnd it didn teik long tū biurn) 
— Ne per ilgai, bet namas buvo 
medinis ir greitai sudegė. 
I feel so b a d for t h e m o t h e r 
a n d h e r small c h i l d r e n , I 
hope t hey ręs t in p e a c e . (Ai 
fyl sou będ for tha mather ęnd 
her smol čildren, ai houp they 
ręst in pys) — Man taip gaila 
motinos ir jos mažų vaikučių, 
tegul jie ilsisi ramybėje. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS ORUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai i 
Off. Mgr Aukse Š. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai-

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

Kvergreen Park. IL 60805 
Te!. 708-124-8654,773-581-8654 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

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

S PA CONSTANTINK NOVV 
HIR1NG 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

naii tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

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

/ i O Šildymas 
* " * § ^ Saldymas 

6556 S. Kedzie Cricago, L 60629 
Prekyba, rstefavTras, aptarnavimas 
— Licensed — Sonded— Insured 

C 7 dieno* 775-778-4007 
773-531-1833 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje bran-

' kainuoja? Ne bėda. 
UCAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai . 
Tereikia paskambint i 
te l . 773 -585-9500 ar 

užsukti į DRAUGO adminis
tracija adresu 4545 W. 63 St., 

Chicaoo, IL 60629. 

\TLAKTIC 
tressCorp. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTGMOBI 
SIŲSKITE PER 

A 
txpress 

$> m%Ą ^ ^ yRA, C i A I l M Y H h 
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UETUVA. Į-AlVUA. ESTOA. I SKABIA. BAU AR'. SIJA 
I Š S I U N Č I A M U K I L J K V I b N A SAVAI l U. 
PRISTAJOMfc GAVLJUI TIESIAI! RANKAS. 

1-800-775-SIND 

LIUS 

M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffce and <ieli 
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,Draugo'' skelbimų skyrius 
Tel. 1-773-585-9S00 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
AND LOA.V ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cctmak Rrvad, C&cago, IL 00608 
(773) 847-7747 

Stcpben M. Oksas, Prcsident 

Patarnautam Čikagm ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 9S Merus. 
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Pasaulio naujienos 
(Ftenmamis AFP, Reuters, AP. intertax, ITAR-TASS. BNS 

tankį ageraotų pranešimais) 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
Austrijos rašytojai ir dra-

maturgei Elfriede Jelinek ket
virtadienį pask i r ta 2004-ųjų 
Nobelio l i te ra tūros premija. 
Akademijos pranešime sakoma, 
kad premija E. Jelinek paskirta 
„už muzikalų balsų srautą jos 
romanuose ir pjesėse, kuriuose 
su nepaprasta lingvistine aistra 
atskleidžiamas visuomenės ste
reotipų absurdiškumas ir jų pa
vergiama galia". E. Jelinek, ku
ri yra tik dešimta moteris, ga
vusi Nobelio literatūros premi
ją, parašė knygą „Pianistė", pa
gal kurią austrų režisierius Mi-
chael Haneke 2001 m. pastatė 
kritikų išgirtą filmą. Pagrindinį 
vaidmenį jame atliko Isabelle 
Huppert. 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin pateikė Kyoto proto
kolą patvirtinti Valstybės Dū
mai. V. Put in paskyrė Rusijos 
hidrometeorologijos tarnybos 
vadovą Andrėj Bedrickij oficia
liu prezidento, atstovu Federali
nio Susirinkimo rūmuose vyk
siančiuose svarstymuose dėl šio 
protokolo patvirtinimo. Re
miantis Kyoto protokolo, kuris 
buvo pasirašytas dar 1997 m., 
sąlygomis, jis gali įsigalioti tik 
tada, kai jį patvirtins didžiosios 
pramoninės šalys, kurioms iš vi
so tenka 55 proc. kenksmingų 
išrūkų į atmosferą. Kai JAV — 
daugiausiai teršianti atmosferą 
„šiltnamio" dujomis — 2001 m. 
pasitraukė iš sutarties, Kyoto 
protokolo l ikimas atsidūrė 
Maskvos rankose. Rusijai ten
ka 17 proc. kenksmingų išrūkų. 

torius, kurio išvados prieštarau
ja prieš karą darytiems George 
W. Bush administracijos pareiš
kimams. Nepaisydamas šių 
naujų išvadų ir besiplečiančio 
sukilimo Irake, G. W. Bush tre
čiadienį per rinkimų kampani
jos mitingą sakė, kad karas bu
vo pateisinamas. Pasak vyriau
siojo ginklų inspektoriaus Char
les Duelfer, Irako branduolinė 
programa sunyko po 1991 m. 
Persijos įlankos karo, tačiau 
Saddam Hussein nebuvo atsi
sakęs branduolinių ambicijų. 

šauto sunitų ekstremistų religi
nio vadovo Azam Taria mirties 
metines. Bomba tikriausiai bu
vo nuotolinio valdymo. Minė
jimas jau buvo pasibaigęs, ir 
žmonės prieš aušrą buvo pra
dėję skirstytis, kai minioje įvy
ko sprogimas. 

AUSTRALIJA 

Saddam Hussein, rūpinda
masis savo saugumu, vengdavo 
telefonų, statydinosi daugybę 
rūmų ir turėjo specialią labora
toriją, kurioje tikrindavo jam 
patiekiamą maistą, te igiama 
naujame JAV pranešime. Jame 
nuverstasis Irako vadovas vaiz
duojamas kaip tipiškas diktato
rius, savo valdymą grindęs vi
suotine baime. Tačiau keleri 
metai prieš 2003-uosius, kai bu
vo sučiuptas, jis vis labiau ken
tėdavo nuo persekiojimo mani
jos ir izoliacijos. Su Saddam 
dažnai būdavo sunku susisiekti 
net jo paties aukšto rango pa
dėjėjams. Irako vyriausybė 
informaciją strateginėms opera
cijoms gaudavo iš i n t e r n e t e 
Vienas mokslininkas teigė, jog 
Saddam apdorodavo informaci
ją kaip kompiuteris. Nuvers
tasis diktatorius mėgo kai ku
riuos Vakarų kultūros produk
tus, o viena mėgstamiausių S. 
Hussein knygų buvo Ernest He-
mingvvay „Senis ir jūra". 

