NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 08-26-02

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

PERIODICALS
August 27, 2002
Vol. LXXXX

Siame
numeryje:
Juozas Gaila veda
senųjų Baltimorės
lietuvių keliais ir takais;
dr. Jonas Adomavičius
dar apie vyrų bėdas.
2 psl.

Gražiais žodžiais kiauro
stogo neuždengsi, - sako
Danutė Bindokienė,
aptardama tarptautinę
konferenciją dėl žmonių
gerovės ir gamtosaugos;
pradedame atkarpą
„Lietuvaitė keliautoja
prieš 100 metų”.
3 psl.

Švęsime kun. Alfonso
Babono gimtadienį;
Šv. Kazimiero seserys
sukaktuvininkės.

4 psl.
Vyskupas John Gorman
.dalyvavo Šv. Kazimiero
seserų kongregacijos
95-mečio iškilmėse;
paskelbta „Žaliųjų
kortelių” loterija.
6 psl.

* Sekmadienį Birštone
pasibaigusio tarptautinio

šachmatų turnyro „Birštonas
2002” nugalėtoju tapo Algi
mantas Butnorius, surinkęs 7
taškus iš 9 galimų.
* Savaitgalį dešimtąjį
kartą vykusio ralio , Aplink

Lietuvą” nugalėtojais tapo bei
Lietuvos Prezidento taurę iš
kovojo Rokas Lipeikis ir Re
natas Vaitkevičius, kurie su
„Mitsubishi” šešiolika greičio
ruožų (149.4 km) įveikė per 1
vai. 18 min. bei 8 sekundes.
* Šeštadienį Kaune vy
ko ultra lengvųjų orlaivių

lakūnų varžybos Alfonso Liekio taurei laimėti, kuriose da
lyvavo vienvietės ir dvivietės
motoskraidyklės bei lėktuvai.
Varžybų nugalėtoju tapo bei
A. Liekio taurę iškovojo elekt
rėniškis Stanislovas Petruš
kevičius su vienviete motoskraidykle.
* Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis pa

tvirtino, kad kitą sezoną vėl
rungtyniaus NBA klube
„Portland Trail Blazers”, ku
riam atstovavo 1995-2001 m.
Krepšininko teigimu, jis jau
aptarė visas sutarties sąlygas
ir artimiausiomis dienomis
oficialiai pasirašys 1 metų 7
mln. JAV dol. vertės sutartį.
Portlando klubas jam siūlė
dvejų metų 10 mln. dol. su
tartį.
* Kauno „Žalgirio”
krepšinio klubas paskelbė

pasirašęs dvejų metų sutartį
su 29 metų 202 cm ūgio kraš
to puolėju Sauliumi Štomber
gu, kuris praėjusį sezoną at
stovavo Istambulo „Efes Pils.en” ir tapo Turkijos čem
pionu.
* Pažadėjusi bendradar
biauti su „Žalgirio” krepši

nio klubu, Kauno valdžia per
artimiausius 5 metus turės
surasti papildomus 15 mln.
litų. Dar šiais metais savival
dybė „Žalgiriui” turėtų atsei
kėti 500,000 litų, tačiau, iš
kur juos paims, miesto vado
vai dar nežino.
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Lietuva ir pasaulis naujo šimtmečio pradžioje
Nicholas Gemell
Skaitydamas „Draugą”, su
sidariau įspūdį, jog kai kurie
gal vyresnio amžiaus polito
logai šiapus ir anapus Atlan
to — neišskyrus keletos šio

laikraščio bendradarbių ir ko
respondentų — ne per gerai
orientuojasi dabartinio pasau
lio geopolitikoje, nesupranta
kai kurių valstybių tarpusavio
santykių raidos ir į viską žiū-

ri 1940-1950 metų akimis.
Visa tai verčia mane rašyti
šį straipsnį, bet čia išreikštos
nuomonės bei išvados mano
paties ir niekieno kito.
Viskas keičiasi. Mes beveik

visi sutinkame, jog šiandieni
nė Lietuva — ne tas pats
kraštas, kurį atsimename, sa
kysim, iš 1938-1939 metų. Čia
gal didokas asmenų skaičius
su manimu nesutiks, bet ir

(BNS) — Rusijos suartėjimas
su Vakarais keičia geopolitinę
situaciją ir verčia koreguoti
Lietuvos valstybinio saugumo
politiką reglamentuojantį Na
cionalinio saugumo pagrindų
įstatymą, pirmadienį Seime
surengtoje spaudos konferen
cijoje teigė valdančiosios Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) atstovas, Seimo
Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Gediminas Kir
kilas.
„Aš manau, kad Rusija
realiai mėgina integruotis į
euroatlantinę erdvę, todėl rei
kėtų keisti ir kai kurias pozi
cijas. Geopolitinės nuostatos,
kurios buvo prieš dešimt me

tų, yra pasenusios”, teigė G.
Kirkilas.
Šiai nuomonei pritarė ir
Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto pirmininkas
Alvydas Sadeckas.
Vyriausybės
sudaryta
darbo grupė yra parengusi
Nacionalinio saugumo įstaty
mo pataisas, tačiau jose yra
daugiausia koreguojama tik
krašto apsaugos sistema ir jos
struktūra, derinant tai prie
NATO reikalavimų.
Politikų diskusijos dėl
saugumo politikos kilo pa
aiškėjus, jog JAV bendrovė
„Williams” slapta nuo Lie
tuvos vyriausybės susitarė
parduoti Rusijos bendrovei
Nukelta į 5 psl.

Šiaurės ir Baltijos valstybių
bendradarbiavimas — pavyzdinis
Talinas-Vilnius, rugpjū
čio 26 d. (BNS) — Šiaurės ir
Baltijos valstybių bendradar
biavimas yra puikus regio
ninio bendradarbiavimo Eu
ropoje pavyzdys, Taline pir
madienį vykusiame Šiaurės ir
Baltijos valstybių užsienio
reikalų ministrų susitikime
sakė Lietuvos užsienio reika
lų ministras Antanas Valio
nis.
„Baltijos šalims tapus Eu
ropos Sąjungos ir NATO narė
mis, turėtume plėtoti kokybiš
kai naują Šiaurės ir Baltijos
šalių bendradarbiavimą, ku
ris leis garantuoti bendrus re
giono interesus išplėstoje ES
ir sudarys sąlygas geriau ko
ordinuoti ir įgyvendinti bend
rą ES ir šalių ES narių politi
ką”, susitikime sakė minist
ras.
Vadinamojo „Šiaurės ir

Baltijos aštuoneto” — Dani
jos, Suomijos, Švedijos, Nor
vegijos ir Islandijos bei Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos —
užsienio reikalų ministrų
metiniame pasitarime aptarti
NATO ir Europos Sąjungos
plėtros, Europos ateities ir
regioninio bendradarbiavimo
klausimai.
Kaip teigiama URM pra
nešime spaudai, A. Valionis
pabrėžė, jog Lietuva palaiko
Danijos ministro pirmininko
nuostatą, kad ES negali pra
leisti istorinės galimybės
baigti su kandidatėmis stoji
mo į ES derybas iki 2002 me
tų pabaigos.
Iki šių metų pabaigos Lie
tuva tikisi užbaigti derybas
dėl narystės ES, o 2004-aisiais metais — prisiimti na
rystės Europos Sąjungoje įsi
pareigojimus.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas (kairėje) kalbasi su švietimo ir
mokslo ministru Algirdu Monkevičiumi.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Švietimo vadovai žada
gerų permainų
Vilnius, rugpjūčio 26 d.
(BNS) — Švietimu sistemos
specialistai žada, kad už sa
vaitės prasidėsiančiais moks
lo metais mokyklos'e bus dau
giau pastovumo ir gerės mo
kymo kokybė.
Pirmadienį Švietimo ir
mokslo ministerijoje vyko tra
dicinis savivaldybių ir ap
skričių švietimo skyrių va
dovų pasitarimas, kuriame
dalyvavo Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas bei švie

Roma. Popiežius Jonas

Paulius II atšaukė sausio mė
nesį planuotą kelionę į Filipi
nus, kur Šventasis Tėvas tu
rėjo kreiptis į tarptautinės
konferencijos šeimos stiprini
mo klausimais dalyvius. „Po
piežius Jonas Paulius II ne
galės dalyvauti ketvirtajame
Pasaulio šeimų susitikime,
kuris vyks 2003 metais Ma
niloje”, sakoma monsinjoro
Socrates Villegas pareiškime.
Vatikano atstovas spaudai
Joaąuin Navarro-Valls atsisa
kė komentuoti Manilos ar
kivyskupo pareiškimą. Vati
kanas oficialiai nebuvo pa
skelbęs apie šį Jono Pauliaus
II vizitą. Apie popiežiaus
sprendimą atšaukti savo ke
lionę į Manilą pranešė Vati
kano valstybės sekretorius,
kardinolas Angelo Sodano,
kuris nepaaiškino, kodėl buvo
priimtas šis sprendimas.
„Melskimės už Šventojo Tėvo
sveikatą ir gerovę", sakė jis.

Berlynas. Įtakingiausi
Vokietijos laikraščiai sekma
dienį įvykusius dviejų kandi
datų į valstybės kanclerio pos
tą — dabartinio vyriausybės
vadovo Gerhard Schroeder ir
Bavarijos premjero Edmund
Stoiber — televizijos debatus
pavadino lygiosiomis. Laik
raštis „Berliner Zeitung” ra
šė, jog debatų nelaimėjo nie
kas. „Schroeder surengė
sklandų žiniasklaidos spek
taklį, o Stoiber stebinančiai
gerai gynė savo pozicijas”,
komentavo laikraštis.
Talinas. Bendra Europos
Sąjungos (ES) nuostata dėl
JAV kariškių neišdavimo
Tarptautiniam baudžiama
jam teismui (TBT) gali paaiš
kėti ne anksčiau kaip rugsėjo
pabaigoje, sakė ES pirminin
kaujančios Danijos užsienio
reikalų ministras Per Stig
Moeller. JAV pasiūlymą vals
tybėms kandidatėms į ES ir
NATO pasirašyti sutartį, ku
ria Amerikos kariškiams būtų
suteiktas imunitetas, ES vals
tybės dabar vertinas juridiniu
aspektu.

timo ir mokslo ministras Al
girdas Monkevičius.
Ministras džiaugėsi, jog
jau iki galo užbaigta egza
minų reforma. Šiemet, pasak
jo, gali keistis tik egzaminų
tvarkaraštis.
Kaip svarbus ministerijos
veiklos uždavinys naujaisiais
mokslo metais buvo paminė
tas siekis grąžinti vaikus į
mokyklas ir užtikrinti jų
mokymo kokybę.
Nukelta į 5 psl.

Vilnius, rugpjūčio 24 d.
(BNS) ----- Šeštadienį Vil
niuje vykusiame Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LS
DP) tarybos posėdyje partijos
pirmininko pavaduotojas, vi
daus reikalų ministras Juozas
Bernatonis partijos nariams
pasiūlė apsvarstyti galimybę
artėjančiuose prezidento rin
kimuose paremti dabartinį
valstybės vadovą Valdą
Adamkų, jeigu jis apsispręstų
kandidatuoti.
„Mano manymu, žmonės
pavargę nuo partinių žaidimų
ir politinių kivirčų, labai tei
giamai įvertinų tokį mūsų iš
mintingą bei kilnų žingsnį”,
sakė J. Bernatonis. Jo teigi
mu, šis sprendimas padėtų

išvengti „populistinės prieš
priešos tarp aukščiausių vals
tybės institucijų”, užtikrintų
vyriausybės pastovumą, ga
rantuotų visuomenės santar
vę ir valstybės pastovumą at
sakingu visuomenei metu
prieš lemiamus Lietuvai
sprendimus dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje ir NATO.
Tačiau, pasak J. Bernatonio, šis variantas taip pat pri
klauso nuo to, ar LSDP pir
mininkas, premjeras Algirdas
Brazauskas bei socialdemok
ratų bendrininkės Naujosios
sąjungos (socialliberalų) ir
Seimo vadas, Artūras Pau
lauskas nedalyvautų rinki
muose.
Nukelta į 5 psl.

Sausros nualintoje Lietuvoje
liepsnojantys gaisrai nebesiplečia
Vilnius, rugpjūčio 24 d.
(BNS) — Lietuvos ugniage
siai, nuo trečiadienio dirban
tys ypatingosios parengties
sąlygomis, tikina, kad gaisrai
nebesiplečia, nors nuslopinti
jų nepavyksta. „Gaisrai nesi
plečia. Šiuo metu yra užgesin
ta daugiau kaip 100 gaisrų,
tačiau atsirado apie 30 naujų

gaisrų visoje Lietuvoje”, sakė
vyresnysis operacijų vadovas
Vytautas Ražanskas.
Ugniagesių teigimu, prieš
vidurdienį Vilniaus rajone bu
vo gesinami 8 gaisrai. Gais
ravietėse aplink sostinę dirbo
55 ugniagesiai, 30 kariškių.
Nukelta į 5 psl.

Socialdemokratai į savivaldybių rinkimus
eis atskirai nuo socialliberalų
Vilnius, rugpjūčio 26 d.
(BNS) — Dauguma valdančio
sios Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) skyrių savi
valdybių tarybų rinkimuose
ketina dalyvauti vieni, nesu
darydami bendrų kandidatų
sąrašų su kitomis partijomis.
„Mes kviečiame daryti
platesnį frontą, bet sprendi
mai priklauso kiekvienai par
tinei organizacijai. Žinios,

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnteriax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneiimais)

posovietinį pasaulį. Rusijai
vėl nuriedėti į bolševizmą —
tai negalimybė, kaip kiekvie
nas turistas, neseniai viešėjęs
Maskvoje ar St. Petersburge
patvirtins.
Nukelta į 3 psl.

Socialdemokratai svarsto
V. Adamkaus rėmimą
per prezidento rinkimus

Rusijos suartėjimas su
Vakarais verčia taisyti
saugumo įstatymus
Vilnius, rugpjūčio 26 d.

naujoji Rusija — tai jau ne
sovietinė. Aišku, jie ten turi
apsčiai problemų — negalima
lengvai ištrinti 75 metų bol
ševikinės valdžios pasekmių,
bet jie jau gerokai pakely į

Crawford, Texas. JAV
prezidento George W. Bush
teisininkai priėjo prie išvados,
jog jam nereikia papildomo
Kongreso patvirtinimo, kad
įsakytų pradėti karo veiks
mus prieš Iraką, sekmadienį
pranešė Baltųjų rūmų atsto
vai. Teisės žinovai grindė savo
išvadą trimis pagrindiniais
veiksniais. Pirmasis yra tas,
kad pati JAV Konstitucija
numato, jog prezidentas yra
ginkluotųjų pajėgų vadas. Be
to, atstovai nurodė 1991 m.
priimtą Kongreso rezoliuciją,
kuri leido panaudoti jėgą
Persijos įlankos karo metu, ir
2001 m. rugsėjo 14 d. rezoliu
ciją, kuri suteikia vyriausybei
teisę panaudoti jėgą prieš
terorizmo aktų vykdytojus.
JAV kariškiai per savai
tę užtrukusią operaciją Afga
nistano rytuose suėmė 11 įta
riamų žemesnio rango Ta
libano ir „ai Qaeda” narių,
tarp jų — du asmenis su Va
karų valstybių pasais, pirma
dienį pranešė CNN. Tačiau
televizija nurodo, kad per rug
pjūčio 18 d. prasidėjusią ope
raciją, kuri buvo didžiausia
nuo kovo mėnesio, nepavyko

kurias mes turime iš partinių
organizacijų yra tokios, kad
dauguma eina vieni”, sakė
LSDP pirmininko pirmasis
pavaduotojas parlamentaras
Česlovas Juršėnas. Jis pažy
mėjo, kad „bendrų sąrašų
klausimas, visų pirma su
Naująja sąjunga (NS, socialli
beralais) yra nagrinėjamas,
bet sprendimai nėra priimti”.
Nukelta į 5 psl.

