
370 p ? S R A ? T * 
THE L I B R A R T o r CONGRESS 
E O R O P E A N R E A D I N G ROOM 
S E R I A L S D I V I S I O N 
W A S H I N G T C N D c 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 11-04-02 

PERIODICALS 
November 5, 2002 

Vol. LXXXX 

THE L ITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY, NOVEMBER - LAPKRIČIO 5, 2002. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICACO, ILLINOIS 60629 
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC 

Nr. 213 
Kaina 50 c. 

Dr. J o n o A d o m a v i č i a u s 
„ K v i e s l y s sve ika ton-7"; 
D a n i e l i u s D e g ė s y s : n e 
v i s i r i e b a l a i b log i ; 
p o p i e ž i a u s l iga; g y d . dr . 
V. P u o d ž i ū n i e n ė r a g i n a 
t ė v u s : p a t i k r i n k i t e , a r 
n e p e r s u n k i o s v a i k ų 
m o k y k l i n ė s k u p r i n ė s . 

2 psl. 

D a n u t ė s B i n d o k i e n ė s 
v e d a m a j a m e : k a i p 
p i l i e č i u s įv i l i o t i į 
b a l s a v i m o b ū s t i n ę ; 
„ M a t a u l a b a i g e r ą 
L i e t u v i ų f o n d o ate i t į" , -
s a k o L F v a l d y b o s 
p i r m i n i n k a s P. K i l i u s . 

3 psl. 

Kun. G. Šauly s-Akmenėli s 
- k o m p o z i t o r i u s ; v a i k ų 

d i e n o s centrų darbuotojų 
k o n f e r e n c i j a K a u n e . 

4 psl. 

K l u m p a k o j i s - Č i k a g o s 
m i e s t o k u l t ū r o s c e n t r e . 

6 psl. 

Lietuva ir Rusija turi spartinti sienos kirtimo problemos sprendimą 
Vilnius, lapkričio 4 d. 

I BNS) — Lietuva ir Rusija turi 
kuo greičiau susitarti dėl vizų 
tvarkos abiejų valstybių kro
vinių vežėjams ir pasienio re
gionų gyventojams, Lietuvai 
nuo kitų metų ketinant panai
kinti vizų režimo lengvatas 
Rusijos gyventojams, pirma
dienį Vilniuje po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
teigė Lietuvos ambasadorius 
Rusijoje Rimantas Šidlauskas. 

Pasak jo, Lietuva iki šiol 
negavo Rusijos valdžios leidi-
mo atidaryti naują konsulatą 

Sportas 
* Kauno „Žalgiris" 

73:81 pralaimėjo Liublianos 
i Slovėnija) ..Olimpijai". ..Pri
sipažįstu, galbūt ir aš pada
riau ne viską, kad iškovotume 
pergalę. Po pralaimėjimo tre
neris visada būna kalčiausias, 
kad neišreikalavo iš žaidėjų 
rungtyniauti maksimaliai. 
Žaidėme beviltiškai. Jau pras
ta rungtynių pradžia mus pri
bloškė. Atsigauti nesugebėjo
me, nes komanda buvo neat
pažįstama", sakė žalgiriečių 
vyriausiasis treneris Algirdas 
Brazys. Patyrusi penktąjį 
pralaimėjimą tarpusavio Eu-
rolygos rungtynėse ir trečiąjį 
pralaimėjimą B grupės varžy
bose „Žalgirio" komanda nu
smuko į septintąją, priešpas
kutinę turnyro lentelės vietą. 

* Dar neseniai Vi ln iaus 
..Žalgirio" futbolo komanda 
buvo laikoma prestižine. Ta
čiau pastaruoju metu ji išgy
vena bene blogiausius laikus. 
Vis daugiau komandos žaidė
jų palieka „Žalgirį". Jų teigi
mu, komandos vadovai kelis 
mėnesius jiems nemoka atly
ginimų, o nenorintiems su tuo 
taikstytis grasinama diskvali-
fikacija ar net fiziniu smurtu. 
Vienas iš nusprendusiųjų pa
likti komandą Jevgenijus Žu
kas teigia, jog buvęs sumuš
tas. 

* Lietuvos akrobatinio 
skraidymo meistras Jurgis 
Kairys laimėjo Japonijoje vy
kusį pasaulio akrobatinių 
skraidymų ,,Grand Prix" var
žybas. Šeštadienį laimėjęs pa
grindines varžybas J. Kairys 
buvo nepralenkiamas ir su
perfinale, kuriame dalyvavo 
tik trys geriausiai pasirodę la
kūnai. 

* Įveikęs Kauno „Žalgi
rį", 90:80 Vilniaus „Lietuvos 
rytas" tapo vienvaldžiu turny
ro lentelės pirmūnu. Savo 
aikštelėje „Lietuvos rytas" 
patvirtino rimtus ketinimus 
apginti čempiono titulą. 
Įtemptose rungtynėse kau
niečiai klydo ir ieškojo kelio, 
kuriuo išbristų iš žaidimo 
krizes. 

Sovetske ir išplėsti generalinio 
konsulato patalpas Karaliau
čiuje. „Žinant, kiek nedaug 
laiko liko iki vizų įvedimo, tam 
tikrų įtampų gali būti", sakė 
ambasadorius. 

Atsižvelgiant į tai, kad pa
naikinus vizų režimo lengva
tas Ukrainos, Baltarusijos ir 
Rusijos piliečiams padidės iš
duodamų vizų skaičius, Vy
riausybinės Europos integraci
jos komisijos priimtoje Konsu
linės tarnybos plėtros progra
moje numatoma plėsti konsu-
latų Karaliaučiuje, Minske, 

Kijeve, Maskvoje, Sankt Pe
terburge ir atidaryti naujus 
Karaliaučiaus srities mieste 
Sovetske (Tilžėje) bei Bal
tarusijos mieste Gardine veik-

R. Šidlausko teigimu, Ru
sijos požiūris į susidariusią 
situaciją yra labai „savotiš
kas". „Jie sako, kad visi spren
dimai bus tada daromi, kai pa
aiškės, koks bus tranzitas, ką 
pavyks Rusijai susitarti su 
Europos Sąjunga", sakė R. 
Šidlauskas. 

Jo teigimu, Lietuvos am-

basados Maskvoje konsulinia
me skyriuje išduodama 50-60, 
kartais — iki 100 vizų. 

Pasak R. Šidlausko. Lie
tuvos Užsienio reikalų minis
terija yra parengusi susitari
mo projektą dėl kelionių 
tvarkos, kurį prieš mėnesį 
įteikė Maskvai. 

Ambasadoriaus nuomone, 
jokie tranzito leidimai nepa
tenkins pasienio gyventojų 
poreikių, todėl reikės dvišalių 
santykių pagrindu spręst i , 
kaip važinės krovinių vežėjai, 
traukinių brigados ir t. t. 

Derybose su ES dėl biudžeto ir finansų 
ieškoma kompromisų 

Dalia Grybauskaitė 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
I BNS) — Europos Komisijai 
(EK ruošiantis paskelbti ben
drą ES derybų su Lietuva 
nuostatą dėl biudžeto ir finan
sų. Lietuvos finansų ministrė 
Dalia Grybauskaitė EK ko
misarams pristatė Lietuvos 
nuostatas. 

D. Grybauskaitė pirma
dienį pradėjo dviejų dienų vi

zitą Briuselyje (Belgija), kur 
susitiko su aukštais EK parei
gūnais. 

Ministrės teigimu, vienas 
iš svarbiausių diskusijų klau
simų yra Ignalinos AE uždary
mo finansavimas ir ES požiū
ris į šią problemą. Lietuvos 
įsitikinimu, jėgainės uždary
mas nėra vienos valstybės 
problema, todėl ES turėtų pri
sidėti finansuodama ne tik 
techninius jos stabdymo dar
bus, bet ir sprendžiant alter
natyvių energijos šaltinių 
naudojimo, aplinkos apsau
gos, socialines problemas. 

Ministrė pasiūlė Ignalinos 
jėgainės uždarymui skirtas 
lėšas ES biudžete apskaityti 
atskira eilute. 

„Pirmaisiais narystės me
tais Lietuva iš ES struktūri
nių fondų galėtų gauti iki 455 

mln. eurų (1.57 mlrd. litų) pa
ramos, tačiau būtų neteisinga, 
jei šias lėšas ji naudotų Igna
linai, kuri yra bendra Europos 
problema. Todėl primygtinai 
siūlysime tobulinti skaičiavi
mo metodologiją, kad pinigai, 
kurie bus skirti IAE uždary
mui bei su tuo susijusioms 
problemoms spręsti, nebūtų 
traktuojami kaip struktūrinių 
fondų parama šaliai", sakė D. 
Grybauskaitė. 

ES teisinė bazė numato, 
kad Sanglaudos fondo remia
mų projektų vertė turi būti ne 
mažesnė kaip 10 mln. eurų 
(34.5 mln. litų). 

Finansų ministerijos nuo
mone, palyginti nedidelei Lie
tuvos ekonomikai tokia riba 
būtų pernelyg aukšta, todėl 
bus siūloma šią „kartelę" nu
leisti 

Briuseliui Lietuvos finan
sų ministrė taip pat pateikė 
konkrečius pasiūlymus dėl 
tiesioginių išmokų žemės 
ūkiui terminų. 