SYDNEY 
Australijoje t ir iant didžiau

sią vaikų pornografijos interne
te tinklą, nusižudė dar du aus
tralai, ketvirtadienį pranešė po
licija, pažymėjusi, kad nusižu
džiusių įtariamųjų skaičius pa
didėjo iki šešių. Australijos tei
sėsauga nurodė, kad policijai 
beveik kasdien suimant naujų 
įtariamųjų, šioje byloje sulai
kytų asmenų skaičius gali 
išaugti iki 500 žmonių. Tyrimo, 
pavadinto operacija „Auxin", 
metu pareigūnai surengė patik
rinimus 400 namų ir suėmė 
daugiau negu 200 asmenų, tarp 
jų policininkų, mokytojų, tar
nautojų ir vieną vaikų globos 
centro savininką. Suimtiesiems 
pateikti kaltinimai dviem tūks
tančiais pažeidimų, tarp jų — 
seksualiniu smurtu, pornografi
nių vaizdų platinimu ir sekso su 
vaikais turizmu. 

IŠ VYČIŲ VEIKLOS 
DRAUGAS, 2004 m. spalio 8 d., p e n k t a d i e n i s 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Irakas neturėjo biologinių ir 

cheminių ginklų atsargų, o jo 
branduolinė programa dar prieš 
JAV vadovaujamą įsiveržimą 
buvo žlugusi, trečiadienį sakė 
vyriausiasis JAV ginklų inspek-

ISLAMABAD 
Mažiausiai 40 žmonių žuvo 

ir daugiau kaip 100 buvo su
žeisti, kai Pakistano centrinia
me regione per nužudyto religi
nio vadovo sekėjų mitingą ket
virtadienį susprogo automobily
je buvusi bomba, pranešė polici
ja. Automobilis sprogo įvažiavęs 
į minią. Žmonės per naktį ge
dėjo minėdami pirmąsias nu-

PHNOM PENH 
Kambodžos karalius Noro-

dom Sihanouk, kuris yra sa
vanoriškai išvykęs į Beijing, at
sisakė sosto ir taip išprovokavo 
šalyje naują politinę krizę, ket
virtadienį sakė jo sūnus Noro-
dom Ranariddh, Nacionalinės 
Asamblėjos pirmininkas, kuris 
pridūrė, jog t ikimasi įkalbėti 
karalių persigalvoti. 81 metų 
karalius, kuris per metus tru
kusią politinę krizę atsidūrė po
litinio gyvenimo nuošalėje ir ne 
kartą grasino atsisakyti sosto, 
ketvirtadienį turėjo grįžti į 
Kambodžą. Šalyje taip pat buvo 
rūpinamasi dėl to, kas jį galėtų 
pakeisti. 

Lietuvai reikalinga vaikų tyčiojimosi prevencijos programa 
Atkelta iš 1 psl. 

sveikatos organizacijos at
likto tarptautinio tyrimo duo
menimis, Lietuva tarp 36 šalių 
užima pirmą vietą pagal vaikų, 
iš kurių tyčiojamasi, skaičių. 

Ši tendencija, nekinta nuo 
1998 m., kai Lietuva buvo įt
raukta į tyrimą. 

Smurtą ir tyčiojimąsi, kaip 
vieną dažniausių problemų su 
kuriomis susiduriama mokyklo-

^ se, nurodė ir šių metų rugpjūtį 
paskelbtame tyrime dalyvavę 
jaunuoliai. Tyrimas buvo vykdy
tas Vilniaus. Alytaus, Druski
ninkų miestų bei Akmenės. 
Kauno ir Utenos rajonų savival
dybėse. 

Pasak „Vaikų linijos" Vil
niaus tarnybos vadovo Roberto 
Povilaičio, šių metų pradžioje 
Lietuvos mokyklose pradėta 

įgyvendinti kampanija ..Nustok 
tyčiotis" tik patvirtino šios prob
lemos aštrumą. 

..Vaikų linijos" rengtuose 
seminaruose dalyvavę keli šim
tai socialinių pedagogų, psicho
logų, mokytojų bei administra
cijos darbuotojų patvirtino, jog 
jie neturi jokių metodinių gai
rių, kaip tikslingai spręsti šią 
išplitusią problemą. 

„Efektyviam darbui trukdo 
klaidingos visuomenės nuosta
tos apie patyčių reikšmę ir po
veikį vaikams. Juk vakarų Eu
ropos šalyse niekas neabejoja, 
kad mokykloje paplitusi agresi
ja, pasireiškianti įvairiausiomis 
formomis — nuo žodinių įžeidi
nėjimų, pravardžiavimų iki fizi
nio smurto ir reketavimo, nėra 
norma", sako R. Povilaitis. 

Pasak jo, kasdienė moks

leivių tarpusavio netolerancija, 
pasireiškianti įvairiausiomis 
patyčiomis, ne tik gniuždo vai
kus, bet ir moko agresyvaus el
gesio, kurį vėliau vaikas neretai 
perkelia į savo šeimą ir aplinką. 

Kreipimąsi pasirašiusių or
ganizacijų atstovai mano, jog 
siekiant bent pristabdyti ydingą 
smurto ratą, reikalingi bendri 
valstybinio masto veiksmai — 
priekabiavimo prevencijos pro
grama, kokias vykdo daugelis 
užsienio valstybių. 

Tyrimai įrodė, kad kryptin
gi veiksmai mokyklų bendruo
menėse gali sumažinti vaikų 
tarpusavio agresiją iki 50 proc. 

Laiškas buvo išsiųstas ša
lies vadovams, ministerijoms, 
vaiko teisių apsaugos kontro
lierei, pagrindinių partijų pir
mininkams. 

Lietuvės išteka ir gimdo vaikus būdamos jauniausios Europoje 
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— Lietuvos gyventojos kuria 
šeimas ir susilaukia vaikų bū
damos vienos jauniausių Euro
poje, rodo statistika. 

Europos Komisijos statisti
kos tarnybos „Eurostat" pa
skelbti duomenys rodo. kad Lie
tuvoje tuokiasi bene jauniausi 
gyventojai visoje Europos Są
jungoje (ES) — merginos viduti
niškai pirmą kartą išteka 24 
metų, o vaikinai veda 26 metų. 

Panašaus amžiaus pirmą 
kartą šeimą sukuria ir lenkai, 
slovakai bei latviai. 