sučiupti vieno labiausiai ieš
komų asmenų — aukšto ran
go „ai Qaeda” finansininko.
Pranešama, kad vienas iš 11
sulaikytųjų yra „baltasis” ir
kalba angliškai.
Maskva. Sulaikytas čečė
nų kovotojas, įtariamas daly
vavęs apšaudant sraigta
sparnį „Mi-26”, kuris rugpjū
čio 19 d. sudužo netoli Chankalos. Kariškiai patikslino,
jog „šis žmogus yra aktyvus
neteisėtų ginkluotų grupuočių
narys ir įtariamas kitais sun
kiais nusikaltimais”. „Sraig
tasparnio ‘Mi-26’ katastrofos
priežastis nustatyta — jis bu
vo numuštas raketa iš kilno
jamojo zenitinio komplekso”,
pareiškė pirmadienį Šiaurės
Kaukazo karinės apygardos
pareigūnas. Per sraigtaspar
nio nelaimę žuvo 116 žmonių,
daugiausia kareivių, vykusių
tarnauti į Čečėniją.
Kiachta, Buriatija. Ru
sijos gynybos ministerija ne
sutinka, kad Gruzija, vykdy
dama operaciją Pankisio tar
pukalnėje, išstumtų kovotojus
iš šios vietovės į Rusijos teri
toriją. „Gruzijos formuotės —
ginkluotosios pajėgos ir vi

Degančios pievos Kauno rajone.

daus kariuomenė, taip pat supratusios, kokia rimta ši prob
lema, mėgina kažką padaryti.
Klausimas — ką?”, pareiškė
Rusijos gynybos ministras
Sergej Ivanov. „Gruzijos val
džia mėgina imituoti pastan
gas ir išstumti kovotojus į mū
sų teritoriją. Mūsų toks požiū
ris netenkina”, sakė S. Ivanov. „Mes nenorime, kad žu
dikų ir teroristų gaujos iš ki
tos valstybės sėtų mirtį mūsų
teritorijoje. Ši pozicija supran
tama, objektyvi ir teisinga”,
pabrėžė ministras.
Tbilisis. Gruzijos prezi
dentas Eduard Ševardnadzė
pasisakė prieš Gruzijos išsto
jimą iš Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos, prieš Gru
zijos ambasadoriaus atšauki
mą iš Maskvos ir diplomati
nių santykių su Rusija nu
traukimą. Taip valstybės va
dovas pakomentavo pirma
dienį kai kurių Gruzijos par
lamento deputatų pareiški
mus, kuriuose reikalaujama
radikaliomis priemonėmis at
sakyti į neva Rusijos aviacijos
įvykdytus respublikos oro erd
vės pažeidimus ir Achmetos
rajono bombardavimus. Prezi

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

dentas pareiškė, kad „Gruzi
jos pasitraukimas iš NVS ab
soliučiai nepadės sumažinti
paaštrėjusių Gruzijos ir Ru
sijos santykių įtampos” .
Islamabadas. Afganis
tano užsienio reikalų minist
ras Abdullah Abdullah pirma
dienį pareiškė, kad nors tiks
lių žinių apie Osama bin La
den buvimo vietą nėra, jis ma
no, jog šis įtariamas teroristų
vadeiva yra už Afganistano
ribų. „Mes labai stengėmės
surasti jį Afganistane... (ta
čiau) panašu, kad jis gali būti
už mūsų (valstybės) sienų”,
sakė A. Abdullah.

v Kabulas. Ranka rašyta
me laiške, kuris sekmadienį
praskelbtas islamistų inter
neto svetainėje, Osama bin
Laden ragina afganistanie
čius kilti į šventąjį karą (jihad’ą) ir pranašauja JAV žlu
gimą. 4 puslapių laišką spaus
dinantis tinklalapis „islamOnlin.net” teigia jį gavęs iš
savo korespondento Pakista
ne, kuriam Afganistane laiš
ką perdavė neįvardytu pa
noręs
likti
šaltinis.
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Lietuviu pėdsakai Amerikoje
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PLOKŠČIAGALVIAI KIAULIŲ
MIESTE MYLĖJO KNYGĄ
Naudodamasi proga, kad pa
sakojimai apie senųjų Ameri
kos imigrantų lietuvių gyve
nimą sudomino ir kai kuriuos
skaitytojus, ryžtuosi grįžti į
Birutės ir Juozo Gailų namus,
kuriuos probėgšmais paminė
jau viename iš pirmųjų ciklo
„Lietuvių
pėdsakai Ame
rikoje” reportažų, ir pratęsti
pasakojimą apie senuosius
Baltimorės, MD, lietuvius.
Juozas Gaila, buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos narys bei at
stovas Lietuvoje, turi apie
juos ne tik įdomios informaci
jos, bet jo lūpose ta informaci
ja labai įdomiai susigrupuoja.
Be to, jo ir patyrimas šioje
srityje yra gilesnis, nes žmona
Birutė yra senųjų Baltimorės
imigrantų dukra.
Kalba Gailų namuose Ellicot
miestelyje spontaniškai pra
sidėjo nuo naujausios kartos
lietuvių. Kadangi Juozas Gai
la neieško žodžio kišenėje, tai
teko gerokai pasikauti, ypač
dėl jaunų moterų iš Lietuvos,
tekančių už pagyvenusių „dy
pukų” (reikia pripažinti, kad
oponentas buvo sąžiningas ir
paklaustas, ar pats, būdamas
našlys, nesutiktų vesti jaunos,
sakė nedvejodamas ieškotų).
Kita vertus, tvirčiau pasijutau
ant Amerikos žemės, kai šei
mininkas papasakojo, kad ir
„dypukų” jaunimas nebuvo
šventas. Nutarę, kad kaip
danguje, taip ir ant žemės,
perėjome prie savo pagrin
dinės temos.
- Kai čionai atvyko pokario
kartos imigrantai, kurių buvo
daugiau - senųjų ar jūsų?
--“-• Žinoma, jų, - atsakė Juo
zas Gaila. Anksčiau jų ištisos
gatvės buvo prie Lietuvių na
mų. Mums atvažiavus jie jau
buvo pradėję trauktis. Daugu
ma dirbo siuvyklose - ir vyrai,
ir moterys. Siuvyklos daugiau
sia priklausė žydams (tiesa,
turėjo ir lietuviai). Buvo žydų
imigrantų iš Rusijos ir Lietu
vos. Vyrai dažniausiai lygin
davo medžiagą. Įsivaizduokit
- nežmoniškas karštis ir garai
nuo lygintuvo... Tai nebuvo
kriaučiai tikrąja to žodžio
prasme, kiekvienas atlikdavo
tik vieną operaciją, todėl taip
ir vadindavosi, pvz., „kišeni
nis”... kitas „pielavodavo”
(traukydavo) siūlus. Dirbdavo
„piece work” - kiek gabalų
prisiusi, už tiek algos gausi,
todėl
kiekvienas
siuvėjas
griebdavo kuo daugiau. Anks
čiau tą darbą daugiausia dirbo
italės, paskui įsijungė būrys
„dypukių”. Dabar tos siuvyk
los jau visos išnyko. Kai kurie
lietuviai dirbo cukraus fabri
ke, kur daugiausia buvo rusų,'
lenkų, ukrainiečių, taip pat ir
negrų. Šiek tiek lietuvių dirbo
plieno fabrikuose.
Čia katalikiškas kraštas.
Katalikai gerose vietose turėjo
daug žemės. Ir dabar dar tebe
turi, bet jau pardavinėja, trau
kiasi. Pirmą bažnyčią lietuviai
įsigijo nusipirkę sinagogą. Kai

žydai ją atpirko, jie įsitaisė
gražią, vokiečių statytą kata
likų bažnyčią. Prie bažnyčios
buvo kitas pastatas, klebonija,
o kitoje gatvės pusėje - mo
kykla. Kazimierietės mokino
vaikus lietuviškai. Kiekvieną
dieną vykdavo lietuvių kalbos
pamoka. Mano žmona Birutė
ją lankė. Visi senieji imigran
tai leido ten savo vaikus. Mo
kykla prieš kelias dienas už
daryta. Pastaruoju metu joje
mokėsi juodieji ir ją išlaikė
vyskupija, ne parapija.
Kai atvažiavo „dypukai”,
pasidarė keistų dalykų. Pvz.,
matematikos uždavinius DP
vaikai spręsdavo kitaip, ir se
selės negalėjo suprasti, kodėl
jie gaudavo teisingą atsa
kymą. Mat jie naudojo kitą
sistemą. Mums atvažiavus, se
nieji suprato, kad jie nemoka
lietuviškai. Lėkštė jiems buvo
„dišė”, virtuvė „kičinas”, kam
barys - „gruimas”, miegama
sis - „bedruimis”. Mes kalbė
jom visai kitaip, ir seselės pa
sijuto ne visai gerai - kaip tu
kalbą dėstysi, jei pats taisyk
lingai nemoki. Atvažiavę mo
kiniai geriau mokėjo negu
mokytojos.
Mūsų senieji buvo labai
veiklūs ir energingi. Jie turėjo
krepšinio komandas, kurios
buvo Marilendo valstijos čem
pionės. Buvo garsus jų žmo
gus, Baltimorės pašto virši
ninkas ir politikas dr. Vincas
Laukaitis, kurį 1936 m. Lietu
va apdovanojo Gedimino ordi
nu. Advokatas ir poetas Nadas Rastenis išvertė į anglų
kalbą Lietuvos himną, o ame
rikiečių jis buvo apdovanotas
laurų vainiku. Jis buvo Mari
lendo seimelio narys. Marylendo sostinėje Annapolyje yra
laivyno akademija. Ten lietu
viai pasodino ąžuolą ir kiek
vieną metą važiuodavo to
ąžuolo lankyti. Pasikviesdavo
senatorius,
kongresmenus.
Veikė demokratų klubas (jų
dauguma buvo demokratai,
kadangi labai gerbė Rooseweltą už krašto ekonomikos
pagerinimą; jie kažkaip nesu
prato, jog Rooseweltas Lietuvą
atidavė Stalinui). Ir balsuoda
vo už demokratus. Vakarais
eidavo į Lietuvių namus, juos pasistatė didelius. Tuo
laiku ten buvo ir kino salė,
apačioje - baras. Lietuvių gy
venimas virte virė. Kai pažiūri
į senas nuotraukas - taigi
minios žmonių! Kiek ten buvo
balių! Tik, stebėtina, kad
mažai kas mušėsi į graborius.
- Buvo, buvo ir graborių, atsiliepė Birutė Gailienė, štai Kačinskas, Kačiauskas...
- O tavernų buvo gyvas ga
las - ant visų kampų. Ta da
lis, kur gyveno lietuviai, buvo
vadinama ,,pigtown” - kiaulių
miestas, kadangi senais lai
kais, prieš lietuvių atvykimą,
tomis gatvėmis varydavo į
skerdyklas kiaules. Namai bu
vo statyti vokiečių, 3 aukštų.
Tai buvo vienos šeimos namai.
Kai vokiečiai ėmė trauktis, ap
sigyveno lietuviai. Jie tuos na
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Baltimorėje, MD, Lietuvių namuose, veikiančioje seniausioje Amerikoje lietuviškoje bibliotekoje (iš kairės): Ma
rija Remienė, bibliotekininkė Marytė Patlabaitė, Birutė Gailienė, Juozas Gaila ir Lietuvių muziejaus vedėja
Nida Gailaitė.
Aušrelės Sakalaitės nuotr.

mus, atvirai pasakius, „sudir
bo”, nes pridarė visokių kamurkų, prisileido vadinamų
„burdingierių” (nevedusių vy
rų). Iš nuomininkų gaunamų
pinigų žmonės išmokėjo skolas
už namus. Kai DP stovyklų
žmonės atvyko, senųjų imi
grantų vaikai jau buvo pra
dėję trauktis iš miesto, tai
naujieji pirko jų namus. Mū
siškiai namus dar labiau su
skaldė, pridarė dar daugiau
kamurkų ir taip pat jas nuo
mojo. Kai tokį namą nusipirk
davo šeima su 4 vaikais, se
nieji sakydavo: „Įlindo į skolą,
ateis deprešinas, jie viską pra
ras”. Senieji labai bijojo tų
laikų, kai Amerikoje vyko eko
nominė depresija. O dypukai
per 3-4 metus skolą išsimo
kėjo. Paskui istorija keitėsi.
Kai juodieji ėmė veržtis į
miestą, pirmiausia ėmė bėgti
žydai krautuvininkai.
Žydai buvo taip pat daugiau
sia išeiviai iš Lietuvos. Ameri
koje buvo labai stiprios žydų
organizacijos. Jos suteikdavo
atvykusiems savo tautiečiams
paskolą, ir šie atidarydavo
parduotuves, daugiausia sen
daikčių. Sako, jiems leisdavo
netgi 2-3 kartus bankrutuoti.
Kai atvyko žydai „dypukai”,
jie, kaip ir mes, buvo pliki
nuogi, kiti išėję iš kacetų, bet
jie nėjo dirbti į fabrikus. Gavę
savo organizacijų paskolas,
pirko namus - ir ne po vieną,
o blokais. Kai senieji lietuviai
pradėjo bėgti iš miesto, žydai
nupirkdavo vidury bloko kokį
namą ir įleisdavo kelias juo
dųjų šeimas. Kaimynai išsi
gąsdavo ir pusvelčiui parduo
davo savo namus. (Šiandien
juodieji yra pagrindiniai ir la
bai tvarkingi Lietuvių namų
salės nuomotojai. A.V.Š.). Lie
tuviai prarado daug pinigų.
- Mes su senaisiais lietu
viais gerai sugyvenom, - to
liau pasakoja Juozas Gaila. Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas keletą metų buvo
toks Kairys iš senųjų imi
grantų. Nors buvo nelabai raš
tingas, bet mes jį rinkdavom.
Karpavičiaus (pasikeitė pa
vardę į Karpers) 3 sūnūs kar
tu su manimi mokėsi Loyola
kolegijoje. Iš 5 jo vaikų vienas
yra gydytojas, vedęs amerikie
tę. Nuvažiavo į Lietuvą (pats
jau lietuviškai nebemoka), ir
tą kraštą tiesiog įsimylėjo. Da
bar, kai atvyksta kunigai, jis
juos mielai globoja, vežioja.
Kitą dieną mes, ekspedicijos
dalyvės - Marija Remienė,
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė, tarybos narė Auš
relė Sakalaitė ir šių eilučių
autorė - apžiūrėjome Lietuvių
namus. Ten įsikūrusi ir Bal
timorės lietuvių biblioteka,
kuri anot Antano Dundzilos,
rašiusio jos istoriją, yra se
niausia šio pobūdžio įstaiga
šiame žemyne. Pirmąją biblio
teką Baltimorėje 1891 m. su
organizavo „Lietuvių mokslo
draugystė” savo nariams. Da
bar egzistuojanti yra pirmoji
vieša biblioteka, įsteigta 1908
m. balandžio 6 d. Steigėjai
buvo lietuvių švietimu ir spau
da besirūpinę asmenys: J. Wasiliauskas, F. J. Baltruzaitis,
P. Lazauskas. Jų pavardės yra
parašytos po „Įstatais Balti

morės Lietuvių Tautiško Kny
gyno”. Biblioteka buvo įre
gistruota „National Library
Company of Baltimore City”,
po šiuo dokumentu pasirašė 5
direktoriai: Kazys Baltrušai
tis, Antanas Karalius, K. Widman, Antanas Mandravickis ir
Antanas Žalnieraitis. „Mieris
šito knygyno yra užlaikyti Lie
tuviškas ir kitokes knygas,
teipgi laikraščius dėlei visuo-

menės skaitymo... Knygyno
administracija susideda iš at
stovų nog kiekvienos lietu
viškos draugystės mokančios
metinę pašelpą knygynui”, buvo rašoma įstatuose.
Bibliotekoje yra tokių senų
knygų kaip 1846 m. Vilniuje
Juozapo Zavadskio knygyno
išleista „Gyvenimas • Szvencziausios Marijos Panos”, 1890
m.
Nukelta į 4 psl.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
O KAD TA PROSTATA SVEIKA IŠLIKTŲ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kad ji nei gėrybiškai, nei
vėžiškai nepakistų, reikia vy
rui nuo jaunumės normaliai
gyventi, sveikai valgyti ir su
pertraukomis poilsiui darbuo
tis. Nuo prostatos vėžį tolina
pomidore esąs chemikalas Iikopene — iki 3 pomidorų kas
dien suvalgydamas, vyras ge
rokai tolina vėžį nuo prosta
tos.
Aišku, reikia vėžio vengti ir
kitose kūno vietose. Todėl nor
malus vyras nekenkia sau,
kitam ir aplinkai, nei nikoti
nu, nei pilstuku, nei kofeinu,
nei tinginyste, nei nutukimu,
nei per dideliu jautrumu.
Dabar susipažinkime su
prostatos sveikatos užlaikymu
maisto pagalba.
Daugiau kaip 50 metų vyrui
padidėja prostata, ne tik vėžiu
susirgus, bet dar ir gėrybiškai.
Tada net septyneriopi nege
rumai ima vyrą varginti:
1. strėnų skausmas;
2. kraujas šlapime ir sėkloje;
3. dažnesnis varpos sukie
tėjimas, intymumui jautru
mas ir nesijaudinant;
4. skausmingas sėklos ište
kėjimas;
5. intymumui nusilpimas ir
priešlaikinis sėklos ištekėji
mas;
6. chroniškas pilnumo jaus
mas žarnoje ir sunkumas nu
sišlapinti;
7. bet kokios kontrolės ne
tekimas šlapinimosi reikale:
sunku pradėti šlapintis, šlapi
mo tekėjimo pertrauka ar ne
pajėgumas sulėtinti srovę.
Bet kurį tokį negerumą pa
jutęs, tarkis su gydytoju, kuris
praneš, ar gėrybinis prostatos
padidėjimas sukelia kurį tų
negerumų, o gal tokius nege
rumus sukelia uždegimas bei
vėžys.
Saugokis pats nuo
prostatos negerovių

fato 200 mg vieną tabletę pa
valgęs. Gausus, mišrus mais
tas vaisiais ir daržovėmis,
ypač žaliomis ir geltonomis,
kartu su cinko tablete, suma
žins gėrybinį prostatos padi
dėjimą. Atsinaujina prostata,
gausiai valgant augalinį mais
tą.
Sveiką prostatą užlaikyti
padeda šitoks dar ir valgis:
vienas puodelis nugriebto
(skim) pieno, du valgomi
šaukštai kviečių daigų (wheat
germ), vienas valgomas šaukš
tas viso grūdo kviečių javainių
(wheat bran), pusė puodelio
virtų ypatingai didelių žirnių
(chickpeas, blackeys).
Arbūzo sėkla — prostatai
patieka