Lietuvoje su darbo vizitu viešintis Brazilijos užsienio reikalų ministras 
Celso Lafer (dešinėje,) susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi. Tokio ran
go Brazilijos pareigūnas Lietuvoje lankosi pirmą kartą. Brazilija yra di
džiausia Lietuvos prekybos bendrininkė tarp Lotynų Amerikos valstybių. 
Lietuva ta ip p a t daug dėmesio teikia ryšiams su Brazilijoje gyvenančia lie
tuvių bendruomene. Šioje Pietų Amerikos valstybėje priskaičiuojama dau
giausiai lietuvių tautybės žmonių — apie 40,000. 

Gedimino Žilinsko (Elta1 nuotr 

Vilniaus plėtros planai pristatyti 
New York'e 

Strateginiai Lietuvos sos
tinės plėtros planai, žinių eko
nomikos plėtra ir investavimo 
galimybės buvo pristatyti New 
York'e, tarptautinėje konfe
rencijoje „Bendradarbiavimas 
su Centrine ir Rytų Europa". 
Juos pristatė Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. 

Konferenciją spalio 29-31 
d. organizavo Pasaulio 
bankas kar tu su „Fitch 
Ratings" ir keletu stambiau
sių firmų. 

Konferencijoje savo mies
tus ir investavimo galimybes 
pristatė 11 valstybių miestų 
vadovai. 

Mero A. Zuoko prane

šimas apie žinių ekonomikos 
plėtrą sulaukė didelio inves
tuotojų ir bankininkų susido
mėjimo. 

,,Meras Artūras Zuokas 
rodo pavyzdį kitiems mies
tams, kaip reikia tvarkytis. 
Ne tik Lietuva, bet, spėju, ir 
visa Rytų Europa nėra ma
čiusi tokio plataus masto 
miesto atgaivinimo progra
mos, kuri šiuo metu vykdoma 
Vilniuje. A. Zuokas pasižymi 
ypatingu sugebėjimu taikyti 
visuomenės ir privataus ūkio 
bendradarbiavimo principus", 
po Vilniaus pristatymo sakė 
vienas iš konferencijos organi
zacijų Gordon Feller. (Eita) 

„Geonafta" 
investuoja į naujus 

gręžinius 
Naujasis Lietuvos naftos 

gavybos bendrovės „Geonaf-
ta" naftos gręžinys viršijo lū
kesčius — jame tikimasi iš
gauti apie 100 kubinių metrų 
naftos per parą. Kol dar ne
įrengti visi būtini įrengimai, 
gręžinyje išgaunama 60 kubų 
naftos. 

„Investicija pasiteisino su 
kaupu, bandymų metu nauja
me gręžinyje naftos išgauna-
me praktiškai dvigubai dau
giau nei tikėjomės", sakė 
„Geonaftos" generalinis di
rektorius Antanas Jasas. 

„Geonaftos" naudojama
me Nukelta \ 5 psl. 

Konservatoriai ragina gyventojus 
neremti „žalingu" referendumu 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Opozicinė Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservato
riai) pirmadienį griežtai sukri
tikavo Lietuvoje vykstančias 
parašų rinkimo akcijas dėl 
dviejų „žalingų" referendumų 
organizavimo ir ragina sąmo
ningus piliečius nepasirašinė
ti rėmimo lapuose. 

Kaip teigiama pirmadienį 
išplatintame konservatorių 
tarybos pareiškime, referen
dumu dėl Lietuvos narystės 
NATO siekiama sukelti svars
tymų NATO valstybių sostinė
se, „ar ta vienintelė dar abejo
janti kandidatė verta kviesti 
ir priimti kartu su kitomis, o 
gal jos klausimą atidėti, kol 
neabejos". Pasak pareiškimo, 

šiuo parašų rinkimu norima 
palikti Lietuvą neapsaugotą 
„žiaurėjančios, į policinę ir an-
tiinformacinę diktatūrą slys
tančios kaimynės akivaizdo-
je". 

Referendumo dėl NATO 
iniciatyvinei grupei priklauso 
Seimo nariai Rolandas Pavi
lionis, Ramūnas Karbauskis ir 
Egidijus Klumbys bei du buvę 
parlamentarai, Nepriklauso
mybės akto signatarai Kęstu
tis Grinius ir Rolandas Pau
lauskas. Pastarieji trys yra 
nedidelės Tautos pažangos 
partijos nariai. Didelę dalį ini
ciatyvinės grupės narių suda
ro akademinio sluoksnio ats
tovai, visuomenės veikėjai. 

Nukelta \ 5 psl. 

Pusė Seimo nariu dalyvaus 
savivaldybių rinkimuose 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos sektoriaus reguliavimo insti tuci
jų vadovai Vilniuje pasirašo memorandumą dėl bendros Baltijos elektros 
rinkos. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos p i rmininkas 
Vidmantas Jankauskas sakė, kad šio susitarimo tikslas yra harmonizuoti 
elektros energijos reguliavimo principus bendroje Baltijos elektros rinko
je. Trijų valstybių energijos reguliuotojų pasirašytas memorandumas dėl 
pagrindinių bendros Baltijos elektros rinkos reguliavimo principų t aps 
vienu pirmųjų praktinių žingsnių, užt ikr inant lygias sąlygas visiems 
rinkos dalyviams. 

Nuotr . : Memorandumą pasirašė Latvijos. Lietuvos ir Estijos energe
tikos sektoriaus reguliavimo institucijų vadovai (iš kairės) Ina Ste inbuka . 
Vidmantas Jankauskas ir Maitas Otsas. Gedimino Žilinsko ELTA/ nuotr. 

Gruodžio 22 dieną vyk
siančiuose savivaldybių tary
bų rinkimuose žada dalyvauti 
beveik kas antras parlamen
taras. 

Neoficialiais duomenimis, 
partijos į savo rinkimų sąra
šus jau įrašė daugiau kaip 60 
Seimo narių pavardes, ma
noma, kad šis skaičius dar gali 
gerokai padidėti. 

Iš viso Seime yra 141 
narys. 

Nors Seimo vadovybė vis 
dažniau užsimena apie keti
nimus apriboti parlamentarų 
galimybes kandidatuoti į savi
valdybes, partijos šiuos ragi
nimus linkusios praleisti pro 
ausis. 

Parlamentarų mėginimus 

vienu metu dirbti du darbus 
praėjusią savaitę kritiškai 
įvertino Seimo vadovas Artū
ras Paulauskas. Tačiau iš 26 
jo vadovaujamai Naujajai są
jungai (socialliberalams) pri
klausančių Seimo narių rin
kimuose žada dalyvauti 13. 

Vasarą Seime buvo priim
tos įstatymo pataisos, kurios 
numato, jog į savivaldybės ta
rybą gali kandidatuoti tik jos 
teritorijoje nuolat gyvenantys 
piliečiai, tačiau parlamentarai 
surado spragų, kaip šį reika
lavimą apeiti. 

Pakanka, jog kandidatai 
nurodo turį interesų toje vie
tovėje, kurioje kelia savo kan
didatūrą j savivaldybės tary
bą. I LR. BNS I 

Pasaulio naujienos 
(flermantis AFP, Rauters, AP, tntorfa, ITAR-TASS. BNS 

fcnių agentūrų pran#iimai») 

EUROPA 
Varšuva. Sekmadienį pa

skelbti nauji vieno Lenkijos 
instituto duomenys rodo, kad 
lenkai suvaidino kur kas di
desnį, negu anksčiau manyta, 
vaidmenį per Antrojo pasau
linio karo pogromus, kurių 
metu buvo nužudyti tūks
tančiai žydų. Anksčiau dėl šių 
pogromų buvo kaltinamos iš
imtinai okupacinės nacių pa
jėgos. Rengiamoje Nacionali
nio atminimo instituto knygo
je naujai nušviečiama maž
daug 30 pogromų, kurie 1941 
m. įvyko Siaurės Rytų I^enki-
joje. Ši knyga grindžiama 
naujais išgyvenusiųjų žydų 
parodymais, taip pat 5-aja-
me-6-ajame dešimtmetyje pa
rengtomis Lenkijos prokura
tūrų bylomis. 

Briuselis. Pirmadienį 
Belgija pareiškė, kad jos am
basadorius Izraelyje neišsakė 

užgaulių pastabų apie vieną 
iš šios valstybės ministrų, ir 
teigė, kad laikraštis neteisin
gai pacitavo diplomato žo
džius. Izraelyje pasipiktinimo 
banga kilo sekmadienį, kai 
dienraštis „Kol el-Arab" iš
spausdino Belgijos ambasado
riaus Wilfred Geens interviu, 
kuriame jis Izraelio valstybi
nės infrastruktūros ministrą 
Effi Eitam pavadino „fašistu". 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos valstybi

nės cheminio nusiginklavimo 
komisijos vadovas Sergej Ki-
rijenka teigia, kad valstybės 
cheminiai arsenalai turi būti 
garantuotai apsaugoti nuo te
roristų atakų grėsmės. „Jei 
kalbėsime apie cheminių ar
senalų saugumo normas, tai
sykles ir instrukcijas, čia vis
kas gerai, bet užsiminę apie 
padidintas saugumo priemo

nes turint galvoje teroristinių 
atakų grėsmę, privalome pri
pažinti, jog čia kol kas ne vis
kas pridengta", sakė jis. 

Maskva. Tarp buvusių 
čečėnų kovotojų įkaitų ir jų gi
minių jau užregistruoti keli 
savižudybės atvejai, tačiau, 
laimė, nė vienas jų nesibaigė 
mirtimi. Maskvos žymus 
Serbskio psichiatrijos centras 
pastaruoju metu dirba su
stiprintu režimu. „Karštosios 
linijos" telefonu skambinan
tys buvusių įkaitų artimieji 
dalijasi su psichiatrais savo 
išgyvenimais. Patys buvę 
įkaitai skambina retai, nes, 
specialistų manymu, dar iki 
galo nesuvokė, kas jiems nu
tiko. Gydytojai jau yra kons
tatavę, kad įkaitus apėmęs 
„ryškiai išreikštas asteninis 
sindromas — apatija gyveni
mui". Ši būsena gali trukti iki 
kelių mėnesių. 

