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Seimui pateiktas svarstyti 101 
dokumento projektas 

Vilnius , spalio 2 d. (Elta) — 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis per šio Seimo 
darbą parengė ir pateikė par
lamentui svarstyti 101 įsta
tymų, nutarimų ir kitų teises 
aktų projektą. Iš Seime svars
tytų Seimo vadovo parengtų 
projektų buvo priimti 79, 
svarstymo laukia dar 20 pro
jektų. Tai nurodoma V. Lands
bergio parengtame leidinyje 
..Ataskaita rinkėjui". 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo vadovas jį 
pristatė žurnalistams. „Ata
skaitoje rinkėjui" yra pateikia
mi V. Landsbergio Seimui pa
teikti ir 'Seime priimti įstaty
mų projektai nuo 1996 metų 
lapkričio 25 iki 2000 metų bir
želio 30 dienos. Knygelėje pa
žymima, kad Seimo pirminin
kas pirmauja tarp Seimo na
rių pagal pateiktų įstatymų 
projektų skaičių. 

V. Landsbergis spaudos kon
ferencijoje sake. kad panašias 
a taskai tas jis yra matęs užsie
nio parlamentuose, todėl ma
tomas asmeninis Seimo nario 
indėlis įstatymų leidyboje. 

Leidinyje pateikiami įstaty
mai yra suskirstyti į keturias 
dalis: „Padėti žmogui ir teis
mui", „Jūsų sveikatai ir gero
vei apsaugoti"1, „Apginti Lietu
vos valstybę". „Kiti įstatymai: 
jaunimas, bankai" ir 1.1. 

Pasak V. Landsbergio, jo pa
teiktuose įstatymų projektuo
se buvo siekiama, kad būtų 
geriau apgintos žmonių teisės 

viau ir daugiau rasti teis ingu
mo. 

V. Landsbergis, komentuo
damas jo pasiūlytus dokumen
tus, pažymėjo, kad įvesta gali
mybė samdytis advokatą, nu
matant, kad jam bus apmokė
ta iš gautos žalos at lyginimo, 
praplėstos galimybes kreipt is 
į kasacinį teismą, suregul iuo
tas vaikų įvaikinimas, panai 
kintos buvusios į s ta tymų 
lengvatos kyšininkams. Pasak 
Seimo vadovo, užki rs tas ke
lias vilkinti bylų nagrinėjimą, 
įtvirtintas bylų medžiagos ir 
teismo nutarčių viešumas. 

V. Landsbergis, komentuo
damas „Ataskaitą rinkėjui", 
sake, kad jo siūlymu buvo su
griežtintos bausmės už nami
nės degtinės, narkotinių me
džiagų gaminimą ir plat inimą. 

V. Landsbergis yra pate ikęs 
dokumentų projektus, kuriuo
se akcentuojamas vals tybės 
tęstinumas, valstybės s ta tu
sas praeityje, šiandien ir atei
tyje. Kalbėdamas apie tai , V. 
Landsbergis paminėjo įstaty
mus, susijusius su ginkluoto 
pasipriešinimo dalyvių s ta tu
su Lietuvos valstybėje. Pasak 
jo, į baudžiamąjį kodeksą buvo 
sugrąžinta karo nus ikai t imų 
sąvoka. V. Landsbergis pami
nėjo ir SSRS okupacijos pada
rytos žalos kompensavimo įs
tatymą, buvusių KGB ir kitų 
saugumo struktūrų darbuo
tojų veiklos apribojimą 10 me
tų, krašto apsaugos sistemos 
finansavimo įstatymą ir ki tus 
dokumentus. teismuose, kad jie galėtų leng-

Rektoriai reikalauja darbais 
įrodyti paramą švietimui 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS; 
— Suprasdama sunkią vals
tybės finansų padėtį. Lietuvos 
aukštųjų mokyklų rektorių 
konferencija ragina politikus 
ne tik skelbti, kad aukštasis 
mokslas Lietuvoje yra pagrin
dinis tikslas, bet ir įgyven
dinti šiuos pareiškimus. 

Kaip pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė Rektorių 
konferencijos prezidentas Juo
zas Antanavičius, konferencija 
supranta sunkią valstybės fi
nansinę situaciją, tačiau „an-
tidemesys aukštajam mokslui 
per pastaruosius dvejus metus 
sugriovė viltį", kad mokslas iš 
tiesų yra valstybės svarbiau
sias tikslas. 

Skatindama politines parti
jas įsipareigoti didinti išlaidas 
mokslui ir studijoms, Rektorių 
konferencija pakvietė jas pasi
rašyti susitarimą. Jį rugsėjo 
viduryje pasirašė Algirdo Bra
zausko socialdemokratinė koa
licija, Lietuvos liberalų sąjun
ga. Lietuvos centro sąjunga, 
Nuosaikiųjų konservatorių są
junga. Naujoji sąjunga. 

Susitarimas įpareigoja siek
ti, kad valstybes skiriamos lė
šos mokslui ir studijoms būtų 
palaipsniui padidintos iki 1.3 
proc. bendrojo vidaus produk
to. Dokumente skelbiama, kad 
aukštojo mokslo studijos, mok
sliniai tyrimai ir informacines 
technologijos yra valstybes 
svarbiausias uždavinys, be ku
rio neįmanoma pažanga ir val
stybes ateitis. 

Pasak J. Antavičiaus. pagal 

* Kaip ir du kitus vasaros 
mėnes ius , taip ir rugpjūti. 
nedarbo lygis pamažu kilo. 
Per praėjusį mėnesį išaugęs 
0.2 proc.. rugsėjo 1 d. nedarbo 
lygis Lietuvoje sudarė 11.8 
procento. mm 

valstybės skiriamų lėšų vie
nam studentui apimtį Lietuva 
atsilieka nuo Europos Sąjun
gos valstybių 4-10 kar tų . Per 
pastaruosius dvejus metus lė
šos vienam studentui suma
žėjo beveik ketvirtadaliu — 
nuo 7,000 iki 5,400. ,,Už sep-
tyniskart mažesnę pinigų 
sumą mes turime paruošti to
kio pat lygio specialistą", sakė 
J. Antanavičius. 

Rektorių konferencijos at
stovai piktinosi vis mažėjan
čiu finansavimu aukštosioms 
mokykloms — 1998 m. iš biu
džeto buvo skirta 402.9 mln. 
litų, 1999 m. — 413.6 mln.. 
2000 m. — 334 mln. litų. Be 
to, aukštosios mokyklos iš val
stybės negauna visų pažadėtų 
lėšų. 

„Kas galėtų paneigti , kad 
tai yra prieš rinkimus daroma 
— dabar su mumis ats iskai to
ma šimtu procentų. Mes neži
nome, kaip bus metų gale, a r 
tas 100 procentų nėra 'pasem
ta' iš lapkričio ir gruodžio mė
nesių", sakė J. Antanavičius. 

Sydney olimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojai — Lietuvos krepšininkai 
jimų įteikimo. 

L i e t u v o s krepš in inkams — 
o l i m p i n i ų žaidynių bronza 

S y d n e y , spalio 1 d. (Reu-
ters-BNS-Elta) — Lietuvos vy
rų krepšinio rinktinė trečią 
kartą iš eilės iškovojo olimpi
nių žaidynių bronzos meda
lius, sekmadienį rungtynėse 
dėl trečiosios vietos 89:71 
(51:35) nugalėjusi Australijos 
komandą. 

Iki šiol lietuviai bronzą pel
nė 1992 metais Barcelonoje ir 
1996 metais Atlantoje. Aust
ralijos krepšininkai, kurie 
olimpinėse žaidynėse dalyvavo 
dešimtą kartą, vėl liko be me
dalių. 

Rezultatyviausiai nugalėto
jų komandoje sekmadienį žai
dė Saulius Štombergas (28 
tšk.) ir Šarūnas Jasikevičius 
(22 tšk.). Likusius 39 taškus 
Lietuvos rinktinei pelnė: Min
daugas Timinskas (13), Ginta
ras Einikis (11), Darius Son
gaila (101. Tomas Masiulis ir 
Darius Maskoliūnas (po 2>, 
Ramūnas Šiškauskas (1). 

Olimpinėse žaidynėse krep
šinio rinktinė sužaidė aštuo
nerias rungtynes, iš kurių lai
mėjo penkerias. Nugalėta 
Prancūzija 81:63, Kinija 
82:66, Naujoji Zelandija 85:75, 
Jugoslavija 76:63 ir Australija 
89:71, s ta r te buvo pralaimėta 
Italijai 48:50. o vėliau dukar t 
JAV rinktinei 76:85 ir 83:85. 

Rezultatyviausias Lietuvos 
rinktinėje buvo Šarūnas Jasi
kevičius, kuris per aštuone
rias rungtynes žaidė 228 min. 
ir pelnė 112 taškų. Antras pa
gal rezultatyvumą — Saulius 
Štombergas (vid. 11.6 tšk.), o 
trečias — Gintaras Einikis 
(10.4). 

Vert indamas Lietuvos 
krepšininkų žaidimą olimpia
doje, vyr. t rener is Jonas Kaz
lauskas neabejodamas teigė, 

kad didžiausias mūsiškių ko
ziris buvo gynyba. „Mes neblo
gai gynėmės visose rungty
nėse, tai liudija ir statistiniai 
duomenys, o juk reikia atsi
žvelgti į tai , kad dukar t 
žaidėme su čempionais ameri
kiečiais. Tačiau jie įmetė 
mums tik po 85 taškus", sakė 
jis. 

Paprašytas paminėti konk
rečių žaidėjų nuopelnus, tre
neris teigė, kac visi stengėsi 
rungtyniauti r^gal savo gali
mybes, nors ne visiems viskas 
sekėsi. Didžiausiu atradimu 
treneris vadino galingą G. Ei
nikio žaidimą, taip pat išskyrė 
geriau nei laukta sužaidusius 
krašto puolėjus D. Songailą ir 
T. Masiulį. 

Klausiamas, ar jau žino, ko
kią komandą treniruos nauja
jame sezone, jis vengė atsaky
mo: „Geriau kalbėkime apie 
rinktinę". 

Lietuvos krepšininkai, atsi
imdami apdovanojimus, pade
monstravo vieningumą ir pa
garbą žiūrovams. Sustoję ties 
trečiuoju apdovanojimų paky
los laipteliu, mūsiškiai per pe
čius susikibo rankomis ir ar-

— ir rinktinės vadovai po apdovano-
EPA-Elta nuotr. 

trodė tarsi tvirta tamsiai ža
lia siena. Užlipę ant pakylos, 
lietuviai keletą kartų stilingai 
nusilenkė žiūrovams ir pelnė 
dideles jų simpatijas. 

Pirmiausiai medaliai buvo 
įteikti čempionei JAV rinkti
nei ir antrąją vietą užėmusiai 
Prancūzijos komandai. Lietu
viams apdovanojimus užkabi
no Tarptautinio olimpinio ko
miteto (IOC) narys, amerikie
tis James Easton. Tribūnose 
vis girdėjosi šūksniai: „Lie
tuva, Lietuva", kurie vienu 
metu peraugo į skandavimą. 

Prieš įteikiant apdovanoji
mus, buvo paskelbta kiekvie
no krepšininko pavardė, o iš 
mūsiškių didžiausių plojimų 
susilaukė pirmuoju paminėtas 
Šarūnas Jasikevičius. 

Ir rinktinės vadovai, ir tre
neriai pabrėžė, kad šioje olim
piadoje rinktinės vidaus kli
matas yra žymiai geresnis nei 
Barcelonoje a r Atlantoje. 

Apdovanojimo ceremonija, 
vykusi po finalo rungtynių, 
prasidėjo maždaug pusva
landžiu vėliau negu planuota 
— visi laukė ilgokai rūbinėje 
užtrukusių amerikiečių. Ne
kantrūs žiūrovai ėmė švilpti, 
kai buvo pasiūlyta didžiu
liame ekrane dar kartą pasi
žiūrėti varžybų fragmentų. 

Kaune siautėjo krepšinio 
aistruoliai 

JAV LB XVI Tarybos sesijoje: t iš kaires* dr. Vytautas Bieliauskas, kandidato 
i JAV prezidentus Al Gore rinkinių štabo atstovas N'icholas Rey, naujai iš
rinktas JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasvs -Sakalauskas 

Kaunas, spalio 2 d. (BNS) 
— Kaune policijos pareigūnai 
sekmadienį sulaikė 13 jaunuo
lių, kurie, švęsdami Lietuvos 
krepšinio rinktinės iškovotus 
olimpiadoje bronzos medalius, 
daužė parduotuvių vitrinas ir 
niokojo miestą. 

Dėl. krepšinio aistruolių pa
darytų nuostolių į policiją 
kreipėsi 20-ties bendrovių at
stovai. Pareigūnai tikisi su
laukti ir daugiau pretenzijų. 
Pirminiais duomenimis, šėlu
sių aistruolių padaryti nuos
toliai siekia 23,000 litų. Par
duotuvėje „Skalsa" išdaužta 
net 10 langų. 

Dėi šio įvykio Centro polici
jos komisariate iškelta bau
džiamoji byla. 

Pirminiais tyrimo duomeni
mis, daugelis siautėjusių jau
nuolių krepšinio rungtynes 
stebėjo per televiziją Vienybes 
aikštėje įrengtoje palapinėje. 
Pasak miesto vyriausiojo poli
cijos (VPK) komisaro pavaduo
tojo Algirdo Kaminsko, bend
rove „Combo" leidimą pre
kiauti alumi palapinėje turėjo 
tik iki 11 vai. vakaro, tačiau 
prekiavo kur kas ilgiau. 

Sekmadienio rytą Kaune bu
dėjo sustiprintos policijos pa

jėgos — 60 policininkų ir 30 
Vidaus reikalų ministerijos I 
pulko karių. „Tačiau tų pajė
gų nepakako, reikėjo blaškyti 
minios srautus bei budėti prie 
parduotuvių, kuriose buvo iš
daužtos vitrinos", sakė komi
saras A. Kaminskas. Taip pat 
dalis pareigūnų stabdė auto
mobilių judėjimą į Kauno 
centrą. 

„Tai priminė sirgalių siautė
jimą 'Žalgiriui' tapus Euroly-
gos nugalėtoju, bet šį kartą 
padaryti didesni nuostoliai 
miestui ir bendrovėms", teigė 
komisaras A. Kaminskas. 

* Ankstyvą sekmadienio 
ryta JAV ambasados Vilniuje 
apsaugos darbuotojui paskam
bino Ž. A. (gimęs 1978 m.) ir 
pranešė, kad jam telefonu ne-
prisistatęs vyras rusiškai pa
sakė, kad 8-10 vai. gali įvykti 
sprogimas a r kitoks nelaimin
gas atsit ikimas JAV ambasa
doje. Apie įvykį sužinoję Vy
riausiojo policijos komisariato 
vadovai nutarė iškviesti grei
tojo reagavimo rinktinės 
„Aras" išminuotojus ir specia
liąsias tarnybas. Nei sprog
mens, nei įtartino daikto ne
rasta. BNS, 

SYDNEY 
OLIMPIADOJE 

(Informacija surinkta, remiantis Reuters, dpa, AP, EPA, BNS, Elta. Interfa* 
tiaią agentūrų pranešimais;. 