Tuo tarpu vidutinis ES ša
lyse vedančių vyrų amžius — 30 
metų, o ištekančių moterų — 27 
metai. 

Statistika rodo, jog visose 
šalyse šeimas kuria vis vyresni 
žmonės. Pavyzdžiui, 1980 

metais Europos vyrai pirmą 
karta vesdavo sulaukę 26 metų, 
o moterys ištekėdavo 23 metų. 

„Eurostat" duomenimis, lie
tuvės ir gimdo jaunesnės paly
ginti su kitomis Europos gyven
tojomis — vidutiniškai beveik 
27 metų amžiaus. Tuo tarpu ES 
šalyse moterys vaikų susilaukia 
būdamos dvejais metais vyres
nės — 29 metų. 

Visose trijose Baltijos šalyse 
vyrų būsimo gyvenimo trukmė 
yra dešimčia metų trumpesnė 
nei kitose ES šalyse ir siekia tik 
65 metus. 

Moterų būsimo gyvenimo 
trukmė Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje nuo ES valstybių vi
durkio atsilieka keleriais me
tais ir yra apie 76 metus. 

Baltijos šalys Europoje pir
mauja ir pagal daugiau nei

giamų rodiklių: jose daugiausiai 
užfiksuota tuberkuliozės susir
gimų, mirties atvejų nuo išemi
nių širdies ligų bei savižudybių. 

Pagal pastarąjį rodiklį pir
mąją vietą Europoje jau keletą 
metų užima Lietuva — 1999 
metų duomenimis. 100,000 Lie
tuvos gyventojų tenka apie 77 
savižudžius vyrus ir apie 12 mo
terų. 

Beje, kad ir kaip keista, Lie
tuva yra trečioji šalis pagal gy
dytojų, tenkantį skaičių 100,000 
gyventojų (tenka apie 380 gydy
tojų). 

Tačiau Lietuva, kaip ir kitos 
Baltijos šalys, gali pasidžiaugti 
aukštais gyventojų išsilavinimo 
rodikliais. 

2002 m. duomenimis, Lietu
voje vidurinį išsilavinimą buvo 
įgiję apie 85 proc. gyventojų. 

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO 
RAJONO RUDENINIS 

SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvos Vyčių 25 kuopa, 

veikianti Cleveland, OH, š.m. 
rugsėjo 25-26 d. globojo Lie
tuvos Vyčių vidurio rajono 
sąskrydį. Suvažiavime dalyvavo 
28 vyčiai, atstovavę 4 kuopoms 
iš Michigan, Ohio ir Pennsyl-
vania valstijų. 

Šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje vyko 
sąskrydis, kuriam vadovavo LV 
Vidurio centro rajono pirm. 
Michael F. Petkus. Maldą prieš 
susirinkimą sukalbėjo LV dva
sios vadas, parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas. 25 
kuopos pirmininkė Theresa 
Capuria sveikino visus atsi
lankiusius ir linkėjo geros vieš
nagės. Vyko valdybos narių ir 
kuopų pranešimai bei ateities 
veiklos planų svarstymai. 
Atstovės pranešė apie š.m. 
Secaucus, NJ, vykusį 91-ąjį 
metinį suvažiavimą—seimą. 

Buvo nutarta, kad 2005 m. 
pavasario suvažiavimas/kėg-
liavimo turnyras vyks gegužės 
20-22 d. Port Clinton, OH. Jį 
globos 96 kuopa, veikianti 
Dayton, OH, bus pasinaudoja
ma Commador Perry viešbu
čiu. Kitas rudenio suvažiavimas 
vyks 2005 m. rugsėjo/spalio 
mėn. Tikslios datos bus praneš
tos vėliau. Suvažiavimą globos 
102 kuopa, veikianti Detroit, 
MI. 

92—ašis metinis suvažiavi
mas vyks 2005 m. rugpjūčio 
11-14 d. Pittsburgh, PA. Bus 
naudojamas Wyndham Pitts
burgh oro uosto viešbutis. 
Suvažiavimą globos 19 kuopa, 
veikianti Pittsburgh, PA. 

93—sis metinis suvažiavi
mas vyks 2006 m. rugpjūčio 3-6 
d. Orlando, FL, ir jį globos 
Lietuvos Vyčių centro valdyba. 
Bus naudojamas tas pats Gros-
venor Resort viešbutis, kuris 
buvo naudojamas 2002 m. 

Lietuvos Vyčių padalinių 
atstovai davė pranešimus apie 
savo veiklą. Šv. Kazimiero 
gildijos atstovas Mark H. Bell 
pranešė, kad per praėjusius 
metus buvo užprašytos 613 šv. 
Mišių. Per 6,800 dol. buvo 
nusiųsta klierikams už Mišių 
stipendijas. Šv. Kazimiero lietu
vių kolegija Romoje yra svarbi 
Lietuvos religiniam gyvenimui. 
Dabar ten studijuoja 15 
klierikų. Lietuvos Vyčių organi
zacija yra vienintelė, kuri nuo
lat remia kolegiją. Kitos 

pajamos gaunamos iš palikimų, 
stipendijų klierikams ir iš Villa 
Lituania svečių namų. Prelato 
A. Bartkaus naujas projektas — 
įsigyti televizorių svečių na
mams, kad pritrauktų daugiau 
svečių, norinčių apsigyventi 
šiuose namuose. Yra 55 svečių 
kambariai ir būtų reikalinga 
tiek pat televizorių. Vieno tele
vizoriaus kaina 155 dol. Buvo 
pasiūlyta ir priimta, kad LV 
vidurio centro rajonas užmo
kėtų už vieną televizorių. 