Maskva. Ligoninėje mirė 
dar viena buvusi įkaitė, nu
kentėjusi per įkaitų dramą če
čėnų sukilėlių užimtame 
Maskvos teatre. Šiai moteriai 
buvo nustatvtas ūmus širdies 

nepakankamumas . Iš viso 
teroro akto aukų skaičius 
pasiekė 120 žmonių. Ligoni
nėse tebegydomi 148 buvę 
įkaitai, tarp jų keturi vaikai, 
501 asmuo išleistas iš ligoni
nių. Kai kurie nukentėjusieji 
kreipėsi į ligonines pakartoti
nai. 

naują rezoliuciją", pridūrė 
Irako prezidentas. 

jos Užsienio reikalų ministe
rijos pranešime. 

KUWAIT 

IRAKAS 
Bagdadas . Irako prezi

dentas Saddam Hussein pir
madienį pareiškė, kad jo vals
tybė pasirengusi atsižvelgti į 
naują Jungtinių Tautų (JT) 
rezoliuciją dėl Bagdado nu
ginklavimo, tačiau tik su sąly
ga, kad šiuo dokumentu ne
bus suteiktas pretekstas JAV 
pulti Iraką. ,,Jei rezoliucija 
nepažeis Jungtinių Tautų 
Chartijos, tarptautinės teisės 
normų ir Irako suverenumo, 
saugumo bei nepriklausomy
bes principų, taip pat nebus 
priedanga karingiems JAV7 

siekiams, mes vertinsime ją 
kaip tokią, kurią galima vyk
dyti", sakė S. Hussein. ..Ta
čiau mes nematome būtinybės 
Saugumo Tarybai priimti 

Kuvvait'as pirmadienį pa
skelbė, kad Jungtinės Vals
tijos, kurių pajėgos prieš 11 
metų išvadavo šią valstybę 
nuo Irako okupacijos, galės 
naudotis Kuwait'o karinėmis 
bazėmis rengdamos bet kokį 
Irako puolimą, kuriam pritars 
Jungtinės Tautos (JT). Tačiau 
užsienio reikalų ministras 
šeichas Sabah al-Ahmad al-
Sabah sakė, kad ginkluotosios 
pajėgos jokioje karinėje ope
racijoje prieš Iraką nedaly
vaus. 

IRANAS 

KINIJA 
Beijing. Kinija pirmadie

nį įspėjo Mongolijos pareigū
nus dėl susitikimo su ištrem
tuoju Tibeto dvasiniu vadovu 
Dalai Lama, kuris šią savaitę 
turėtų apsilankyti valstybėje. 
„Kinija prieštarauja bet ku
rios valstybės pareigūnų bet 
kokio lygio susitikimams 'su 
Dalai Lama)", rašoma Kim-

Teheranas. Irano užsie
nio reikalų ministerija pirma
dienį pranešė negalinti pa
tvirtinti ar paneigti praneši
mų apie „ai Qaeda" vado Osa-
ma bin Laden sūnaus sulai
kymą ir deportavimą į Pakis
taną. Vos keliomis valando
mis anksčiau vyriausybės ats
tovas patvirtino informaciją 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas spaudai Hamid Rėza 
Asefi teigė, jog pasienio sau
gumo pajėgos sulaikė ir į Pa
kistaną išsiuntė „grupelę as
menų iš užsienio" tačiau tei
gė, jog grupės narių asmeny
bes tebėra nežinomos. Grupe 
pateko į Iraną iš Pakistano ir 
buvo išsiųsta atgal, pažymėjo 
jis, nes „neturėjo dokumentų 
ir negalėjo būti atpažinti'\ 
„Tik vėliau sužinojome, kad 
tarp jų buvo Bin Laden sū
nus", sakė jis. Apie kurį O. bin 
Laden sūnų kalbama, kol kas 
nežinoma. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SVEIKINAME DR. J. ADOMAVIČIŲ 

SU DAR VIENA KNYGA! 
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Kvieslys 
sveikaton 

..Mums reikia kuo grei
čiau ir kuo daugiau tėviškų 
tėvų, ypač motiniškų motinų. 
Tada visi mūsų reikalai pra
dės sparčiai taisytis. Didžiau
sias blogis tie netėviški tėvai 
yra todėl, kad per tokius tėvus 
visos blogybes pasaulyje atsi
randa. Seniau dėl visų ne
gerovių kaltino velnią. Tų pa
sakų laikai jau seniai praėjo. 
Tenedaro pikta netėviški tė
vai, ir pasaulis neregės, ir 
negirdės velniškų darbų. Bet 

lakštingala negali nečiulbėti 
— netėviški tėvai negali vel
niškų darbų savo aplinkoje 
neskleisti", — taip savo sep
tintosios knygų serijos „Kvies
lys sveikaton" pratarmėje 
rašo dr. Jonas Adomavičius. 

Šis tomas skirtas šeimų 
sveikatingumui. Jame, kaip ir 
ankstesniuose šešiuose, iš
spausdintos radijo paskaitos 
ir straipsniai. Išleido „Valstiečių 
laikraštis", Vilnius, 2002. 

Daug metų dr. Jonas 
Adomavičius švietė užsienio 
lietuvius, ragino sveikai gy
venti, išsiugdyti darnias as
menybes. Ypač daug dėmesio 
kreipė į vaikų auklėjimą, kad 
jie užaugtų visapusiškai 
sveikais žmonėmis. Per šias 
knygas dr. Adomavičius da
bar turi progą savo patarimus 
paskleisti ir Lietuvoje (kiek
viename didesniame knygyne 
galima šias knygas rasti). Tad 
sveikiname dr. Joną Adoma
vičių jau su septintosios kny
gos „Kvieslys sveikaton" u,Šei-
mos sveikatingumas") išlei
dimu. Linkime jų daug dau
giau. 

Redakcija 

POPIEŽIAUS LIGA 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Su po 50,000 kasmetinio 
naujų ligonių susekimu. Par-
kinso liga negaluoja daugiau 
kaip milijonas amerikiečių. 
Tai palengva pirmyn einąs 
centrinės nervų sistemos su
trikimas. Jam būdingas yra 
drebėjimas ramumoje esamu 
raumenų, sustingimas ir jude
sių lėtumas. 

Šios ligos tikra priežastis 
dar nežinoma. Iš žinomų prie
žasčių minėtinos yra arte-
riosklerozė. smegenų krau
jagyslių sužeidimas, smegenų 
uždegimas (encephalitas). si
filis, nuodingos medžiagos ir 
vaistai, kaip „stelazine". Dar 
sunkieji metalai ir kitokie 
nuodai. Liga gali rastis šei
mose. 

Neišaiškinta priežastis pa
liečia vieną dalį smegenų — 
basai ganglia ir sukelia dre
bulį ir raumenų sustingimą. 
Tos smegenų ląstelės nyksta. 
Tada sumažėja gamyba svar
bios, dalyvaujančios nervinio 
impulso perdavimo medžiagos 
— dopamino. 

Tokie ligoniai nepajėgia 
sukontroliuoti savo raumenų 
ir — tik ne visada — jie ima 
drebėti. Drebulys gali pra
sidėti vienoje plaštakoje ii pe
reiti kiton, toliau rankosna. 
kojosna. liežuvyje, smakre, 
kaktoje ir akiu vokuose. 

Dar atsiranda pastyrimas. 
kojų vilkimas, netvirtumas, 
stangrumas ir seilėtekis. Bene 
sunkiausias negerumas yra 
veido ir gerklės raumenų su
stingimas, trukdantis ryti. 
kalbėti ir juoktis. 

Vienam tie negerumai esti 
menki, kaip lengvas raumenų 
drebėjimas ir sustingimas vie
noje pusėje, kas netrukdo 
gyvuoti. Kitiems tie negeru
mai žymus ir už kelių mėnesių 
nuo ju atsiradimo ligonis 
reikalauja visiškos globos. 

Tokia liga sergančiojo 
išvaizda yra kankine-vaškine. 
ritmiškai dreba pirštai, pa
linkusi poza ir eisena, tarsi jis 
pasiruošęs pulti ant veido. Ga
li tekėti seiles ir veidas atro
dyti blankus. Tas esti del 
netekimo pusiau autonomiš
kųjų judesių, kaip ryjimas 
seilių ar judinimas veido rau
menų. 

Ši liga nepagydoma, tik 
lengvinami negerumai vais
tais, mankšta ir operacija. 

Mažieji lietuviukai Montessori ..Žiburėlio" mokyklėlėje mokosi ne tik įvairių darbelių, bet ir savarankiškumo, 
gražaus elgesio, sveikos mitybos. Iš kaires: Marija Čyvaitė. Matas Leskauskas, Juozukas Mikužis ir Mikutis 
Meilus. 

VAIKŲ STUBURO SVEIKATA IR KUPRINĖS 

Vengiama įtampos, baimingu
mo ir susijaudinimo, nes tai 
didina drebulį. Vėliau dažnai 
pervirstama ir protavimas ga
li būti paliestas. Nusimini
mas yra dažnas šios ligos pa
lydovas. 