* Sydney sekmadienį 
t r i ukšmingu u ž d a r y m u bai
gėsi Olimpines žaidynės, kurių 
paskutinėmis minutėmis tamsų 
dangų virš Australijos stadiono 
nušvietė bombonešio „ F - l l l " 
paskleista liepsnos pašvaistė. 
Maždaug 110,000 žiūrovų ir 
tūkstančiai sportininkų, susi
rinkusių į uždarymo iškilmes, 
galėjo stebėti vieną iš įspūdin
giausių olimpiados uždarymo 
reginių. Skambant dainos „Lo-
ve in the Air" ritmams ir šokant 
švytinčiais kostiumais apsiren
gusiems pramoginių šokių šokė
jams, pačiame stadiono centre 
mojuojantys atsisveikinimui 
sportininkai susijungė į gyvą 
pulsuojantį žiedą. 17-dienų tru
kusius geriausių pasaulio spor
tininkų geriausius pasirodymus 
apvainikavo virš stadiono pra-
skridę lėktuvai. Susirinkusių 
žiūrovų minia gėrėjosi sėkmin
giausiomis kada nors vykusio
mis ohmpinėmis žaidynėmis. 

* „Aš su pasididžiavimu ir 
džiugesiu pranešu, kad jūs 
dalyvavote geriausiose pasaulio 
olimpinėse žaidynėse", uždary
me sakė olimpinių žaidynių pre
zidentas Juan Antonio Sama-
ranch dėl sporto pamišusiems 
australams, kurie aiškiai di
džiavosi savo pasiekimais. Jis 
jau 20 metų vadovauja Tarptau
tiniam Olimpiniam komitetui 
(TOK) ir ketina pasitraukti ki
tais metais, todėl Sydney žai
dynės jam yra paskutinės. 
„Jums, visiems Sydney ir Aust
ralijos žmonėms, mes sakome 
— tai buvo jūsų žaidynės", sakė 
J. A. Samaranch, kuriam olim
piadą aptemdė asmeninė netek
tis, kai Ispanijoje mirė jo žmo
na. 

* Vyrų dviračių atskiro 
starto lenktynėse šeštadienį 
abiem Lietuvos dviratinin
kams į pirmąjį dvidešimtuką 
patekti nepavyko — Raimondas 
Rumšas užėmė 23-iąją vietą, o 
Artūras Kasputis liko 25-tas 
tarp 38 startavusiųjų. Čempio
nu tapo rusas Viačeslav Jeki-
mov, sidabras atiteko grupinių 
lenktynių čempionui vokiečiui 
Jan Ullrich. 

* Moterų dviračių atskiro 
starto lenktynėse Lietuvos 
dviratininkėms nepavyko pa
tekti tarp prizininkių — Diana 
Žiliūtė užėmė 9-tąją vietą, o 
Edita Pučinskaitė liko 10-ta. 
Čempione tapo olandė Leontien 
Zijlaard, antrąją vietą netikėtai 
užėmė amerikietė Mari Holden. 
kuri yra tik 35-ta pasaulio dvi
ratininkių populiarumo sąraše. 
Bronza atiteko prancūzei vete
ranei Jeannie Longo-Ciprelli 

* Sekmadieni Lietuvos 
krepšininkams iškovojus 
olimpinių žaidynių bronzą, Lie
tuva tarp 80 medalius olimpia
doje pelnius-.ų valstybių koman
dinėje įskaitoje užėmė garbingą 
33-ią vietą — 2 aukso ir 3 bron
zos medaliai. Latvijos olimpie
čiai, iškovoję po vieną aukso, si
dabro ir bronzos medalius, liko 
42-oje vietoje, o Estija (1 aukso 
ir 2 bronzos) — užėmė 46-ąją 
vietą. 

* Sydney olimpiniame 
kaimelyje pasiektas savotiš
kas valgymo rekordas: olimpie
čiai čia ..prarijo" 225,000 mėsai-
nių, 111.000 porcijų bulvyčių, 
450,000 porcijų vištienos gaba
liukų ir 50,000 porcijų obuolių 
pyrago. 

* Lietuvos penkiakovinin-
kui Andrejui Zadneprovs-
kiui, šeštadienį olimpinėse žai
dynėse užėmusiam 7-tąją vietą, 
geriau pasirodyti sutrukdė psi
chologinės ištvermės stoka. 
Anksti atvykęs į Sydney, sporti
ninkas nuolat treniravosi ir vis 
galvojo apie būsimas varžybas, 
todėl pirmojoje rungtyje — šau
dyme — pasirodė žemiau savo 
galimybių ir jau neturėjo vilčių 
tapti prizininku. „Paskutines 
dienas prieš varžybas jau tie
siog 'budėjau' — naktimis nega
lėjau užmigti, prabusdavau kas 
porą valandų", po finišo pasako
jo A. Zadneprovskis. Jo treneris 
sakė, kad sportininkas „perde
gė" ilgai laukdamas varžybų: 
„Jam. tiesiog pasidarė svarbu 
tik viena — kuo greičiau star
tuoti, nesvarbu — kaip". 

* Tarptautinė baidarių ir 
kanojų irklavimo federacija 
sekmadienį buvo rimtai-suneri
musi, jog gali neįvykti olimpi
nių žaidynių finaliniai plauki
mai. Dėl smarkaus vėjo (56 km/ 
h) finaliniai plaukimai buvo nu
kelti 6 valandomis. Pirmajame 
plaukime dalyvavo ir Lietuvos 
irkluotojas Alvydas Duonėla. 
500 m vienviete baidare nu
plaukęs per 2 minutes 4.59 
sek., A. Duonėla užėmė 7-tą vie
tą, nugalėtojui finiše pralaimė
jęs 6.75 sekundes. Auksą iško
vojo norvegas Knut Holmann. 

* „Aukso misija įvykdyta 
neįtikinamai. Aukso medalis 
laimėtas, per grupės, pusfinalio 
ir finalo rungtynes prarandant 
paslaptingąją aurą. Rungtynių 
eiga verčia galvoti, kad galbūt 
baigiasi jų absoliutaus vyravi
mo era". Taip užsienio naujienų 
agentūros dpa ir Reuters sek
madienį įvertino JAV rinktinės 
pasirodymą vyrų krepšinio tur
nyre. Sekmadienį finale nuga
lėję prancūzus, amerikiečiai iš
kovojo 12-ąją olimpinę pergalę, 
tačiau nesugebėjo deramai žen
gti savo garsiųjų pirmtakų, bliz
gėjusių Barcelonos ir Atlantos 
žaidynėse, pėdomis. Nuo Barce
lonos laikų mažiausias ameri
kiečių pranašumas rungtynių 
pabaigoje būdavo 22 taškai. 
1992 m. jie triuškindavo prieši
ninkus vidutiniškai 43.8, o 1996 
m. — 32.3 taško. Tačiau Sydney 
vadinamoji „Dream Team III" 
paskutines ketverias rungtynes 
baigė mažesniu negu 15 taškų 
skirtumu ir jos vos neparklupdė 
bronzą laimėję Lietuvos krepši
ninkai. Kaip rašo dpa. pusfina
lio susitikime su lietuviais, 
amerikiečių pergale kabojo ant 
plauko: visas jų viltis galėjo su
žlugdyti vienintelis taiklus žai
dėjo Šarūno Jasikevičiaus tri
taškis metimas 

* Bokso turnyre amerikie
čių atletai neiškovojo nei vie
no aukso medalio. To nėra buvę 
nuo 1948 metų. Paskutinė jų 
viltis Ričardo VVilliams sekma
dieni svorio kategorijoje iki 63.5 
kilogramo mirtingoje finalinėje 
kovoje 27-20 pralaimėjo Macha-
madkadyz Abdulajev iš Uzbe
kistano. Tai yra pirmasis L'zbe-
kistano kaip nepriklausomos 
valstybes aukso medalis olim
pinėse bokso varžybose 
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SU OPTIMIZMU ŽIŪRIU I 
ATEITĮ 

Balzeko Lietuvių kul tūros muziejus šiemet „Metu 
žmogaus" žymenį paskyrė dr. Antanui Razmai. Žymens 
įteikimo iškilmės ir pokylis vyks šeštadienį, spalio 7 d., 
muziejaus „Gintaro" salėje. Dr. A. Razma maloniai suti
ko atsakyti į keletą klausimų. 

Gerb. Daktare, vienas ak
torius, gavęs žymenį už sa
vo rolę filme, taip išsireiš
kė: kiekvienas žymuo yra 
kaip pirmasis pabučiavi
mas — nepakar to jamas. 
Kadangi J ū s esate gavęs 
įvairių žymenų ir ordinų, 
ar į kiekvieną t a ip pat 
žvelgiate su panaš iu 
džiaugsmu? 

— Pirmiausiai dėl pabučia
vimo: pirmasis tikrai nepa
kartojamas ir pasilieka pir
muoju, bet dėl jo kokybės... 
Nors visą gyvenimą dirbau iš 
idėjos, tačiau kiekvienas gau
tas žymuo yra brangus, nes 
užtikrina, kad pastangos yra 
vertingos, o ypač jaunystėje 
skatina toliau ir daugiau dirb
ti. 

— Maloniai p rašome pa
minėti keletą žymenų, ku
riuos esate gavęs p e r pas
taruosius dešimt metų. 

— 1995 m. apdovanotas 
„Ellis Island Medai of Ho-
nor", kaip Amerikos pilietis, 
pasižymėjęs savo profesijoje 
bei etninėje — lietuvių veik
loje. New Yorke vykusios iš
kilmės buvo tikrai įspūdingos 
ir didingos. Tuo žymeniu bu
vo apdovanoti keli JAV prezi
dentai, generolai, aktoriai ir 
kitų įvairių profesijų ameri
kiečiai, įskaitant ir mažą 
skaičių lietuvių. 

1996 m. Vytauto Didžiojo 
universitetas suteikė sociolo
gijos garbės doktoratą už Lie
tuvių fondo įsteigimą ir visuo
meninę veiklą. Šis įvertini
mas laisvos Lietuvos akade
minėje aplinkoje buvo labai 
jaudinantis. 

1998 m. Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus suteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino tre
čiojo laipsnio ordiną. 

Anksčiau buvau apdovano
tas keletos organizacijų įvai
riais žymenimis. 

— Jūsų pavardė labiau
siai siejama su Lietuvių 
fondu — esate la ikomas 
LF tėvu, steigėju, puose
lėtoju. Ar pasitvirt ino J ū s ų 
viltys, kuriomis vadovavo
tės Lietuvių fondo „kūdi
kystės" metais? 

— Buvo svajota sutelkti vie
ną milijoną kapitalo, o šiemet 
turim šią sumą paramai skirs
tyti, turim suaukoto kapitalo 
per 10.5 milijono, o. pridėjus 
investavimo „capital gains" 4 
mln. dol., žemės ūkį, namą 
Berlyne, Lietuvių fondas turi 
per 15 mln. dol. Paskirstytas 
pelnas plius 1.15 mln. dol. 
kapitalo, dovanoto Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, su
daro lietuvybės darbams pa
ramą arti 9 mln. dolerių. Tai
gi, galiu trumpai atsakyti į 
Jūsų klausimą — taip! Ir dar 
kartą taip! 

— Kaip gimė Lietuvių 
fondo idėja? 

— 1952 m., atvykęs į Ameri
ką, pradėjau medicinos prak
tiką Wilmington-Joliet apylin
kėje, 50-70 mylių nuo Čikagos 
— Marąuette Parko lietuviš
kos veiklos centro. Vokietijoje 
kaip studentas jau buvau ak
tyvus lietuviškoje veikloje, 
bet dabar, gyvendamas toli 
(greitkelių nebuvo) nuo Čika
gos ir turėdamas didelę medi
cinos praktiką, atrodė, kad 
reikės baigti lietuvišką veiklą. 
Bet, skaitant apie didžiuosius 
Amerikos fondus (Rockefeller, 
Ford ir kt.), kurie išlaiko įvai
rias mokyklas, universitetus, 
organizacijas ir t.t., gimė min
tis, kad ir lietuviai galėtų su
organizuoti milijoninį fondą 
lietuviškiems reikalams. Tikė
jaus, kad kiti, kaip ir aš, ne
galėdami kitaip įsijungti į lie
tuvišką veiklą, aukos tokiam 
fondui ir tokiu būdu aktyviai 
dalyvaus lietuvybės išlaikyme 
išeivijoje. Parašiau straipsnį 
„Milijono dolerių fondas lietu
viškiems reikalams ir to fondo 
parlamentas'', kuris 1960 m. 
gruodžio 8 d. buvo išspaus
dintas „Drauge". Idėja buvo 
nenauja, bet nuo tada pra
sidėjo net audringos diskusi
jos, svarstybos ir fondo kon
kretus fizinis steigimą darbas. 
Žiniasklaidos, gabių organiza
torių, nuoširdžių aukotojų dė
ka Lietuvių fondas pasiekė 
tokius laimėjimus, apie ku
riuos LF pradininkai net ne
sapnavo. 

— Kar t a s n u o kar to kyla 
užuominos, kad Lietuvių 
fondo kapi ta las turėtų bū
ti pervedamas Lietuvai, 
nes j uk tam LF buvo su
kur tas . Kam, J ū s ų nuomo
ne, š iandien labiau reika
linga Lietuvių fondo para
ma: l ietuviškoms organiza
cijoms ir institucijoms 
Amerikoje, jaunuol ių sti
pendijoms, a r tiesiog Lietu
vai? 

— Lietuvių fondas buvo su
kurtas ne auginti kapitalą 
Lietuvai, bet remti lietuvy
bės išlaikymą išeivijoje. Lietu
vių fondo kapitalas gali būti 
atiduotas Lietuvai tik fondo 
likividavimo atveju ir tai ne 
visas, nes specialių fondų LF 
ribose steigėjai turi savo nu
rodymus. Be to, Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo lai
kotarpyje vienas mln. dol. LF 
kapitalo (tiek, kiek buvo sva
jota pradžioje sutelkti) buvo 
dovanotas Lietuvai ir nariai 
buvo atsiklausti, ar norėtų 
daugiau skirti, bet pasisakė 
už ir buvo išmokėta tik 
150,000 dol. Jei dabar ir būtų 
visas Lietuvių fondo kapitalas 
atiduotas Lietuvai, tai būtų 
tik lašas kibire, o kur butų 
išeivijos lietuviška veikla, stu-

1996 m. birželio 18 d. Vytauto Didžiojo un-te Kaune dr. Antanui Razmai buvo įteiktos Garbes daktaro regalijos. 
Iš kaires: VDU rektorius prof. Bronius Vaškelis, Ale Razmienė, dr. A. Razma, buvęs VDU rektorius prof. Algir
das Avižienis. 

dijuojantis jaunimas (kuris 
yra ir išeivijos, ir Lietuvos 
ateitis), ir net pačios Lietuvos 
ypatingi švietimo ir kultūros 
projektai. 

— Kodėl M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus iki šiol ne
pasinaudojo Lietuvių fon
do skirtąja parama ir neat
liko svarbių remontų, kad 
Čiurlionio kūriniai nenu
kentėtų nuo net inkamų pa
talpų sąlygų? 

— Nesuprantama ir Lietu
vių fondo vadovybei. Tiesa, 
kai iš LF dovanoto milijono 
Lietuvai buvo paskirta 
300,000 dol. M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui, jo vadovybė 
tik planavo įvesti klimatinę ir 
saugumo sistemą. Daugiau 
įsigilinę į problemas, jie tikė
josi gauti dar papildomai vie
ną milijoną ar daugiau iš Lie
tuvos vyriausybės viso muzie
jaus pastato modernizavimui 
bei atnaujinimui. Bet vyriau
sybės pažadai iki šiol yra tik 
pažadai. Lietuvių fondo vado
vybė ragina muziejaus vado
vus nors pastato stogą sutvar
kyti, kad nevarvėtų vanduo. 
Iki šiol iš paskirtos Lietuvių 
fondo sumos planų įgyven
dinimui išleista tik 50,000 
dol. Taigi, laukiam... 