Arbūzo seka (pumkin seed)
dar ir saulėgrąžų sėklos teikia
reikiamas medžiagas viso kū
no ir prostatos sveikatai. Sau
ją arbūzo ir saulėgrąžų sėklų
kasdien nurydamas, sukelsi
prostatos šypsnį. Dar čia taip
pasitarnaus ir česnako 1-2
skiltys kasdieninės, gerai su
kramtytos džiugins ne tik
prostatą, bet ir visą kūną.
Kadangi dauguma apsilei
džia — gausiai nevalgo vaisių
ir daržovių, o dar senyvi sme
genys pasilpsta ir jų veikla
prostatai sumenksta, ir susi
gėrimas maisto iš žarnų su
lėtėja, todėl patartina smege
nis jaunint, kasdien imant Lecithin ir vitaminų folic acid
tabletę, Centrum kapsulę, vit.
E 400 kapsulę ir gerti gausiai
citrininių sulčių ir žaliosios ar
batos, neliečiant kavos. Čia,
kaip ir visur, yra svarbus re
guliarumas.
Septyneriopa prostatos
globa

1. Vedusiųjų intymiuose
Reguliariai apsilankydamas santykiuose prisilaikoma vipas gydytoją, apsisaugosi nuo dutinumo — vengiama per
rimtų, kartais net gyvybei pa dėjimo.
2. Intymus susijaudinimas
vojingų, negerumų. Pildyk vi
sus jo nurodymus, bet ir su turi baigtis išsiliejimu. Prail
maistu talkink prostatai gy gintas kraujo susitvenkimas ir
sulaikytas ar negalutinis iš
vuoti.
1. Valgyk „razavinių” miltų siliejimas gali pakenkti pros
gaminius (whole grain). Rei tatos veiklai ir jos sudėčiai.
3. Rūkymas ir girtavimas
kalauk jų, nes pardavėjai pa
artina
prostatai negerumus.
taikauja neišmanėliams ir siū
4. Užlaikyk visą kūno svei
lo nerazavinius gaminius.
2. Valgyk cinko turintį mais katą geriausiame stovyje.
5. Būk normaliai pajėgus.
tą: mieles (pirk iš valgyklos),
riešutus, svogūnus, rudus ry Kasdien darbuokis. Vaikščioji
žius, žirnius, pupeles, kviečių mas yra gera priemonė prosta
viso grūdo javainius, želatiną. tos sveikatas užlaikymui.
Dar ir dėl sklerozės, ypač ko Bent po valandą kasdien dar
jose, kasdien nuryk cinko sul- buokis.
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6. Maitinkis normaliai, kaip
jau minėta.
7. Prostatos maistas suside
da iš: arbūzo ar saulėgrąžų
sėklų, daržovių šaltai spaustų
aliejų, česnako ir svarbių rie
balinių rūgščių.
Visokio amžiaus vyrai, juo
anksčiau pradedate mitybiniai
talkinti prostatai — ji bus
sveikesnė ateityje.
Kadangi smegenų veikla
tampriai rišasi su prostatos
sveikata, naudinga kiekvie
nam vyrui atitolinti smegenų
senstamumą, kasdien nury
jant su sriuba bei kitokiu
kąsniu šį smegeninį maistą
Lecithin miltelių vieną ar du
valgomus šaukštus. Jie gau
nami gerose krautuvėse bei
sveiko maisto parduotuvėse.
Antras smegenų palaikytojas
yra vitaminas B-12, tik adato
mis apturimas.

8. Česnakas yra natūralus
antibiotikas — jis didina pros
tatos atsparumą uždegimui.
9. Globok septyneriopai
prostatą, kaip anksčiau nuro
dyta.
Bijau, kad ir mūsų čia pa
duotos žinios prostatos apsau
gos reikalu bus tyruose šauks
mas, nes daugelis vyrų ne
kreips dėmesio į tučtuojau,
teiktiną globą prostatai. Už
tai reikia auklėti jaunus vy
rus, pajėgiančius normaliai
gyventi, tai yra, dorai gyve
nant, nekenkti sau, kitam ir
aplinkai. Tik tada bet kokiu
reikalu medicinišką tiesą pa
sisavins didesnis skaičius mū
siškių vyrų — jie gyvens ne
tik ilgiau, bet ir geriau.

Prostatos globos
devyneriopas
susumavimas

1. Neužmiršk septynių pros
tatos netvarkos nusiskundi
mų.
2. Kasdieninis, cinko turin
tis, maistas ir cinko 200 mg
tabletė užlaiko prostatą ge
rame stovyje.
3. Neapsileidžiant su rinki
niu maistu ir jo kasdienine
tablete gali sumažinti gėry
biškai padidėjusią prostatą.
4. Kasdien gerk prostatą ap
saugantį daržovių gėrimą.
5. Yra duomenų, kad toks
gėrimas šalina prostatinį
skausmą.
6. Arbūzo sėklos turi svarbių
riebalinių rūgščių, kurios
nuostabiai talkina prostatai.
7. Daržovės yra pagrindinė
pagalba prostatai ir apsauga
nuo vėžio.

Pagalba apsileidėliui

Jei esi vienas tokių neklau
žadų, kurie nepildo net ir nau
dingiausių mediciniškų nuro
dymų prostatos sveikatos rei
kalu, tai tarkis su gydytoju
dėl dvejopų dabar gėrybiniai
padidėjusios prostatos naudo
jamų vaistų sumažinimui taip
padidėjusios prostatos — tai
su receptu gaunamos Prosar
ir Hytrin tabletės. Gydytojas
nurodys, kaip vieną ar kitą
imti. Jie gali sukelti intymu
me nepajėgumą, svaigulį ar
mažą kraujospūdį.
Priešingai veikia dabar pa
saulyje vyrų gausiai vartoja
mas augalinis vaistas, Saw
Palmetto tabletės. Jį galima il
gai imti be skriaudos. Jis vei
kia 88 proc. vyrų, kurie jį pri
iminėja. Jis be recepto gauna
mas vaistinėse ar vaistų krau
tuvėse. Yra ir kitokių su Palmeto dar veiklių žolelių miši
nio tablečių, kaip Prostagin —
mėnesiui už 29 dol.
Šaltinis: Carlson Wade.
„Nutritional Healers”.

LIETUVA IR PASAULIS
NAUJO ŠIMTMEČIO
PRADŽIOJE

ekonominę nepriklausomybę
reikia žiūrėti pro tam tikrus
akinius. Pirmoji, įterpta tarp
Rusijos žemių, dideliu mastu
priklausanti nuo Rusijos ža
liavų ir rinkos. Antroji su gy
ventojais, kurių beveik pusė
NICHOLAS GEMELL
nelatviai ir kurie turi didelę
persvarą respublikos dides
Atkelta iš 1 psl.
jos. Pirmos nepriklausomybės niuose miestuose, neišskyrus
Jaunoji priauganti karta ten laikais Kauno miestas buvo
jau nieko bendro neturi su bu apšviestas ir apšildytas Do sostinės Rygos, kurioje tarp
arti milijono gyventojų latviai
vusiu sovietiniu režimu. Yra, necko antracito anglimi.
sudaro vos trečdalį. Savo gy
aišku, senesio amžiaus „nosPasaulis vietoje nestovi. Tie
talgininkų”, bet ir jie greitu iš mūsų, kurie čia atvyko pra ventojų kilmės atžvilgiu, Lie
laiku apleis sceną. Yra svar eito šimtmečio vidury, savo poja ir Daugpilis — tikri ru
bu, kad dabartinė Rusija turi akimis mato, kaip ir šis kraš siški miestai. Tai yra faktai,
daug šalininkų Vakarų pasau tas keičiasi. O dėl NATO, į kurių, bent kol kas, pakeisti
lio finansininkų bei verslinin ką kai kurių žiūrima, kaip į neįmanoma.
kų tarpe. Čia didelės, gal ir viską apsaugojantį skydą, tai
Trečioji Baltijos valstybė —
lemiamos reikšmės turi fak visiškai kitoniška organizaci Estija, nors ir taipogi ištikta
tas, kad ten yra beveik visos ja, palyginus su 1949 metais, tų pačių pereito šimtmečio
tos žaliavos — neišskyrus naf kai ji buvo įsteigta su visiš nelaimių, sukrėtimų ir trečda
tos — kurios mums itin reika kai skirtingu tikslu ir kitoniš lis jos gyventojų rusai, ypa
lingos jr kurių mes pakanka ka filosofija. Čia irgi reikia pa tingai krašto šiaurės rytų da
mai neturime. Ypatingai šian minėti paskutiniu laiku pasi ly, yra šiek tiek kitoniškoje ir
dien, kai mes norime bent iš rodantį, vis didėjantį, politikos gal geresnėje padėtyje.
dalies atsipalaiduoti nuo ara skirtumą ir priešiškumą tarp
Estija laikosi — mano ma
bų naftos priklausomybės, ko Europos Sąjungos ir JAV nymu, teisėtai, kad pagal is
ir didelė dauguma mūsų gy NATO atžvilgiu, kas turi atsi toriją, papročius, kalbą bei
ventojų pageidauja, tai labai liepti tos organizacijos veik kultūrą daugiau Skandinavi
svarbu. Neseniai vienas di lai.
jos — Suomijos erdvės nariais
džiausių tanklaivių pasauly
Visa tai reikia gerai supras negu Pabaltijo. Tai ir buvo jų
atvyko į New Orleans uostą, ti, įsidėmėti, tinkamai įvertin politika 1920-1940 metų lai
pirmą kartą pripildytas Rusi ti ir neleisti mūsų sielom pa kotarpy, kur jie labai vengė
jos naftos produktais. Ir tai sidaryti per daug apgaubtom sueiti į artimesnius santykius
tik pradžia. Mūsų pramonės, praeities įvykiais. Nors čia su Lietuva. Aš gerai atsimenu
prekybos, finansų bei Wall kai kada ir bus nesusitarimų, tuometinio Estijos kariuome
Street didžiūnai gerai žino, jog bet apskritai naujojo pasaulio nės vado ir tikrojo valdovo ge
ten irgi yra didžiulė rinka konglomeracijoje ir globalinėje nerolo Johan Laidoner pata
JAV pramonės, žemės ūkio ir ekonomikoje Rusija sparčiai rimą Lietuvai išsižadėti Vilniaus
gyvulininkystės — ne tik žengia į partnerystę su mu ir atiduoti Klaipėdą vo
viščiukų — produktams — ir mis ir, pagal savo dydį, gyven kiečiams. Švedija ir specialiai
jie atitinkamai veikia. Iš viso tojų skaičių, išteklius, čia už jiems broliška Suomija remia
to gerai pasipelnyti čia ne ims svarbią vietą. Su tuo rei estus savo savotišku skandi
laikoma nuodėme. Tatai ypa kia apsiprasti, prieš tai kovoti navų tipo socialinės rinkos
tingai svarbu šiuo metu, kai tai visiškai nerealu. Šioje sis nuosaikesniu kapitalizmu, ku
mūsų užsienio prekybos de temoje ir Lietuva turi susi ris, beje, ir Lietuvai geriau
ficitas milžiniškas ir kasdien rasti tinkamą kampelį, nes ki tiktų. Toji parama dažniausiai
didėja, kas ir slopina dolerio taip ji galėtų būti išstumta į reiškiasi finansinių produktų,
vardą pasaulio finansinėje rin visišką izoliaciją, kas būtų di investicijų bei turistų masių
koje, ir mažina mūsų akcijų delė tragedija.
pavidalu. Pernai vien tik iš
vertę biržoje. Tai labai svar
Aš tikiuos, kad Lietuvos val Suomijos Estijoje apsilankė
būs mūsų ekonominio gyveni džios atsakingi pareigūnai — per du milijonus turistų. Jie
mo faktai, kurių negalima ig 4ieišskyrus Seimo narių — visa36 irgi gana sumaniai propaguo
noruoti.
tai gerai supranta. Integraci ja po visą pasaulį estų tautos
Vokietija, trečioji pasaulio ja į Europą bei Vakarų pa orumą, krašto grožį, moterų
ekonominė galybė ir stipriau saulį gražiai skamba, bet geo žavesį bei puikų investavimų
sioji Europoje, turi tamprius grafijos negalime keisti. Būtų klimatą Estijoje, kas labai pa
prekybinius ryšius su Rusija. gerai, jeigu Lietuva galėtų deda. Lietuva, deja, kol kas
Jos didžiulė bei labai moderni būti paskelbta, sakysim, tarp per daug tokių artimų draugų
pramonė dideliu mastu pri Olandijos ir Belgijos, bet tai, ir bičiulių neturi. Čia, atvirkš
klauso nuo Rusijos žaliavų ir aišku, neįmanoma. Be to, at čiai, tam tikra propaganda ir
energetikos produktų. Ten ir rodo, jog greitai ir rytinis kai literatūra, daugiausia susieta
didelė rinka Vokietijos pro mynas vėl bus Rusija, kadan su kai kuriais ne per tolimos
duktams. Su Japonija irgi pa gi vyrauja nuomonė, kad Bal praeities įvykiais, neišskyrus
našiai. Čia abiejų kraštų tarusija ilgainiui negalės iš kai kuriuos dabartinio Lietu
bendradarbiavimui šiek tiek silaikyti, kaip nepriklausoma vos gyvenimo neigiamus inci
kliudo Rusijos okupuotos Ku valstybė ir vienu ar kitu būdu dentus, piešia gana daug ką
rilų salos, kurios anksčiau vėl susijungs su Rusija. Perei gana tamsiom spalvom, kas
priklausė Japonijai — derybos to šimtmečio pradžioje po vie kenkia krašto įvaizdžiui tarp
eina ir šioks toks susitarimas no susikirtimo su josios ga tautinėje plotmėje ir kai kur
greitu laiku bus pasiektas, ka lingu šiaurės kaimynu — to irgi neigiamai atsiliepia inves
dangi Rusijos žaliavos bei naf kių susikirtimų, rodos, buvo tavimo sąlygoms. Tai didelis
tos produktai Japonijai labai gana daug, tuolaikinis Meksi minusas, nuo kurio visiškai
prezidentas
pasakė: atsipalaiduoti kol kas nepasi
reikalingi ir Rusija taipogi no kos
ri naudotis Japonijos pramo „Vargšė, nelaiminga Meksika, sekė. Girdėjau net nuomonių,
nės produktais.
Dievas taip toli, o JAV-ės čia kad visa tai turėtų būti ir
Čia gal ir ne pro šalį pa pat”. Tas sakinys tuomet nu kažkaip susieta su Lietuvos
stebėti, kad ir prieškarinė Lie riedėjo per visą pasaulį. Pa naryste Europos Sąjungoje bei
tuva gavo didesnę dalį savo našiai galime apibūdinti Lie NATO. Estai, rodos, šių prob
žaliavų, mineralinių trąšų, tuvos-Rusijos situaciją, padė lemų dar neturi.
statybos medžiagų, chemika tis šiek tiek panaši.
Keletas žodžių apie užsienio
Į visišką bei tikrą Lietuvos, investicijas Lietuvoje. Apskri
lų, žibalo ir kitų naftos pro
duktų, anglies ir t.t. iš Rusi Latvijos ir Estijos politinę bei tai, šios Lietuvai reikalingos,