Pate nediagnozuok ir 
nesigydyk tos ligos 

Jei manai, kad sergi Par-
kinsono liga. tarkis su gydyto
ju. Ši liga yra sudėtinga ir 
sunki. Žolelės gali gana gerai 
talkinti ligos pradžioje, bet jos 
gali kryžiuotis su gydytojo pri
rašytais vaistais ir turėti nei
giamų pašalinių veikimų, 
kurie bus susekti ateityje. To
dėl visada tarkis su gydytoju, 
pirma pradėdamas su žole
lėmis ir kitomis natūraliomis 
priemonėmis šią ligą lengvinti. 

Parkinsono ligos 
gydymas vaistais 

Vienas vaistas Levodopa 
'Dopar. Laradopa, Sinamet) 
suteikia t rūkstamą dopaminą. 
To vaisto sukeliami neigiami 
reiškiniai yra: nevalga, pyki
nimas, vėmimas, nereguliarus 
pulsas, drebulys, sumišimas ir 
neramumas. 

Antri vaistai yra bromo-
criptine (Parlodej ir Pergolide 
>Pcrmax). J ie imituoja dopa
mino veiklą, užimdami jo vie
tą nervuose. Jų neigiama veik
la yra: pykinimas, vėmimas, 
nevalga. sumažėjęs kraujo
spūdis, drebulys, nereguliarus 
pulsas, sumišimas. 

Treti vaistai — anticbolin-
erginiai. Iš jų benztropinc (co-
gentini J ie mažina raumenų 
drebėjimą ir sustingimą. Jų 
neigiama veikla: sausa burna, 
pykinimas, užkietėjimas vidu
rių, nereguliarus pulsas, nera
mumas, sumišimas, snaudu
lys ir padidėjęs spaudimas 
akyse. 

Ketvirti vaistai — prieš-
spazminiai. Jų trihoxyp-
hcnidyl <Artane). Jie mažina 
raumenų spazmus, veikdami į 
parasympatet inę nervų sis
temą. Nei-giama jų veikla yra: 
burnos sausumas, pritemusi 
rega, svaigulys, pykinimas, 
nervuotumas. 

Iš kitų vaistų yra amanta-
dine 'Aman Symme trel) —jis 
veikia į dopamino išleidimą. 

Jau ruduo atvyko, vaikai 
ir jaunimas sugrįžo atgal į 
mokyklą. Tai čia svarbi infor
macija tėvams. 

Šiuo laiku Amerikos jauni
mas daugiau ir daugiau 
skundžiasi stuburo skaus
mais. Amerikos Chiropraktine 
organizacija skelbia, kad ši 
problema išsivystė, nes jauni
mas neša ypatingai sunkias 
kuprines. 2000 metais buvo 
suskaičiuota 6.500 stuburo 
sužeidimų nuo kuprinių. Irgi 
surasta, kad iš tų vaikų, kur 
nešėsi sunkius maišus ir 
kuprines, 60 proc. turėjo 
stuburo skausmus. 

Ką tėvai gali padaryti? 
Patikrinkit. ar vaikų ku

prinės ir maišai nėra per sun
kūs. Kuprinės ir maišai ne
turėtų sverti daugiau kaip 5 
ar 10 proc. vaiko svorio. 

DR. VIDA PUODŽIŪNIENE 

Kuprinė turėtų kabėti prie 
liemens, ar 3-4 colių žemiau. 
Jei kabės žemiau, vaikas tur
būt turės stuburo skausmą. 

Kuprinė turėtų turėti 
ypatingai daug kišenių. Šios 
kišenės padeda svorį išdalinti 
ir sumažinti spaudimą į 
stuburą. Reikia būtinai pri
minti vaikams nekišti aštrių 
daiktų prie nugaros, nes gali 
smarkiai susižeisti. 

Patikrinkit, ar kuprinė 
nėra per didelė. Juo didesnė, 
tuo daugiau vaikai mėgsta 
įkrauti daiktų. 

Priminkit vaikui nešioti 
kuprinę ant abiejų pečių. Šis 
nuima spaudimą nuo vieno 
peties ir padeda išlaikyti 
stuburą tiesiai. 

Patikrinkit, kad kuprinės 
diržai būtų minkšti ir patogūs 
nešioti. * 

Atsiminkit, kad vaikas su 
sunkesne kuprine pradės į 
priekį lenktis, nes bando 
išlaikyti sunkų svorį. Šis 
vaikas irgi turbūt pradės 
žengti trumpesnius žingsnius 
ir daug kartų rankas laikys po 
pečiais, kad kuprinė jam/jai 
nespaustų. 

Jeigu matot, kad vaiko 
kuprinė yra per sunki, kreip
kitės į vaiko mokytoją ir 
galėsite susitarti palikti 
sunkesnes knygas mokykloje, 
ir tik parsinešti tas, kurios 
reikalingos tos dienos pamo
kom. 

Jei šie patarimai nepadeda 
ir vaikas skundžiasi stuburo 
skausmu, galite paskambinti 
daktarei Vidai. Daktarė Vida 
dirba Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab kliniko
je: (815) 834-9075.' 

Jo neigiama veikla: galvasopė, 
neramumas, nusiminimas, 
jautrumas, nemiga, sumiši
mas ir stiprūs judesiai. 

Tai gydytojo reikalas yra 
tais vaistais gydymas. Pildyk jo 
nurodymus. Bet ir pats neap-
sileisk. Tarkis su gydytoju dėl 
maistinio ar žolelėmis gydy
mosi priedo. 

Šioje ligoje maistinė pagalba 

Retai atsitinka, kad Par
kinsono ligoje paprastas mais
tas turėtų tą patį gydymo pa
jėgumą kaip ir vaistai. Taip 
atsitinka.Parkinso ligoje. 

Šviežios fava pupeles (broad 
beans) yra maistinis šaltinis 
„levodopa". kuris virsta do-
paminu. ko tik ir reikia at
statymui smegenų ląstelių 
veiklos normon, kas suteiks 
normalią raumenų veiklą. Jei 
sergi Parkinsono liga ir imi 
vaistus, tarkis su gydytoju dėl 
fava pupelių naudojimo. 

Bent kartą žuvies suval
gyti per savaitę irgi patartina, 
nes žuvies aliejus turi svarbių 
riebalinių rūgščių. 

Pagaliau naudok antioksi
dantus, kurie reikšmingai toli
na pirmyn eigą šios ligos. Iš jų 
minėtini Alfa lipoic acid 'ALA), 
vitaminas E ir selenium. vita
minas C, Folic acid, Valvet 
bean cxtract, Hupcrzine A ir 
SAM iS-adenosylmethionine). 

1. Vitaminas E. Jo po 800 
mg kasdien, o selenio tik su 
maistu (javai, mielės, svogū
nai, pomidorai ir liesas pie
nas), nes jo reikia labai mažai, 
o didesni jo kiekiai yra nuodai. 
Valgykime vitamino E turintį 
maistą: saulėgrąžas, sojos pu
peles, javus, riešutus, saldžias 
bulves. 

2. Vitaminas C su biofla-
vonvidais (vaisiais — daržo
vėmis) ankstyvoje Parkinsono 

ligoje gali padėti. Jis gali mal
šinti neigiamą veiklą vaisto L-
dopa. Kasdien jo priimtina po 
1,000-3,000 mg. Mes val
gykime citrininius vaisius, 
bulves su lupena ir gerkime 
vaisių sultis. 

3. Folinė rūgštis (Folic 
acid). Manoma, kad jos trūku
mas priartina Parkinsono ligą. 
Jos kasdieninis kiekis yra 
400-800 mikrogramų. Valgy
kime mieles, pilnus grūdus, 
rudus ryžius, arbūzo sėklas. 

4. Aksominių (Valvet) 
pupelių ištrauka. Toji pupelė 
turi daug „levodopa" ir ištirtas 
jos veiklumas. Imk po 500 mg 
2-3 kart dienoj. Žiūrėk, kad 
būtų 10 proc. L-dopa jos ga
minyje. 

5. Alpha lipolic acid (ALA) 
yra pajėgus antioksidantas — 
jis talkina vitaminų C ir E an
tioksidantinei veiklai. Roches-
terio universiteto tyrimai nu
rodo, kad ALA saugo smegenų 
celes nuo nuodų, kurie rišasi 
su Parkinson liga. Jos kas
dieninis kiekis yra 50-200 mg. 

6. Huperzine A — tai prie-
dinė maisto medžiaga sutram
do veiklą acetyl-cholinestero-
se, kuri mažina nervinį pra
laidumą. Jos imama kasdien 
po 25-50 mikrogramų du ar 
keturiskart per dieną. Dė
mesio: jei reikės kokios ope
racijos, pasakyk gydytojui ir 
anestezijos teikėjui, jog imi tą 
medžiagą. 

7. SAM-e (S-adenosylme-
thionine). Jis gali lengvinti se
nelio nusiminimą ir pagerinti 
smegenų veiklą. Jo per dieną 
priimtina po 200-1,200 mg. 

Žolelė* 

Ginko (Ginko biloba). Tos 
žoleles lapai teikia daugiau 
deguonies smegenų celėms ir 
tuomi trukdo išprotėjimui, kas 

atsitinka išsisenėjus Parkin
sono ligai. Imama po 60 mg 
du-tris kartus per dieną. 

Dabar atlikti tyrimai su 
Ginko nerodo jos teigiamos 
veiklos. O jos gamintojai stojo 
piesta: girdi tyrimai atlikti per 
trumpą laiką ir su nedaugelių 
asmenų. 