„Pagalba Lietuvai" pirmi
ninkė Regina Juškaitė-Švo-
bienė pranešė, kad nuo 1990 m. 
padalinio įsteigimo 92 talpintu-
vai buvo išsiųsti Lietuvon. Jų 
vertė siekia per 71 mln. JAV 
dol. Kadangi šiuo metu negau
nama vaistų ir medikamentų ir 
nežinia ar ateityje bus gaunama 
daugiau vaistų siuntoms (pas
kutinis talpintuvas buvo išsiųs
tas 2002 m., kai Catholic Me-
dical Mission Board New Yorke 
organizacija parūpindavo siun
tas). „Pagalba Lietuvai" remia 
ir kitas programas — Amatų 
centrą, Motinos Teresės gailes
tingumo seselių globos ir nak
vynės namus bei Šv. Juozapo 
kunigų seminariją. Iš klierikų 
įsūnijimo programos — jau šeši 
klierikai buvo įšventinti kuni
gais. Septyni klierikai buvo 
įšventinti diakonais. Turime 
kelis dosnius rėmėjus, kurie 
finansiškai parėmė klierikų 
mokslą visus 6 metus, sumo
kant 12,000 JAV dol. Gal ir to
liau tęs paramą kitiems klie
rikams. 2005 m. bus ypatingi 
metai „Pagalba Lietuvai" pada
liniui, nes bus pažymėta, kad 
jau 15 metų šis padalinys pade
da mūsų sesėms ir broliams 
Lietuvoje. Dėkojo visiems už 
nuolatinę finansinę paramą 
šiam svarbiam padaliniui. 

Elinor Siuzas, Šiluvos Mer
gelės Marijos fondo pirmininkė, 
pranešė, kad jau paruoštas tin-
klalapis (www.ourladyofsilu-
va.com). Šiame tinklalapyje 
yra istorija apie Mergelės Ma
rijos pasirodymą 1608 m. Lietu
voje, taip pat duomenys apie 
Lietuvos Vyčių organizaciją, 
muz. Fausto Strolios specialiai 
sukur ta giesmė Šiluvos Ma
rijos garbei ir informacija apie 
kitus apsireiškimus Europoje 
bei Šiluvos Mergelės Marijos 
šventovę Washington, DC. Šio 
komiteto tikslas yra supažin
dinti publiką su Šiluvos 

Atkelta iš 3 psl. 
A. Ramonaitė pamatuotai 

teigia, kad „Politinio angažuo-
tumo ir politinės paramos sėk
mingas derinys sudaro pilie
tinės kultūros pagrindą, ant 
kurio laikosi bet kuri demo
krat inė politinė sistema. Jei 
trūksta bent vieno iš šių dviejų 
komponentų, anksčiau ar vėliau 
demokratija susidurs su rim
tomis problemomis: jei piliečiai 
politiškai pasyvūs, valdžiai 
a tveriamas kelias savivalia
vimui. Kai visuomenėje trūksta 
ir vieno ir kito, t.y. piliečiai yra 
nepatenkinti ir pasyvūs, šalyje 
vyrauja politinis susvetimėji
mas — blogiausias valstybės ir 
piliečių santykio tipas, vedan
tis prie laipsniškos demokrati
jos erozijos arba 'žemo lygio' 
demokratijos užkonservavimo". 

Ši ilgoka citata pakanka
mai aiškiai nusako pranešimo 
esmę, bet nutyli bene pačią 
svarbiausią tokios padėties su
sidarymo priežastį. Rytų 
imperinės kolonijinės politikos 
smaigalys per pastaruosius 
dvejus metus buvo nutaikytas į 
Lietuvą ir nebe pagrindo. Lie
tuva labai nuosekliai pirmavo 
pasirengimuose į NATO ir ES. 

Mergele Marija, pritraukti mal
dininkų ir keliautojų Lietuvon. 
LV organizacijos centro valdy
bos dvasios vadas prelatas kun. 
dr. Juozas Anderlonis parašė 
laišką apie Šiluvos istoriją ir 
tinklalapio informaciją. Laiškai 
išsiųsti visoms katalikų baž
nyčioms JAV ir Lietuvoje, ir 
katalikų kelionių agentūroms. 
Buvo pranešta, kad gauta daug 
gražių atsil iepimų apie tin-
klalapį ir laiškų iš tolimesnių 
vietovių — Kanados, Afrikos, 
Australijos, Kubos ir Airijos. 

Vyko Vidurio centro rajono 
valdybos r inkimai. Naujos 
2005-2007 m. valdybos sudėtis: 
dvasios vadas — kun. Gedi
minas Kijauskas, Cleveland 25 
kuopa; pirmininkas — Michael 
F. Petkus, Dayton 96 kuopa; 
vicepirmininkė — Jean Marks, 
Cleveland 25 kuopa; iždininkas 
— Richard Marks, Cleveland 25 
kuopa; sekretorius — Pranciška 
Petkuvienė, garbės narė , 
Dayton 96 kuopa, tvarkdarys — 
Paul Moore, DuBois 86 kuopa; 
Lietuvos reikalų/kultūros 
komiteto pirmininkas — John 
Baltrus, Pittsburgh 19 kuopa, 
ritualų komiteto pirmininkė — 
Lee Moore, DuBois 86 kuopa; 
patikėtiniai — Dolly Oberaitis 
ir Jean Marks, abi iš Cleveland 
25 kuopos; ryšininkė su 
visuomene ir „Vyties" žurnalu 
— Regina Juškaitė-Švobienė, 
Detroit, 102 kuopa ir Elinor 
Siuzas, Dayton 96 kuopa; Šv. 
Kazimiero gildijos atstovas — 
Mark H. Bell, Dayton 96 kuopa; 
Vyčių fondo ir Šiluvos Mergelės 
fondo atstovė — Elinor Siuzas, 
Dayton 96 kuopa; „Pagalba 
Lietuvai" atstovė — pirminin
kė — Regina Juškai tė -Švo
bienė, Detroit 102 kuopa; 
stipendijų komiteto pirminin
kas — John Bal t rus , Pit ts
burgh 19 kuopa; vidurio centro 
rajono specialių apdovanojimų 
— George Mikalauskas, Dayton 
96 kuopa. 

Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos vedamos 
tvarkingai. 

Posėdis baigtas malda ir 

Tų procesų nepavyko sustab
dyti jokiomis provokacijomis. 
Nedraugiškų Lietuvai jėgų 
pastangos buvo nukreiptos į 
vidaus reikalus. Pilietiškumo, o 
drauge ir demokratijos erozija 
buvo planuojama ir eskaluoja
ma iš svetur. Būtų labai neap
dairu to nepastebėti. Beje, tai 
patvirtina ir pastarieji Rusijos 
absurdiški reikalavimai Lietu
vai, būtent, apmokėti agresijos, 
aneksijos ir vykdytų genocido 
nusikalti mų išlaidas. 

Pranešėja tvirtina, kad 
„pilietinis švietimas tokioje si
tuacijoje yra vienintelis ir 
visiškai realus būdas keisti 
situaciją". 