LIETUVAITĖ KELIAUTOJA
PRIEŠ 100 METŲ
ALEKSAS VITKUS
Mėgstu keliauti, kartais apie tas keliones parašyti
savo vaikaičiams, o tų pasakojimų vertimą į lietuvių
kalbą kartais pasiseka įsiūlyti ir lietuviškos spaudos
redaktoriams. Kodėl pradedu anglų kalba? Paprastai
yra daug lengviau savo vaikaičiams rašinius įpiršti
skaityti anglų kalba, o, be to, ir kokį labiau vykusį re
tos egzotiškos kelionės aprašymą kartais pavyksta
įterpti ir į amerikietiškąją spaudą.
Mėgstu skaityti ir kitų keliautojų kelionių aprašy
mus. Prieš kurį laiką į mano rankas netikėtai pateko
sena, jau antikvarinė knyga, apie keliones vykusias
beveik prieš 100 metų. Pavarčiau tą seną, 1914 metais
Filadelfijoje išleistą, stambią 370 puslapių knygą „Iš
kelionės po Europą ir Aziją”, ir, juo toliau verčiau tuos
puslapius, tuo labiau mane traukė tos knygos autorės
vaizdai ir gyvai aprašyti jos išgyvenimai, nuotykiai,
prie kurių ji neužmiršta prijungti ir savo įspūdžius bei
pastabas apie lankomų kraštų kultūrinius, istorinius,
socialinius ir politinius bruožus. Per visą knygą skai
tytojas gali pastebėti, kokia tai buvo įdomi asmenybė,

bet ir čia reikia vadovautis
pagal seną lietuvišką posakį,
kad atsarga gėdos nedaro.
Ypač paskutiniu metu dido
kas skaičius firmų ir bendro
vių ne visuomet tokios, kaip
reklamuojasi. Jos kai kada
ne viską apie save atskleidžia
ir neretai meluoja su vienu
tikslu: pripildyti savo vadovų
bei akcininkų kišenes. Tatai
buvo čai neseniai apsčiai de
monstruota. Panašūs įvykiai
Lietuvoje būtų kraštui tiesiog
pražūtingi, ir to reikia saugo
tis. Vyrauja gandai, kad ir
„Williams” akcinė bendrovė,
įleidusi gilias šaknis į Lietu
vos energetikos ūkį bei naftos
perdirbimo pramonę turi pa
našių problemų. Visus tokius
investavimo pasiūlymus rei
kia nuodugniai išnagrinėti ir
išsiaiškinti; viskas, kas žiba,
nėra auksas. Nevalia priimti
viską iš užsienio, kas yra per
šama. Gal čia ir būtų galima
pasimokyti iš prieškarinių
Lietuvos vyriausybių, kurios
buvo itin atsargios užsienio in
vesticijų klausimu ir toli gra
žu ne viską priėmė užsienio,
neišskyrus Amerikos, bet vals
tybės biudžetas buvo visuo
met suręstas be deficito ir li
tas buvo viena stipriausių va
liutų pasaulyje. Čia ypatingai
pasižymėjo ilgalaikis finansų
ministras Juozas Tūbelis, ku
ris sėkmingai tvirta ranka va
dovavo Lietuvos ūkiui, bet ir
tuomet valdžios ir Seimo pa
reigūnai nesišvaistė po visą
pasaulį. Tokie Tūbeliai šian
dieninei Lietuvai labai reika
lingi.
Europinės bendrovės in
vestavimui Lietuvoje geriau
tinka — jos daug griežčiau
prižiūrimos savo vyriausybių.
Čia ir reikia laikytis šiokios
tokios pusiausvyros. Nors ir
kai kurie „laisvosios rinkos”
entuziastai tai propaguoja, vi
suotinis Lietuvos išpardavi
mas turtingiems užsienie
čiams negeras dalykas ir aš
tikiuosi, kad Lietuvos valdžia
stengsis apsiriboti nuo tokios
filosofijos. Aš taip pat turiu
kai kurių abejonių dėl visuo
tinio „privatizavimo”. Mano
manymu, didžiulės įmonės ir
visuotinio patarnavimo ben
drovės, kaip antai telefonai,
geležinkeliai,
laivininkystė,
viešosios miestų susisiekimo
priemonės, svarbūs bankai ir
t.t., turėtų pasilikti Lietuvos
valstybės kontrolėje, kaip ir
buvo prieškarinėje Lietuvoje.
Bent paskutiniu metu Euro
poje nuomonė apie visuotinį
privatizavimą keičiasi, rodos,
tai ne atsakymas į visas negerybes. Įdomu, kad ir Pietų
Amerikoje, kur sovietų val
džios niekuomet nebuvo, žmo
nių dauguma griežtai nusista
tę prieš privatizavmą.
Ką atneš ateitis, niekas ne
gali pranašauti. Bet kai ku
riems faktams reikia žiūrėti
tiesiog į akis. Vienas tokių

tikra lietuviška patriotė ir religinga katalikė.
Kas ta autorė? Knygoje ji pristatoma kaip Pranaičių
Julė, o jos tikra pavardė yra Julė Pranaitytė, žinoma
rašytoja, spaudos darbininkė. Gimusi Lietuvoje, Panenupių k., Griškabūdžio vis., Šakių apskrityje 1881 me
tais, mirusi Filadelfijoje 1944 metais. Augo pasitu
rinčio ūkininko šeimoje, baigė Šv. Kotrynos gimnaziją
Petrapilyje, kur susipažino su savo būsimu sužieduo
tiniu, garsiu lietuvių poetu Pranu Vaičaičiu („Vai,
lėkite dainos, iš vargo nupintos”). Deja, silpnos sveika
tos jaunuolis greitai mirė, būdamas vos 25 metų. Julė
įstojo į vienuolyną, bet greitai pasitraukė. Dar labiau
mylėti savo kraštą ir jam dirbti Julę turbūt ir paveikė
draugystė su Vaičaičiu.
Savo brolio kun. Justino Pranaičio remiama, Pranai
tytė Prancūzijoje studijavo prancūzų kalbą ir lite
ratūrą. Šveicarijoje susipažino, su už ją bent 10 metų
vyresniu, garsiuoju kunigu Antanu Miluku, Amerikos
lietuvių visuomenininku ir patyrusiu gausių lietu
viškų knygų leidėju. Jo prikalbėta, atvažiavo į Ame
riką ir čia nesiskyrė nuo lietuviško spaudos darbo iki
savo gyvenimo pabaigos. Nepamiršo ji ir savo keliavi
mo palinkimų. Apkeliavo daug kraštų Afrikoje, Azijoje
ir Europoje. Sužavėtas jos įdomiu pasakojimo stiliumi
ir tik- ai nuoširdžiu lietuviškumu, noriu čia pasidalinti
su „Draugo” skaitytojais kai kuriomis ištraukomis iš
jos kelionių knygos po Europą ir Aziją. Juk tai antik
varinė knyga, kurios ir bibliotekose nerasi, knygy-

faktų yra Pabaltijo tiesioginis
kaimynas Rusija. Kažin ir kas
bebūtų, Rusija pagal savo plo
tą yra didžiausias, o pagal iš
teklius ir žaliavas vienas tur
tingiausių kraštų pasaulyje.
Dabartiniu metu meška šiek
tiek pasimetusi, bet dar turi
aštrių nagų ir gali greitai at
sigaivinti. Nereikia jos be rei
kalo erzinti. Dabartiniu metu
pasauly vyrauja nuomonė,
kad iš Rusijos pusės nerei
kia bijoti pasikėsinimo į Pa
baltijo nepriklausomybę; tatai
būtų surišta su jėgos vartoji
mu ir neapsieitų be kraujo
praliejimo — Rusijai antroji
Čečėnija prie Baltijos jūros vi
siškai nereikalinga. Faktas,
jog jie pirmą kartą istorijoje
— neskaitant trumpą Kerens
kio režimą 1917 metais — tu
ri pusėtinai demokratišką ir
žmoniškesnę vyriausybę, tei
kia pasauliui daug vilčių. Ta
čiau Rusijai vėl stiprėjant ir
užimant jai pasaulyje pride
ramą vietą, kurios logiškai
galima tikėtis — ir kurią ji
turėjo per paskutinius penkis
šimtus metų, nėra abejonės,
jog jos įtaka rytiniam Balti
jos jūros pakrašty vėl padidės:
reikia tik žvilgterėti į žemėla
piKokia tai forma pasireikš,
sunku pranašauti. Bet, aš gal
voju, kad čia Rusijos — Suo
mijos santykiai gali pasitar
nauti kaip geras pavyzdys. Tie
abipusiai santykiai — Suomi
ja turi ilgą sieną su Rusija —
per daugiau kaip pusę šimto
metų vystosi visai normaliai,
galime sakyti, net draugiškai.
Tarp abiejų kraštų eina didelė
prekių apykaita, St. Peterburg pilnas suomių turistų,
daug rusų lankosi Helsinkyje.
Suomija visiškai nepriklauso
ma valstybė, priklauso Skan
dinavijos erdvei, Europos Są
jungos narė, bet Suomija, kaip ir
Švedija nepriklauso NATO or
ganizacijai. Jokio pavojaus iš
Rusijos pusės suomių laisvei
nėra.
Kodėl santykiai tarp Rusijos
ir Pabaltijo valstybių negali
vystytis panašiai abiejų pusių
gerovei? Per praeito šimtme
čio audras bei sukrėtimus ma
žos lietuvių tautos kamienas
išliko palyginti sveikas, kas
yra svarbiausia. Mes, aišku,
neturime užmiršti senos kar
tos nuopelnų, neturime už
miršti praeito šimtmečio kan
čių ir nuoskaudų, kurios vie
nu ar kitu būdu palietė be
veik kiekvieną iš mūsų, vyres
nio amžiaus asmenų, bet visa
tai dabar priklauso istorijai ir
tos naštos neturime būti per
daug apsunkinti. Reikia dau
giau pasitikėti savimi ir ma
žiau tais, kurie kai kada toli
nuo Lietuvos gražiai kalba,
bet kurių interesai dažnai
nesutampa su Lietuvos inte
resais ir ir kurie neretai rūpina
si tiktai savo pačių interesais.

Nukelta į 5 psl.

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 27 d., antradienis

3

Danutė Bindokienė

Gražiais žodžiais kiauro
stogo neuždengsi
Šios savaitės pirmadienį Johannesburg, Afrikoje, prasi
dėjo (atidarymas vyko sekma
dienį, rugpjūčio 25 d.) trečioji
tarptautinė konferencija, ku
rios pagrindinė tema — žmo
nijos gerovės plėtojimas ir
gamtosauga.
Konferenciją,
kaip ir dvi ankstesniąsias,
globoja Jungtinės Tautos.
Konferencijoje dalyvauja bent
šimtas įvairių valstybių prezi
dentų arba jų įgaliotų atstovų.
Deja, JAV prezidentas nenu
vyko — jam atstovauja Vals
tybės sekretoriaus Colin L.
Powell vadovaujama delegaci
ja.
Dėl šios priežasties pasigir
do daug kritikos žodžių Ame
rikai, kuri laikoma viena di
džiausių oro teršėjų planetoje,
atsisakiusi pasirašyti Kyoto
(Japonija) susitarimą dėl oro
taršos sumažinimo. Prez.
Bush teisinasi, kad kai kurios
besivystančios valstybės (pvz.,
Indija ir Kinija) taip pat nėra
Kyoto sutarties pasirašiusios,
tad nėra reikalo apkrauti JAV
pramonę naujais įsipareigoji
mais ir išlaidomis.
Kadangi prez. Bush šiuo
metu labai garsiai kalba apie
galimą karą Irake, kai kurie
JAV-ių užsienio politikos kri
tikai jau visai atvirai užsi
minė, kad „Amerika neturėtų
per daug tikėtis šalininkų”,
jeigu ji nemato reikalo koope
ruoti su kitomis valstybėmis
šiuo svarbiu reikalu. Nors
daugelis sutinka, kad Irako
diktatorius, projektuodamas,
gamindamas ir sandėliuoda
mas masinio žudymo ginklus
(branduolinius, cheminius, vi
rusinius) yra pavojingas ne
vien Amerikai ar Izraeliui,
bet kol kas nepritaria Vašingtonui, kad Hussein turėtų
būti pašalintas jėga. Šiaip ar
taip, Irako nafta, atrodo, svar
biau už galimybes, kad Saddam Hussein tuos savo gink
lus atkreips į Vakarų pasaulio
teritorijas.
Dabartinė Vašingtono poli
tika, arba joje atvirumo stoka,
baugina ir nemažą dalį Ame
rikos gyventojų. Kalbėdamas
apie galimus pavojus iš Irako
ir kaltindamas Hussein įvai
riais nusižengimais, tiek prez.
Bush, tiek jo patarėjai bei vy
riausybės nariai, kol kas tie
siai šviesiai nepasakė, kokiais
duomenimis jie tuos kaltini
mus gali paremti. Pasakymų,
kad turima įrodymų, dar ne
pakanka, vedant valstybę į
pavojingą ir nuostolingą karą,
juo labiau, jeigu Amerika šį
kartą turės tą pavojingą
žingsnį žengti viena, be šali
ninkų ir sąjungininkų.

nuošė neužsakysi. Noriu čia šia proga padėkoti savo
prieteliams Laimutei ir Algirdui Stepaičiams už jų lai
mę rasti tą knygą kažkokiame amerikietiškame antik
vare. Niekas kitas ja, atrodo, nesidomėjo, tai savinin
kas jiems atidavė ją už vieną dolerį!
Tai gal man ir a.a. autorė ir skaitytojas atleis už ilgą
jos raštų ir minčių citavimą paragrafais, kartais ir be
veik ištisais skirsneliais. Ypač, kad jie tokie nepakar
tojamai realūs, ir dar šiandien aktualūs, perduoti anų
laikų lietuviška zanavykų tarme. Man tai skaitant
jautėsi kaip kažkokia įdomi paslaptinga lietuviška
šneka, nors ir suprantama, be kelių išimčių, bet be
didelio vargo. Gal todėl, kad ir modernios lietuviškos
kalbos kūrėjas, Jonas Jablonskis, kaip ir knygos au
torė Julė Pranaitytė, yra kilę iš to paties Griškabūdžio
valsčiaus. Cituodamas autorę, aišku, nedrįsau taisyti
jos kalbos. Juk to ir nesugebėčiau.
Nors knyga išleista 1914 metais, kelionės aprašymai
yra iš 1911 metų, kai dar jauna ir energinga, vos 22
metų, drąsi mergina, kartu su savo dar jaunesne
bendrakeleive, seserėne, atvyko į Europą ir per Pran
cūziją, Belgiją, Olandiją ir Vokietiją, aplankė savo
tėviškę, o po to toliau tęsė kelionę per Rusiją, Vidurinę
Aziją, lankydama tokius egzotiškus miestus kaip
Taškentą, Samarkandą, Bucharą, Krasnovodską, Tiflisą, Vladikavkazą ir kitus. Grįžo per Rostovą ir Mask
vą į Petrapilį, kur turėjo puikią progą vėl prisiminti
jos ten jaunystėje lankytą Šv. Kotrynos gimnaziją ir