— Kas yra J u s sutikęs, 
stebisi Jū sų jauna tv i ška 
energija ir entuziast inga 
pažiūra į gyvenimą. Kokia 
svarbiausioji to priežast is? 

— Mano žemaitė mama įdie
gė krikščionišką pasaulėžiū
rą, Lietuvoje gimnazija — 
meilę didingai tautos praei
čiai, išeivijoje tėvynės nostal
gija ugdė pastangas užauginti 
lietuviškai susipratusius vai
kus. Dabar, tariantis su vai
kais apie lietuvybės išlaikymo 
šiuolaikinius darbus, lietuviš
kai pasikalbėjus su anūkė
liais, stebint Lemonte kasmet 
augančią lituanistinę mokyk
lą ir įvairias kitas lietuviškas 
apraiškas, rodos, atjaunėju, 
norisi daugiau padėti, dirbti, 
siekti. Galiu pasidžiaugti, kad 
turiu gan gerą sveikatą, ku
rios palaikymui nemažai spor
tuoju — plaukiu ir vaikščio
ju, ir manau, svarbiausia, kad 
su optimizmu žiūriu į ateitį. 

— Ačiū už malonų pokal
bį. 

Kalbėjosi 
Danutė Bindokienė 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIMO LIGOS PAVOJINGUMAS (I) 

JONAS ADOMAVIČnjS, M.D. 
Vilniaus universitete dir

banti profesore, sirgusi Limo 
liga, prašė parašyti apie tą 
ligą, kuria negaluoja daug lie
tuvių. Ne kitaip yra ir čia, 
Amerikoje. Čia tokių ligonių 
priskaičiuojama iki 2 milijonų, 
daug nėra užregistruotų vie
šose įstaigose. Per paskutinius 
tuziną metų tokių ligonių 
skaičius pagausėjo 30 kartų. 

Erkių įkandimo ligos, įskai
tant dažnus nenaudėlius, kaip 
bakterijos, virusai, parazitai ir 
spirochetų sukeliama Limo li
ga, užima žmonių mėgstamas 
vietas. Pasidarė nesaugu nor
maliai gyventi lauke. Laukai, 
kiemai, miškai, kalnai, vasar
vietės ir upių-ežerų pakran
tės, kurias visi mėgstame, 
tapo „užminuotos" nenaudė
lių, kurie vargina ir net mari
na žmones. Daugiau negu pu
sę beveik nematomų erkių už
krėstų vietų retai kada mini 
žiniasklaida. Mat, niekas ne
nori nusigąsti be reikalo; nie
kas nenori nužeminti nuosa
vybės vertės ar netekti vasar
vietės pajamų. Todėl mažai 
kas mini pavojų, besislepiantį 
krūme. 

Gydytojai daugiau domisi 
žmonių apsauga nuo to vargo, 
bet, kariškai galvojant, dar 
svarbesnis yra sunaikinimas 
visa jėga — reikšmingas prie
šas turi būti nušluotas nuo 
žemės paviršiaus. 

Svarbus yra ginklų pasirin
kimas. Kai dabar generolai 
išleidžia milijardus žaliukų 
krašto apsaugai nuo priešų, 
lygiai svarbu susilaukti ir 
priešerkinių generolų, kurie 
yra nemažiau svarbūs. 

Kovą su erkėmis galima lai-

kontroliniais) nurodo, kad pa
kartotinas gydymas antibioti
kais į veną yra naudingas net 
ir tiems, kurie anksčiau buvo 
standartiškai gydomi antibio
tikais į veną per 4-16 savaičių. 

Sergant toks pakartotinas 
gydymas į veną reikalingas 
dėl Limo ligos sukelto encefa
lito, nes tyrimai nurodo, kad 
labai pagerėja apyvokos paži
nimas, energija, mažėja 
skausmas, taisosi kūno socia
linis ir emocinis veiklumas. 

Limo ligos sindromas apta
riamas pagal likusius po gydy
mo negerumus, kurie tęsiasi 
dar 6 mėnesius. Labai svarbu 
tučtuojau pradėti gydymą, er
kei įkandus, kol dar vietoje 
laikosi užkrėtimas. O kai liga 
išsiplečia po visą kūną, ar kai 
diagnozė ir gydymas vėluoja
mas, tada gali atsirasti sun
kūs nerviniai ir psichiniai ne
gerumai, kurie lieka, gydymą 
užbaigus. 

Kadangi dar yra kontrover
sija apie tinkamą gydymą ir 
Limo ligos ryšį su pakitimu 
apyvokos pajėgumo, miego ir 
psichiniais negalavimais, at
likti tyrimai tuo reikalu ir 
prieita išvados, kad nusiskun
dimų sumažinimui yra svar
bus gyvenimo kokybės pa
gerinimas. 

Dabar po Limo ligos sindro
mo būdingas lengvas ar vidu
tinis smegenų neveiklumas 
(encephalophaty) kartu su dė
mesio ir žodinės atminties trū
kumu. Tie negerumai nesais
tomi su nusiminimu — depre
sija. 

Limo liga gali sukelti neuro-
psichinius negerumus, kurie 
palika net ir po standartinio 

meti, jei suorganizuojamos gydymo antibiotikais. Tokie 
daugiariopos stipriausios jė- negerumai gali būti vietiniai 

ISkilmes Vytauto Didžiojo un-te Kaune ' 1996 06.18!. įteikiant dr A Razmai (. nbes daktaro regalijas Iš kaires 
rektorius Bromu.- V iškelis. prorektorius Povilas Zakarevičius, dr A Razma, prorektorius Vytautas Kaminskas 

gos, nenorint, kad amerikiečių 
generacija nusilptų kūnu ir 
protu dėl chroniškos Limo li
gos, sukeliamos Babesiosis, 
Ehrilchiosis bei kitų erkių. 
Sukeliamoms vietinėms, jau 
ne egzotinėms, negerovėms 
reikia naujo kovos būdo erkių 
išnaikinimui. 

Kareiviškai elgiantis, reikia 
išnaikinti erkių lizdus, kas 
yra stirnos (deer) ir pelės. Rei
kia, kad mediciniškos galvos 
pripažintų nepaprastos svar
bos erkių sukeltą pavietrę. Tai 
tikras karas, \ kurį dabar dar 
nekreipia reikiamą dėmesį 
Vašingtonas bei Ligų kontro
lės ir apsaugos centrai. O rei
kia kreipti dėmesį į Limo ligą, 
nes ji sirgd.na daugelį organų 
kūne, sukeldama negerumus 
odoje. raumenyse-kauluosc, 
lyties organuose, šlapinimo ta
kuose, kf'oenyse. inkstuose. 
plaučiuose, širdyje, kraujagys
lėse bei akyse. 

Vienas rr.ediciniškas prane
šimas nurodo, kad Limo ligą 
sukelianti spirocheta 'Borre-
ha burgdurferi > rasta vaikų 
skrandyje, plonose ir storojoje 
žarnose. 

Tyrimai dar nepalyginti su 

ar pasklidę po kūną. 
Amerikoje Limo liga yra 

dažniausia Vector-borne už
krečiamoji liga, kurią sukelia 
spirocheta (Borrelia burgdor-
feri). 

Infekcija gali sukelti stai
gius ar pusiau staigius (dienų-
savaičių) ir chroniškus (mėne
sių, metų ar dešimtmečių) iš 
pasalų išpuolius, daugelį or
ganų paliečiančius reiškinius 
ir nusiskundimus. Dažniau
siai skundži imasi raumeni-
mis-kaulais, odos, nervų, psi
chikos ir širdies negerumais. 

Nerviniai-psichiniai negeru
mai gali atsirasti net pas 40 
proc. pacientų netrukus po 
užsikrėtimo. 

Nerviniai negerumai gali 
apimti veido nervo paralyžių 
(Bell's palšy), aštrų meningi
tą, aštrų encefalitą, sutrikdyti 
judėjimo ir jutimo nervus. 
Centrines nervų sistemos neu-
ropsichinj susirgimą nurodo 
silpna atmintis, sutrikęs dė
mesys, lėtas veiklumas, bai
mingumas, nusiminimas, pa
ranoja ir staigūs nuotaikos 
svyravimai. 

Ne visų Limo liga sergan
čiųjų kraujo tyrimas yra tei-
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giamas. Reikia objektyvių 
priemonių diagnozavimui, 
pvz., nervinis-psichologinis ty
rimas ir MR imaging Limo li
goje esti teigiamas (nurodo ne 
smegenų žievės įvairius nege
rumus) 10-40 proc. Traukulių 
priepuoliai esti kartais vėly
vos neuropsichinės Limo ligos 
pasireiškimas. 

Limo liga gali sukelti nege
rumus, panašius į „multiple 
sclerosis" sukeliamus. Jie iš
nyksta, gydant Limo ligą. 

Laboratoriniai tyrimai gali 
padėti atskirti neuroborrelio-
sis ir erkės sukeltą encefalitą. 

Triušiui suleidus gyvas B. 
burgdorferi, gaunami skiepai. 
Pasyvūs skiepai su tokiu triu
šio imuniniu serumu apsaugo 
triušį nuo Limo ligos užsikrė
timo pasekmių, pvz., erythema 
migrans. 

Limo ligos diagnozė dėl to
kios spirochetos reikalauja tei
giamo serologinio tyrimo, kas 
dažnai yra neigiamas ir suke
lia galvosūkį gydytojui. Pakai
talas yra limfocitų proliferaci
ja ir antigeno susekimas. Tie 
du tyrimai turi neigiamumus: 
nėra standartizacijos ir men
kas jautrumas bei specifiš
kumas. Limo liga susekama, 
ištyrus ligonio monocitus 
kraujyje ir juose susekus B. 
burgdorferi. Su nebūdingu nu
siminimu pacientai gali sirgti 
Limo liga, kuri gali sukelti 
psichinius negerumus. 

Pasiskaityti: „Journal of Spi-
rochetal and Tick-borne Di-
seases", Fall/Winter 1999, Vo-
lume 6, Spring/Summer 2000, 
Volume 7. Sėkmės 

PASHIAŠYTI PmMIEJI 
SUTIKIMAI DĖL 

ORGANŲ DONORYSTĖS 

Rugpjūčio 31. d. Nacionalinio 
organų transplantacijos biuro 
iniciatyva, Vilniaus universi
teto ligoninės Santariškių kli
nikose buvo pasirašyti pirmie
ji naujo pavyzdžio sutikimai 
dėl organų donorystės. Orga
nus po mirties transplantaci
jai atiduoti nusprendusio žmo
gaus valios nebegali keisti net 
artimiausi žmonės; nes suti
kimas prilygsta testamentui. 

Šiuo metu Lietuvoje per 500 
žmonių laukia įvairių organų 
— inkstų, ragenos, kaulų čiul
pų, kepenų, širdies — trans
plantacijos. Naujo pavyzdžio 
sutikimus pirmieji pasirašė 
Seimo sveikatos komiteto na
riai, žurnalistai, medikai, tarp 
jų ir mons. Kazimieras Vasi
liauskas. 

„Vilmoros" atlikti tyrimai 
rodo, kad penktadalis Lietu
vos gyventojų nesutiktų pasi
rašyti tokio sutikimo dėl or
ganų donorystės, argumentuo
dami tuo, kad tai prieštarauja 
jų religiniams įsitikinimams. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kairią. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hicfcory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

TeJ. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - vidaus, ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Te). 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Turint mintyje, kad apie 80 
prec. Lietuvos gyventojų yra 
katalikai, galima daryti išva
dą, jog dalis katalikų priešta
rauja organų transplantacijai. 
Mons. K Vasiliauskas, medi
kų pakviestas pakomentuoti 
tokią nuostatą, rėmėsi popie
žiaus pasakytais žodžiais, kad 
organų transplantacija — tai 
mokslinis išradimas, su ku
riuo galima išgelbėti žmogaus 
gyvybe. Anot monsinjoro, ge
ras darbas yra paaukoti švar
ką varguoliui ar duonos netu
rinčiam valgyti, tačiau kaip 
kilnu, kai žmogui dovanojama 
gyvybė, jam transplantuojant 
kito žmogaus organą. 

Pasak Nacionalinio organų 
transplantacijos biuro direk
torės Astos Bžėskytės, per ket
verius šio biuro egzistavimo 
metus pasirašyta daugiau 
kaip 10 panašių sutikimų dėl 
organų transplantacijos, o 
vien per praėjusią savaitę jų 
jau buvo pasirašyta keliasde
šimt. 
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LIETUVOS OLIMPINĘ KREPŠINIO 
RINKTINĘ — Į NATO 

Hartford, CT, 
2000 m. rugsėjo 30 d. 

Šeštadienį, rugsėjo 30 d., 
kalbėdamas Hartforde, CT, 
susirinkusiems XVI JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarytai 
sėdyje ambasadorius Nicholas 
Rey, kandidato j JAV pre
zidentus demokrato Al Gore 
rinkimų štabo atstovas, pasiū
lė olimpinę Lietuvos krepšinio 
rinktinę nedelsiant priimti į 
NATO. Ambasadorius sakė 
žiūrėjęs Lietuvos ir JAV vyrų 
krepšinio pusfinalio rungtynes 
ir buvo sužavėtas lietuvių žai
dimu, kadangi pakvietimas 
NATO narystei priklauso nuo 
kandidatų pasiruošimo, lietu
vių krepšininkų komanda jau 
dabar gali įstoti į šią organiza
ciją", — teigė ambasadorius. 

Dėl visos Lietuvos narystės 
Šiaurės Atlanto Sutarties Or
ganizacijoje, kurios Lietuva 
siekia jau 7 metus, Al Gore 
kampanijos vardu kalbėjęs 
ambasadorius N. Rey taip pat 
buvo nusiteikęs palankiai, 
tačiau.ne taip konkrečiai. „Tai 
klausimas, ne „ar'" o „kada", 
— teigė jis. Būsimos Ai Gore 
vyriausybės politika bus „pir
myn nukreiptos aktyvios veik
los" (fonvard engagement) po
litika, siekianti užbėgti už 
akių galimiems nepastovu
mams ar krizėms. 

„Al Gore stipriai remia toles
nę NATO plėtrą ir dirbs, siek
damas, kad NATO plėtros pro
cesas tęstųsi kitame NATO 
aukščiausio lygio susitikime 
2002 metais. Jokia NATO ne
priklausanti šalis neturės 
teisės vetuoti NATO plėtros", 
— teigė ambasadorius Rey, at
kartodamas prieš keletą dienų 
internetiniame Al Gore rin
kimų tinklapyje pristatytą 
Gore-Lieberman užsienio poli
tikos programos dalį, pavadin

tą „NATO pleira ir Europos 
suvienijimas". Tačiau kandi
datas Al Gore galės padėti 
Lietuvai tapti Šiaurės Atlanto 
Aljanso nare, tik būdamas iš
rinktas JAV prezidentu" — 
teigė N. Rey, kreipdamasis į 
JAV LB atstovus iš visos ša
lies. J>d Gore ieško galimybių 
drauge su JAV Lietuvių Bend
ruomene drauge dirbti inte
gruojant Lietuvą į NATO. Ta
pęs prezidentu, jis turės dau
giau galimybių įgyvendinti šią 
Lietuvai palankią politiką", — 
vėliau „Draugo" žurnalistei 
pridūrė ambasadorius. 