Balninkų pradinės mokyk
los mokytoja Jonė Maniuškienė 
nušvietė besilavinančios kaimo 
bendruomenės reikalus, o dr. 
Nerija Putinaitė kalbėjo apie 
Lietuvos universitetų pilietinės 
misijos galimybes ir trūku
mus. 

Visuomenės pilietiniu švie
timu ir politiniu raštingumu 
susirūpinta vėlokai, bet anaip
tol ne per vėlai. Valstybę turi
me, o jos ateitis mūsų pačių ran
kose. Pilietinei visuomenei jo
kios provokacijos nėra baisios. 

Vyčių h imnu. 
Po susir inkimo vykome į 

Dievo Motinos Nuolat inės 
Pagalbos bažnyčią, kur miru
siųjų vyčių prisiminimą pra
vedė kun . Gediminas Kijaus
kas ir vidurio centro rajono 
pirmininkas Michael F. Petkus. 
I šva rd inus mirusius na r ius , 
uždegtos žvakutės, sukalbėtos 
maldos. Šio savaitgalio prisi
min imui kun . G. Kijauskas 
piirnininkui Michael F. Petkus 
į teikė knygą „Madonų šven
tovė". 

Vaka re Dievo Motinos 
Nuolatinės pagalbos parapijos 
salėje buvo susibūrimas, kur 
gardžiai vakarieniavom, pa
bendravome su draugais. Ga
lima sakyti , kad po to vyko 
Lietuvos istorijos stebėjimai: 
m a t ė m e dvi įdomias vaizda
juostes — prez. Antano Smeto
nos gyvenimą ir L.R. dabartinio 
prezidento Valdo Adamkaus 
inauguraci jos apeigas Seime, 
Katedroj ir Prezidentūroj. 

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
suvažiavimo užbaigimo šv. Mi
šios aukojamos už gyvus ir 
mirusius vyčius Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos bažnyčio
je. Prieš Mišias Patricia Zyren, 
Detroit 102 kuopos pirmininkė, 
buvo pake l t a ir apdovanota 
trečiuoju laipsniu. Nauja vidu
rio centro rajono valdyba davė 
priesaiką. Mišių metu vargona
vo muz. Rita Kliorienė, o skai
t in ius ska i tė Vytas Kliorys. 
Savo pamoksle kun. Kijauskas 
sveikino Lietuvos Vyčius, susi
r inkus ius suvažiavime Cleve-
lande. Apibūdino šios 92 metų 
organizacijos kilnius darbus , 
padedan t sesėms ir broliams 
Lietuvoje. 

Po Mišių buvo pabendravi
mas parapijos salėje. Visi 
a ts isveikino, palinkėjo vieni 
kit iems saugios kelionės, grįž
t a n t į namus , ir iki būsimo 
suvažiavimo! 

Regina Juškai tė -
Švobienė 

Aukojo Lietuvos Partizanų šalpai 

$200 Mikulis Juozas, Westchester, IL (viso $1,400); Pau
lauskas Arvydas ir Eglė, Dovvners Grove, IL (viso 
$1,400). 

$100 Erčius Mamertas ir Gražina, Little Neck, NY (viso 
$450); Jagminas Romas, Bridgewater, MA (viso 
$375); Vaitaitis Albertas ir Regina, Littleton, CO 
(viso $400).; 

$50 Barkauskas Vladas, PT. Pleasant , NJ (viso $200); Bi-
zinkauskas Veronika, Brockton. MA (viso $75); Kve
daras Antanas, Savannah, GA (viso $200); Petraus
kienė Regina, Clarks Summit , PA (viso $250); 
Rysavy Adelė, Jackson Heights, NY (viso $150). 

$40 Nyerges Salome, Santa Monica, CA (viso $790). 
$30 Garbonkus Danutė, Chicago Ridge.IL (viso $120). 
$25 Matulaitis Jadvyga, Hillcrest, NY (viso $75); Palu-

beckas Jonas ir Regina, Northborough, MA; Peskai-
tis Povilas, Lemont, IL; Petrauskis Aleksandras, 
Euclid, OH (viso $100); Pivaronas Algirdas ir Lilija, 
Dovvners Grove, IL; Silėnas Victor ir Ona, Euclid, 
OH (viso $125); Šlapkauskas Algimantas ir Rugilė, 
Glen Ellyn, IL (viso $125); Tumasonis Vida, St. Pete 
Beach, FL (viso $170); Udrys Narimantas , Farming-
ton Hills, MI (viso $50); Variakojis Daina. Chicago. 
IL (viso $120); Wasilewski Elena, Broadview, IL 
(viso $570). 

$20 Butėnas Dalia, Oak Lawn, IL (viso $80); Giedraitie
nė Aniceta, Willowick, OH (viso $60); Smilgienė Ju
lija, Chicago, IL (viso $100). 

$15 Astrienė Uršulė, Grand Rapids, MI (viso $30). 
$10 Padleckas Regina, Oak Lawn, IL; Pankus Thomas, 

Chicago, IL (viso $20). 
$5 Sadonis Emilia, Verona, NJ. 

Pagerbdami a.a. Juozo Bal tramonaič io atminimą, 
Lietuvos P a r t i z a n u globos fondui aukojo: $75 Baltra-
monaitienė Danutė, Chicago, IL (viso $365); $50 Kati
liškienė Zina, Lemont, IL; $50 Kavaliūnas Aldona, Wauke-
gan, IL; $30 Didžiuliai S. A., Cicero, IL; $30 Gylienė Julija, 
Lemont. IL; $25 Baukai, Cicero, IL; $25 Juškai I. V., Bur-
bank, IL; $25 Snarskiai A. P. Homer Glen, IL; $20 Mozoli-
auskai Ramojus ir Janina, Lemont, IL (viso $120); $20 
Švabai V. J., Lemont, IL. 

a.a. J u o z o B a l t r a m o n a i č i o na š l e i bei a r t i m i e s i e m s 
L.P.G. fondas reiškia nuoširdžiausią ušuojautą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, aukojusiems L.P.G. fon
dui. 