Visgi tikėti, kad per dešimt
dienų, Johannesburgan susi
rinkę, pasaulio valstybių va
dai kažką svarbaus pakeis,
turbūt neverta. Nutars —
taip; pakeis — ne. Tai aišku,
pažvelgus į praeitį ir jau
įvykusios konferencijos.
Pirmasis toks, visuotiniu
mastu JT ruoštas, suvažia
vimas buvo 1972 m. Stockholme, Švedijoje. Turtingo
sios, išsivysčiusios valstybės
po suvažiavimo vis dėlto pra
dėjo įgyvendinti kai kuriuos
pakeitimus — švarinti orą ir
vandenį savo aplinkoje. Ta
čiau tik savo aplinkoje: nebu
vo atsižvelgiama į miškų nai
kinimą ir įvairių žaliavų pa
ieškas mažiau išsivysčiu
siuose kraštuose. Turtingie
siems reikėjo tų žaliavų, kad
galėtų veikti fabrikai, kad
didžiosios įmonės nepritrūktų
medžiagų ir pelno, o neturtin
giesiems kraštams buvo svar
bu uždarbis, nepaisant, kiek
tų žaliavų išgavimas kenkė
aplinkosaugai.
Antrajame suvažiavime, vy
kusiame prieš 10 m. Rio de
Janeiro (tuomet pirmą kartą
dalyvavo ir jau nepriklauso
mos Lietuvos delegacija), susi
rinkusieji pasirašė nutarimą
ne tik saugoti aplinką ir orą
nuo visokeriopos taršos, bet
skirti paramą neturtingiems
kraštams, kad, sustiprėjus jų
ekonomikai, būtų galima dau
giau pasirūpinti gamtosauga.
Visgi ir po to nutarimo di
delių pasikeitimų, r pebuvo.
Turtingosios valstybės toliau
plėtojo savo ekonomiką, o be
sivystančias tebekamavo tos
pačios bėdos. Nedaug padėjo
ir tūkstantmečio sąvartoje šia
tema suruoštas dar vienas
suvažiavimas, šį kartą jau Eu
ropoje. Jame ypač pabrėžtas
rūpestis mūsų planetos vargs
tančiaisiais, pasižadant iki
2015 m. bent perpus varguo
lių skaičių sumažinti.
Šiemetinis susitikimas Afri
koje taip pat daugiau dėmesio
skirs besivystančioms valsty
bėms: tikimasi sumažinti jų
ekonominius vargus ir visas
problemas, kurios susietos su
žemu pragyvenimo lygiu. Jei
gu gražiais žodžiais būtų gali
ma užlopyti kiaurus stogus,
po tų visų konferencijų jau
pasaulis kitaip atrodytų. Ta
čiau visgi pamažu stumiamasi
pirmyn, tad ypač liūdna, kad
Vašingtonas laikosi pernelyg
arogantiškai ir dėl to susi
laukia užpelnytos kritikos.
Amerika nėra tokia galinga,
kad jai nereikėtų sąjungi
ninkų!

tuometinę ten lietuvišką veiklą.
Sėkmingai ir be vargo Virbalyje praėjusios Vokieti
jos ir carinės Rusijos sieną, keliautojos išlipo iš trauki
nio Pilviškių stotyje, kur jas netikėtai užkalbino sto
ties viršaitis rusas, per kelis metus išmokęs taip gra
žiai lietuviškai, kad „ne vieną mūsų nutautėlių galėtų
užgėdinti”. „Mano kuparą, — rašo autorė, — vietinis
žydelis vežėjas įmetė į savo suplyšusių puodų kašę, ir
pasileido Griškabūdžio link”. Nustebus klausėsi ve
žiko pasakojimo, kad „čia tarp kelių žydų vežėjų yra
viens pargrįžęs iš Amerikos ir gyrėsi, kad čia geriau
uždirbąs, nei New Yorke pabrikoj”, ir tuojau pagalvo
jo: „Ar negalėtų ir lietuviai ūkininkai iš pavėžinimo
apie stotį turėti neblogą pelną?”
Toliau leisiu pačiai autorei dėstyti savo kitas mintis
ir įspūdžius. Taip, tai iš anų laikų, bet ar kartais tai
netiktų ir šiandienai?
„Prisižiūrėjus į dabartinį Lietuvoje kaimiečių darbi
ninkų padėjimą ir, palyginus jį su amerikiečių kator
gomis, išties, reikia pavadinti bepročiais tuos žmones,
kurie, viską palikę, galvatrūkčiais bėga užjūrin ir no
riai smelkiasi į tas vargo lindynes”. O dėl mokslo rei
kalingumo ji vietinius žmones išgirdo taip šnekant:
„Prie gimnazistų mūsų žmonės jau pripratę. Vaikus
matyti poniškais su uniformomis pasirėdžiusius jau ne
naujiena. Iš kiekvieno ’kliasinio’jie tikisi būsimo kuni
go. Kas kita mergšės padėjimas.
Bus daugiau
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BAŽNYČIA "LIETUVOJE
IR PASAULYJE

SIŪLO DARBĄ

ŠVĘSIME KUN. ALFONSO
BABONO GARBINGĄ 75-ĄJĮ
GIMTADIENĮ
+

Kun. Alfonsas Babonas

►r

Sekmadienį, rugsėjo 15 d.
12:15 v. p.p. Šv. Antano para
pijos patalpose, Detroite, pa
rapijiečiai ruošia savo klebo
nui kun. Afonsui Babonui 75ių metų gimtadienio jubilie
jaus pagerbimą. Šia proga no
rime trumpai apibūdinti kun.
Afonso Babono biografinius
bruožus.
Kun. Afonsas Babonas gimė
Lietuvoje, Raseinių mieste,
1927 m. rugsėjo 6 d. Augo ir
mokėsi Raseiniuose. Karo ei
goje pasitraukė į Vakarus ir
kurį laiką gyveno iŠvietintųjų
stovyklose. Tikėdamas, kad
bus galima greitai sugrįžti į
Lietuvą, nenorėdamas nutolti
nuo Europos, emigravo į Ang
liją. Dirbo fabrike. Jausdamas
pašaukimą į kunigus, pradėjo
ieškoti galimybių patekti į
seminariją. Pasitaikė proga
Anglijoje. Įstojo į specialią mo
kyklą. 1953 m. sužinojęs apie
lietuvių saleziečių gimnaziją
Italijoje, išvyko ten baigti gim
nazijos kursus. Po kelių metų
išvyko į Romą, kur Afonsas
įstojo į Šv. Kazimiero Lietuvių
Pontifikalinę kolegiją. 1963 m.
ją baigė įsigydamas teologijos
licenciato laipsnį.
1962 m. gruodžio 22 d. Ro
moje, Laterano bazilikoje, Alfonsas Babonas buvo įšven
tintas kunigu. Primicijas laikė
Miunchene.
1964 m. kun. A. Babonas at
vyko ir JAV-se pastoracinį
darbą pradėjo Alentown,
Pennsy lvania
vyskupijoje.
Tais laikais vyskupijoje tada
buvo dvylika lietuviškų para
pijų. Jų daugumą įsteigė pir
mieji lietuviai emigrantai —
angliakasiai. Kun. Babonas
buvo paskirtas į New PhilaRAGINA NEBIJOTI
INFORMACINĖS
VISUOMENĖS

Popiežius Jonas Paulius II
padrąsino Katalikų Bažnyčią,
nesibaiminant žengti į infor
macinę visuomenę. „Turime
be baimės įveikti šių dienų
komunikacijos bei informaci
jos
revoliucijos
kultūrinį
slenkstį”, — pareiškė jis kovo
1 dieną per audienciją Po
piežiškosios visuomenės komunikavimo priemonių tary
bos nariams. Jei Bažnyčia
pasitrauktų iš šiuolaikinės
kultūros, nutiltų ir Evangeli
jos žinia. Bažnyčia, pasak po
piežiaus, turi „drąsiai ir pasi
tikėdama įžengti į didžiąją
visuomenės
komunikavimo
priemonių turgaus aikštę”. Jis
akino Visuomenės komunika
vimo priemonių tarybos na
rius rūpintis,
kad visose
komunikavimo
priemonėse,
įskaitant internetą, būtų su
kurta „erdvė Kristui”. „Baž
nyčia turi nešti tiesą į naująjį
pasaulį, kupiną pažadų, ieš-

delphia Šv. Jėzaus Širdies
parapiją, vėliau persikėlė į
Eastoną, dar vėliau į Minersville.
1968 m. Detroito arkivysku
pas kardinolas John Deardan
kun. Afonsą Baboną patvirti
no vikaro pareigoms Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje,
Detroite. Dėl greitkelio pravedimo Kelių departamentas baž
nyčią nupirko nugriovimui.
Parapijai teko kurtis naujoje
vietoje. 1973 m. rugsėjo 8 d.
buvo pašventinta nauja Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos
bažnyčia ir Kultūros centras,
Southfield, MI. 1974 m. liepos
1 d. parapijos klebonas kun.
Mykolas Kundratas parapiją
apleido ir nuo tos dienos kun.
A. Babonas buvo paskirtas ad
ministratorium. Kai kun. V.
Kriščiūnevičius buvo paskir
tas parapijos klebonu, 1975 m.
kun. Afonsas Babonas buvo
perkeltas į amerikiečių para
pijas Detroito priemiesčiuose:
St. Mary’s parapijoj, Royal
Oak ir Our Lady of Victory
parapijoj, Northville, MI.
1979 m. sausio pradžioje,
kai Šv. Antano lietuvių para
pijos Detroite klebonas kun.
Kazimieras Simaitis išėjo į
pensiją, kun. Afonsas Babo
nas buvo paskirtas jos admi
nistratorium. Po metų buvo
patvirtintas klebono parei
goms, kuriose iki šios dienos
tesidarbuoja.
Kun. Afonsas Babonas yra
BALFo 76-to skyriaus pirmi
ninkas, Lietuvos Šaulių išeivi
joje vyr. kapelionas, „Švytu
rio” jūrų šaulių, Atoriaus
draugijos, Lietuvos Vyčių 102
kuopos dvasios vadas ir kitų
organizacijų rėmėjas.
Kun. Afonso Babono garbin
go gimtadienio proga, visuo
menė kviečiama dalyvauti vai
šėse ir pagerbti mūsų kleboną.
Svečiai gali registruotis kreipian
tis į Reginą Juškaitę-Švobienę,
sekmadieniais po Mišių Šv.
Antano parapijoje, ar skambi
nant į namus — tel. (248) 5472859, vakarais; Dievo Apvaiz
dos parapijoj svečiai gali re
gistruotis pas Mykolą Abarių,
ar skambinant jam į namus —
tel. (734) 462-2458. Prašome
svečius užsiregistruoti iki an
tradienio, rugsėjo 10 d., nes
būtina žinoti tikslų dalyvių
skaičių.
Regina JuškaitėŠvobienė

kojimo ir klausimų. Evangeli
zuoti, vadinasi, padaryti Kris
tų regimą ir girdimą. Tad
būtina atverti jam duris į
spaudą, radiją, televiziją, kiną,
internetą”, — kalbėjo popie
žius. Tuomet žiniasklaida taps
autentišku visuomenės komunikavimu, ne iliuzijos, bet tie
sos ir džiaugsmo pasauliu.
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Window Washers Needed!

TAISOME

40,000 per year. We need 100 erews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trąnsportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Chicago and Milwaukee area.

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

AUIUMOBDKJį NAMŲ, SVHKAIUSIR

Tel. 615-554-3161.

Agentas Frank Zapolis ir Off: Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

Ligonio priežiūros darbas.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

Pageidautina patirtis su ligoninės
aparatais arba noras išmokti.
Gyvenimas šeimoje, privatus
kambarys. New Orleans,
Louisiana, priemiestyje.

Kazys Varnas, 143 Rue
Esplanade, Slidei), LA 70461.
Varnas @ bellsouth.net

Dės Plaines salonui
reikalinga kirpėja-stilistė,
2002 m. rugpjūčio 11 d. Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje Čikagoje šv. Mišių metu buvo minimos sese
lių vienuolinio gyvenimo sukaktys. 60 m. jubiliejų minėjo: (sėdi) sės. M. Christella Danish, sės. M. Evelyn Vichuras, sės. M. Cecilia Papsis, sės. M. Alberta Kubilus; (stovi) sės. M. Tarcisia Stuglis, sės. M. Veronetta Kaz
lauskas ir sės. M. Andreata Naudziunas.

PASLAUGOS

turinti licenciją. Geras atly
ginimas, premija, klientūra,
apmokamos atostogos, apmoky
mas, vadovavimo galimybės.

Tel. 847-317-1382.
Anglų kalba privaloma.

GYVYtUNIMUllKUVs

ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre

itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
„Draugo" skelbimų skyrius
Tel. 1-773-585-9500

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

Rugpjūčio 11d. šv. Mišių metu buvo minimas šešių seselių kazimieriečių auksinis tarnystės Dievui ir Bažnyčiai
jubiliejus. Nuotraukoje (iš kairės stovi): sės. M. Immacula Wendt, generolė vyresnioji, jubiliatės - sės. Maria
Casimira Vilkevičius, sės. Therese Ann Banach, sės. Lucille Ann Bandyk, sės. Janina Mejeris ir sės. M. Johanna
Shainauskas. Sėdi sės. Ruth Ambrose.
,.,
ai

75-erių metų vienuolystės sukaktį
švenčianti sės. Adeline Daciolas,
1955-1959 m. buvusi Šv. Kryžiaus
ligoninės administratorė.

Sės. Elizabeth Ann Yocius, Marijos
Aukštesniosios mokyklos mokytoja,
minėjo sidabrinį vienuolystės jubi
liejų-

LIETUVOS KARIUOMENES ORDINARIATO PILIGRIMŲ
KELIONĖ Į LURDĄ

renginių. Neišdildomą įspūdį
paliko piligrimų gausa ir jų
geranoriškumas bei atvirumas
vieni kitiems, mokėjimas
drauge melstis ir švęsti, dau
gybė ligonių ir invalidų, kurie,
bičiulių padedami, įveikė
tūkstančius kilometrų, kad at
vyktų į šią šventovę.
Gegužės 23 d. Šv. Jono Vianėjaus bažnyčioje visi lietuviai
piligrimai drauge šventė Eu
charistiją. Gegužės 24 d. Šv.
Pijaus X katedroje bazilikoje,
kurioje telpa 30,000 žmonių,
vyko šventės atidarymas, skli
dinas muzikos, margaspalvių
uniformų ir jaunatviško entu
ziazmo.
Gegužės 25 d., šeštadienį,
drauge su Vokietijos delegaci
ja pradėję Eucharistijos šven
timu prie Grotos (Dievo Moti
nos Marijos apsireiškimo vie
toje), lietuviai piligrimai daly

vavo Kryžiaus kelyje, kuriam
vadovavo karo kapelionai ir
kun. Stasys Kazėnas, SJ. Čia
kiekvienas turėjo galimybę
apmąstyti Kristaus kančios, o
per ją ir savo gyvenimo isto
riją: tarpusavio santykius, sa
vo nuopuolius ir pakilimus,
bendrystę su Dievu. Tądien
buvo laiminami ligoniai ir in
validai, už juos melstasi, pa
gerbti žuvę kariai. Vakare vi
sus piligrimus sujungė proce
sija Dievo Motinos garbei.
Sekmadienį piligrimų susiti
kimą Lurde vainikavo tarp
tautinės karių bendruomenės
Eucharistija. Koncelebracijai
vadovavo Vatikano vyskupų
kongregacijos prefektas kardi
nolas Giovanni Battista Re.
Vakare koncertavo Koblenzo
(Vokietija) karinis orkestras.

Kiekvienais metais gegužės
mėnesį įvairių pasaulio valsty
bių kariai išsirengia piligriminėn kelionėn į Lurdą. Tai
dviejų dvasininkų — t. Besomes (Prancūzija) ir t. Steigerio
(Vokietija) — iniciatyva, kilusi
1958 metais. Per tai tikrove
tapo įvairių Europos šalių
karių krikščionių, išgyvenusių
II pasaulinio karo tragediją
priešingose stovyklose, noras
susitikti Lurdo šventovėje, čia
susitaikyti ir drauge melstis
už taiką.
Šiemet gegužės 23-26 d. pi
ligrimai susitiko jau keturias
dešimt ketvirtą kartą. Pasi
rinktoji šių metų tema „Van
duo”, tiesiogiai susijusi su ra
ginimu, skambančiu Lurdo
šventovėje: ,Ateikite atsigerti

PLOKŠČIAGALVIAI
MYLĖJO KNYGĄ....
Atkelta iš 2 psl.