Nicholas Rey negalėjo pasa
kyti, ar Al Gore „pirmyn nu
kreiptos aktyvios veiklos" poli
tika reikš, jog NATO valstybių 
ir vyriausybių vadovai 2002 
m. pakvies naujas Europos de
mokratijas, tarp jų ir Lietuvą, 
stoti į NATO. Tačiau, galima 
tikėtis, jog nuosekli Clinton-
Gore administracijos politika 
už JAV buvimą Europoje ir 
NATO papildymą Vidurio Eu
ropos šalimis — Lenkija, Če
kija ir Vengrija — bus tęsiama 
toliau, pakviečiant prie NATO 
prisijungti kitas to siekiančias 
demokratijas, galinčias sustip
rinti savo bei visos Europos 
saugumą. Ambasadorius sakė, 
jog Al Go? remia ir vertina 
Lietuvos daromą pažangą bei 
pasiruošimus, tuo pačiu ak
centuodamas būtinybę gyny
bai skirti 2 proc. BVP. 

Connecticut valstijos senato
riaus, Demokratų partijos 
kandidato į viceprezidento 
postą J. Lieberman atsiųstas 
pasveikinimo laiškas bei am
basadoriaus Rey apsilanky
mas Hartforde patvirtina, jog 
LB-ės dedamos pastangos, ra
ginant JAV politikus palaikyti 
Lietuvos narystės NATO idė
ją, susilaukia apčiuopiamų re-

N'icholas Rey, demokratų kandidato Al Gore rinkimines kampanijos štabo 
atstovas JAV LB XVI tarybos sesijoje. 

KELIONĖ Į LIETUVIŲ 
ETNINES ŽEMES 

MARIJA REMTENĖ 
Nr.5' 

Buvo progos 
aplankyti bažnyčią, kuri rusų 
okupacijos metu buvo gerokai 
apnaikinta: visas vidus iš
griautas, sunaikintas alto
rius. Net ir grindų nebuvo 
likę. Bažnyčia buvo paversta 
grūdų sandėliu. Prasidėjus 
laisvėjimui ir sugriuvus komu
nizmo imperijai, pirmoji stojo į 
darbą Marija Kruopiene. Ji 
beldėsi į apylinkės gyventojų 
duris, rinko parašus, pra
šydama jungtis akcijai, kvietė 
tėvus, kad leistų vaikams 
mokytis lietuviškai. Tačiau 
įbauginti gyventojai ne visi 
rašėsi, o kiti net ir į kalbas 
nesileido. M. Kruopiene mel
dėsi, nenuleisdama rankų ir 
nepaisydama grasinimų. Į pa-

JAV LB XVI tarybos sesijoje, vykusioje praėjusį savaitgalį Hartford, CT. Iš kaires: vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
naujoji tarybos prezidiumo pirmininke Regina Narušiene, Al Gore prezidentinės rinkimų kampanijos štabo at
stovas Nicholas Rey, Donatas Skučas ir Lietuvos ambasadorius JAV-se Stasys Sakalauskas. 

zuitatų. Salėje susirinkę lietu
viai teigė ambasadoriui, jog 
Lietuvos pakvietimas į NATO 
yra svarbiausias Bendruo
menės pirmumas, ir abiejų 
kandidatų įsipareigojimai šiuo 
klausimu jiems bus svarbūs 
rinkimų metu. Aktyvi Ameri
kos lietuvių veikla šiais rin
kimų metais gali ypač veiks
mingai padėti Lietuvai 
įžengti į NATO ir užsitikrinti 
ilgalaikį saugumą. 

Tuo tarpu Bush-Cheney res-

galbą atėjo Lietuvos valdžia. 
Lietuva atstatė bažnyčią ir 
įkūrė kultūros ir švietimo 
centrą Pelesoje. 

Už bažnyčios yra kapinės. 
Paprastai iš to. kaip žmones 
prisimena mirusius ir kaip 
tvarko kapines, galima spręsti 
apie vietos žmonių kultūrą. 
Kapines aptvertos, bet jos la
bai skiriasi nuo kapinių Lietu
voje. Man čionykštės kapinės 
primine nuotraukose matytas 
Sibiro kapines, kurios liko 
apleistos išvykus lietuviams. 
Pelesos kapinės apaugusios 
brūzgynais, nuo kapų nenuim
tos dirbtinės, ryškių spalvų 
gėlės ir krepšiai palikti pūti. 
Paminklai cementiniai. Užra
šai daugiausia rusiškomis 

publikonų štabas pasitenkino 
atsiųsti laišką, kuriame užtik
rina savo kandidato palanku
mą Lietuvai, svarstant NATO 
ateities klausimus. Iki šiol G. 
W. Bush ir jo užsienio politi
kos patarėjai akcentavo, jog 
Rusija neturės veto teisės 
NATO plėtrai, tačiau niekur 
nepatikslino, kada ir kaip jų 
kandidatas numato vykdyti 
tolesnę NATO plėtrą. 

„Draugo" informacija 

ŽYDŲ GENOCIDO DIENA LIETUVOS 
AMBASADOJE 

Minint Lietuvos žydų geno
cido atminimą, rugsėjo 27 d. 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne, bendradarbiaudama su 
Vašingtono žydų bendruome
nės centru, surengė žymios so
listės Juditos Leitaitės kon
certą. J. Leitaitei akompanavo 
pianistas Rytis Cinauskas. 

Pirmą kartą Vašingtono žy
dų bendruomenės centro salė
je ambasados surengtame 
koncerte-minėjime dalyvavo 
JAV Kongreso, JAV adminis
tracijos, diplomatinio korpuso, 
JAV žydų organizacijų bei 
JAV lietuvių organizacijų at
stovai. 

Kreipdamasis į renginio da
lyvius, Lietuvos ambasadorius 
S. Sakalauskas pažymėjo, kad 
rugsėjo 23 diena Lietuvoje 
primena, jog privalome pada
ryti viską, kad būtų atkurtas 
teisingumas beveik prieš 60 
metų įvykusios tragedijos au
koms, kurių vienintelis nusi
kaltimas buvo tai, kad jie 
buvo žydai. 

JAV Kongreso narys T. Lan-
tos kalboje, kurią perskaitė jo 
žmona Anet Lantos, buvo at
kreiptas dėmesys į sudėtingą 
karo metų palikimą — iški
liausia Europos žydų bendruo
menės dalis buvo beveik vi
siškai sunaikinta. Kongreso 

narys prisiminė savo sėkmin
gą vizitą į Lietuvą šių metų 
pradžioje, padėkojo Lietuvai 
už rugsėjo 23 dienos paskel
bimą nacionaline Lietuvos žy
dų genocido atminties diena 
bei padarytą pažangą atku
riant istorinę atmintį ir teisin
gumą. 

Koncerto-minėjimo metu de
gė Holokausto aukų atmini
mui skirtos žvakės, kurias už
degė gyva likusi buvusi Šiau
lių geto kalinė Nesse Godin ir 
Amerikos žydų komiteto di
rektorius Europos reikalams 
rabinas Andrew Baker. Žuvu
siųjų atminimas buvo pagerb
tas tylos minute. 

Specialiai šiam įvykiui iš 
Lietuvos atvykusi solistė Judi
ta Leitaitė koncerto metu atli
ko Maurice Ravel, Gustav 
Mahler ir Anatolijaus Šende-
rovo kūrinius. Gausiai į ren
ginį susirinkę dalyviai labai 
šiltai priėmė solistės J. Lei
taitės ir pianisto G. Cinausko 
pasirodymą. 

Lietuvos žydų genocidui pa
žymėti skirtus renginius am
basada rengia nuo 1993 metų. 
Pernai JAV Senate buvo su
rengta Vilniaus geto plakatų 
paroda. 

Rolandas Kačinskas 

VIENA GERIAUSIAI 
PASIRUOŠUSIŲ l NATO 

JAV karinis atstovas 
prie NATO David VV'eisman 
teigia, kad Lietuva yra viena 
iš geriausiai pasiruošusių na
rystei sąjungoje valstybių. 
Tačiau po pirmadienį Vilniuje 
įvykusio susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi D. 
Weisman atsisakė įvardinti 
konkrečias NATO plėtros da
tas ir Lietuvos galimybes būti 
pakviestai į sąjungą 2002 me
tais. 

„Esu karinis pareigūnas, o 
NATO plėtra yra politinis rei
kalas", pažymėjo karininkas. 
Pasak jo, Lietuvoje jis lankosi 
kaip žinovas, kuris savo iš
vadas vėliau pateiks NATO 
vadovybei. 

Vizito metu D. Weisman su
sipažins, kaip Lietuva vykdo 
NATO keliamus reikalavimus, 
tarp jų — vieningo vadovavi
mo ir kontrolės, domėsis Lie
tuvos oro gynybos sistema bei 
sugebėjimu priimti pagalbą iš 
sausumos ir jūros. 

JAV pareigūnas sakė esąs 
nustebęs Lietuvos pasiektos 
pažangos gynybos srityje per 
palyginti trumpą laiką. 

Pirmadienį į Vilnių atvykęs 
D. Weisman čia lankysis dvi 
dienas. Jis jau susitiko su 
krašto apsaugos ministru 
Česlovu Stankevičiumi, ka
riuomenės vadu brigados ge
nerolu Jonu Kronkaičiu. 

D. Weisman šiuo metu lanko 
visas devynias narystės 
NATO siekiančias valstybes. 

•(BNS) 

* Šių metų bulviakasis 
žemdirbiu nenuvi l ia — vi
dutiniškai iš hektaro prikasa
ma po 145 centnerius gerų 
bulvių. Lietuvoje buvo paso
dinta 121,100 ha bulvių. Beje, 
daugiausia bulvių augino 2-3 
ha ir sodininkų bendrijų skly
pelių savininkai. i Eitai 
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Danutė Bindokienė 

Tokių „vitaminų" mums 
visiems reikėjo 

Olimpinis šurmulys Sidnė
juje pagaliau pasibaigė. Pen
kiais spalvotais žiedais pa
puošta baltoji olimpiados vė
liava jau pakeliui į Atėnus: 
Reikia tikėtis, kad Graikija 
2004 m. vasaros olimpiados 
ruošėjos vardą laimėjo teisė
tai, be „pastalinių derybų", 
kuriomis buvo apkaltinta Salt 
Lake City. Utah, savivaldybe, 
žūt būt besistengdama savo 
miestui gauti žiemos olimpia-
dą. 

Tarptautinio olimpinio ko
miteto pirmininkas Juan An-
tonio Samaranch, baigdamas 
savo ilgametę kadenciją, už
darymo ceremonijose Sidnėjui 
pasakė daug šiltų žodžių, ku
riuos pakartojo ne vienas atle
tas, žurnalisto užklaustas apie 
įspūdžius iš olimpiados ir jos 
šeimininko — Sidnėjaus. Lie
tuviai, ypač galėję stebėti 
olimpines žaidynes tik tele
vizijoje, galbūt būtų kitokios 
nuomones. Visi jautė, kad Lie
tuvos atletams skirtas dėme
sys buvo kur kas mažesnis, 
negu kuriai kitai grupei 
(žinoma, čia gali būti tik NBC 
TV kalte). Net ir medalių 
įteikimo iškilmėse, lietuviai 
buvo retai parodyti, o juo la
biau žaidynių momentai, ku
riuose mūsų atletai tuos me
dalius laimėjo. 

Tačiau didžiausią nepasi
tenkinimą visi jautėme olim
piados atidarymo iškilmėse, 
kur reklamų eilė vėl nutraukė 
atletų eiseną, kaip tik ties 
raide „1" ir negalėjome pama
tyti trispalvės, plazdenančios 
Sidnėjaus stadione. Tiesa, už
baigimo metu tarp kitų vė
liavų akimirkai švystelėjo ir 
Lietuvos trispalvė (gal padėjo 
protestai NBC TV kanalo va
dovybei). 

Vis tik Lietuvai dėmesio 
netrūko — ir tai daugiausia 
mūsų krepšininkų dėka. Jie 
savo tėvynės vardą išgarsino 
plačiau ir teigiamiau, kaip visi 
seimūnai (įskaitant jų pirmi
ninką), ministrai, prezidentai 
ir verslininkai savo gausiomis 
kelionėmis po užsienio šalis. 
Be jokios abejonės. Lietuvos 
krepšinio rinktinės varžybos 
ypač su Amerikos „svajonių 
komanda" sušvito kaip naujas 
olimpiados rekordas — kurio 
mastu dar ilgai bus matuoja
mos krepšinio rungtynės. 
Daug gerų žodžių Lietuvos 
krepšininkams skyrė didžioji 
Amerikos spauda, televizija ir 
rungtynių komentatoriai... To
kios reklamos už jokius pini
gus nenupirksi! 

Penktadienio (rugsėjo 29 d.) 
vakare Čikagoje rodytose 

rungtynėse tarp JAV" ..svajo
nių komandos" ir Lietuvos 
krepšinio rinktinės, ne tik 
amerikietis TV sporto žur
nalistas, bet ir visas milžiniš
kas stadionas, kuriame žai
dynes vyko, „priklausė Lietu
vai". Buvo kuo pasididžiuoti, 
nes mūsų vyrai žaidė ramiai 
i net per daug nesuprakaitavę, 
nors Amerikos komandos žai
dėjai tiesiog kibirais taške 
prakaitą;, galima sakyti, net 
šaltai, neatleisdami spaudimo 
nei minutei. Jeigu ne paskuti
nių metimų nesėkmė, šian
dien galėtume džiaugtis aukso 
medaliu. Tačiau ir dėl tos ne
sėkmės Jasiukevičiaus kaltin
ti nereikėtų — ar gali kas 
įsivaizduoti įtampą ir spau
dimą, kai. paskutinėms" se
kundėms tiksint, ant jo vieno 
pečių pakibo rungtynių laimė
jimas; Net TV žiūrovai, ku
riems jau iš anksto buvo ži
nomos rungtynių pasekmes. 
(Amerikoje buvo rodyta anks
čiau įrašyta video juosta), ne
galėjo ramiai nusėdėti. 

Galime suprasti džiaugsmą 
Lietuvoje, kai atletai grįžo ir 
„auksuoti, ir bronzuoti". (Gal 
nesidžiaugė tik ministras pir
mininkas, pažadėjęs už me
dalius nemažas pinigines do
vanas. Ar Lietuva turės ieš
koti užsienio paskolos, kad ne
liktų savo atletams skolinga?; 
Artėjant Seimo rinkimams, 
žmonės pakankamai girdėjo, 
ir tebegirdi, kaltinimu, prie
kaištų, maišaties. Tai. kaip 
„šiaudas prie šiaudo'" krauna
ma ant visų kitų kasdieninių 
blogybių, kurias patiria eilinis 
Lietuvos gyventojas:-ypač ar
tėjant šaltai žiemai. Tu ..šiau
dų", atrodo, susikrovė jau tiek 
daug, kad daugelio nugaros 
braška ir balsuotojai gali į 
Seimą parinkti visiškai netin
kamus kandidatus, vien no
rėdami „pamokyti" besiskal-
dančias partijas, ypač tas. ku
rios Seime sudarė daugumą, 
bet per savo kadenciją nepa
tenkino rinkėjų vilčių. 

Olimpiada suteikė lietuvių 
tautai daug džiaugsmo ir pa
sididžiavimo. Kaip jau ne 
kartą praeityje po nepriklau
somybės atkūrimo, geriausi 
Lietuvos ambasadoriai pasi
rodė esą mūsų atletai — nuo
lat dalyvaudami tarptautinėse 
varžybose ir visur garbingai 
pasirodydami, ne kartą grįžę 
su šauniais laimėjimais. Bet 
kokios išlaidos, susijusios su 
tomis atletų bei sportininkų 
išvykomis, visiškai pateisina
mos, nes jos davė. ir ateityje 
duos. nuostabių rezultatu. 

raidėmis užrašyti, daug len
kiškų, ir tik keliose vietose 
pavardės užrašytos taisyklin
gai lietuviškai. 