Lie tuvos P a r t i z a n u g lobos f o n d a s , 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

http://www.ourladyofsilu-
http://va.com
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ČIKAGOJE IR APYLLNKĖSE 

ŠĮ SAVAITGALĮ, spalio 8, 9 ir 10 
dienomis Union Pier, Michigan 
vyks rudens šventė ,,Harvest 
Days". Šeštadienį, spalio 9 d., 
nuo 12:30 v.p.p. iki 5 v.v. vyks 
pasivažinėjimai arklių traukia
mu šieno pilnu vežimu. Bilietai 
parduodami ,,Milda*s Corner 
"Market", 9901 Tovvnline Rd., 
Union Pier. Pasivažinėjimai 
prasidės kas valandą kitoje 
gatvės pusėje t ies ,,Milda's 
Corner Market". Dėl informaci
jos skambinkite telefonu 269-
469-9880, arba te i rauki tės 
e-paštu milda@triton.net 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME j us 
dalyvauti Šv. Pranciškaus se
selių vienuolyno met in iame 
Rėmėjų seime, kuris įvyks sek
madienį, spalio 10 d., Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo parapi
joje, 2745 W. 44th St., Chicago, 
IL 60632. Šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjusi r rėmėjas bus 
aukojamos 10 v.r. Po jų 11.30 
v.r. parapijos salėje vyks pietus, 
o 1 v.p.p. - registracija ir po
sėdis. 

VISĄ SPALIO MĖNESĮ Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo parapi
ja, esanti 2745 W. 44th St., 
Chicago, IL 60632, kviečia 
prisiminti ir branginti seną, 
gražią ir galingą Švč. Mergelės 
Marijos rožinio maldą. Todėl 
kiekvieną pirmadienį 5 v.v. 
visus kviečiame rožinio maldai. 

JAUNIMO CENTRO ČIURLIO
NIO galerijoje vyksta „Keturių 
dailininkų paroda" (Lietuva -
New York). Paroda tęsis iki 
spalio 10 d. Parodoje dalyvauja 
žinoma Lietuvoje grafikė bei 
knygų il iustratorė Irena 
Daukšaitė - Guobienė ir trys 
iauni dailininkai: G in ta ras 
Meškauskas, Virginijus Poškus 
ir Sigitas Staniunas. Kas dar 
nematėte šios parodos, kvie
čiame ją aplankyti. 

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

SPALIO MĖNESI KEIČIAMAS 
pirmadienio adoracijos laikas, 
pereinama prie žiemos sezono. 
Nuo spalio 4 d. Pala iminto 

• Jurgio Matulaičio lietuvių kata
likų misijoje, esančioje PLC. 
14911 - 127th St.. Lemont. IL, 
adoracija vyksta 5 v.v. 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKYLIS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
joje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. 
I pokylį atvyksta svečias iš 
Kolumbijos, buvęs Bogotos 
miesto meras, profesorius Anta
nas Aurelijus Mockus. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 
12 v.p.p. į Pal. Jurgio Matu
laičio misiją Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje 
ruošiamus pabendravimo pie
tus Ta pačia proga susipažin
sime su mūsų kapeliono kun. A 
Palioko išleista knyga ..Žo
džiai". Programa ruošia Dalia 
Zarskienė, muzika Antano 
Andriekaus, pietus Aldonos 
ŠoliUnienės. Stalus prašome 
užsisakyti pas B. Kroniene. tel 
630-968-0184. 

VIS DAŽNIAU LIETUVOS spau
doje pasirodo sensacingų ir 
neteisingų žinių, į kurias kata
likams reikėtų reaguoti. Šiam 
tikslui Mažesniųjų brolių ordi
nas (pranciškonai) įsteigė inter-

netinį laikraštį 
w~ww.bernard ina i . l t . 

LAPKRIČIO 7 D, SEKMADIENĮ 
1-3 v.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus kviečia 
vaikus, tėvelius ir senelius į 
lietuviškų kalėdinių atvirukų 
kūrimo užsiėmimą. Registruo
tis telefonu 773-582-6500. 

PER 80 METŲ AKADEMINIS 
skautų sąjūdis išaugo į tvirtą 
organizaciją, gausią nariais ir 
įtakingą savo darbu. ASS nariai 
yra įsijungę į lietuviškąjį vi
suomeninį darbą ir skautišką 
veiklą. Kviečiame visus į tra
dicinę Metinę šventę, kuri įvyks 
spalio 16 d. PLC, Lemonte. 
Iškilminga sueiga prasidės 6 
v.v. Užsisakyti vietas galite 
telefonu 630-321-0630, kviesti 
Nida Bichnevičiūtę-Petronienę. 

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

PASKAITĄ APIE SPAUDOS 
atgavimo kultūrinę ir istorinę 
reikšmę lietuvių tauta i skaitys 
prof. dr. Giedrius Subačius lap
kričio 3 d. 2:00 v.p.p. University 
of Illinois, Stevenson Hali, 
Institute For Humanities salė
je. Kviečiami dalyvauti visi 
besidomintys šia tema. 

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

SPALIO 13 D. TĖVŲ PRANCIŠKONU 
koplyčioje Kennebunkport , 
Maine, bus laikomos šv. Mišios 
už visus mirusius Kęstutiečius. 
Visi maloniai kviečiami prisi
minti tą dieną savo mirusius 
brolius. 

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ PARODOS 
..Millennium Park/Chicago" 
atidarymas vyks spalio 15 d., 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

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

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami p ie tūs-vakar ienė 
vyks. spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus meninė programa, 
laimėjimai. Užsisakyti vietas 
galima adresu: 2735 W. 71 St., 
arba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti 

• Amerikos lietuvių radijas. 
Tad. Anatolijus Siutas — 

kiekviena sekmadienį 7 v r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-
847-4903, adresas 4459 S. 

Francisco, Chicago, IL 60632. : 

ŠVENTINIAI ĮVYKIAI 
MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ PARAPIJOJE 

Skaitant laikraščių aprašy
mus apie lietuvių baž
nyčių uždarymus, darosi 

nejauku, nes nežinia, kada tai 
gali paliesti Čikagoje ir apy
linkėse esančias bažnyčias. 
Norint jas išlaikyti, reikia jas 
lankyti ir remti. 

Marąuette Parko Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia yra laiminga, kad dar 
yra kunigų, kurie nori joje 
dirbti. Tai vienintelė bažnyčia, 
savo grožiu ir dydžiu primenan
ti senovės katedras, neveltui 
parapijiečiai ją vadina „Lietuvių 
katedra". 