- „Lietuviszkieji Rasztai ir
Rasztininkai” ir unikalių senų
nuotraukų. Bibliotekai sąži
ningai savo sekmadienius au
koja
Marytė Patlabaitė.
IŠ KLAIPĖDOS
Žinios apie kultūrinę veiklą
Gegužės 5 d. Klaipėdos Ma keičia senųjų lietuvių imi
rijos Taikos Karalienės bažny grantų paveikslą. Nors tiesa,
čioje ateitininkų įžodį davė 2 kad didžioji dauguma lietu
— JAS, 12 — MAS ir 2 — vaičių į Ameriką atvyko ir čia
SAS. Studentų įžodį davė Inga išliko beraščiai (sako, vaikai
Miasnikova ir Vaida Dvario gėdijosi nemokytų savo tėvų),
naitė. Mišias aukojo Klaipėdos bet pagalvojus, kad jie pastatė
krašto ateitininkų dvasios va 126 bažnyčias, prie kiekvienos
das kun. Stasys Toleikis. Taip bažnyčios mokyklą, lietuvių
pat tomis dienomis (penkta- namus ir kitokius pastatus,
dienį-sekmadienį) viena akty steigė klubus, tūkstančius
viausių Žemaitijos ateitininkų kultūros, sporto, šalpos ir kt.
— MTK (Marijos Taikos Kara draugijų, turi pripažinti, kad
lienės) kuopa šventė savo gim jų tarpe buvo ir pakankamai
tadienį.
mokytų, bent jau besiveržusių
Juozas Deveikis į mokslą, apsišvietusių žmo
Telšių vietovės valdybos nių. Bėda tik tai, kad ankstes
SAS atstovas nieji Amerikos imigrantai į

iš šaltinio ir nusiprausti ja
me”, piligrimus kvietė giliau
apmąstyti esminį krikščionio
gyvenimo įvykį — Krikštą bei
bendrystę su Dievu ir Baž
nyčia atnaujinantį Atgailos ir
Susitaikinimo sakramentą.
Šiais metais į Lurdą atvyko
apie 27,000 karių piligrimų iš
38 valstybių. Lietuvos maldi
ninkų grupę sudarė 40 maldi
ninkų — visų įgulų atstovai,
Karo akademijos kariūnai,
Alytaus, Marijampolės, Ruk
los ir Tauragės įgulų kapelio
nai. Delegacijai vadovavo Ka
riuomenės ordinaro generali
nis vikaras, kariuomenės vy
riausiasis kapelionas pik. ltn.
Juozas Gražulis. Į Lurdą taip
pat vyko kariuomenės ordina
ras vysk. Eugenijus Bartulis.

Įprasta, kad šiame piligrimų
susitikime dalyvauja kariuo
menių vyskupai, aukšto rango
kariuomenės vadai, didelis bū
rys kapelionų, lydinčių savuo
sius karius. Tuo pat metu
Lurde lankėsi dvi maldininkų
grupės iš Kauno ir Šiaulių.
Berlyne prisijungę prie Vo
kietijos delegacijos (beje, kas
met iš Vokietijos vyksta, 4-5
specialieji piligrimų trauki
niai) lietuviai keliavo drauge
su Didžiosios Britanijos, Nor
vegijos bei Olandijos kariais.
Pakeliui į Lurdą ir atgal pi
ligrimai stabtelėjo Achene ir
Orleane. Šių miestų bažnyčio
se buvo švenčiama Eucharisti
ja ar Dievo žodžio liturgija.
Keturias dienas Lurde tru
kusiame susitikime vvko daug

naujai atvykusius visada žiū
rėjo iš aukšto. Ir lenkai, ir ai
riai, ir lietuviai, ir kt. tautos
turėjo paniekinančias pravar
des. Skirtingose vietose pra
vardės buvo kitokios. Pvz.,
Baltimorėje lietuviai buvo
vadinami
„plokščiagalviais”
(flatheads). Atrodo, kaip bai
siai skamba - plokščiagalviai
kiaulių mieste, bet kai pažiūri
į tas senas nuotraukas, kurios
kabo ant Lietuvių namų sie
nų, ir matai tūkstančius gra
žių žmonių lietuviškose šven
tėse, o kai dar prisimeni jų
knygas, kurios 1911 m. Pasau
linėje meno parodoje Pary
žiuje laimėjo prizus, laik
raščius (kad ir „Draugą”,
išeinantį nuo 1909 m.), matai,
kaip tai nesąžininga ir stebie
si, iš kur tiek paniekos jiems.

grantai lietuviai. Šiandien ta pasakoja J. Gaila, - ir tai jį la kur dėkoja Pugevičiui už pa
riamas žodis „dypukas” juos bai paveikė, nes tie žmonės galbą. Jie labai šiltai atsilie
tebeskaudina iki šiol, nors iš domėjosi poezija, su jais galė pia apie lietuvius apskritai, ir
šono žiūrint jame nieko įžei jai kalbėti apie rašytojus, lite tai, manau, kun. K. Pugedžiančio nėra. Bėda tikriau ratūrą, apie ką nei jo tėvai, vičiaus nuopelnas. Vėliau ku
siai ta, kad pokariniai imi nei giminės, nei pažįstami su nigas susirgo miego liga. Jeigu
grantai į šį žodį sudeda savo pratimo neturėjo. Jaunas kun. to nežinojai, galėjai pagalvoti,
senus kentėjimus, patyčias, Pugevičius pirmiausia • buvo kad jis tapo nenormalus. Se
kurių jie susilaukė iš pirm pasiųstas į amerikiečių para nas, ligotas žmogus, niekad
takų. Bet nesunkiai gali pa piją, paskui - į Baltimorę. Kle netapęs klebonu, vėl grįžta į
stebėti ir „dypukų” ironiją bonas prel. Mendelis davė jam Baltimorę, į Šv. Alfonso para
(Švelniai išsireiškus), tariant mažą kambarėlį, net ir knygų piją, kuri jau buvo beperei„tarybuko”, o tuo labiau „ba lentynos nebuvo kur pastatyti. nanti į amerikiečių rankas.
rakudos” (plėšrios žuvies) var Jį pastebėjo vyskupas ir pa Jis nori perimti parapiją, susi
dą, taikomą jaunoms mote skyrė visos vyskupijos televizi pyksta su vyskupu, - o vysku
rims
atvykėlėms.
Manau, jos ir radijo informacijos direk pijoje jau nebe tie žmonės, ku
Amerika kenčia nuo panašios torium - tai buvo aukšta po rie jį kažkada rėmė ir vertino.
į „diedovščiną” sovietinėje ar zicija. Jam buvo atviras kelias Jį išmetė iš parapijos, riet vi
mijoje ligos: už senas skriau į vyskupo sostą, bet jo gyveni karo vietos jis čia negavo.
das atsiimti iš silpnesnio, ,da mas susiklostė kitaip. Jis suti Išvyko į Lietuvą. Bandė ten
lesnio” (Čikagoje senieji lietu ko perimti Lietuvių Katalikų įvesti naujoves: po Mišių orga
informacijos centrą, vertė į nizuoti kavutę, šiltinti santy
viai vadinti „grynoriais”).
anglų kalbą „Lietuvių Kata kius su parapijiečiais. Klebo
O kur imigranto dalia saldi?
Iš Juozo Gailos teko išgirsti likų Bažnyčios kroniką” ir pla nas, užsiėmęs bažnyčios staty
apie išskirtinę senųjų išeivių tino ją tarp amerikiečių. Rin ba, nelabai jo suprato. Paskui
asmenybę kun. Kazimierą Pu- ko aukas, ir ironiška, kad jų prasidėjo ligos, ir taip jis baigė
gevičių. Anot pasakotojo, tai daugiau gaudavo iš amerikie savo dienas. Savotiška trage
buvo žmogus, tobulai išmokęs čių parapijų negu iš lietuvių. dija: mes jį išnaudojom ir tie
Buvo labai gerbiamas ukrai siog išmetėm. Nei Amerikoje,
lietuviškai.
- Jis susipažino su Bradū- niečių. Jie yra išleidę knygą nei Lietuvoje jis nerado vietos.
Audronė V. Škiudaitė
nais, kitais ateitininkais, - apie Marilendo ukrainiečius,

Galimas dalykas, veikia imi
granto psichologija, nes visi
čia kada nors turėjo pabūti
svetimųjų kailyje ir visi turi
randų. O tie randai savotiškai
maudžia. Per šią skaistyklą
turėjo pereiti ir pokario imi
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Švietimo vadovai žada gerų permainų

Trumpai apie viską
Socialdemokratai svarsto V. Adamkaus
rėmimą per prezidento rinkimus
Atkelta iš 1 psl.

Kol kas nei V. Adamkus,
nei A. Paulauskas, nei A. Bra
zauskas nėra pareiškę savo
sprendimo dėl dalyvavimo
gruodžio 22 d. vyksiančiuose
prezidento rinkimuose.
J. Bernatonis pabrėžė, jog
pasirinkdama strategiją pre
zidento rinkimuose, partija
turėtų pirmiausia vadovautis
tuo, „kas naudingiausia Lie
tuvai”, antra, kas „priimti
niausia mūsų rinkėjams”, ir
tik trečioje vietoje keltų parti
jos poreikius ir atskirų parti
jos narių ambicijas.
Pavasarį LSDP taryba nu
sprendė, jog partija kels „savo
kandidatą”, tačiau J. Berna
tonis pareiškė, kad jam atro
do juokingi teiginiai, jog šis

sprendimas yra nediskutuoti
nas.
Tarybos posėdyje dalyvau
jantis A. Brazauskas nekal
bėjo apie savo planus ir atsi
sakė juos atskleisti žurnalis
tams. Paklaustas, kaip verti
na J. Bernatonio iškeltą gali
mybę paremti V. Adamkų, A.
Brazauskas sakė: „Mūsų pa
rėmimas gali priklausyti nuo
pirmojo rinkimų rezultatų tu
ro, mes dabar tokio varianto
nesvarstome.
Svarbiausia
mūsų partijos pozicija ir mū
sų santykių su socialliberalais
išlaikymas”.
Dauguma diskusijoje kal
bėjusiųjų partijos narių pasi
sakė už tai, kad A. Brazaus
kas liktų ministro pirmininko
poste.

Atkelta iš 1 psl.

Naujos redakcijos Švieti
mo įstatymas numato įteisinti
ųiokymosi pradžią nuo 6 me
tų. Dabar vaikai gali pradėti
lankyti mokyklas ir būdami 7
ar 9 metų. „Moksliniai tyri
mai, atlikti kvalifikuotų spe
cialistų, parodo, kad tai yra
didžiulė žala vaikams. Vaikų
uždelstas atėjimas į mokyklą
labai juos skurdina”, sakė A.
Monkevičius.
Pasak jo, taip pat ketina
ma inicijuoti Konstitucijos
pataisą pagal kurią mokslas
bus privalomas ne iki 16 metų
kaip dabar, bet iki 18, o jeigu
vaikas turi specialių poreikių
— iki 21.
Šiais mokslo metais pra
dedama įgyvendinti Mokyklų
tobulinimo programa, kuriai
104 mln. litų. paskolą suteikė
Pasaulio bankas. Į projektą
įsijungs 400 Lietuvos mokyk
lų bei apie 6,000 pedagogų ir

Socialdemokratai į savivaldybių rinkimus
eis atskirai nuo socialliberalų
Atkelta iš 1 psl.

Sausros nualintoje Lietuvoje liepsnojantys
gaisrai nesiplečia
kilo 226 gaisrai, dega durpy
Plėstis daugiau nesiple nai.
Ugnis įvairiose vietose iš
čia, mažiname tą plotą, turbūt
jau ir pasijautė, kad dūmų viso yra apėmusi apie 120
mažiau aplink Vilnių”, sakė hektarų durpynų, ir visomis
išgalėmis dirbantiems ugnia
V. Ražanskas.
Maždaug trečdalyje Lietu gesiams nepavyksta nuslopin
vos gaisrų pavojui pasieku ti gaisrų.
Aukščiausios, 5-tos klasės
siam aukščiausią laipsnį, ug
gaisringumas
Lietuvoje susi
niagesiams buvo paskelbta
ypatingoji parengtis. Nuo tre darė, nes daugelį dienų nelijo,
čiadienio padidinta ugniage o karščiai siekia 26-30 C (79sių parengtis, visi darbuotojai 85 F) laipsnius. Kai kuriuose
atšaukti iš atostogų bei re rajonuose, daugiausia Šiaurės
. Rytų Lietuvoje, jau 47 dienos,
zervo.
Šiuo metu trečdalyje Lie kai neiškrito nė lašo lietaus.
Spėjama, kad karšti ir
tuvos teritorijos dėl tebesitę
siančių karščių vyrauja aukš sausi orai Lietuvoje vyraus
čiausio laipsnio gaisringu dar mažiausiai keturias-šemas. Rugpjūtį miškuose jau šias dienas.
Atkelta iš 1 psl.

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS
Viešbučiai
ir įstaigos dažnai turi savo interneto svetaines ir
elektroninio pašto adresus. Ieškodamas dingusios ka
setės, juo pasinaudojau.
Ir žmonių elgesys atrodė kultūringas. Vis daugiau
matyti besišypsančių veidų. Miestuose žmonių apran
ga yra labiau konservatyvi — gatvėse žmonės rečiau
rodosi su „kasdienine” apranga, negu Amerikoje. Nie
kur neteko matyti triukšmo ar kriminalinių veiksmų.
Labai gerą įspūdį paliko šimtai moksleivių vaikų.
Mokslo metų pabaigos proga, jie organizuotai ir moky
tojų priežiūroje, lankėsi gatvėse, muziejuose, istorinė
se vietose ramiai ir neišdykaudami. Užkalbinti, jie
mandagiai kalbėjosi ar patys teiravosi.
Užbaigiant, dar reikėtų pridėti kelias nuotrupas, ku
rias teko pačiam pastebėti ar iš pokalbių patirti. Pir
miausia, tai stoka pasitikėjimo viskam, viskuo ir net
savimi. Užsilikęs įprotis daugiau gauti, nei pačiam
užsidirbti dar tebesivaidena širdyse. Dėl to už visokius
nepriteklius kalta valdžia, kalta Lietuva! Sakoma, kad
partijų per daug ir visos siekia sau, bet ne visuomenei
naudos. Tai praeities sistema! Sąmoninga visuomenė
turėtų tokias piktžoles „išravėti”, kad liktų tik kelios,
žmonėms tarnaujančios partijos.
Lietuva yra graži šalis savo gamta ir turtinga savo
kultūriniu palikimu. Kiekvienas šios ekskursijos daly
vis galėjo surasti vieną kitą brangenybę, kuri leistų
didžiuotis savo lietuviška kilme. Ji ne tik paliko daug
gerų įspūdžių, bet ir suartino mus tarpusavyje ir su
mūsų tėvų ar protėvių šalimi. Pasak Nijolės, tokį
jausmą parsivežė ji pati ir jos draugai bendrakeleiviai.
Pabaiga

LIETUVA NAUJO ŠIMTMEČIO PRADŽIOJ

vadovų. Pagal šią programą
bus atnaujinamos 62 mokyk
los, atnaujinta mokymo bazė,
bibliotekos, ketinama tęsti
mokyklų kompiuterizaciją.
Tikimasi, jog šiais mokslo
metais 12 moksleivių teks 1
kompiuteris. Apie 1 mln. litų
ketinama skirti mokytojų per
kvalifikavimui.
A. Monkevičius užtikrino,
jog vadovėlių visoms klasėms
kiekvienoje mokykloje mini
malus kiekis yra pakanka
mas.
Kaip vieną pagrindinių
problemų ministras nurodė
visų grandžių vadovų są
veikos trūkumą. Skiriamų pi
nigų nėra mažai, bet savival
dybės kartais vaikams skirtus
pinigus panaudoja ne pagal
paskirtį.
Seimo pirmininkas paža
dėjo, jog finansavimas švieti
mui bus didinamas.

Socialdemokratai ir so
cialliberalai pernai birželį su
darė valdančiąją daugumą
Seime, tačiau koalicijos sutar
ties nėra pasirašę.
Savo veiksmų savivaldy
bių tarybose socialdemokratai
ir socialliberalai partijų lygiu
nederina, o kai kur net ir kon
frontuoja.