Baltarusijoje į akis krito be
galės vabalų, kuriuos čia vadi
na „colorado" vabalais: ant 
šaligatvių, aplink pastatus ir 
net ant sienų. Jie ypač naiki
na bulves. Kai nugraužia bul
vienojus, pradeda graužti 
gumbus. Tų vabalų atsirado 
rusų okupacijos metais, sovie
tai skelbė, kad amerikiečiai 
čia juos atvežė. Rimtai pa
svarsčius, kyla klausimas, 
kodėl amerikiečiai juos galėjo 
čionai vežti? Colorado valsti
joje, kiek žinau, tų vabalų 
nėra. Be to, Colorado nėra bul
vių kraštas. Ar tai nebus ei
linė sovietinės propagandos 
antis? Juk dabar Pietų Lie
tuvą kankinantys mašalai tik
rai užplūdo ne iš Amerikos, o 
iš Rusijos. 

Šios istorijos su vabalais 
man priminė „omono" laikus, 
kada keletą dienų teko pra

leisti Turniškėse - sovietinės 
valdžios ponų rajone, kuror
tinėje Vilniaus vietoje prie 
Neries. Ten buvau apnakvy-
dinta kartu su turistų grupe iš 
JAV. Kambariuose buvo labai 
daug blakių, ir mudvi su 
drauge jas visą naktį dau
žėme, apkhjuodamos sienas 
užmuštųjų lavonais. Naktį net 
bijodavome gesinti šviesą. Gi
minaičiai pasakojo, kad blakes 
dėžutėse atsiveždavo rusai 
kolonistai. kaip ..laimės" 
ženklą. 

Besikalbant su vietos se
nutėmis, patyrėme apie jų 
gyvenimą. Vienos sake. kad 
jos tokį varganą gyvenimą 
rado, tok) ir paliks. Taip gyve
no jų tėvai, seneliai ir prose
neliai. Niekas nepasikeitė ir 
nesikeičia. Dabar džiaugėsi, 
kad bent gali lietuviškai 
kalbėti, dainuoti ir tautinį 
rūbą per šventes apsivilkti. 

Bus daugiau Tilžėje - ansamblis tį Lietuvos 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS 1999 M. VEIKLA 

Tėvo. kad Lietuvos kankinius 
paskelbtų visai R. Katalikų 
bendrijai šventaisiais. Visi pa
rašai buvo išsiųsti į Lietuvą 
ark. S. Tamkevičiui. Lietuvos 
vysk. Konferencijos pirminin
kui. 

Pereiti metai buvo itin na
šūs religinio turinio paruoš
tais sąsiuviniais, knygelėmis. 
Paruošėme ir išspausdinome 
šias knygeles „Mūsų šventės* 
vaikams (8-12m.) ..Kristus 
mūsų tarpe" jaunimui (13-16 
m. ruošiantis Sutvirtinimo 
Sakramentui. 

Ruošiantis sutikti 2000-
uosius šventuosius ir jaunimo 
metus, paruošėme specialų 
JAV LB kalendorių. Kaip visi 
pastebėjote, norėjome kiek ga
lima daugiau pažymėti seniau
sias lietuvių parapijas JAV. 
Parapijas, kurios atsiuntė sa
vo nuotraukas, įdėjome į šį ju
biliejinį 2000 kalendorių, pa
skelbėm JAV LB svarbias šių 
metų datas. Lietuvių fondo dė
ka, visi šitie religiniai leidiniai 
buvo jų finansuojami ir mes 
esame giliai dėkingos, kad tuo 
būdu tapome bendradarbiais. 

Parūpinome maldaknygių, 
ruošiant vaikučius Pirmai 
Komunijai. Jos buvo išleistos 
Lietuvoje: .,Mano bičiulis Jė
zus". Nuoširdi padėka visom 
JAV lietuvių mokykloms, mo
kytojams, kurie mokė ir rūpi
nosi religiniu auklėjimu. 

Visus leidinius galima įsigy
ti Nek. Pr. Marijos Seserų vie
nuolyne 600 Liberty Hwy, 
Putnam, CT. 06260. 

Sesuo Margarita 
Bareikaitė 

JAV LB Religinių reikalų 
tarybos pirmininkė 

Šes. Margarita Bareikaitė. 

Kun. St. Yla kartą, kalbėda
mas JAV LB suvažiavime, pa
reiškė, ' „kad bendruomenių 
kilmė, pagal krikščioniškąjį 
mokslą, yra iš Dievo. Bažnyčia 
remia jų natūraliausius užda
vinius, bet kartu padeda joms 
siekti antriprigimtinių tikslų"'. 

Mes suprantame, kad mūsų 
uždavinys buvo ir yra padėti 
šeštadieninėms lietuvių mo
kykloms, jaunimo organizaci
joms bei jų stovykloms išryš
kinti religinių vertybių svarbą 
jaunimo auklėjimui. Palaikyti 
ryšį tarp diegiamo tautiškumo 
ir religijos, kurie padeda išlai
kyti lietuvišką tapatybę kiek
vienoje priaugančioje kartoje. 
Todėl bendravome straips
niais įvairiuose leidiniuose 
„Bridges", „Drauge", „Pasau
lio lietuvyje", „Laiškuose lie
tuviams", kalbėjome per 
„Margučio II" laidą Čikagoje. 
Be to, per Lietuvių Bendruo
menę surinkome keletą tūks
tančių parašų, prašant švento 

JAUNIMO AUKLĖJIMAS - ATEITIES 
VADOVO AUKLĖJIMAS 

Pokalbis su Lietuvoje dirbančiu kunigu jėzuitu 
Antanu Saulaičių, SJ 

- Kodėl palikote ramu 
darbą Amerikoje ir išvy
kote dirbti \ Lietuvą? 

- Paskatino įsakymas iš vy
riausybes Romoje. Kai provin
cijolą kun. Joną Borutą pa
skyrė vyskupu, man teko 
važiuoti jį pavaduoti. Pasta
ruosius dešimt metų Čikagoje 
pusę laiko teko rūpintis nau
jaisiais emigrantais iš Lietu
vos: padėti dėl darbo, buto. 
mokslo, teikti sakramentus ir 
visa kita. Pagaliau prieš tre
jetą metų pats ketvirtą kartą 
gyvenime pasidariau emigran
tu... Lietuvoje. 

- Ar naujieji emig ran ta i 
Amerikoje labai sk i r ias i 
nuo senosios kar tos? 

- Žinoma. Lietuvoje - kito
kia kultūra negu Europoje ar 
Amerikoje. Tai mus padaro 
skirtingais. Žmonės susikalba 
vadovaudamiesi pagarba 
žnii>t; ivku t i i i ; : 

- Koricl pas i r inkote j ė 
zuitų mokyklų s t r i g i m ą , o 
ne. p a v > / ( i / i u i , p a g a l b ą 
našlaičiams'. 

S K E L B I M A I 

Ses. Igne Marijošiūte (trečia iš kaires) dalijasi Eucharistinio Kongreso įspūdžiais su ses. Augusta Sereikyte, Eu
genija Lukošiūte, Paule Savickaite, Aloyza Šaulyte ir Bernadeta Matukaite 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

- Kunigų jėzuitų švietimo 
veikla Lietuvoje turi senas, 
net keturių šimtų metų tradi
cijas. Tai pati geriausia mūsų 
veikla. Kaune ir Vilniuje atga
vome mokyklų pastatus. Bent 
tūkstančiui vaikų galime 
padėti išaugti dorovingais pi
liečiais, tikrais krikščionimis. 

- Ar Lietuvos vaikai ski
riasi nuo vakariečiu? 

- Kuo toliau, tuo mažiau. 
Prieš dešimt metų, nuėjus į 
mokyklą, studentai ar suaugę 
žiūrėdavo į batus ar grindis, 
papasakojus kokį juoką, nie
kas nesišypsodavo. Šiandien 
žmonės žiūri į akis. Net 
bažnyčioje žmonės pradeda 
žiūrėti į skaitytoją arba pa
mokslininką. Atsirado žmo
giškas bendravimas, jau ne
bėra baimės, kad kas nors 
seka. Nebebijomą reikšti savo 
jausmų. Ir gatvėje žmonės 
pasižiūri į tave be baimės, 
kaip ir visame pasaulyje. 
Trūksta, kad pasisveikintų. 
Bet dar ilga kelionė iki pilna
verčio bendravimo ar euro
pinės kultūros. 

- Kas laukia jaunuoliu, 
baigusių jūsų mokyklas? 

- Mūsų abiejose mokyklose 
mokosi po 500 vaikų nuo 
penktos iki dvyliktos klasės. 
Mūsų vaikų į aukštąsias mo
kyklas įstoja 95 proc. Tai 
daug daugiau negu bendras 
vidurkis, ir mes tuo labai 
džiaugiamės. Žinome, kad kuo 
toliau, tuo sunkiau įstoti į uni
versitetą, nes mokslas tampa 
mokamas. 

Gali būti labai gabus, bet 
jeigu neturi pažinčių, ryšių, 
įstoti į mėgstamą profesiją 
nėra galimybės. Tuo mažiau 
vilčių, jeigu neturi abiejų 
tėvų, kurie galėtų išlaikyti. 
Tokia ekonominė padėtis. Ti
kimės, kad mūsų vaikai, kaip 
ir kiti, baigę aukštąsias mo
kyklas, įsijungs į verslą, vi
suomeninį gyvenimą, švietimą 
ir kitas sritis, ten įneš sąžinės, 
rūpestingumo ir tarnaus ki
tiems. Čia mūsų viltis. Mokyk
loje jie atlieka savanorišką 
tarnybą^ seneliams, našlai
čiams, ligoniams, pratinami 
laimės ieškoti tarnyboje ki
tiems. 

- Kas laukia tų, kurie ne
gali mokytis toliau? 

- Iš Lietuvos kasmet iš
važiuoja 6-8 tūkstančiai jaunų 
žmonių. Vokietijoje, Anglijoje 
jų dirba dešimtys tūkstančių, 
kadangi nemato geros ateities 
Lietuvoje. Kai kurie eina į ka
riuomenę. Dabar labai su
dėtingi laikai. 

- Kiek turėjote abitu
rientų laidų? 

- Kauno gimnazija išleido 
dešimt laidų, nes įsikūrė 
1989-aisiais, pačioje atgimimo 
pradžioje. Vilniaus gimnazijai 
- tik penkeri metai, čia 
išleistos dvi laidos. Mūsų buvę 
mokiniai, net ir jų tėvai, palai
ko ryšį su mokykla. Tai labai 
krikščioniškas, jėzuitiškas 
būdas padėti užaugti naudin
gais, dorais ir ramiais žmo
nėmis. 

- Ar Jūs laimingas ten 

dirbdamas? 
- Taip, čia darbo netrūksta. 

Man labai įdomu, nes tenka 
dirbti su jaunimu nuo darželio 
iki doktorantų įvairiose Lietu
vos vietovėse, todėl jauti, kas 
darosi miesteliuose ir parapi
jose, nemiestiškoje dalyje; dir
bu komisijoje skatinti tobu
lesnį švietimą. Tai labai 
įdomu. Tai skatina ne tik 
stebėti, bet ir pačiam dalyvau
ti. 

- Ar jėzuitai veikia tik 
mokyklose? • 

- Kur kas plačiau. Iš ketu
riasdešimties jėzuitų Lietu
voje tik septyni dėsto universi
tetuose. Turime akademinę 
sielovadą ir studentams, ir 
profesoriams, sudarome sąly
gas augti krikščioniškai. Or
ganizavome keturias konfe
rencijas ir rekolekcijas, pir
mąsias Lietuvoje profesorių 
susikaupimo dienas. Labai 
geri atsiliepimai. Ne todėl, 
kad gerai organizavome, o kad 
žmonėms to reikia. Čia būtų 
labai plati veiklos sritis. Pade
dame seselėms, kitoms katali
kiškoms mokykloms, kurioms 
rūpi ir tautinis, ir dorinis 
auklėjimas - skautams, atei
tininkams; dirbame su 
Tikėjimo institutu Kaune, ku
ris padeda katalikiškų mo
kyklų mokytojams lavintis, 
bendrauti. Dalyvaujame spau
doje, TV. Darbo daugybė. 

Kokiu tikslu par
važiavote namo? 

- Į Ameriką atvykstu tris-
keturis kartus per metus 
prašyti paramos, pinigų. Taip 
pat padėkoti už paramą, ypač 
tiems, kurie aukoja Lietuvių 
Katalikų Šalpai Brukline. Iš 
LKRŠ gauname paramą stu
dentams, jaunimo stovykloms, 
bažnyčioms, įvairiems rengi
niams. Tie, kurie remia 
A.P.P.L.E. kursus, už labai 
mažus pinigus padaro didelį 
švietimo darbą. Yra ir kitų 
darbų, pvz„ skautų stovyklos 
steigimas. Aišku, pagrindinis 
darbas yra mūsų mokyklos. 

Jas išlaikyti, remontuoti pa
status, lavinti mokytojus, 
parūpinti papildomas progra
mas - visa tai yra ant mūsų 
pečių, nes valdžia neremia. 
Vilniuje mokykla yra visiškai 
privati; atrodo, kad šiemet 
reiks išgyventi tik savo 
ištekliais, kol pasikeis 
įstatymai. Norėtume užsitik
rinti ilgalaikę finansinę pa
galbą. Susilaukiame paramos 
ne tik iš lietuvių, bet ir Euro
pos jėzuitų, įvairūs katalikiški 
fondai paremia tai vieną, tai 
kitą gimnazijų veiklos sritį. 
Kiekvienas paaukotas centas 
atneša naudą. 

- Kokią matote jaunimo 
ateitį? 

- Jaunimo auklėjimas -
ateities vadovo auklėjimas. 
Mano nuomone, tik per 
švietimą, mokyklas, katali
kišką auklėjimą, jaunimo 
sąjūdžius - skautus, ateiti
ninkus ir kt. - išaugs nauja 
karta, kuri mokės moder
niškai bendrauti, kuriai rūpės 
ir bendras reikalas, o ne tik 
savo kišenė ar savi namai. 
Užtruks, kol tas sovietinis 
raugas išgaruos. Manau, Lie
tuva gali labai gerai išvystyti 
pvz„ žemės ūkį, ypač ekologi
nę žemdirbystę, turizmą, to
kiu būdu uždirbant daugiau 
negu iš pramonės. Čia reikia 
ne tiek pinigų, kiek vaiz
duotės. O lietuviai yra gabūs, 
tik jiems reikia išmokti su
prasti, kad visada yra daugiau 
negu viena išeitis. Tuomet at
siras daugiau vilties. 

- Ką norėtumėte perduo
ti mūsų - Los Angeles - vi
suomenei? 

- Nors Vilniuje nėra palmių, 
kviečiame atvažiuoti, mielai 
parodysime mokyklas, baž
nyčias, supažindinsime su mo
kytojais ir mokiniais. Pajusite 
Lietuvos pulsą, pamatysite, 
kaip kas galėtumėte ir no
rėtumėte prisidėti patys. 