Yra dar porą žolelių, 
patartinų naudoti Parkinsono 
ligoje. Tai „Evening Primrose" 
sėklų aliejus turi daug svarbių 
riebalinių rūgščių. Du valgomi 
šaukštai aliejaus vakare, ar 
kapsulės (500-2,400 mg). 

Dar antioksidantas vynuo
gių sėklų ištraukoje valo ląste
les nuo atliekų. Ištraukos ga
vimui dienoje 50-200 mg pro-
cyanidinų. Bet ir šios prie
monės gali būti kritiškai įver
tintos. 

Išvada 

Už tai imkime gyventi nor
maliai. Tada mažiau nuken-
tėsime. Taipjau yra gyvenime: 
taurūs žmonės teikia naudą, o 
savanaudžiai neatsižvelgia į 
kitus. Mes, lietuviai, būkime 
normalūs: nekenkime sau, 
kitam ir aplinkai. Tas apima 
mūsų nesinuodyjimą nikotinu, 
kofeinu, alkoholiu, choleste
roliu gausiu kąsniu ir gyvulio 
riebalais, kartu su palmių ir 
kokoso riešutų jais, tinginyste 
ir neraminimu savo nervų 
kitam atsidavimu. 

Mes valgykime kasdien 4 
vaisius ir penkias daržoves. 
Svarbus yra reguliarumas — 
kasdieninis sveikatą gerinan
tis elgesys. Visi taip elkimės ir 
savo jaunimą savu pavyzdžiu 
remkime sveikesniais asme
nimis. Tai bus geriausia sa
visauga nuo visokių negalių, 
įskaitant ir Parkinso ligą. 

Šaltinis: Linda B. White, 
M.D. „The Herbai Drugstore". 
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3 men 
$38.00 
$45 00 
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VDASJ.NBrKKAS.MD. 
KAFOOLOGAS-SFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tol. 773-471-3300 
DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory HiHs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. 2IBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-537-1285 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKJUUGOS-CrtRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS VCNAS, MD., S.C. 
VIDAUS UGU GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. f*tm tom. S * S M 

Crscaoo. IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oafc. Lnvn, IL 

Tai. 706-422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Šuto A 

JoUetlL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

ttetuvjškaJ 815-744-8230 
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NE VISI RIEBALAI BLOGI 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Riebalai padeda mūsų kū
nui absorbuoti esmines maisto 
medžiagas ir prisideda prie 
hormonų gamybos, todėl jie 
yra mums reikalingi. Išjungti 
visus riebalus iš maisto nėra 
gerai. Riebalai yra dviejų 
rūšių: gyvulinės ir augalinės 
kilmės. Augalinės kilmės 
riebalai yra įvairus aliejai, o 
gyvulinės — įvairių gyvūnų 
taukai. Visi riebalai yra su
daryti iš riebalinių rūgščių, 
kurios gali būti prisotintos ir 
neprisotintos. Prisotintos rūgš
tys turi užbaigtas jungtis ir 
prie jų daugiau anglies atomų 
negalima prijungti. Tuo tarpu 
neprisotintos rūgštys turi 
atviras jungtis ir prie jų gali
ma prijungti daugiau atomų. 

Prisotinti riebalai dau
giausia yra gyvulinės kilmės 
ir taip pat randami pieno 
gaminiuose bei kai kuriuose 
atogrąžų aliejuose, kaip 
kokosų. Jie didina cholestero
lio kiekį kraujyje, todėl nėra 
geri riebalai. Prisotintų 
riebalų tam tikras nuošimtis 
randamas visuose aliejuose, 
todėl jų visai išvengti yra sun
ku. Mitybos ekspertai sako, 
kad jų neturėtų būti daugiau 
kaip 20 gm dienos maiste. 
Prisotinti riebalai randami 
maiste dažniau, negu sukie
tinti riebalai (margarinas). 

Sukietinti riebalai (mar
garinas -trans-fats) sudaromi, 
cheminiu būdu inkorporuo
jant vandenilį į aliejaus su
dėtį, ir pakeičiant aliejaus 
skystą stovį į kietesnį. To
kiame stovyje riebalai išsilai
ko ilgiau ir yra mėgstami grei
tam valgio paruošimui, pvz., 
„french iries", „potato chips" ir 
įvairių pyragaičių kepimui. 
Taip paruoštas maistas yra 
labai populiarus jaunimo tar
pe. Čia ir yra visa bėda. 

Sukietinti riebalai sumaišo 
gero cholesterolio balansą 
organizme. Jie yra blogi rie
balai. Jie mažina gerą choles
terolį (HDD ir didina blogą 
(LDL). Jie dvigubai pavojin
gesni už prisotintus riebalus. 
Jie prisideda prie kraujo indų 
ir širdies sutrikimų. Daugelis 
studijų rodo, kad sukietinti 
riebalai sukelia širdies ligas. 
didina cholesterolio kiekį, di
dina kūno svorį ir, manoma. 
kad prisideda prie vėžio ligų 
atsiradimo. FDA nori, kad 
restoranai ateinančiais metais 
sumažintų jų vartojimą, o 
maisto gamintojai ant maisto 
produktų tiksliai surašytų, 
kokių riebalų ir kokį kiekį tas 
ar kitas produktas turi. Prieš 
keletą savaičių McDonald pa
žadėjo mažinti sukietintų rie
balų vartojimą savo restora
nuose. 

Neprisotinti riebalai yra 
geri riebalai. Jie mažina cho
lesterolio kiekį kraujyje. Į jų 
sudėtį įeina ir vadinamieji 
esminiai riebalai, kurių pats 
organizmas pasigaminti ne
gali ir kurie yra nepakeičiami 
kūno augimui bei sveikatos 
palaikymui. Esminiais rieba
lais yra vadinamos riebalinės 
rūgštys Omega-6 ir Omega-3. 
Omega-6 yra randama visuose 
aliejuose, išskiriant atogrą-
žinius, kaip kokosų aliejus. 
Omyga-3 randama daržovių 
aliejuje ir riebių žuvų mėsoje. 
Tokie riebalai mažina blogo 
cholesterolio (LDL) kiekį. Var
tojant esminius aliejus Ome
ga-6, Omega-3, sumažėja kraujo 
indų sutrikimai ir širdies 
ligos. Omega-3 didina gero 
cholesterolio kiekį ir apsaugo 
nuo staigios širdies atakos 
mirties. Vartojant šiuos alie
jus normaliais kiekiais, svoris 
nedidėja Nukelta \ 4 psl. 

http://redakcua9draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://�kelbimai0draugaa.org
http://VDASJ.NBrKKAS.MD


MATAU LABAI GERĄ 
LIETUVIŲ FONDO ATEITĮ 

Povilas Kilius. 

Lietuvių fondo 40 metų 
sukakties proga, užkalbinome 
LF valdybos pirmininką 
Povilą Kilių. 

— Jūs ne naujokas Lie
tuvių fondo veikloje. Tad ne 
tiek svarbu žinoti, kiek metų 
darbuojatės LF vadovybės 
tarpe, o dėl ko apskritai Įsi
jungėte į LF veiklą? Kas Jus į 
ją (traukė ar patraukė? 

— J Lietuvių fondą įsi
jungti prieš 30 metų mane pa
traukė Lietuvių fondo steigėjų 
tikslas sutelkti vieną milijo
ną kapitalo, kuris būtų varto
jamas išlaikyti lietuvybę ir 
taip pat, kad ši organizacija 
buvo nepartinė. Visi dirbo tik 
vienam tikslui: lietuvybės la
bui ir kad būtų finansinis šal
tinis tuo laiku, ir ateityje. 
Dirbdamas vienoje didesnėje 
Amerikos firmoje, kur buvau 
atsakingas už tos korporaci
jos finansinę struktūrą, in-

" vestavimus ir bankų sistemą, 
mačiau, kad galėčiau padėti 
savo patyrimu tose srityse ir 
Lietuvių fonde. 

— Kokias pareigas fondo 
valdyboje esate turėjęs ir 
kokias Šiuo metu einate? 

— Per 30 metų esant 
Lietuvių fondo taryboje, man 
teko dalyvauti įvairiose pozi
cijose, esu buvęs finansų 
komisijos pirniininku, skirsty
mo komisijos pirmininku, val
dybos pirmininku ir tarybos 
pirmininku. Taip pat dalyva
vau ir dalyvauju įvairiose ko
misijose, kaip tų komisijų na
rys. Dabart iniu laiku esu 
Lietuvių fondo valdybos pirmi
ninkas. 

— Kadangi su Lietuvių 
fondu darbuojatės jau trejetą 
dešimtmečių, kaip per tą lai
ką LF pasikeitė, ypač po Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo? Ar taip pat pasikeitė ir 
jo siekiai, paskirtis? 

— Lietuvių fondo pagrin
dinė paskir t is nepasikeitė, 
nes pagrindinis Lietuvių fon
do tikslas buvo ir yra lietuvy
bės išlaikymo stiprinimas už 
Lietuvos ribų, remiant lietu
višką veiklą ir jaunimą. Po 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo pasikeitė tik tiek, kad 
Lietuvių fondas tuoj pat po 
nepriklausomybės atgavimo 
paskyrė per vieną milijoną 
dolerių Lietuvos reikalams ir 
dabar apie trečdalis metinių 
skiriamų sumų eina j Lietuvą 
ir Lietuvos studentams sti
pendijoms studijavimui Lietu
voje ar užsienyje. 

— Nepaisant, kiek kartų 
mūsų tiniasklaidoje buvo pa
rašytas ar paminėtas LF, bet 
iiuo metu yra daug lietuvių, 
ypač neseniai atvykusių, ku
rie apie LF mažai arba visai 
nežino. Malonėkite truputį 
priminti LF istorija ir veiklą. 