Išėjus klebonui Jonui Ku-
zinskui į dalinę pensiją, atrodė, 
kad ši „Lietuvių katedra" liks be 
vadovo, nors vikaro pareigas 
eina Rimvydas Adomavičius, 
jaunas, visų mylimas ir gražia
balsis kunigas, atvykęs iš Lie
tuvos, bet pagal vyskupystės 
nuostatus negalįs eiti klebono 
pareigų. 

Kun. Antanas (Anthony) 
Markus, kadaise šioje parapijo
je ėjęs vikaro pareigas, kardino
lo Frances George buvo paskir
tas klebono pareigoms. Jo pris
tatymas įvyko šių metų rugsėjo 
25 dieną, dalyvaujant vyskupui 
Garcia Gustavo Siller, kuni
gams ir katalikiškai visuome
nei. 

Šv. Mišias atnašavo vysku
pas G. G. Siller, kun. A. Mar

kus, kun. J o n a s Kuzinskas , 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
diakonas Vitas Paškauskas ir 
keli svečiai kunigai. 

Šv. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muzikės J ū r a t ė s Grabl iaus-
kienės. Chorui dar talkino Mary 
Lynn Kikta (smuikas) ir Mary 
Terese Ramsden (gitara). Vys
kupas G. G. Siller pr is ta tė kun. 
Anthony Markus klebono pa
reigoms. Tuo pačiu metu buvo 
pristatyti parapijoje dirbantieji 
talkininkai. 

Pristatymo pamaldos buvo 
gražiai ir įspūdingai atliktos, 
dalyvaujant „Knights of Co-
lumbus", d id ingam parapijos 
chorui ir svečiams muzikams 
bei daugeliui tikinčiųjų net iš 
kitų parapijų, kurie galėjo susi
pažinti su visada besišypsančiu 
kun. Anthony Markus. 

Po pamaldų visi dalyviai 
buvo pakviesti į parapijos salę 
pabendrauti. Nieko nekainavu
sią gausią vakar ienę suruošė 
ponia Dore Gimbala iš Šv. 
Stevens parapi jos, esančios 
Tinley Park. Ja i talkino kun. A. 
Markaus gerbėjai. Dalyviai ga
lėjo asmeniškai pasikalbėti su 
naujuoju klebonu ir paaukoti 
parapijai. Pasirodė, kad nauja
sis klebonas yra labai nagiifgas 
ir nebijąs j uodo" darbo. 

Jo sumanumo dėka, Šiluvos 
Marija buvo ap reng ta lietu

viškais tautiniais rūbais. Kun. 
A. Markus y r a parašęs knygą 
apie Šiluvos Marijos apsireiš
kimus lietuvių ir anglų kal
bomis. J i s ta ip pat dalyvauja 
Lietuvos vyčių veikloje ir per šią 
organizaciją skleidžia žinias 
apie Šiluvoje XVI a. įvykusį 
Marijos pasirodymą. 

Vadovauti Šiluvos atlai
dams atvyko iš Lietuvos — 
Klaipėdos j aunas gražiabalsis 
kun. Algirdas Lukša. Klebonas 
kun. A. Markus, norėdamas iš
kilmingumo ir nepamiršti Lie
tuvos tradicijų, apvaikščiojimo 
metu nešė Šv. Sakramentą po 
„baldakimu", skambinant var
pais. Procesija prasidėjo nuo 
al toriaus ir, apsukusi ratą, 
giedodama giesmes su vėliavo
mis grįžo į bažnyčią. Procesijoje 
dalyvavo keliolika kunigų ir 
žmonės, kurie myli Mariją ir, 
kuriems tradicijos yra mielos 
širdžiai. 

Kun. A. Markaus pastangų 
dėka į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapiją buvo atvežta 
garsioji po Čikagos ir apylinkių 
parapijas „valkstančioji" didin
ga, 36 pėdų aukščio, Marijos 
s ta tula pavadinta „Millenium 
Maria". 

Kun. Algirdas Lukša, vado
vavęs Šiluvos atlaidams, prieš 
grįždamas į Lietuvą parapijie
čiams surengė koncertą parapi
jos salėje. J a m talkino Rimvy-

•;;;.•;/., : 

Balzeko muziejuje 

Claudia Rolando Katinas 
tapybos darbų paroda 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus maloniai kvie
čia į lietuvių kilmės 

dailininkės Claudia Alicia 
Rolando Katinas tapybos darbų 
parodą. 

Claudia gimė Buenos Aires, 
Argentinoje. Šiuo metu ji dėsto 
Compjelo Santiago Besso Meno 
mokykloje. Nuo 1983 metų 
dailininkė dalyvauja parodose 
Argentinoje ir JAV. Pastaruoju 
dešimtmečiu dailininkė dau
giausia dėmesio skiria tapybai 
ant sienų. Dailininkės kūri
niuose persipina mistiniai lie
tuviškos tautosakos ir Ameri
kos indėnų kultūros motyvai. 
Ypatingo žavesio paveikslams 
suteikia ryškios Pietų Ameri
kos spalvos. 

Parodos at idarymas vyks 
šeštadienį, spalio 16 d. 6 v.v. 

Atidaryme dalyvaus daili
ninkė, bus vaišės. 

Paroda veiks spalio 9-31 d. 

Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. 

Dėl platesnės informacijos 
skambinkite telefonu: 

773-582-6500. 

Ri ta J a n z 

das Adomavičius. Abudu kuni
gai turi gerus balsus ir dar 
būdami kunigų seminarijoje 
ruošdavo koncertus visuomenei. 

Reikia tikėtis, kad ši didin
ga ir graži, lietuvių aukomis 
pastatyta ir architekto Muloko 
suprojektuota „Lietuvių kate
dra" dar ilgai skelbs Čikagai ir 

tolimiems jos priemiesčiams, 
kad lietuviai myli savo Baž
nyčią, lietuviškas tradicijas ir 
Tėvynę Lietuvą. Prisidėkime 
prieš šios „katedros" išlaikymo, 
lankydami ją, remdami auko
mis. 