Kalbėjosi 
Regina Gasparonienė 

Los Angeles 

LIETUVOS TIKINČIŲJŲ DOVANA 
NAZARETO APREIŠKIMO BAZILIKAI 

Lapkričio 6 d. iŠ Lietuvos į 
Šventąją Žemę pirmą kartą, 
lydima Lietuvos vyskupų, iš
vyksta gausi piligrimų grupė. 
Piligrimai aplankys Nazaretą, 
Betliejų, Jeruzalę ir kitas 
svarbiausias Šventosios, Že
mės vietas. Kelionė truks iki 
lapkričio 13 dienos. Piligrimi
nės kelionės į Šventąją Žemę 
ir Amžinąjį Miesrą — Romą, 
kurių tikslas — tikėjimo at
naujinimas, yra vienas pagrin
dinių Jubiliejaus metų bruo
žų. 

Drauge su Lietuvos piligri
mais iškeliaus Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos pa
veikslo keramikinė kopija 
fdail. Jolanta Kvašytė). Naza
reto mieste esančiai Apreiški
mo bazilikai daugelis pasaulio 
kraštų yra padovanoję savo 
šalių garsiausių Marijos Šven
tovių paveikslų kopijas. Nuo 
šių. Jubiliejinių, metų į Šven
tąją Žemę atvykstantys maldi
ninkai, šalia daugelio pasaulio 
kraštų garsiausių Marijos pa-

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Window V\ ashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L A . McMahon YVindot* VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

50 m. vaikų gydytoja ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones ir vaikus. Gali 
atlikti namų ruošą ir gyventi 
kartu. Tel. 708-458-3971, Zita. 
j£m 

DRTVERS — with Class A 
CDL and HazMat endorse-
ment. Workable English. 

Top Pay. 
C & KTrucking 
6850 W. 63rd St 

Chicagr IL 
veikslų, galės pamatyti ir Lie
tuvos pagrindinės šventovės 
— Aušros Vartų — Gailestin
gumo Motinos paveikslo ko-

Rožinio malda spalio mėnesį 
katalikai ypatingą dėmesį ski
ria Jėzaus Kristaus Motinai. 
Tuo metu Aušros Vartų Mari
jos -paveikslo kopija keliaus 
per Lietuvos šventoves — Vil
niaus Aušros Vartų koplyčią, 
Vilniaus ir Kauno arkikated
ras bazilikas, kur Lietuvos ti
kintieji galės pasimelsti, prieš 
paveikslui iškeliaujant į Šven
tąją Žemę: 

Vilniaus Arkikatedra Bazili
ka — spalio mėn. 1-15 d. 

Kauno Arkikatedra Bazilika 
— spalio mėn. 16-23 d. 

Aušros Vartų Šventovė — 
spalio mėn. 24-lapkričio mėn. 
6 d. 

Piligriminę kelionę organi
zuoja Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijos 2000 metų Jubilie
jaus komitetas. 

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos 2000 metų 

Jubiliejaus komitetas 

MOKSLO METŲ 
ATIDARYMO ŠVENTĖ 

Rugsėjo 2 d. Kauno aukš
tesniojoje katechetų mokyklo
je mokslo metai prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias Kauno arki
katedroje aukojo arkivysku
pas S. Tamkevičius, Kauno 
aukštesniosios katechetų mo
kyklos direktorius kun. V. 
Balčaitis ir dėstytojas kun. V. 
Paukštis. Prieš Mišias arki
vyskupas S. Tamkevičius, 
sveikindamas susirinkusius 
šios mokyklos studentus bei 
dėstytojus, akcentavo ne tik 
išsilavinimo ir mokymosi, bet 
ir dvasinio tobulėjimo svarbą. 
Po šv. Mišių studentai, dėsty
tojai ir svečiai susirinko į ofi
cialų šventės atidarymą Kau
no aukštesniosios katechetų 

lįJjL RE/MAX 

0ffC.(773|SMMM 
HOME (7MI 42S - 71M 
NML (773) M M 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Išnuomojamas 3 
miegamųjų butas su baldais 

Brighton Parko apylinkėje. 
Tel. 773-376-7883. 

3J6IJO0 

Legali pagalba visiems, norin
tiems atvykti į JAV, įskaitant ir 

nepilnamečius. Kokybe ir 
sąžiningumą garantuojame. 

Tel. 773-434-4419. 
V O R A S l H O T M A I L . C O M 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

N«Mi * H * 

mokyklos salėje. Čia mokyklos 
direktorius kun. V. Balčaitis ir 
direktoriaus pavaduotoja R. 
Jakštienė pasveikino visus su 
mokslo metų pradžia, supa
žindino su programos pakeiti
mais, pristatė naujus dėstyto
jus. Šiais metais į mokymo 
programas įtrauktos naujos 
disciplinos — religijos psicho
logija, bažnytinė muzika ir li
turginis giedojimas bei vado
vavimas katalikiškoms ir jau
nimo organizacijoms. Studen
tai turėjo progą atskiromis 
grupelėmis aptarti papildomo 
ugdymo specializacijas, stu
dentų įstatų projektą, pateikti 
studentų tarybai savo siūly
mų. 

Šiais 2000-2001 mokslo me
tais studijuoti Šioje mokykloje 
panoro 74 asmenys. Po stoja
mųjų egzaminų priėmimo ko
misija priėmė 60 busimųjų 
pirmakursių: iš Kauno arki
vyskupijos 21, iš Vilkaviškio 
vyskupijos 13, iš Šiaulių vys
kupijos 9, iš Kaišiadorių vys
kupijos 6, iš Panevėžio vysku
pijos 5, iš Telšių vyskupijos 5, 
iš Vilniaus arkivyskupijos 2. 
Iš viso šioje mokykloje studi
juos 295 studentai neakivaiz
dininkai. . ..... _ ,_ 
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• Kretinga. Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tar
nyba jau penkti metai orga
nizuoja stovyklas Kaliningra
do srities lietuvių kilmės vai
kams. Šiemet tokia stovykla 
liepos 9-23 d. buvo surengta 
Kretingos pranciškonų gim
nazijoje, kur 24 vaikai turėjo 
galimybę lankyti lietuvių kal
bos pamokas, susipažinti su 
Lietuvos istorija bei kultūra. 
Vaikams taip pat buvo su
rengtos išvykos į Kryžių kal
ną, Klaipėdą, Palangą, Salan
tus, Nidą. Daugelis vaikų pir
mą kartą lankėsi savo tėvų 
kilmės krašte. 

S O L I S T A I D R A U G O k o n c e r t a s 
2000 m. s p a l i o 8 d. 

Irena Milkevičiūtė Mindaugas Žemaitis Akompaniatorė 
Sonata Zubovienė 

Mother McAuley gimnazijos auditorijoje 
3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655 

Pradžia 3 vai. p.p. 

Bilietai parduodami: 
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 83 Str., IL 60629; 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 Str., Chicago, IL 60629. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
• SEKU SEKU PASAKĄ 

Gyveno kartą žmonių būrys 
vardu Seimas. Jie susiskirstė j 
keturias grupes ir pasivadino: 
VISI, KAŽKAS, BETKAS IR 
NIEKAS. Jiems buvo pavestas 
atlikti labai svarbus darbas. 

VISI ėmė galvoti, kad tą 
darbą KAŽKAS padarys, bet 
NIEKAS nepadarė. KAŽKAS 
supyko, nes tai buvo VISŲ 
darbas. Tačiau VISI galvojo, 
kad BETKAS gali padaryti, 
bet NIEKAS nesuprato, kad 
VISI to darbo nedarys. 

Pasaka dar nebaigta, nes 
VISI tebekaltina KAŽKĄ, kai 
NIEKAS nepadarė to. ką BET
KAS galėjo padaryti. 

Žadą užkandę laukiam lai
mingos (?) pabaigos. 

Nijolė Užubalienė 
Chicago, IL 

DRAUGE SU NAINIU 
MUŠU KAIMO 

PAKRAŠČIUOSE 
Turbūt ne aš vienas akylai 

sekame „Drauge" Br. Nainio 
straipsnius. Tuose straips
niuose dažniausiai jis labai 
vaizdžiai aprašo šiandienines 
Lietuvos žmonių nuotaikas, 
išgyvenimus ir kasdieninio gy
venimo trūkumus, bet neven
gia užsiminti ir retus jų lai
mėjimus. Vaizdžiai visa tai 
aprašydamas, jis išryškina sa
vo įgimtus žurnalistinius ta
lentus. 

Bet mano akį ypač patraukė 
jo prisiminimai iš savo vieš
nagės gimtajame Grikpėdžių 
kaime („Draugas", Nr. 160) Ši 
jo tėviškė yra Pašvitinio para
pijoje. Bet šia proga jis lankėsi 
ir gretimose Žeimelio, Laukso
džio bei Linkuvos apylinkėse. 
Tik labai gaila, kad jis neuž
suko į mano gimtuosius Kriu
kus. O Kriukai nuo Pašvitinio 
yra tanką pasiekiami. Anuo 
metu per metinius atlaidus 
mes pėstute nukulniuodavome 
į Pašvitinį. 

Kriukų valsčius iš visų to 
meto Lietuvos valsčių buvo 
pats mažiausias. Bet už tai jis 
buvo-vienintelis valsčius, ku
rio visas 100 proc. ariamos že
mės buvo pirmosios rūšies. 
Tad vietos ūkininkai ir su
laukdavo visada vešlių duoni
nių bei pašarinių javų derlių. 
Miestelyje buvo pastatyta vie
na moderniškiausių Lietuvoje 
pieninių. O visas valsčius bu

vo sėte nusėtas tvarkingomis 
ir puikiomis žemdirbių sody
bomis. 

Tikiu, kad šiandien ir Kriu
kų ūkininkai išgyvena tuos 
pačius sunkumus, kaip Br. 
Nainio grikpediečiai. Ir jie 
turbūt savo sunkiu darbu 
užaugintus javų derlius turi 
už pusdykį atiduoti įvairaus 
plauko vertelgoms. 0 galbūt ir 
mano gimtųjų Lieporių kaime 
yra kas nors pasistatęs na
mus, už kuriuos Lemonte rei
kėtų mokėti 2-300 tūkst. dol. 

Godžiai paskaitęs Br. Nainio 
rūpestingai paruoštą straips
nį, pasijutau lyg ir aš drauge 
su juo būčiau keliavęs tuose 
kaimo pakraščiuose. Tad kitą 
kartą tikrai norėčiau drauge 
su juo pakeliauti. Paviešėję 
kiek Grikpėdžiuose, gal už
suktume ir į Kriukų parapiją. 
Ir tada galėtume aplankyti 
Lieporų kaime įsikūrusią ir 
sėkmingai savo tėvų ūkyje 
ūkininkaujančią mano pusse
serę Marytę. Bet tai tik gra
žios svajonės, paskaičius šį 
puikų reportažą. 

Jonas Daugėla 
Ormond Beach, FL 

MOKĖKIME 
PROTESTUOTI 

Gerai, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir pavieniai as
menys rašo laiškus NBC tele
vizijos vadovybei, protestuoda
mi dėl Lietuvos (ir kitų Pabal
tijo valstybių) praleidimo 
olimpiados atidarymo metu 
(nors taip pat būtų naudinga, 
jei mes parodytume tokį pat 
entuziazmą prieš Lietuvai ne
palankius straipsnius ameri
kiečių spaudoje, Holokausto 
muziejaus išleistą Lietuvos 
himno parodiją, ir pan.). 

Jei tie laiškai yra patriotinio 
stiliaus — „Lietuva, kuri buvo 
okupuota 50 metų, žengia į de
mokratiją", „Mažos tautos taip 
pat nori pasirodyti", „Komu
nistiniai kraštai yra rodomi, 
bet ne naujai išsilaisvinę iš 
vergijos", „Maža Lietuva, kuri 
sugriovė Sovietų Sąjungą..." 
— ir pan., tas nieko nepadės. 
Tokių, kaip NBC vadovų, šir
dys yra kietos. Jie supranta 
tik dolerio kalbą ir vertę. Ra
šant turim aiškiai pasakyti, 
kad Amerikoje gyvena milijo
nas lietuvių kilmės žiūrovų, ir 
dar kitas milijonas latvių bei 
estų ( jie tų skaičių nepatik

rins), tai NBC praras du mili
jonus nusivyliusių žiūrovų šio
je ir ateinančiose olimpiadose. 
Dar būtų naudinga tą patį 
parašyti ir programos „spon-
soriams", kad ir jie žinotų, 
kiek pirkėjų praras savo pro
duktams. Amerikoje tas daž
nai daroma, protestuojant 
prieš programas, kurios rodo 
smurtą, pornografiją, ir pan. 

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL 

LIETUVOS DEGTINĖ 
SAVITA ANTRAŠTE 

Kalifornijos „Orange County 
Register", „VVorld Briefly" sky
riuje (9.16.2000) išspausdinta 
žinutė: lietuviškos gamybos 
degtinė, vodka, atkreipė užsie
niečių bei vietos gyventojų 
dėmesį parduotuvėse, spėlio
jant, kad Rusijos prezidento 
vardas čia pagyvins prekybą. 

Degtinė, vodka, gaminama 
Lietuvoje, buvusioje sovietų 
respublikoje, „Alita" distileri-
joje: baltos mėlynos raudonos 
spalvos antraštėje, baltomis 
raidėmis „Putin" etikete. 

„Alita" atstovas Vilmantas 
Pečiūra, užklaustas pabrėžė, 
kad ši komercinė markė netu
ri nė mažiausio noro iškelti ar 
pažeminti Rusijos prezidento. 
Žodis „putinas" yra Lietuvos 
girių medis, šakotas, raudono
mis aitriomis uogelėmis; deg
tinės nei spalva, nei skonis 
nėra dėl to pakitęs. Nėra nei 
menkiausios tendencijos visa 
tai sutapatinti ir su Rusijos 
prezidentu. 

Žinutės pabaigoje pastebėta, 
kad nuo to laiko, kai Lietuva 
atgavo nepriklausomybę 1991 
metais, santykiai su buvusia 
Sovietų Sąjunga kai kada 
tebėra įtempti. 

Stasė V. Paut ienienė 
Lagūna Niguel, C A 

NAUJI IMIGRANTAI 
IR MES 

Prieš savaitę šeima su „žalia 
kortele" atsirado OHare oro 
uoste. Dėl kažkokių priežasčių 
šeima, surinkus savo atvežtus 
lagaminus, liko viena laukimo 
salės viduryje. Niekas jos ne
pasitiko. Laukė valandą, kitą, 
keletą ir reikėjo prisiglausti 
prie sienos, nakvoti oro uoste. 
Angliškai nemokėjo. Kitą rytą 
į pagalbą atėjo policininkas. 
Pabandęs angliškai, užkalbino 
lenkiškai. Atvykėliai iš Vil
niaus irgi truputį mokėjo len
kiškai. Policininkas, galvoda-

It makes a vvorld of difference vvhen you f!y SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tno trave! to lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius wi*n a hassle-free connection via 
Stocknolm. When you're ready to retum. you'H e^oy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp Just call your Ti-avel Age-t or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandmavian.net 
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Nors ji ir pacientė Palangos ligoninėje, bet akelės šviesiai žvelgia į ateitį, 
nes šią, kaip ir daugelį kitų ligoninių Lietuvoje, dosniai remia Lithuaman 
Mercy Lift organizacija, per dešimt savo gyvavimo metų išsiuntusi para
mos už daugiau kaip 96 milijonus dolerių. 

mas, kad nauji ateiviai yra 
lenkai, kreipėsi į lenkų orga
nizaciją, kurios atstovas nuve
žė šeimą į butą daugiabučia
me name su pagrindiniais 
reikmenimis. 