— Neseniai atvykusieji į 
Ameriką gan gerai pažįsta 
Lietuvių fondą. Atrodo, jie 
skaito mūsų spaudą ir, žino
ma, ateina j Lietuvių fondo 
tinklalapį pasiskaityti ir su
žinoti, kas yra tas Lietuvių 
fondas ir ką jis veikia, ypatin
gai dėl Lietuvių fondo pa
ramos ir stipendijų. Trumpai 
galiu pasakyti, kad Lietuvių 
fondas buvo įsteigtas 1962 

metais, nors dr. Antanas Raz
ina jau 1960 metais iškėlė 
tokio fondo idėją, bet užtruko 
dar bent dveji metai, kol šis 
fondas tapu realybe. Visa 
veikla ir Lietuvių fondo trum
pa istorija yra gerai aprašy
ta Lietuvių fondo dviejuose 
leidiniuose „Lietuvų fondas" 
ir Lietuvių fondo tinklalapyje 
— www.Lithftmd.org 

Per savo 40 metų veiklą 
Lietuvių fondas savo tikslą 
sukelti vieną milijoną dolerių 
kapitalo pasiekė su kaupu. 
Dabar Lietuvių fondo turtas 
jau viršija 15 milijonų doL lie
tuvybės darbams jau paskirta 
per 11 milijonų. Tos didelės 
sumos buvo pasiektos 7,200 
Lietuvių fondo narių. To ka
pitalo ir gero investavimo 
dėka, mes dabar galime skirti 
vieną milijoną dolerių į me
tus lietuvybei išlaikyti. Taigi, 
kaip matote, rezultatai yra 
tokie, kad ir mes, kurie dir
bame ilgą laiką Lietuvių fon
de, nesitikėjome tokių rezul
tatų. 

— LF atlieka daug funkci
jų, globoja daug paskirtų, as
meniškų fondų — tai i i tiesų 
miUtinižkna įsipareigojimas ir 
atsakomybė. Ar, Jūsų nuo
mone, LF ne per plačiai iiuo 
atžvilgiu išsiplėtęs, ar įsten
gia viską atlikti, įsipareigo
jimus išpildyti? 

— Lietuvių fondo at
sakomybė yra didelė. Mes 
esame atsakingi visiems Lie
tuvių fondo nariams, Lietuvių 
visuomenei, ir, svarbiausia, 
tai Amerikos įstatams. Mes 
praleidžiame labai daug laiko, 
žiūrėdami, kad Lietuvių fondo 
tvarkymas būtų vedamas pa
gal visus reikalavimus. Lie
tuvių fondas, turėdamas stip
rią grupę Lietuvių fondo tary
boje, kurie nuolatos seka vi
sus Illinois valstijos ir 
„Internal Revenue Service" 
įstatų pakeitimus, laikosi jų, 
kad nebūtų prarastas atleidi
mas nuo valdžios mokesčių. 
Visos kitos Lietuvių fondo 
operacijos vyksta labai gerai 
mūsų administratorės Alės 
Razmienės, jos štabo ir kitų, 
kurie prisideda prie tvarkingo 
Lietuvių fondo vedimo, dėka. 

— Kaip LF paveikė pas
tarųjų metų biržos ir apskri
tai JAV ekonomikos svyravi
mai? 

— Šių ir praeitų metų bir
ža paveikė visus, ir tuo pačiu 
Lietuvių fondą. Tačiau mūsų 
investavimai, daryti dviejų 
firmų, buvo konservatyvūs ir 
nuostoliai buvo daug mažesni, 
negu biržos nukritimas. Lie
tuvių fondas, net ir dabar, 
turi per vieną milijoną dolerių 
nerealizuoto kapitalo uždar
bio, daugiau už investuoto 
kapitalo vertės. Taip pat, at
rodo, kad ekonomika po tru
putį gerėja ir mes manome, 
kad mūsų investavimai ir atei
tyje nemažės, o didės. 

— Kokią regite lietuvių 
fondo ateitį? 

— Aš matau labai gerą 
Lietuvių fondo ateitį, net be
veik galiu Jums garantuoti, 
kad Lietuvių fondas artimoje 
ateityje pasieks tą, vienu 
laiku laikomą sapnu, 20 mili
jonų kapitalo sumą, duodant 
mums galimybę skirti 2 mili
jonus į metus lietuviškos veik
los stiprinimui ir taip pat 
remti mūsų jaunimą bei jų 
organizacijas. Jaunimas, išau
gintas lietuviškoje dvasioje, 
turės perimti mūsų organi
zacijas ir tęsti visų mūsų or
ganizacijų darbą. Lietuvių 
fondas yra ir bus pagrindinė 
finansinė organizacija lietu
vybės išlaikymui. 

— Galbūt norėtumėte nuo 
savęs kažką pasakyti vi
siems , .Draugo" skaitytojams. 

— Pirma aš noriu pa
dėkoti mūsų nariams, be ku
rių šio fondo nebūtų. Tik 
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Danutė Bindokienė r 
Tik balsuokite! 

Valstybinis Vilniaus kvartetas, šiemet laimėjęs Lietuvių fondo įsteigtą Dr. Antano Razmos muzikinę premiją. Iš 
kaires: Artūras Šilale, Audrone VainiUnaite, Girdutis Jakait is ir Augustinas Vasiliauskas. 

DAR VIENOS ORGANIZACIJOS LAIDOTUVĖS 
Nepaisant lietuvių antplū

džio į Ameriką pastarojo po
kario metais, senosios jų orga
nizacijos tyliai užbaigia savo 
veiklą. Daugely parapijų, šven
tųjų vardais pasivadinusios 
draugijos, kaip ir pačios para
pijos, jau seniai yra pamirštos. 

Taip atėjo laikas baigti sa
vo veiklą ir vienai seniausių 
išeivių lietuvių organizacijų 
Amerikoje — Lietuvių kata
likų susivienijimui (Lithua-
nian Catholic Alliance), kuris 
anksčiau vadinosi Lietuvių 
Romos Katalikų susivieni
jimu Amerikoje ir kurio cent
ras visą laiką buvo Wilkes-
Barre mieste, Pennsylvania. 

Šių metų liepos mėnesį 
buvo pasirašytas susitarimas 
tarp Lietuvių katalikų susi
vienijimo (LKS) ir Pennsyl
vania slovakų katalikių mo
terų sąjungos — „Ladies Pen
nsylvania Slovak Catholic 
Union" (LPSCU), pagal kurį 
LKS įsijungia į LPSCU ir ne
betenka savo pavadinimo. 

Susitarimą LKS vardu pa
sirašė jo pirmininkas Thomas 
Mack ir sekretorė-iždininkė 
Leocadia Donarovich. kurie 
iki LPSCU konvencijos 2004 
metais patarnaus kaip garbės 
patarėjai ir gaus turėtą atly
ginimą, o nuo 2004 iki 2008 
metų jiems bus mokama pusė 
2002 metais gauto atlyginimo. 
Likusios LKS kuopos toliau 
veiks pagal LPSCU įstatus. 
Abiejų organizacijų turtas ir 
skolos bus sujungtos. 

Tai laidotuvių aktas vie
nos buvusios reikšmingos Ame
rikos lietuvių organizacijos, 
kurios kilmė siekia 1886 me
tus, kdda Plymouth mieste, 
Pennsylvania, buvo sušauk
tas Amerikos lietuvių katali
kų seimas, kuris nutarė tuo me
tu veikusias pašalpines orga
nizacijas apjungti ir naują or
ganizaciją pavadinti „Susi-
vienymu visų draugysčių 
katalikiškų lietuviškų Ameri-
ke". Šis pavadinimas po to vy

kusiuose seimuose buvo taiso
mas ir keičiamas, kol pagaliau 
1897 metais buvo pasivadinta 
JBusivienymu lietuvių Ameriko
je" (SLA) ir jo nariais leista 
priimti ne tik katalikus, bet ir 
aplamai krikščionis. Tuo pa
sinaudojo vadinami laisvama
niai, ir prasidėjo tarp „kunigi
nių ir nekuniginių" narių ne
sutarimai, kurie 1901 metais 
įvykusiame seime privedė or
ganizaciją prie skilimo. Bal
suojant 65 delegatai pasisakė 
už katalikiško vardo grąžini
mą, ir buvo nutarta pasivadin
ti „Susivienymu lietuvių 
Rymo katalikų Amerikoje" 
(SLRKA), ir jo nariais galėjo 
būti tik praktikuojantys lietu
viai katalikai. 

Kiti 43 delegatai, susirin
kę atskirai, nutarė toliau veik
ti, pasivadinę anksčiau naudo
tu „Susivienymo lietuvių Ame
rikoje" vardu (SLA). Tokiu bū
du nuo to laiko Amerikoje pra
dėjo veikti dvi pašalpines arba 
fraternalinės organizacijos. 

SLRKA buvo 1905 m. įre
gistruotas Pennsylvania teis
me su anglišku ir lietuvišku 
pavadinimu. Steigėjais pasira
šė 21 asmuo iš įvairių Pennsyl
vania vietų. Valdybą sudarė: 
pirm. kun. J. Kudyrka, vice-
pirm. J. Daukszis, sekr. J. Kasu-
laitis ir ižd. Chas. Radzevicz. 

1924 m. pavadinimas buvo 
pataisytas į Lietuvių Romos 
Katalikų susivienijimą Ame
rikoje (LRKSA), o 1942 m. lie
tuviškas pavadinimas buvo 
išmestas, paliekant tik ang
lišką. Taip pat, pagal Pennsyl
vania įstatymus, buvo nu
statyta, kad nariais gali būti 
ne tik lietuviai, bet kas tik nori. 