A n t a n a s Paužuol is , 

LIETUVOS DUKTERYS 
VĖL KVIEČIA 

Nauja pasaulinių įvykių 
banga nudažė ir mūsų visų 
gyvenimus nauja spalva, vis 
kitokiais reikalavimais, idėjo
mis. Įsikūrė daug reikalingų, o 
gal kartais tik madingų organi
zacijų, ypač šalpos, nes iš 
tėvynės ateina nesibaigiantys 
prašymai, iškilusių problemų 
sprendimų reikalavimai. O 
mūsų širdys dešimtmečiais sap
navusios tėvynės laukus, ir 
jaunystės ten praleistas dienas, 
atsivėrė plačiai ir besąlygiškai. 
Tik Lietuvos dukterys, nors jau 
gana pavargusios, įsisteigusios 
prieš 45 metus, atlikusios 
neįkainuojamą skaičių labdaros 
ir asmeninio pasiaukojimo 
darbų, nenukrypo nuo pagrin
dinių tikslų. Pagal įsteigėją 
kun. Gurecką, „dirbame be 
taisyklių", kai kitos organizaci
jos neturi tokios ar panašios 
programos, ir apima tik vieną 
šaką. sritį. Jų aruodai, atrodo, 
gana pilni, nes tai nauja, įdomu 
ir gražu. Ir tuo galime tik 
pasidžiaugti. Bet nepamirškime 
ir tų „senučių", kurios ateina 
pagalbon tiems, kurie nepri
klauso bet kokiai kategorijai, 
kurie drovisi prašyti pagalbos, 
kurie nors ir skurdžiausiai 
gyvena, yra savų apleisti, ar 
neturintys artimųjų. Juos 
reikia surasti, jiems parūpinti 
daktarą, priežiūrą ir jeigu 
reikia — skirti Burnelę pinigų. 
Nemažai ateina prašymų ir iš 
tėvynės, stengiamės kritiškiau

sius apsvarstyti, dažnai ištie
siame ir jiems ne tik vienkar
tinę, bet ir nuolatinės pagalbos 
ranką. Štai kur bėga Dukterys, 
nors joms pačioms kartais 
prireikia poilsio. Jų įstatuose 
įrašyti principai: paprastumo, 
garbingumo ir meilės, dar vis 
galioja, nors gal dėl to jos kiek 
nukenčia, per daug nesiskelb-
damos, lieka nežinomos, ne
svarbios. Atrodo, esame visi su
sitvarkę, apsidraudę savo se
natvę, bet, kaip sako, „neat
sisakyk lazdos ir terbos". Jau 
daug kas iš mūsų leidžia dienas 
prieglaudose, kur vienuma, kur 
viskas svetima ir nemalonu — 
ten skuba Dukterys atnešti do
vanelę, pasikalbėti, išklausyti. 
Ne kiekviena esame apdova
notos šituo sugebėjimu, bet 
toms, kurios atlieka šias 
pareigas, priklauso didelė padė
ka ir pagarba. Tad Dukterys 
prašo jų neužmiršti — ne jų. bet tų, 
kuriems jos suteikia tą pirmą 
..pagalbą" audringame gyvenimo 
vandenyne. 

Ir šiemet rengiamoje vaka
rienėje, kuri bus spalio 24 d. 
Jaunimo centre 3 vai. p.p., 
prašome visi dalyvauti, paremti 
tą darbą, tas pastangas, kurios 
yra „be taisyklių", todėl visiems 
prieinamos, atrandamos. Jų 
vardu Dukterys dėkoja visiems 
geradariams iki šiol rėmusiems, 
jų vardu ir kviečiame mūsų ir 
toliau nepamiršti. Tad iki malo
niausio pasimatymo' 

^DRAUGO" RĖMĖJAI 

Besibaigiant „Draugo" me
tinei prenumeratai , adminis
tracijos tarnautojos pasiunčia 
skaitytojui priminimą. Džiugu, 
kad ..Draugo" skaitytojai ne tik 
prašo tęsti „Draugo" siuntinė
jimą, bet dažnai prideda ir 
auką. Kiekviena auka nuošir
džiai vertinama, visiems mūsų 
dienraščio rėmėjams sakome 
širdingą ačiū' 

Po 50 dol. auką kartu su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė: 

A. Marijošius, Port Wa-
shington. NY; 

Joana Druktenis, Omaha, 
Ne; 

Dr. Jonas Šalna. Lemont, 
IL; 

Vytautas Bikulčius, Sun-
nyvale. CA; 

Viktoras Lapa t inskas , 
Seattle, WA; 

Kazvs Markus . Melrose 
Park . IL; 

Adele Bartys, Sun City, AZ; 
Stasė Pet ruša i t ienė , 

Racine. WI; 
. Angelė Karnienė , St. 

Petersburg. FL; 
A L . Čepulis , M.D., 

Vvilloughby Hills. OH; 
Dr Birute Kasakait is . Oak 

Lawn, IL; 
Elena Bradunai tė Aglins-

kienė, Kaneohe, Hawaii; 
Romanas A. Stropus. Lock-

port. IL; 
Asta ir Vytas Čuplinskai, 

Riverside, IL; 
E. ir K. Kriaučiūnas, Le

mont, IL; 
Maria Šeduikis, Chicago, 

IL; 
Roma Mastienė, Pinellas 

Park, FL; 
Gabriele Ročkus, Oak Park. 

IL; 
P. D Bielskus, Hinsdale, IL; 
A D. Pakalniškis, Naper-

ville. IL: 
Jonas Rajeris, Oak Lawn, 

IL 

Po 50 dol. auką. grąžindami 
..Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles, aukojo šie mūsų rėmė
jai: 

Dalia Šlenienė. Lemont, IL; 
Zita Zvirzdys, Lacey, WA; 
Antanas Januška, Milton, 

MA; 
Aldona Šmuikštienė. Chi

cago, IL; 
Nida M. Petronis, 

Willowbrook, IL; 
Ona Keraminienė, Rock-

ford, I L; 
Irena Kereliene. Palos Park. 

I L: 
Juozas Mikulis, Westches-

ter. I L; 

Paulius Gylys, Olvmpia, 
WA; 

Algirdas J . Jakučionis, 
New Bcrlin. WI; 

V. Radžius, Chicago, IL; 
Antanas Bajerčius, Miami 

Beach. FL; 
Gražina Gaycs, Chicago, IL; 
Sofija Jelionienė, Darien, 

IL; 
Jadvyga Plikšnys, South 

Boston. MA; 
Jonas Daugirdas. Burr 

Ridge. IL 

Visiems aukotojams esame 
nuoširdžiai dėkingi už dos
numą 

mailto:milda@triton.net
http://w~ww.bernardinai.lt