Nieko nuostabaus, kad len
kai turi organizaciją, pade
dančią savo tautiečiams. Žmo
nių judėjimas tarp Lenkijos ir 
JAV smarkiai paaugo kartu 
su „Solidarnosc" akcija ir sie
kia keleto tūkstančių per me
tus. Jų dauguma turi gimines 
ir pažįstamus Čikagoje, jie 
turi daug agentūrų, kuriomis 
naudojasi ir lietuviai, ypač 
ieškantieji darbų. Viena radijo 
tarnyba pašvenčia valandą, 
kurioje seni ir nauji ateiviai 
gvildena įvairias problemas, 
praneša vieni kitiems, kam ko 
reikia, pasidalina įspūdžiais, 
pasidalina įvairiais reikmeni
mis. 

Kaip galime padėti naujiems 
ateiviams? Visų pirma turime 
priprasti prie to, kad ateivių, 
legalių ir kitokių, daugės. Da
lis jų pateks į kriminalinę sta
tistiką. Kad sumažintume jų 
skaičių ir palengvintume jų 
pirmas dienas svetimame 
krašte, privalome sekti lenkų 
pavyzdžiu. Štai keletas pasiū
lymų: 

1. Įkurti sandėlį, kuriame seni 
ateiviai galėtų patalpinti jiems 
nereikalingus baldus ir kitus 
reikmenis. Tokia vietovė galė
tų būti ir jai vadovauti galėtų 
ten esanti agentūra, ypač kai 
kitoje gatvės pusėje turi įstai
gą lietuvis advokatas. 

2. Abi lietuviškos radijo lai
dos galėtų pašvęsti dalį laiko 
įvairiems naujų ir senų atei
vių patarnavimams. 

3. Legalūs imigrantai daž
nai atvyksta su šeimomis ir su 
trupučiu santaupų. Didesnė 
dalis yra laikini ir jiems reika
linga ypatinga parama. Ją su
daro jaunimas, nepinigingas, 
be artimų. Mūsų tarpe ypač 
daug pensininkų, gyvena vie
niši ir galėtų priimti „turistus" 
pagyventi drauge. 

Sukūrus tokią „pirmos pa
galbos" organizaciją, pranešti 
O'Hare oro uosto saugumo tar
nybai organizacijos telefoną, 
kad galėtų nukreipti pagalbos 
reikalingus lietuvius. 

Dr. Edmundas Ringus 
Chicago, IL 

* Danijos policijai pavy
ko aptikti tinklą, kuriuo iš 
Lietuvos į šią Skandinavijos 
valstybę buvo tiekiamos mer
ginos ir, kaip manoma, narko
tikai. „Respublika" kartu su 
Danijos televizijos laidos „Kri
minalinis žurnalas" grupe pa
bandė atsekti nusikaltėlių ke
lią iš Lietuvos pajūrio iki Ko
penhagos. Pasak Danijos kri
minalistų, už merginų tiekimą 
Danijos viešnamiams, kaip 
manoma, buvo atsakingas 
triskart Lietuvos čempionas, 
Šilutės boksininkas Askanijas 
Milkitas. Danijos televizija 
„DR Nyheder" parodė filmą 
apie Lietuvos merginas, atvež
tas į Danijos uostą Esbjergą, 
pažadėjus joms barmenių dar
bą, o iš tiesų paverstas prosti
tutėmis. Vietos, kuriose dirbo 
merginos, policijai gerai žino
mos kaip narkotikų platinimo 
taškai. 0 M 

• Jeigu nuo didumo parei
tų, karvė zuiki pagautų. 

Anonimas 

A. VA 
Dr. JURGIUI STARKUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai PETRONĖLEI, 
dukrai JŪRATEI ir sūnui JONUI su šeimomis bei 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
liūdime kartu. 

V. O. Gutauskai 

A. J. Kereliai 

S. D. Leipai 

B. A. Mačiukevičiui 

K. I. Miecevičiai 

A. D. Mockaičiai 

J. J. Mockaičiai 

1. Rimavičienė 

B. Sekmakienė 

B. Sriubas 

V I. Šimkai 

J. Vienulienė 

. . . . . . . T L. Vitkauskienė 
Michiana, MI 

A. VA 
VLADAS VISMANTAS 

Mirė 2000 m. spalio 1 d., sulaukęs 84 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Gyveno Čikagoje. 

Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Adelė, sūnūs — Raimundas, marti 

Terry, Antanas ir Jonas, marti Maryann; anūkai —Jason, 
Simon; Lietuvoje brolis Petras su žmona. 

Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai. 
Velionis Vladas pašarvotas antradienį, spalio 3 d. nuo 

4 iki 9 v.v. Becvar-Lack laidotuvių namuose, 6541 S. 
Kedzie. 

Laidotuvės trečiadienį, spalio 4 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto a.a. Vladas bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios, anūkai ir 
brolis. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

A. t A. 
ZITA SHLAUSTAS 

ACALINAITĖ 
Mirė 2000 m. rugsėjo 30 d., sulaukusi 55 metų. 
Gimė Walsrode, Vokietijoje. Gyveno Čikagoje. Į JAV 

atvyko 1949 m. 
Nuliūdę liko: vyras Richard, podukros Tammi ir Cindy, 

broliai Bruno Acalinas, žmona Reedy ir Saulius Acalinas, 
žmona Dalia; taip pat daug pusbrolių ir kitų giminių bei 
draugų. 

Velionė Zita buvo I.C.G-A. narė ir ilgametė „guidance 
counselor" Čikagos Švietimo taryboje. 

Velionė pašarvota pirmadienį, spalio 2 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Palo8-Gaidas laidotuvių namuose, 11028 S. Southwest 
Hwy., Palos Hills, IL. Antradienį, spalio 3 d. po 12 vai. 
dienos religinių apeigų laidojimo namuose, laidotuvės 
privačios. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Gilda's Club, 537 N. Wells 
St., Chicago, IL 60610. Tel. 708-974-4410 arba 
www.legacy.com. 

Nuliūdę: vyras, podukros, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š. m. rugsėjo 28 
d. po sunkios ir ilgos ligos Detroite mirė mūsų Mamytė, 
Močiutė, Sesutė, Teta ir Uošvė 

A. t A 
LIDIJA MINGĖLIENĖ 

Gyveno Northville, Michigan. Gimė 1916 m. rugsėjo 
4 d. Rusijoje. Į JAV atvyko 1947 m. 

Priklausė Detroito Lietuvių kultūros židiniui, St. 
Butkaus šaulių kuopai, Lietuvių Bendruomenei, Tautos 
fondui, Šv. Antano parapijos chorui ir BALFo 76 skyriui. 

Spalio 2 d., po religinių apeigų, kurias pravedė J. E. 
vyskupas Hansas Dumpys, Velionė buvo nulydėta ir 
palaidota šalia vyro a.a. Vlado Holy Sepulchre Southfield 
kapinėse. 

Giliame liūdesyje liko: dukra Liucija ir žentas 
Edmund Gettier, vaikaičiai Daina Carvel ir Jonathan 
Gettier; sūnus Šarūnas ir marti Regina, vaikaičiai 
Audronė ir Mindaugas Mingėlai; sesutės Elsa Kobei, 
Alice Zimmerman, Karia Bollow ir brolis Helmut 
Damčikas bei daug kitų giminių. 

Nuliūdusi še ima. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

A. t A. 
ANTANINAI 

MASKALIŪNIENEI 
mirus, Velionės vyrui, mūsų mielam nariui 
MYKOLUI MASKALIŪNUI, dukrai DIANAI ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vilniaus krašto Lietuvių sąjungos Čikagos 
skyriaus valdyba ir nariai 

.DRAUGAS' lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
DRAUGĄ''atminkime savo testamente. 

http://www.scandmavian.net
http://www.legacy.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Mykolas Zablockas, lietu
vių evangelikų reformatų žur
nalo „Mūsų sparnai" ilgametis 
redaktorius, mirė š. m. rugsėjo 
29 d. Čikagoje. 

Spalio mėnuo skirtas Svč. 
M. Marijos garbei. Rožinį Pal. 
J. Matulaičio misijoje kalbėsi
me šiokiadieniais 20 minučių 
prieš šv. Mišias. Maldos reikia 
ir mums, ir Lietuvai. Kas ne
gali įsijungti į bendrą maldą, 
sukalbėkite kasdien rožinį as
meniškai. 

Spalis yra skiriamas BAL-
Fo aukų vajui. Pal. J. Matulai
čio misijoje aukos bus renka
mos bažnyčios prieangyje 
kiekvieną spalio sekmadienį 
5̂0 9 ir 11 vai. šv. Mišių. 

Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, dail. Rimo La-
niausko kūrinių paroda vyks 
iki spalio 7 d. Visi kviečiami ją 
aplankyti. 

Beveik 50 JAV gyvenan
čiu dailininku pareiškė norą 
dalyvauti Čiurlionio festivalio 
parodose, kurios vyks ir PLC 
dailės muziejuje, ir Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Kviečiame visus nedelsti ir 
siųsti savo darbus į PLC dai
lės muziejų, 14911 127th Str., 
Lemont, IL 60439. Norėtumė
me jūsų darbų sulaukti iki 
spalio 15 d. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" spalio 4 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Linkuva". 
Maloniai kviečiame atvykti ir 
pamatyti linkuviečius kasdie
nybėje ar švenčiant parapijos 
šventes. Dalyvaukite ir įdo
miai praleiskite trečiadienio 
popiete. Bus ir bendri pietūs, 
kaip jau įprasta „Seklyčioje". 

Neseniai Marąuette Par-
ko'apylinkėje (2616 W. Lith-
uanian Plaza Ct — 69th gat
vė) atidaryta „Lithuanian Pla
za Bakery and Deli", rudens ir 
žiemos metu veiks nuo 9 vai. 
r. iki 7 vai. vak. nuo 
trečiadienio iki sekmadienio. 
Uždaryta pirmadienį ir antra
dienį. 

Kun. Vytautas Bagdana-
vičius, MIC, & Renaissance 
slaugos namų yra perkeltas į 
Mother Theresa Home, 1270 
Franciscan Drive, Lemont, IL 
60439. 

Šiemet Pal. J. Matulaičio 
misija ruošia dovanų siuntimą 
Vilniaus -Šv. Kazimiero (jėzui
tų) bažnyčios vaikams. Jei no
rėtumėte per šias Kalėdas 
nudžiuginti Vilniaus vaiku
čius, atneškite nors ir mažą 
dovanelę ar pinigų ir padėki
te juos į dėžę prie kalėdines 
eglutes. Daugiau informacijos 
atrasite oranžiniame lapelyje 
ant staliuko. 

20-ajame Ateities savait
galyje šeštadienį, spalio 28 
d., apie tautiškumą kalbės dr. 
Petras Vytenis Kisielius. Atei
ties savaitgalio, vykstančio 
spalio 28-29 d. Ateitininkų 
namuose. Lemonte. IL. ben
droji tema bus „Tautišku
mas". Temą iš įvairių pers
pektyvų analizuos įvairių spe
cialybių prelegentai. Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečia
mi savaitgalyje dalyvauti ir 
prisijungti aptariant šią ak
tualią temą. 

Pal. J . Matulaičio misijo
je jau galima užprašyti Šv. 
Mišias kitiems metams. 

Praėjusi sekmadienį Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje buvo išdalinti BAL-
Fo aukų vokeliai. Vokeliai 
kartu su auka bus surenkami 
spalio 8 d., sekmadienį. 

„Laumių pietūs" — tai 
renginys, kurio pelnas skiria
mas paremti Vaiko vartai \ 
mokslą darbą, besirūpinant su 
benamiais ir apleistais vaikais 
Lietuvoje. Pietūs bus spalio 22 
d., sekmadienį, 12 vai.. Pasau
lio lietuvių centre. Visi 
kviečiami — dideli ir maži, su 
kaukėmis ir be kaukių. Bus 
kaukių paradas ir premijuoja
mi gražiausi, įdomiausi kos
tiumai, veiks laumių laimės 
šulinys ir žadama daug kitų 
įdomybių. Rezervuoti vietą 
galima, skambinant Nijolei 
Grigaliūnienei 708-974-1262. 

Lietuviškos rožinio pa
maldos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje vyks 
spalio mėnesį nuo pirmadienio 
iki penktadienio tuoj po 8 vai. 
šv. Mišių. 

Nepamirškite, kad jau 
vyksta ..Žaliųjų kortelių" lote
rija. Jūsų išsiųstos anketos tu
ri pasiekti adresatą iki lapkri
čio 1 dienos vidurdienio. Anke
tas galite įsigyti „Seklyčioje". 
2715 VV. Tlst" Str.; tel. 773-
476-2655. 

Gera žinia ne tik Mar
ąuet te Parke, bet ir toliau 
gyvenantiems mūsų tautie
čiams: visiems gerai žinomoje 
69-oje gatvėje; dabar vadina
moje Lithuanian Plaza Court, 
netrukus bus atidaryta dova-
ninė parduotuvė (kaip seniai 
tokią šioje apylinkėje jau tu
rėjome...): „Chicago Lithua
nian Gifts and More". Savinin
kai — neseniai į šį kraštą at
vykę J ū r a t ė ir Romas Vara
navičiai. Linkime jiems sėk
mės! 

Apsilankykite rankdar
bių parodoje. Spalio 14 d., 
šeštadienį, nuo 10:30 vai. r. 
iki 5 vai. p.p.. ir spalio 15 d., 
sekmadienį, nuo 10:30 vai. r. 
iki 4 vai. p.p.. Oakview Com-
munity Center, 4625 VVest 110 
Str.. Oak Lawn, IL, ruošiama 
„Beverly Hills Embroiderers 
Guild" rankdarbių paroda, ku
rioje bus galima pamatyti 
galbūt ir įsigyti) labai gražių 

rankdarbių. Šiai gildijai pri
klauso ir penkios lietuvės: Jes-
sie Daraska, Lillian Gedwill, 
Olga Landon, Zita Šimutis ir 
Marian Sinkus. Parodos vyks
ta kas dveji metai — ši yra jau 
keturioliktoji. Įėjimas nemo
kamas. 

PRISIMINSIME 
ŽUVUSIUS UŽ VILNIŲ 

Minint spalio 9-ąją, mūsų 
sostines netekimą, š. m. spalio 
8 d., sekmadienį, 10 vai.r. tė
vų jėzuitų koplyčioje bus au
kojamos šv. Mišios už visus 
kovojusius ir žuvusius dėl sos
tinės Vilniaus. Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos Čikagos sky
riaus nariai ir lietuvių visuo
menė prašoma dalyvauti. Da
lyvaudami pamaldose, pagerb
sime žuvusiųjų atminimą. 

L MILKEVIČIŪTĖS IR M. ŽEMAIČIO 
KONCERTAS VAŠINGTONE 

Sekmadienį, spalio 1 d., Lie
tuvos ambasadoje Vašingtone 
koncertavo Lietuvos operos 
primadona Irena Milkevičiūtė 
ir baritonas Mindaugas Že
maitis, kuriems akompanavo 
pianistė iš Čikagos Sonata Zu
bovienė. Didelio pasisekimo 
sulaukusį koncertą rengė Lie
tuvos ambasada Vašingtone ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba. 

Po pasirodymo ambasadoje 
I. Milkevičiūte ir M. Žemaitis 
koncertuos Čikagoje ir kituose 
JAV miestuose. Kalbėdami 
apie gastroles JAV. Lietuvos 

dainininkai sakė esą laimingi. 
kad Lietuvos menininkai tam
pa savotišku tiltu, jungiančiu 
lietuvius abipus Atlanto. M. 
Žemaitis Amerikoje dainuoja 
pirmą kartą. 