„Jukos” savo turimas
„Mažeikių naftos” akcijas ir
bendrovės valdymo teises. Kai
kurių politikų nuomone, šis
sandoris kelia grėsmę valsty
biniam saugumui, prieštarau
ja siekiams užtikrinti ener
getinį nepriklausomumą nuo

Rusijos.
Opozicinė Tėvynės sąjun
ga (Lietuvos konservatoriai)
net pareiškė, jog socialde
mokratų vadovo Algirdo
Brazausko vadovaujama vy
riausybė atėjo, turėdama sie
kį parduoti energetikos sekto
rių Rusijos kapitalui.

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 27 d., antradienis

nikacijų bendrovė „Omnitel”
kartu su dr. J . P. Kazicko pa
ramos ir labdaros fondu ir
Viktoru Gediminu Gruodžiu,
vykdydami programą „Mo
kykla — informacinei Lietu
vai”, atnaujino paramos sutar
tis su 35 Kauno miesto ir rajo
no mokyklomis, kurioms in
terneto ryšio paslaugos atpigs
daugiau nei du kartus. Sutar
tys, pagal kurias mokykloms
bus teikiamas pigesnis inter
neto ryšys, bus pasirašomos
su 184 Lietuvos ugdymo įstai
gomis.
(KD, Elta)
* Daugiau kaip pusė Lie
tuvos gyventoju teigia dir

bantys 8 ar net mažiau valan
dų per dieną ir tik maždaug
12 proc. tvirtina dirbantys
viršvalandžius. Apklausa pa
rodė, jog, 31.1 proc. apklaus
tųjų teigia dirbantys apie 8
valandas, 26.2 proc. — 6-8 va
landas, 8.2 proc. — 4-6 valan
das, 7.4 proc. — 2-4 valandas.
Tuo tarpu 8-10 valandų dirba
10.5 proc. apklaustųjų, dau
giau kaip 10 valandų — 2.1
prOC.

Č. Juršėno teigimu, prieš
rinkimų kampanijos pradžią
gali būti padaryti „pareiški
mai dėl bendros propagandi
nės kampanijos bei dėl bend
rų veiksmų po rinkimų”.
Savivaldybių tarybų rin
kimai vyks gruodžio 22 d.
kartu su prezidento rinkimų
pirmuoju ratu.

Rusijos suartėjimas su Vakarais verčia
taisyti saugumo įstatymus
Atkelta iš 1 psl.

* Artėjant naujiesiems
mokslo metams, telekomu
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A. t A.
ONA CHODECKIENĖ - ŠIMELYTĖ
Mirė 2002 m. rugpjūčio 22 d., sulaukusi 94 metų.
Gimė Čikagoje, gyveno Bridgeport, anksčiau Marąuette
Parko apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Virginija Biliuvienė, duktė Dalia
Račkauskienė, žentas Ray‘, anūkai Andrius Račkauskas,
Lydija Wall su vyru Tom, Raminta Peeks su vyru Chris,
Arūnas Bilius su žmona Jill, proanūkai Veronica Peeks,
Nicholas ir Henry Bilius, Ashley ir Natalija Wall, kiti
giminės Pittsburg, PA.
Velionė priklausė Putnam, CT, seselių rėmėjoms.
A.a. Ona buvo žmona a.a. Antano.
Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos šeštadienį,
rugpjūčio 31 d., 10:30 v.r., Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Ona Chodeckienė bus paly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

(BNS)

* Prancūzijos valstybinė
oro bendrovė „Air France”,

naudodama bendro kodo su
tartį su Čekijos oro bendrove
CSA, šiemet pradės pastovius
skrydžius
Paryžius-PrahaVilnius. Mainais už 8 „Air
France” ir CSA savaitinius
skrydžius valstybinė Lietuvos
oro bendrovė „Lietuvos aviali
nijos” pagal bendro kodo su
tartį su Ispanijos „Iberia” pen
kis kartus per savaitę skrai
dys maršrutu Vilnius-Pary
žius - Madridas.
(BNS)
* Pirkėjų, norinčiųjų įsi
gyti bankrutuojančios Kau

no acetatinių verpalų įmonės
„Dirbtinis pluoštas” turtą,
neatsirado. Pirmadienį įmo
nės turto varžytinės neįvyko,
nes nebuvo sulaukta nei vieno
pirkėjo.
(BNS)

A. t A.
ZITAI VINDAŠIŪTEI-SAKALIENEI
mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos broliui
BERNARDUI ir jo šeimai bei visiems giminėms ir
artimiesiems čia, Kanadoje ir Lietuvoje.
Rita Darienė

Elena ir Vytautas Jasinevičiai
Ona Kronienė

Teresė ir Juozas Kasperavičiai

Antanina ir Bronius Pranckevičiai
Sofija Ripskienė
Aldona Stasiulienė
Katrytė Valienė

JAV LB-nės Michigan apygardos suvažiavimo, įvyku
sio 2002 m. liepos mėn. 21 d. Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos patalpose, Southfield, Michigan, priimtos

Šios rezoliucijos siunčiamos:
Mylimam žentui
JAV Lietuvių Bendruomenės
XVI Tarybos suvažiavimui,
A. t A.
kuris raginamas jas priimti ir
VYTAUTUI POLTERAIČIUI
persiųsti Lietuvos Respubli
REZOLIUCIJOS
kos Seimo pirmininkui, LR
mirus, mūsų mielą sesę LIDIJĄ SKREBUTĖNIENĘ ir
1. Nepilnamečių balsavi ma yra kebli, siūlome ją spręs ministrui pirmininkui ir LR
prezidentui.
mas ir kandidatavimas sa ti kartu su Rusijai pasibaigu
dukros RITOS šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
JAV LB Michigan
vivaldybių rinkimuose.
sia teise tą sritį laikinai ad
apygarda
Suvažiavimas išreiškia su ministruoti, praėjus jau dau
Detroito Lietuvos Dukterys
Rezoliucijų
komisija:
sirūpinimą ir nusivylimą Lie giau kaip penkiasdešimt metų
Narimantas Udiys, Vytas
tuvos Respublikos Seimu, nu po Potsdamo konferencijos nu
Petrutis,
Gražina Kamantienė
vertinusiu Lietuvos Respubli tarimų ir Antrojo pasaulinio
kos pilietybę, pakeičiant įsta karo pabaigos.
tymus, kurie leis visiems Lie
tuvoje gyvenantiems nepilieDviguba pilietybė
čiams, balsuoti ir kandidatuo
ti į savivaldybes. Šis suvažia
Suvažiavimas išreiškia nu
vimas reikalauja, kad LB Sei sivylimą ir nepasitenkinimą
mas klaidą atitaisytų, panai Lietuvos Respublikos Seimu,
kindamas tą įstatymų pataisą. kuris per trejus metus nepa
jėgė, arba nematė reikalo, šią
2. Rusų pervažiavimas
problemą išspręsti ir tą spren
(lietuviškai „tranzitas”) į
dimą toliau vilkina. Lietuvos
Karaliaučiaus kraštą
Respublikos piliečiai, išvykę
iš Lietuvos Respublikos po
Suvažiaviams ragina Lietu nepriklausomybės atstatymo,
vos Respublikos valdžią ir Sei ir įsigiję kitos valstybės pilie
mą vergiškai nepriimti Ru tybę, turi turėti teisę pasilai
sijos reikalavimų ir pervažia kyti ir Lietuvos Respublikos
vimo problemą išspręsti, atsi pilietybę, jeigu jie to reikalau
žvelgiant į Europos Sąjungos ja. Šis suvažiavimas pagei
rekomendacijas bei taisykles, dauja, kad Lietuvos Respubli
bet nepažeidžiant Lietuvos kos Seimas tą reikalą išspręs
Respublikos teritorijos vienti tų šešių mėnesių laikotarpyje,
sumo ir jos suvereniteto. Ka suteikdamas lietuviams emi
dangi rusų pervažiavimo į grantams tos dvigubos piliety
Karaliaučiaus kraštą proble bės teisę.
There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate

Atkelta iš 3 psl.
ties
tranzito
susisiekimo
Į naują pasaulį turime žvelg klausimu. Lenkai turi daug
ti realiai ir atsipalaiduoti draugų ir įtakos Vašingtone
nuo kai kurių nerealių iliu — tai gali padėti Lietuvos rei
zijų. Svarbu yra turėti gerus kalui. Čia gal ir ne pro šalį
santykius su visais kaimy pastebėti, kad nereikėtų per
nais, neišskyrus Lenkijos, daug trukdyti lenkų kultūri kalauja.
Dar viena pastaba: vienas
kaip, nepaisant vingiuotų san nėm aspiracijom Vilniuje ir
tykių praeity ir didelių nuos apylinkėje. Gal tatai ir galėtų labai svarbus gal ir vienas iš
kaudų Lietuvos adresu, visgi būti kaip nors surišta su svarbiausių uždavinių bus su
yra labai svarbi Lietuvos ne Punsko lietuvių problemomis. rasti būdą, kaip nors už
priklausomybės
išlaikymui, Abipusis šovinizmas čia nie kirsti kelią išsimokslinusiems
svarbus šulas nepriklausomy kam nepadeda. Vis tiek šios jauniems specialistams ap
bės pastate. Dabar Lenkija — dvi tautos gyveno kartu keletą leisti Lietuvą ir persikelti gy
natūralus Lietuvos partneris šimtų metų ir dalinosi garbin venti kitur. Visi šie asmenys
šioje Europos srity. Kartu su ga bei didinga istorija — tai tapo išmokslinti Lietuvos
Lenkija bus lengviau atsispir jau ištrinti neįmanoma. Bet ir valstybės lėšomis — kaip ir
ti galingom Rusijos užmačiom, čia reikia žiūrėti pirmyn, o ne pas mus, vieni mokslapinigiai
kaip antai Karaliaučiaus sri atgal — to jau gyvenimas rei- — kur išmokėti — toli gražu

nepadengia išlaidas, susietas
su universitetų bei kitų aukš
to mokslo įstaigų išlaikymu.
Tas smegenų išplaukimas —
čia vadinamas „brain drain”
— turi būti vienu ar kitu būdu
visiškai sustabdytas. Mažam
ir neturtingam kraštui, kaip
Lietuva, paruošti gerai iš
mokslintus specialistus Ame
rikai ir kitiems kraštams, tai
jau didžiausia nesąmonė, ko
kią tik galime įsivaizduoti.

in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service,
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. VVhile
every seat in all three classes has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when
flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced
ąuality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
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DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 27 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pirmas ateitininkų jaunučių/jaunių susirinkimas

sekmadienį, rugsėjo 8 d., vyks
Ateitininkų namuose 10:10
vai. r. (tuoj po šv. Mišių vai
kams Pal. J. Matulaičio misi
joje). Uniforma neprivaloma.
Bus proga susiskirstyti į būre
lius ir tarpusavyje susipažin
ti. Tėveliai labai kviečiami
pasilikti kavutei — norėtume
pasikalbėti apie kuopos veiklą
bei planus. Daugiau informa
cijos gali suteikti kuopos
globėjos — Rasa Kasniūnienė, tel. 708-403-4988, ir Lai
ma Aleksienė, 708-442-5869.

Frank
Zapolis,
„State
Farm” draudimo bendrovės at
stovas (3208 1/2 West 96th
Street; tel. 708-424-8654, 773581-8654), užsakė ir suorgani
zavo visą stalą svečių, kurie
atvyks į kasmetinį „Draugo”
pokylį rugsėjo 29 d. Tariame
ačiū šiam aktyviam lietuviš
kosios bendruomenės veikėjui,
o taip pat ir ilgamečiam Lietu
vos Vyčių šokių grupės vado
vui už dėmesį lietuviškai
spaudai!

Ateitininkų studijų sa
vaitgalis Dainavoje prasidės

šį penktadienį, rugpjūčio 30
d„ vakare. Šv. Mišias aukos
• 27 centai skambinant į kun. Žydrūnas Kulpys. Šešta
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. dienį, rugpjūčio 31 d., paskai
per parą, 7 dienas per savai tas skaitys istorikas Bronius
tę, 6 sekundžių intervalai. Makauskas ir psichologas Vy
Jokių mėnesinių mokesčių. tenis Damušis. Simpoziumą
Tikslus apskaičiavimas. Koky ves Darius Polikaitis. Daly
biškiausias ryšys. Paslauga be vaus Vincas Kolyčius, Simas
apgaulės. Kreipkitės vakarais Laniauskas ir Vita Aukštuolietuviškai į TRANSPOINT lienė. Rečitalį surengs solistė
atstovą su 8 metų patirtimi Dalia Lietuvninkienė, akom
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. panuos Rimas Kasputis. Bus
708-386-0556. TRANSPOINT skaitomas Luko Laniausko
— patikimiausias ryšys su pranešimas apie Pasaulio jau
nųjų katalikų suvažiavimą To
Lietuva bei visu pasauliu!
ronte. Rimas Sidrys rodys fil
•Edward Leugoud, CA,
mą iš suvažiavimo ir ateitinin
atsiuntė $100 auką padėti
kų gyvenimo. Studentai ves
Lithuanian
Mercy
Lift
Adelės Dirsytės „Sibiro mal
vykdyti ŽIV/AIDS prevenci
daknygės” 50 metų sukakties
jos programą. Dėkojame už
minėjimą. Sekmadienį, rugsė
auką. Lithuanian Mercy Lift,
jo 1 d., paskaitas skaitys kun.
P.O. Box 88, Palos Heights, DL
R. Gudelis, Onilė Šeštokienė,
60463. TeL 708-952-0781. Tax
Bronius Makauskas, Nerijus
ID#36-3810893.
Aleksa, Adomas Daugirdas.
• Lithuanian Mercy
Vidurdienį bus aukojamos šv.
Lift dėkoja R. Dumbliui, kurio
Mišios. Vakare vyks Bernardo
$300 auka buvo dvigubai
Brazdžionio ir Jurgio Jankaus
padauginta iki $600 per
atsiminimo vakaras. Pirma
Computer Associates įstaigą.
dienį, rugsėjo 2 d., vyks šv.
Dėkojame! Lithuanian Mercy
Mišios ir uždarymas. Visi
Lift, P.O. Box 88, Palos
kviečiami apsilankyti! Regist
Heights, IL 60463. Tel. 708ruokitės skambinant Jonui ar
952-0781. Tax BD#36-3810893.
Stasei Kazlauskams tek 440• Lithuanian Mercy Lift
546-0631 arba
dėkoja Lietuvių agronomų sąjun
SKazlau648@aol.com
gai už $100 auką ir Aldonai
Lesevičius už $35 auką; Ši auka
Čikagos ir apylinkių jau
padės Lithuanian Mercy Lift
nučių ir jaunių registracija
įgyvendinti medicininius projek
šeštadienį, rugsėjo 7 d., nuo 9
tus sergantiems Lietuvoje.
iki 11 vai. ryto vyks PLC, Le
Dėkojame už aukas. Lithuanian
monte. Tą rytą negalintieji at
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
vykti, galės užsiregistruoti
Heights, IL 60463. TeL 708sekmadienį, rugsėjo 8. d., pir
952-0781. Tax ID#36-3810893.
majame kuopos susirinkime.

Skelbimai

• A.a. Vlado Šoliūno

atminimą pagerbiant, Lydia
Šoliūnienė atsiuntė „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos
būreliui $1,155 Lietuvoje
vargingai gyvenančių vaiku
čių bei studentų paramai.
Aukojo šie asmenys: L. ir K.
Babor , L. Vėlūnas,, T. ir G.
Palionis, A. Čepėnas, G. ir J.
Končiai, Z. ir A. Kuseliauskai, D. ir K. Ječius, V. Sin
kus, K. Bielaglovis, J. Paškus, J. Gaižutis, D. Budrys,
P. Povilaitis, A. ir J. Mockaitis, J. ir F. Šoliūnai, B. ir
A. Polikaičiai, R. ir J. Mozoliauskai, L. ir A. Norušis su
šeima, D. ir R. Pape, V. ir O.
Šucpiai, asmuo, nepasirašęs
pavardės, V. ir A. Šoliūnai,
D. ir I. Tijūnėliai, A. Valinskaitė, A. ir L. Trinkūnai, L. ir
A. Ramanauskai, A. ir V. Če
pėnai, D. ir V. Jakovickas, B.
Navickienė, R. Marchertas,
J. ir J. Lieponiai, M. ir A.
Tallat-Kelpša, A. ir V. Vala
vičiai, R. ir J. Matulioniai, J.
Rastas. Iš viso aukota $1,155.