LRKSA buvo išaugusi į 
žymią organizaciją. Didžiau
sią narių skaičių — 15,897 — 
ji pasiekė 1930 metais. Po to 
mažėjančio narių skaičiaus 
nesustabdė ir tuoj po pastaro
jo karo atvykę pabėgėliai iš 
Lietuvos. Iš dabartinių atei
vių, žinoma, nebuvo ko tikėtis. 

Finansiškai LRKSA laikė
si gerai. Didžiausią sumą pi
nigų ižde — 2,652,398 dol. — 
turėjo 1961 metais. 

LRKSA pirmiausia buvo 
sveikatos draudimo organiza
cija, nes prieš šimtą metų, kai 
ji steigėsi, nebuvo valdžios so
cialinio draudimo. Todėl jis 
teikė savo nariams draudimą 
mirt ies, ligos ar nelaimės 
atveju ir įpareigojo juos rūpin
tis susirgusiais bei teikti 
pagalbą į bėdą patekusiems. 

Pirmojo pasaulinio karo me
tais rūpinosi Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimu, šelpė 
karo pabėgėlius, rėmė Tautos 
fondą ir greta jo veikiantį 
Tautos centų fondą. Pasta
rasis daugiausia rėmė Lietu
vos švietimo ir kultūrines ins
titucijas — „Žiburio", „Saulės" ir 
„Ryto" draugijas, Marijampolės 
Žiburio mergaičių gimnaziją. 

Antrojo pasaulinio karo 
metais LRKSA dalyvavo Ame
rikos lietuvių tarybos ir Bend
rojo Amerikos Lietuvių šalpos 
fondo (BALF) veikloje, rūpin
damasi Lietuvos išlaisvinimo 
ir pabėgėlių šalpa. 

Po pastarojo karo į Ame
riką atvykusių pabėgėlių (DP) 
tarpe buvo daug veiklių žmo
nių, ir jie bandė perimti LRKSA 
vadovybę, o jo centrą iš Wilkes-
Barre perkelti į Čikagą, tačiau 
tai padaryti nepavyko dėl senųjų 
veikėjų nepritarimo, bet vėliau 
LRKSA vardas buvo pakeistas, 
sutrumpinant jį į Lietuvių 
katal ikų susivienjimą LKS 
(Lithuanian Catholic Alliance). 

Pastaraisiais metais, na
rių skaičiui sumažėjus, Lietu
vių katalikų susivienijimas 
(LKS) bandė susijungti su 
1901 metais atsiskyrusiu 
Susivienijimu lietuvių Ame
rikoje (SLA), tačiau nepavyko. 
Todėl LKS susitarė su čekių 
moterų panašia organizacija 
ir, į ją įsijungdamas, baigia 
savo veiklą. 

Juozas Vitėnas 

..Tik būtinai eikite bal
suoti!" — nuo vieno šios di
džiules valstybes krašto iki 
kito skamba šūkis, pradėjęs 
įgauti tiesiog desperacijos gai
delę. Ir ne be reikalo. Ame
rikiečiai nelabai daug dėmesio 
kreipia į vadinamuosius ..tarp-
rinkiminius" balsavimus, Nyks
tančius prezidentinių rinkinių 
pusiaukelėje. Bet Vašingtonas 
šįmet į Senato ir Kongreso 
narių bei valstijų guberna
torių rinkimus kreipia labai 
daug dėmesio. Ypač Baltie
siems rūmams svarbu, kad 
Senate demokratai prarastų 
turimą persvarą (ji ir taip 
kabo lyg ant voratinklio). Ka
dangi Kongrese respublikonai 
sudaro daugumą, respubli
konas prezidentas turėtų ypač 
tvirtą užnugarį Vašingtone. 

Tik kaip piliečius įvilioti į 
balsavimo būstines? Nepai
sant skatinimų ir „pagraude
nimų", balsuotojų apatija, 
atrodo, nepalaužiama. Juo la
biau, kad ir patys kandidatai 
dėl tos apatijos kaiti. Kai bent 
pusmetį (o kartais net ilgiau) 
rinkėjų akys ir ausys be 
paliovos „bombarduojamos" 
pačia neigiamiausia retorika. 
nukreipta į oponentus, didelio 
noro balsuoti neatsiranda. 
Piliečiai norėtų, kad kandi
datai plačiau paaiškintų, ką 
žada atlikti, jeigu pasisektų 
laimėti rinkimus. Žmonės, 
atiduodami balsą už tą ar kitą 
asmenį, visų pirma laukia 
kažkokio atpildo, po rinkimų 
pajuntamo kasdieninėje buity
je. Šimtus kartų apvilti gražių 
pažadų, piliečiai visgi tikisi, 
kad galbūt tas naujas „išrink
tasis" bus kitoks ir taip greitai 
nepamirš, ką žadėjo... 

Šio krašto politikai gerai 
suvokia, kuri pusė jų „duo
nelės storiau aptepta uogiene" 
— kur bus lengviausia su
medžioti daug balsų. Pasta
raisiais metais tokios me
džioklės vis dažniau atlie
kamos tarp ispaniškai kal
bančiųjų. Tai greičiausiai au
ganti ir gausiausia vadinamo
ji „mažumų" bendruomenė (jei 
taip bus toliau, meksikiečiai 
tikrai praras „mažumos" sta
tusą). Šiam Amerikos gy
ventojų sluoksniui skiriama ne 
tik daug dėmesio, bet ir daug 
pataikaujama. Dar ne taip 
seniai kiekvienas naujas imi
grantas buvo skatinamas kiek 
galima greičiau išmokti ang
liškai ir įsilieti į vietinę vi-

• suomenę. Tik ne meksikiečiai 
— jiems nuolaidžiaujama, iš
taigose, mokyklose ir daugely
je kitų valstybinių bei privačių 
vietų, įvedant antrąją kalbą — 

ispanų. Kai kuriose valstijose 
ipvz.. Floridoje, Kalifornijoje, 
Arizonoje ir pan.i vietiniai po
litikai — ir iš dalies Vašing
tonas — tiesiog per galvą ver
čiasi, kad tik ispaniškai kal
bantieji būtų viskuo aprūpin
ti, o paskui dėkingumą paro
dytų, balsuodami už savo ge
radarius. Tiesa, dar kol kas 
kiekvienas, norintis dalyvauti 
balsavimuose, turi įsigyti JAV 
pilietybę, bet, kas žino, gal 
ateityje ir be šio „formalumo" 
kai kurios tautines mažumos 
galės balsuoti... 

Visgi džiugina tas nuolati
nis piliečio svarbiausios parei
gos priminimas: eikite bal
suoti! Jeigu asmuo, gyven
damas laisvoje, demokratinėje 
valstybėje, naudojasi visomis, 
su tomis laisvėmis susietomis, 
gerovėmis, privalo dalyvauti 
ir tos valstybes demokratiniuose 
procesuose. Vienas jų — rinki
mai. Pilietis yra tiesiogiai 
atsakingas už atstovus, kurie 
tam tikrą laiko tarpą turės 
veikti ir kalbėti jo vardu. 

Gal kas sakytų: ką 
vienas balsas reiškia? Jeigu aš 
neisiu ir nebalsuosiu, kokį 
skirtumą tas sudarys mano 
mieste, valstijoje, visoje vals
tybėje? Galbūt vieno asmens 
nebalsavimas iš tikrųjų per 
didelės žalos nepadarytų, bet 
kas atsiliktų, kai du, dešimt, 
šimtas, tūkstantis, daug tūks
tančiu panašiai galvotų? 

Rinkimai vis tiek vyks, 
nepaisant, ar kas balsuos, ar 
ne. Tik kaip toks pilietis, savo 
pareigos neatlikęs, galės po to 
reikšti nepasitenkinimą val
džia? Kas žino, galbūt tie keli, 
keliolika, keliasdešimt balsų 
ir būtų padarę tikrąjį skir
tumą, kad j atsakingas pa
reigas būtų patekęs tinkames
nis kandidatas? 

Si taisyklė tinka ne tik 
Amerikos ar kurio kito krašto 
piliečiams. Juo labiau ji svarbi 
Lietuvai, kurios atkurtoji 
nepriklausomybe dar tokia 
jauna, iš dalies nenusisto
vėjusi. Lietuvių tautoje, kaip 
ir kitose, buvusiose sovietijos 
sąrangoje, užaugo piliečių kar
tos, nepatyrusios demokra
tinių rinkimų proceso, apskri
tai į rinkimus pratusios 
žiūrėti, kaip j t am tikrą 
komediją, surežisuotą Mask
voje. Dabar ši nuomonė turi iš 
pagrindų pasikeisti, kitaip 
Lietuvoje niekad neįsitvirtins 
tikroji demokratija. Tad 
Lietuvos piliečiai, kur be
gyventų, privalo atlikti savo 
pareigą: registruotis ir bal
suoti, ypač prezidento rin
kimuose. 

pažiūrėkime į mūsų narių 
įnašus, ypatingai tuos, kurie 
mums buvo labai mažai žino
mi. Pavyzdžiui, kaip A. Ša-
rauskas, kuris po trumpo su
sirašinėjimo su Lietuvių fon
du paliko per 2.5 mln. dolerių 
palikimą. Mes turime ir kitų 
narių, kurie, matydami Lie
tuvių fondo darbą, su pa
sitikėjimu daro stambius 
įnašus, žinodami, kad jų įna
šai duoda gerą derlių ir yra 
gerai tvarkomi, pasiekiant 
aukotojų tikslus. Aš taip pat 
norėčiau padėkoti visai žinia-
sklaidai ir visiems, kurie per 
daugelį metų rašė apie Lie
tuvių fondą. Ta informacija 
labai prisidėjo prie Lietuvių 
fondo plėtimosi. Aš tikiu, kad 
visi „Draugo" skaitytojai ir 
toliau rems arba įstos naujais 
nariais į Lietuvių fondą, nes 
Lietuvių fondas remia ir rems 
ateityje lietuvybės darbus. 