Koncertams Amerikoje I. 
Milkevičiūte ir M. Žemaitis 
pasirinko arijas iš kelių labiau 
žinomų operų, tokių kaip 
„Traviata". „Trubadūras". 
„Don Karlasr. 

Ambasadoje surengto kon
certo klausėsi JAV sostinėje 
reziduojančio diplomatinio 
korpuso. JAV administracijos 
bei Amerikos lietuviu organi

zacijų atstovai. 
I. Milkevičiūtės ir M. Že

maičio koncertas pratęsė šiais 
metais ambasadoje rengiamų 
kultūrinių vakarų ciklą. Rug
sėjo mėn. buvo surengtas M. 
K. Čiurlionio 125-ųjų gimimo 
metinių minėjimas, solistės 
Juditos Leitaitės ir pianisto 
Gyčio Cinausko koncertas, 
Mindaugo Kavaliausko foto
grafijų parodos atidarymas bei 
vaikų kolektyvo iš Lietuvos 
„Trys tigriukai" pasirodymas. 
Spalio 28 d. ambasada rengia 
klarnetisto Algirdo Budriaus 
ir lietuvių kilmės amerikietės 
pianistės Rosetta Senkus-Ba-
con koncertą. 

Rolandas Kačinskas 

Liefjvog operos pnmadonii Irena Milkevičiūte prie* keletą metu dalvvavf '..[••• .. . ; j . .• r<>- : .!-<. tyme. kur .-u 'li
eteliu pasisekimu dainavo Normos partija Nuotraukoje Norma Irena V :k. .-.- ,., - iv. vaikais kairėje -
•JenifTer. deAineje Donatas Savo koncerto (''ikagoje programoje damniiiiK> • ••• ;I!J:M- • opn'ianu operų ar: 
jų, kartu su ja dainuos jaunas baritonas Mindaugas Žemaitis Bilietus j koncertą, kuris vyks šj sekmadienį, spa
lio H d . Mother McAuley mokykloje, galite i«igyti ..Draune" ir >••.:. • 
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Draugo fondo narių metimo suvažiavimo. įvykusio rugsėjo 23 d., dalyviai klausosi pranešimų. 

DRAUGO FONDO SUVAŽIAVIMAS 
NUTARĖ KAUPTI ANTRĄJĮ MILIJONĄ 
Rugsėjo 23 d. Čikagos Jauni- randa gerą 'Draugą'. Tik rei

kia ieškoti būdų, kaip jį pritai
kyti naujiems skaitytojams". 

Administratorius Valentinas 
Krumplis savo ataskaitą 
pradėjo retoriniu klausimu: 
kodėl ..Draugas " reikalingas? 
Ir taip pat retoriškai atsakė: 
„O kur mes pasikalbėtume, 
kur pasiskųstume, kai bū
name apšmeižti, įskaudinti... 
Štai vėl TV iš olimpiados re
portažo mus 'ištrynė' ". Bet ir 
jis nepaneigė, kad „Draugas" 
problemų turi: per pastaruo
sius metus netekta 800 skaity
tojų, kiekvienu momentu gali 
sugesti spausdinimo mašina. 
Todėl, jo nuomone, Draugo 
fondas yra labai svarbus. No
rint kompensuoti prenumera
tos netekimą, pakelta kitų 
spaustuvės spaudinių kaina. 

Administratorius pažymėjo, 
kad daugėja reklamos, bet jos 
negalima dėti per daug, nes 
tuo lieka nepatenkinti skaity
tojai. Viena iš naujovių -
pradėtas leisti nemokamas 
„Draugo" reklamos priedas 
„Turgus", skirtas naujai at
vykstantiems, bet kol kas jis 
nesukėlė laukto susidomėji
mo. 

Artimiausiu laiku bus 
išspręstas galvosūkis, ką dary
ti su senaisiais laikraščio 
komplektais, kurių popierius 
jau pradeda trupėti. JAV fe
deralinė valdžia yra priėmusi 
sprendimą visus senus lai
kraščius mikrofilmuoti. Įvestą į 
diskus „Draugą" bus galima 
kopijuoti, o kopijas siųsti į 
Lietuvos bibliotekas, archy
vus. 

Iš Lietuvos 8 leidyklų nu
pirkta nemažai knygų. Jas at
sisiųsdinus paprastu paštu. 
„Draugo" knygynėlyje bus ga
lima pardavinėti prieinama 
kaina ir taip pat kiek uždirbti. 

Už savo darbą atsiskaitė 
iždininkas Bronius Juodelis, 
taip pat ir už Draugo fondo 
lėšų investavimą atsakingas 
Andrius Kurkulis, be kita ko, 
pranešęs, kad kapitalas per 
metus pakilo 16 proc. 

Kontrolės komisijos pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozaitis 
fondo iždo tvarkymą įvertino 
gerai. Jeigu fondas bus augi
namas toliau, kontrolės komi
sijos pageidavimu, jis galėtų 
būti tvarkomas kompiuteriniu 
būdu. 

Buvo perrinkti keturi ka
denciją baigę direktoriai: 
Bronius Juodelis, Birutė Ja
saitienė, Andrius Kurkulis, 
Vytenis Lietuvninkas. Jie 
vienbalsiai patvirtinti kitai 
kadencijai. Gražinai Liautaud 
dėl užimtumo atsisakius tary
bos nares pareigų ir jos balsą 

mo centro Čiurlionio galerijoje 
įvyko Draugo fondo narių 7-
asis metinis suvažiavimas. 
Sveikindamas susirinkusius, 
fondo tarybos pirmininkas 
Bronius Juodelis, pasidžiau
gęs, kad susirinko ištikimiau-
sieji „Draugo" dienraščio 
rėmėjai, pranešė apie pradėtą 
rinkti jau ir antrąjį milijoną 
dolerių. 

„Jeigu tikslas aiškus, yra 
noras ir įdedama darbo, visa
da galima pasiekti didelių da
lykų",- pasakė posėdžiui pir
mininkauti išrinktas dr. Pet
ras Kisielius. Reikšdamas ne 
tik fondo narių, bet ir skaity
tojų mintis, jis padėkojo fondo 
pirmininkui B. Juodeliui, ku
rio iniciatyvios veiklos dėka 
per 7 metus į Draugo fondą 
buvo surinkta 1 mln. dol. 

Dr. kun. Viktoras Rimšelis 
suvažiavimą pradėjo invokaci-
ja, padėkojęs Aukščiausiajam 
už tai, kad „Draugo" žodis 
išliko gyvas net 91 metus. 

Mandatų komisijai išren
kamas vadovauti Vaclovas 
Momkus. 

Sekretoriauti išrinkta 
„Draugo" redakcijos darbuo
toja Dalia Badarienė per
skaitė „Draugo" dienraščio vy
riausiosios redaktorės Danu
tės Bindokienės sveikinimą, 
kuriame, įvykdžius pagrindinį 
Draugo fondo uždavinį, buvo 
dėkojama fondo tarybos pirmi
ninkui Broniui Juodeliui, visai 
Draugo fondo direktorių tary
bai, nariams-aukotojams, rė
mėjams, geradariams. 

Apie laikraščio leidimo prob
lemas kalbėjo „Draugo" valdy
bos pirmininkė Marija Re
inienė, viena svarbiausiųjų 
įvardijusi naujų skaitytojų 
paiešką. Ypač laukiami yra 
naujai atvykstantieji, kuriems 
prenumeruojant yra daroma 
žymi nuolaida. Bandyta rekla
muotis lietuvių televizijoje bei 
radijo laidose; administrato
rius Valentinas Krumplis, 
populiarindamas laikraštį, 
buvo susitikęs su lituanistinių 
mokyklų moksleiviais ir jų 
tėveliais, į svečius buvo pasi
kviesti skautukai ir supažin
dinti su redakcijos ir spaus
tuvės darbu. Vyksta tradici
niai renginiai - gegužinė, po
kylis, koncertas, bet juos reng
ti kasmet darosi vis sunkiau, 
nes senieji „Draugo" rėmėjai 
jau yra pavargę, jų mažėja. 

M. Rermenė apgailestavo, 
kad lietuviško dienraščio ne
nori skaityti ne tik naujai at-
vykstantiej:, bet ir senųjų 
išeivių vaisai. Bus bandoma 
dar viena reklamos priemonė 
- internetas. Greitu laiku čia 
atsiras ir .Draugo" adresas. 
Valdybos pirmininkė pasi
džiaugė redakcijos ir spaus
tuves kolektyvo didžiąją dalį 
sudarančiu naujųjų išeivių 
darbu. „Darbas būtų patrauk
lesnis, jeigu mes galėtume 
daugiau jiems mokėti,- pa
sakė Marija Remienė. - Su 
laiku jiems reikės perduoti 
viską". 

Komentuodamas šias min
tis, dr. P Kisielius kalbėjo: 
„Mes atvažiavę radom gero ly
gio 'Draugą', jį pakeitėrr, pri-
taikėm naujai bangai. Dabar
tiniai atvykstantieji taip pat 

perėmus Jonui Rugeliui, joje 
toliau dirbs šie nariai: Bronius 
Juodelis (pirmininkas), Birutė 
Jasaitienė, Jonas Rugelis, Pet
ras Kisielius, Vaclovas Mom
kus, Marija Remienė, Viktoras 
Rimšelis, Andrius Kurkulis, 
Vytenis Lietuvninkas. 

Toliau vyko diskusijos dėl 
Draugo fondo ir „Draugo" 
laikraščio darbo. Antanas 
Juodvalkis pastebėjo, kad po
kario karta, atvykusi į JAV, 
rado vienokias gyvenimo ir 
„Draugo" laikraščio leidimo 
sąlygas, o naujai atvykstan
tieji randa jau kitokias 
sąlygas: su spauda konkuruo
ja televizija, internetas. Ne 
vienas fondo narys atkreipė 
dėmesį į blogą pašto darbą, 
kuris, A. Juodvalkio nuo
mone, mažumų spaudai yra 
tarsi pjūklas. „Jeigu paštas 
darbo nepagerins, mažumų 
spauda išnyks". - sakė jis. Ad
ministratoriaus V. Krumplio 
nuomone, šią problemą galima 
būtų pataisyti turint žmogų -
savanorį, kuris skundus dėl 
kiekvienos pašto pristatymo 
klaidos aiškintųsi su centri
nėmis pašto tarnybomis. 

J. Rugelio pasiūlymu, galėtų 
būti didesnės lengvatos naujai 
atvykusiems prenumerato
riams, tai padėtų pritraukti 
daugiau skaitytojų. Valdybos 
pirmininkė M. Remienė su tuo 
sutiko, bet apgailestavo, kad 
neįmanoma gauti naujųjų imi
grantų adresų. „Mes galėtume 
jiems vienerius metus siun
tinėti nemokamai, o dar vie
nerius - papigintai, bet iš kur 
gauti jų adresus? Jų didelė 
dalis yra nelegalai, todėl savo 
adresus slepia, o be to, dažnai 
keičia gyvenamą vietą", - sakė 
ji-

Ona Daugirdienė siūlė plėsti 
spaustuvės darbą, priimant 
daugiau amerikiečių užsaky
mų ir ieškant klientų per pa
rapijas. Administratorius V. 
Krumplis pasiūlymą įvertino 
kaip vertą dėmesio, tik apgai
lestavo, kad tai susiję su 
išlaidomis, nes tektų samdyti 
naują žmogų, kuris užsiimtų 
užsakymų paieška. 

„Nenurašykite mūsų į nuos
tolius", - sakė Rita Pen-
čylienė. - Mes užsakome vai
kams „Draugą", bet ką jie turi 
skaityti: tik puslapiai ateiti
ninkams ir skautams. Tai aš 
girdžiu iš pačio jaunimo. Ge
ras šeimos skyrius, tik reikėtų 
jį plėsti. Juk yra gerų pa
vyzdžių: štai mišrios šeimos 
samdo lietuvaites, kad vaikai 
galėtų mokytis lietuviškai. To
kie žmonės turi pinigų ir pa
tys susimokės už prenume
ratą, bet jie turi rasti sau 
įdomios medžiagos. Kur dingo 
š-kių grupes, dabartinės ir 
ankstesnes, kodėl nepakvietus 

jų? Nenurašykim mūsų jauni
mo". 

Į šią repliką replika atsakė 
M. Remienė, pageidavusi, kad 
patys skaitytojai, o tuo labiau 
valdybos nariai, turėtų dau
giau rašyti, ieškoti įdomių 
žmonių ir temų. 

„Mestą pirštinę" pakėlė 
A. Rasimas, neseniai atvykęs 
iš Kanados (ir taip pat pasi
vadinęs naujai atvykusiu): jis 
pasisiūlė nuolat teikti žinių 
rinkinėlius iš lituanistinių 
mokyklų; taip pat papasakojo 
apie Kanados „Tėviškės ži
burių", su kuriais jam teko 
bendradarbiauti, sėkmingą 
praktiką palaikant ryšius su 
skaitytojais. 

Dr. K. Ambrozaičio nuo
mone, „Drauge" turėtų būti 
daugiau aktualios medžiagos 
iš Lietuvos. Fondo valdyba 
turėtų skirti lėšų 2-3 Lietuvos 
korespondentams samdyti. 
„Draugo" dienraštis dirba su 
pernelyg mažomis pajėgomis. 

Keli kalbėtojai gerai įver
tino vyriausiosios redaktorės 
Danutės Bindokienės darbą, 
kurios entuziazmas ir su
gebėjimas balansuoti tarp 
įvairių įsitikinimų skaitytojų 
suteikia laikraščiui gyvastin
gumo. 

Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė tęsti fondo auginimą ir 
tuojau pat pradėti rudens 
vajų. A. Valavičius, kuriam 
buvo dėkota už gerą vadova
vimą laiškų siuntėjų grupei 
(išsiųsta apie 40,000 laiškų), 
atrodo, vėl turės gražaus dar
belio. Pasekę užkrečiančiu Al
gio Regio pavyzdžiu (jis pir
mas paaukojo 100 dol.), tarsi 
varžytynėse siūlydami „kas 
daugiau", jau suvažiavime 
Draugo fondo nariai sąskaitą 
padidino 700 dol. (po 200 dol. 
- Algirdas Čepėnas, Juozas ir 
Marija Vizgirdos, Petras ir 
Viktorija Dirdos). 

„Draugo" karavanas juda 
toliau link 100-mečio jubilie
jaus. Audronė V. Škiudaitė 

„Draugo" leidėjų valdybos pirmi
ninkė Marija Remienė kalba apie 
„Draugo" leidybos problemas 

Draugo fondo n.irių metinio suvažiavimo prezidiumas pirmininkas dr. 
Petras Kisielius (kairėje) ir DF tarybos pirmininkas Bronius Juodelis 

Visos nuotraukos - Kazio Ambrozaičio 

„Draugo" administratorius Valenti
nas Krumplis skaitė savo praneši
mą apie „Draugo" finansine būkle 

Skelbimai 
• Lietuvos Dukterys vėl 

kv ieč ia praleist i m a l o n ų 
rudens vakarą kartųjų ren
giamame Rudens pokylyje. 
Kviečiami visi —jauni, ne visai 
jauni ir seni! Visiems bus pritai
kyta įdomi progama, skanus 
mais tas , gėrimai ir Šokiai, 
Šokiai... Tad rezervuokite 
spalio 14 d. šiam neneiliniam 
vakarui, kuris įvyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje 5 v.p.p. 
Teiraukitės bilietų ar užsi
sakykite stalus adresu: 2735 W. 
71 St., kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 2 v.p.p., i š skyrus 
sekmadienius. TeL 773-925-
3211. Libai laukiami ir lai
mikiai loterijai. 
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