PASKELBTA „ŽALIŲJŲ KORTELIŲ”
LOTERIJA
Jau paskelbta „Žaliųjų korte
lių” loterija 2004 metams.
Loterijoje gali dalyvauti as
menys, gyveną kraštuose, ku
riems Amerika leidžia loteri
joje dalyvauti. Lietuvos žmo
nės gali šioje loterijoje daly
vauti. Yra reikalaujama, kad
prašytojas būtų baigęs gimna
ziją ■— ar jai lygią mokyklą —
turi būti mokęsis bent 12 me
tų arba turėti dvejų metų darbopatirtį paskutinių 5 metų bė
gyje darbe, kuris reikalauja
dvejų metų mokslo ar patir
ties. Mokslo dokumentų su
prašymu nereikia siųsti, juos
reikės pristatyti, kai laimėsite
kortelę.
Prašymai imigracijos įstaigą
turi pasiekti nuo 2002 m. spa
lio 7 d., pirmadienio, vidurdie
nio iki 2002 m. lapkričio 6 d.,
trečiadienio,
vidurdienio.
Prieš tai ir po to gauti prašy
mai bus išmesti. Prašymai tu
ri būti siunčiami paprastu
paštu, kitokiu būdu atsiųsti
prašymai bus išmesti. Nėra jo
kios formos ir jokio mokesčio
nereikalaujama.
Reikalinga pateikti tokius
duomenis:
1. Prašytojo pavardė ir var
das (pavardę reikia pabrauk
ti).

2. Prašytojo gimimo data ir
gimimo vieta. Data: diena,
mėnuo, metai. Vieta: miestas,
apylinkė, kraštas.
3. Vardus, gimimo datas ir
vietas prašančio žmonos/vyro
ir vaikų (jei jų turite). Vyras ir
žmona turi teisę pildyti atski
rus prašymus, prirašydami
vienas kitą ir visus nepilna
mečius iki 21 metų nevedu
sius vaikus.
4. Prašytojo adresas. Adre
sas turi būti užrašytas aiškiai
ir pilnai, nes šis adresas bus
naudojamas jums siunčiant
pranešimą, kad laimėjote.
5. Turite pažymėti tautybės
kraštą, jei kitas nei gimimo
„Seklyčios” rugpjūčio 28
d. 2 val.p.p. trečiadienio po

kraštas.
6. Reikia pridėti vėliausiai
darytą nuotrauką, kitoje pusė
je nuotraukos spausdintomis
raidėmis užrašyti pavardę,
vardą ir gimimo datą. Nuo
trauką su permatomu lipinuku priklijuoti prie prašymo.
Jei yra sutuoktinis ir keli
vaikai, jų nuotraukas galima
klijuoti
kitoje
prašymo
pusėje. Nuotraukos dydis —
U/2 X 11/2 colių (inch) ir 2 x 2
coliai (inch) (37-50 mm) ketur
kampis.
7. Prašymo forma turi būti
pildančiojo pasirašyta.
8. Vokai turi būti biznio ar
laiško dydžio, būtent: 6 ar 10
colių (inch) ilgumo (15 ar 25
cm) ir 31/2 ar 4V2 colių (inch)
platumo (9 ar 11 cm).
9. Kairėje voko pusėje turite
parašyti savo kraštą (Lithua
nia), pavardę, vardą (pavardę
pabraukti) ir adresą (tą patį,
kurį rašėte prašyme).
Europos kraštų gyventojų
laiškas turi būti adresuotas
taip:
DV Program
Kentucky Consular Center
3003 Visa Crest
Migrate, KY 41903-3000,
USA.
Neužmirškite
priklijuoti
pašto ženklo.
Asmuo gali siųsti tik vieną
prašymą.
Laimėjusiems bus pranešta
2003 m. gegužės-liepos mėn.
Laimėjusiems loterįją DV2004 vizos bus išduotos tarp
2003 m. spalio 1 d. ir 2004 m.
rugsėjo 30 d. Nelaimėjusiems
nebus pranešta.
Nors jokių specialių formų
nėra, bet JAV LB Socialinių
reikalų raštinėje — „Sekly
čioje” (2711 W. 71st Str., Chi
cago, IL 60629; tel. 773-4762655) galite gauti mūsų pa
ruoštas formas užpildymui.
Birutė Jasaitienė

Santaros-Šviesos
49-to
suvažiavimo literatūros va

pietėje bus sveikatingumo pa kare dalyvaus: Vitalija Boguskaita. Kalbės dr. Vidas Ne- taitė, Raymond Filip, Birutė
mickas, kardiologas, tema Putriūtė Serota, Rolandas
„Širdies ir kraujagyslių ligų Rastauskas ir Rimas Vėžys.
gydymas”. Visi kviečiami ir
STUDENTŲ VEIKLOS
laukiami, paskirkite laiko šios
ATGAIVINIMAS
paskaitos pasiklausyti, įsigyti
daugiau žinių, kaip ilgiau
KITĄ VASARĄKviečiame studentas ir jau
džiaugtis gera sveikata. Kaip nus suaugusius, kurie domisi
Į DAINŲ ŠVENTĘ!
Lietuva laukia mūsų 2003 visada, daktaras atsakinės į Studentų ateitininkų veikla,
klausimus. Po paskaitos - atvykti į studentų savaitgalį
m. Dainų šventėje!
Dainavoje, vyksiantį š.m. spa
Tautinis ansamblis „Gran bendri pietūs. Atvykite!
dis” kviečia visus, kurie at
Vladas Staškus su sesute lio 11-14 d. Planuojama dviejų
pažįsta „dešinę koją nuo kai Irena Laurus, Redford, MI, dienų programa su paskaiti
rės”, įstoti į ansamblio šokėjų atsiuntė 30 dol. auką, skirtą ninkais, diskusijomis, vakari
gretas. Visų šokėjų (nuo 5 iki paremti a.a. rašytojo Jurgio nėmis programomis ir studen
74 metų) registracija vyks Jankaus užbaigtos knygos tų suvažiavimu. Registracijos
rugsėjo 8 d., sekmadienį, „Pušis” išleidimą, linkėdami lapai savaitgaliui per interne
5:30-6:30 val.v. Pasaulio lietu sėkmės gražiame darbe. Au tą: www.ateitis.org.
Daugiau informacijos krei
vių centre, Lietuvių fondo sa kas galima siųsti Lithuanian
lėje. Norint daugiau informa Writers Association vardu, c/o piantis į Simą Laniauską,
cijos, skambinkite vadovei Stasys Džiugas, 5729 Edge Liną Šeštokaitę arba Kęstutį
Violetai Fabianovich tel. 708- Lake Dr., Oak Lawn, IL Aukštuolį elektroniniu paštu studentij a@ateitis.org.
422-3556.
60453-4509.

„Saulutė” dėkoja už au
kas ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a.a. Vlado Šoliūno
šeimai bei artimiesiems.
• Aa. Vytauto Ripskio atmi
nimą pagerbiant,
Sofija

Ripskienė atsiuntė „Saulutei,
Lietuvos vaikų globos būreliui
$75, kuriuos aukojo Zofija Rips
kienė ir Janina Racevičius. „Sau
lutė” dėkoja už auką padėti
vargingai gyvenantiems vai
kams Lietuvoje ir reiškia nuošir
džią užuojautą a.a. Vytauto
Ripskio artimiesiems.

„Grandies” šokėjai jus kviečia įsijungti į jų eiles ir vykti į 2003 m. Dainų šventę Lietuvoje. I eilėje iš kairės: Gin
taras Rudis, Vaiva Rimeikaitė, Alina Meilytė. II eilėje iš kairės: Saulius Fabianovich, Ramunė Jodwalytė, Da
rius Aleksiūnas, Vilija Pauliūtė.

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos 95-mečio iškilmėms pasibaigus (iš dešinės): vienuolyno generole vyresnioji
sės. M. Immacula Wendt, Maria Rudienė, vyskupas John Gorman, Antanas Rudis, sės. Margaret Petkavage,
vienuolijos vicegenerolė.

BE SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ NEĮSIVAIZDUOJAMA LIETUVIŲ
IŠEIVIŲ ISTORIJA AMERIKOJE
Rugpjūčio 24 d. Motiniška
me name Čikagoje, IL, vyko
Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos, kuriai šiuo metu vado
vauja vyresnioji motina sės.
M. Immacula Wendt, 95 metų
jubiliejaus iškilmės. Motiniško
namo koplyčioje vyko padėkos
šv. Mišios, kurias aukojo vys
kupas John Gorman ir kuriose
gausiai dalyvavo seselių pa
gerbti atėję pasauliečiai. Kar
tu su vienuolijos jubiliejumi
savo tarnystės Dievui ir Baž
nyčiai jubiliejų mini ir pačios
seselės. Joms skirtos šv.
Mišios vyko rugpjūčio 11 d. 75
metų vienuolystės jubiliejų
švenčia sės. Adeline Daciolas;
60 metų vienuolystės: sės. M.
Christella Danish, sės. M.
Evelyn Vichuras, sės. M. Cecilia Papsis, sės. M. Alberta
Kubilus, sės. M. Tarcisia Stuglis, sės. M. Veronetta Kaz
lauskas, sės. M. Andreata
Naudziunas; auksinį jubiliejų:
Maria Casimira Vilkevičius,
sės. Therese Ann Banach, sės.
Lucille Ann Bandyk, sės. Jani
na Mejeris, sės. M. Johanna
Shainauskas, sės. Ruth Am
brose; 25 m. - sės. Elizabeth
Ann Yocius.
Vyskupas ir Mišių dalyviai
įvairiomis progomis prisiminė
kongregacijos istoriją ir pir
miausia jos įkūrėją Kazimierą
Kaupaitę, kuri, jauna mer
gaitė atvykusi iš carinės Rusi
jos okupuoto Lietuvos krašto
pas brolį kunigą į Scrantoną,
PA, pirmą kartą savo akimis
pamato vienuoles.
Busimoji vienuolijos įkūrėja
gimė Gudelių kaime, Ramyga
los parapijoje 1880 m. sausio 6
d. Ji buvo penkta iš vienuoli
kos vaikų, kuriuos tėvas iš
mažų dienų pratino siekti
dvasinio gėrio. 1897 m., kvie
čiama brolio Antano Kaupo,
Kazimiera išvyksta į Ameriką
ir 4 metus šeimininkauja jam.
1902 m. ji grįžta į Lietuvą jau
parsiveždama viziją būti vie
nuole ir būti mokytoja tarp
Amerikos lietuvių. Kaip rodo
istorija, tuo metu vyko savo
tiška lietuvių imigrantų dva
sinė revoliucija, jie veržėsi
turėti savo - lietuviškas para
pijas, lietuviškas mokyklas,
troško šviestis ir norėjo gar
siai visai Amerikai ir pasau
liui pranešti apie savo kilmę.
Kazimiera priima kun. Anta
no Miluko pakvietimą tęsti
studijas Ingenbohl, Šveica
rijoje, ir vykdyti jo sumanymą
įkurti draugiją moterims, ku
rioms pirmaeilis dalykas būtų
spaudos darbai ir mokymas.
Kazimiera 3 metus praleidžia
Gailestingumo Šv. Kryžiaus
seserų globoje. Būsimai lietu
vaičių vienuolijai brolis kun.
Antanas padeda surasti glo
bėją, juo tampa kun. Antanas
Stasiukynas. Gavus ir vysku
po, ir Romos leidimą, kartu su
bendramintėmis Judita Dvaranauskaite (vėliau vienuole

Immaculata) ir Antanina Unguraityte (sės. Concepta) apsi
gyvena Šv. Marijos Nekaltos
Širdies tarnaičių vienuolyne
Scrantone, PA. Šv. Kazimiero
kongregacijos įsteigimo data
laikoma 1907 m. rugpjūčio 29
d. Tą dieną įvyko steigėjų
įvilktuvės ir jos gavo vienuo
liškus vardus. Jau 1908 m. jos
atidaro pirmąją mokyklą Mt.
Carmel, PA. 1913 m. Kazimie
ra Kaupaitė, sesuo Marija,
išrenkama generole vyres
niąja. Tas pareigas vykdė 27
metus. 1920 m. su keturiomis
seselėmis vienuoliją įkūrė
Pažaislyje, Lietuvoje (atgavus
nepriklausomybę, sovietų oku
pantų uždarytas vienuolynas
atgaivintas). 1928 m. kazimierietės atidarė Šv. Kryžiaus li
goninę Čikagoje, kurią išlaiko
iki šiol, 1937 m. - Loretto li
goninę ir misijų namus New
Mexico valstijoje. Kazimieriečių vienuolija išaugo, su
stiprėjo. Daugelį dešimtmečių
tai buvo galinga organizacija
su įvairiašake veikla.
1940 m. susirgusi vėžiu Mo
tina Marija Kaupaitė mirė,
nesulaukusi misijos įsteigimo
Argentinoje.
Kol po jubiliejinių iškilmių
svečiai vaišinosi ir šneku
čiavosi, pakalbinome vienuoli
jos vicegenerolę sės. Margaret
Petcavage (Petkevičiūtę). Ji
papasakojo, kad šiuo metu dar
yra 145 seselės kazimierietės,
kurios be minėtos Šv. Kry
žiaus ligoninės Čikagoje dar
veda mergaičių gimnazijas
Pennsylvanijos ir Illinois (Šv.
Maria gimnaziją Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
joje Marąuette Parke) vals
tijose,
senelių prieglaudą
Vašingtone, turi misiją Argen
tinoje ir mažesnėmis grupė
mis dirba kitose vietovėse.
Seselės daugiausia dirba mo
kytojomis, kelios yra slaugės.
Beveik visos seselės yra lietu
vių kilmės ir visos gimusios
Amerikoje. Jaunų yra tik Ar
gentinoje.
Sės. Margaret gimusi Scran
tone ir buvo labai malonu

Šventės momentas.

išgirsti, kad ją nudžiugino ir
sujaudino „Drauge” pradėtas
ciklas pasakojimų apie senuo
sius lietuvius. Tai jai atgaivi
no vaikystės prisiminimus
tėvelių namuose ir priminė
apie vertybes, kurias sukūrė
pirmoji imirgantų karta Ame
rikoje. Sės. Margaret Petke
vičiūtė labai gerai kalba lietu
viškai, nors, sako, vaikystėje
namuose buvo kalbama ang
liškai. Lietuvių kalbos ji
išmoko vienuolyne. Sės. Mar
garet yra dirbusi ir prie Moti
nos Marijos beatifikacijos by
los. Dabar, kartu su visa vie
nuolija ir Motinos Marijos gar
bintojais, laukia popiežiaus
komisijos sprendimo, kurio,
manoma, galima bus sulaukti
kitais metais.
Kai baigsis jubiliejaus šven
čių šurmulys, sės. Margaret
pakvietė aplankyti seselių
kazimieriečių muziejų -Moti
niškame name. Pakvietimą su
malonumu priėmiau, bus pro
ga pagilinti Scrantone, PA,
pradėtą pažintį su seselių ka
zimieriečių istorija.
Audronė V. Škiudaitė

Naudinga
Kaip praneša „Chicago
Tribūne” laikraštis, nuo š.
m. rugpjūčio 15 d. „Delta” oro
linijos iš vietiniais skrydžiais
vykstančių keleivių ims 40
dol. mokestį už trečiąjį bagažo
vienetą, norimą atiduoti į at
skirą transportavimo vietą.
Anksčiau keleiviai galėjo už
registruoti tris lagaminus ne
mokamai, jei su savimi netu
rėjo jokio krepšio (carry-on).
Naujosios taisyklės tebeleis su
savimi turėti vieną krepšį ir
vieną asmeninio naudojimo
daiktą (personai item) - ranki
nę, krepšelį ir t.t. Norėdami
sužinoti apie naujuosius pa
pildomus mokesčius, „atsi
verskite” „Delta” oro linijų
tinklalapį
www.delta.com/
baggage arba skambinkite tel.
800-221-1212. Prieš naudoda
miesi kitų oro linijų paslaugo
mis, patikrinkite jų skridimo
ir bagažo taisykles.