— Dėkojame ui atsaky
mus į klausimus. 

Kalbėjosi 
D. Bindokienė 

BĖGIMAS IS LIETUVOS 
SAULĖ K. JAUTOKAITE 
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Ji paliko su žentu ir 
anūkėle. Sužinoję, kad šioje 
stovykloje yra lietuvių, jie 
atvyko ir prisijungė prie čia 
jau gyvenančių lietuvių. Ji 
labai gerai sugyveno su mūsų 
mama. Dar ir Čikagoje jos 
kartas nuo karto susitikdavo. 
Lietuvoje gyvenančių giminių 
prašoma. apsisprendusi 
anksti išvyko atgal į Lietuvą 
gyventi. 

Dabar perskaičius Lie
tuvoje išleistą jos sesers 
Jadvygos parašytą knygą 
„Atsiminimai apie Čiurlionį", 
sužinojau apie ją daugiau. 
Juzė Stulgaitienė buvo trečioji 
iš jų šeimos devynių vaikų. Ji 
pati turėjo penkis vaikus, 
kurių du mirė per Antrą 
pasaulinį karą, o kiti trys 

gyvena Kaune. Ji mirė 1966 
m., būdama 83 metų. 

Begyvenant Eisenacho 
stovykloje, pradėjo eiti gandai, 
kad Tiuringija bus užleidžia
mą kitiems — amerikiečių 
sąjungininkams. Mums buvo 
vėl išgąstis. Mūsų seniūnija 
ejo pas stovyklos amerikiečių 
viršininkus išsiaiškinti. J ie 
pripažino, kad šitos apylinkės 
bus atiduotos — sąjun
gininkams rusams. Žmonės 
vis baiminosi, nežinojo, ar 
mus išveš, ar ne. Dauguma 
buvo pasiruošę eiti pėsti iš tos 
vietos, nors būtų reikėję eiti 
apie 14 kilometrų. Brolis 
kažkur surado mažą vežimėlį, 
suremontavo jį ir paslėpė. 
Sakė, jei mūsų neišveš, tai 
galėsime savo daiktus susidėti 

į tą vežimėlį, kad nereikėtų 
nešti, ir išeisime pėsti. 

Pagaliau, 1945 m. birželio 
mėn. pradėjo pabaltiečius 
evakuoti iš Tiuringijos miesto 
Eisenacho į pietinę Vokietiją. 
Eisenacho geležinkelio stotyje 
buvo sudarytas 2,000 žmonių 
transportas. Kelione buvo 
varginga ir joje teko išbūti 
keturias dienas. Važiavome 
atdaruose arba uždaruose 
prekiniuose vagonuose. Si 
kelionė buvo ilga dėl dviejų 
priežasčių. Viena, kad išvažia
vus nebuvo žinoma tikroji 
paskyrimo vieta, o antra, per 
karą buvo susprogdintų tiltų 
ir todėl traukinys turėjo va
žiuoti visokiais raitytais vin
giais. Traukiniui pravažiavus 
tokius miestelius kaip Er
furto, Jeną. mūsų žmones 
atpažino juos, kad juos 
pravažiavome, bėgdami nuo 
rytinio fronto giliau j 
Vokietiją. Paklausus keliones 
vadovų, kodėl važiuojame i 
rytus, buvo duotas paaiškini

mas, kad del susprogdintų 
tiltų traukinys zigzaguoja. Su 
šiuo paaiškinimu žmonės 
ramiau keliavo toliau. 
Pagaliau po keturių dienų 
kelionės, birželio 28 d. mūsų 
transportas pasiekė Wurz-
burgo miestą, kur buvo di
deles, mūrinės kareivines — 
stovykla. Šioje stovykloje 
paliko iš viso apie 500 žmonių, 
jų tarpe ir mūsų šeimą. 
Kadangi tuo laiku \Vurzburgo 
stovykla jau buvo perpildyta 
pabėgėliais, kita,, t ransporto 
dalis, apie 800 žmonių, buvo 
nuvežti į Seligenstadt stovyk
lą. Eisenacho stovyklos lietu
viai buvo antroji didesnė lietu
vių grupe, atvykusi į Wurz-
burgo stovykla. Susijungus su 
anksčiau atvykusiais lietu
viais iš Coburgo, prasidėjo 
pastovesnis šios stovyklos 
gyvenimas. O stovyklos 
gyvenimas, jau kita pabėgėliu 
gyvenimo istorija. 

Pabaiga 

http://www.Lithftmd.org
file:///Vurzburgo
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KARALIENES GARBEI" 
Šioje At lan to pusėje 

išeinančioje mūsų (lietuviško
j e ! spaudoje neteko už t ik t i 
nors ir t rumpos žinutės ^apie 
Lietuvoje liepos 28 d. į Vieš
paties vynuogynus iškeliavusį 
kompozitorių, kunigą Gedimi
ną Jeną Šukį. J is išskir t ina, 
išei tų muzikos mokslų 
diplomų ne tu r in t i , dėmesio 
ver ta asmenybe. O tų diplomų 
turė t i jis ir negalėjo, nes jokio
je muzikos mokykloje jų nėra 
siekęs. Tik be galo pamėgęs 
muziką, kiek tik j a m laiko 
būdavo likę nuo tiesioginių 
kun igo pareigų, didelio 
pasiryžimo dėka, muzikos slė
pinius atskleisti s tengėsi pri
vačiai, pas profesionalius mu
zikus. Ir taip įsigijęs didelį 
muzikos žinių bagažą, per tris 
kun igav imo deš imtmeč ius , 
v is iems bažnyt in ių metų 
la ikams, sukūrė daugiau kaip 
200 giesmių. Kadangi soviet
mečiu bažnytinę muziką kurti 
buvo ne tik nepopuliaru, bet ir 
pavojinga, dėl tos priežast ies 
kun. G. J . Šukys visus savo 
kū r in iu s pas i rašydavo -Ak
menėlio" slapyvardžiu. Su tuo 
slapyvardžiu yra iš le idęs 6 
gaidų r inkin ius , ku r iuose 
sudėta jo sukurtos giesmės, 
mišios, kantatos ir kt. Rengė 
ir 7-tą, deja, jam laiko ne
beužteko. 

Gal būsime pamiršę , kada 
1972 m., JAV paskelbus lietu
viškoms mišioms pa rašy t i 
konkursą, to konkurso laimė
tojas buvo .Akmenėl is" . Jo 
sukurtos mišios „Karal ienės 
g a r b e r dažnai skamba ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienyje 
esančiose lietuviškų parapijų 
bažnyčiose (tas miš ias gieda ir 
mano parapi jos . Brooklyn. 
N"Y. bažnytinis choras , vad. A. 
Barkauskienės) . 

Ypač daug kun . G. Šukio 
kūr inių yra a t l ikęs , ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
gerai žinomas Šiaulių valsty
binis kamerinis choras „Po
lifonija" (vad. D a n u t ė ir 
Sigitas Vaičiulioniai). G. J . 
Šukys yra sukūręs ciklą „Iš 
sudužusio laivo" 'žodžiai B. 
Brazdžionio). Tą vokalinį cik
lą pirmą kartą „Polifonijos" 
choras atliko Kaune . Fil -har
monijos salėje 1989 m., o 1991 
m., tą patį veikalą a t l iekant 
Dusetų ku l tū ros namuose . 
Klausėsi ir pats eilių autor ius 
B. Brazdžionis. 

Kun. Gediminas J . Šukys. 

„Polifonija" choro koncer
tuose kun . G. J . Šukio prem
jeriniai kūr inia i buvo išgirsti 
daugelyje Lietuvos miestų, o 
taip pat ir užsienyje: Švedijo
je , Lenkijoje, Italijoje, Vo
kietijoje, ne t tolimoje 
Brazilijoje. 

Kun . Gediminas J o n a s 
Šukys gimė 1923 m. vasario 
13 d., Vabalninko parapijoje 
i Biržų apskr i tv j e s Inkūnų 
kaime. Mokės; Palaimos pra
džios mokykloje ir Biržų gim
nazijoje. 1941 m. įstojęs į 
Kauno kunigų seminariją. 
1946 m. tapo įšventintas į ku
nigus. Vikaro pareigose dar
bavosi Panevėžyje ' ka r tu su 
Panevėžio ka tedros var
gonin inku Mykolu Karka 
buvo suorganizavę j aun imo 
chorą, ku r i ame dalvvavo apie 
60 chor i s tų) . Šeduvoje. 
Saločiuose. Kupiškyje, Ute
noje. Admin i s t r avo Palėve
nės. Dauga i l ių ir Surdegio 
parapijas . 1966 m. paskir tas 
Zarasų bažnyčios klebonu, o 
už poros metų — dekanu. 
Nuo 1981 m. — Dusetų baž
nyčios klebonas . Ten ištar
navęs iki 1996 m., iš tų pa
reigų pas i t raukęs , tapo Duse
tų a l tar is ta . 

Kun . Ged iminas Jonas 
Šukys buvo palaidotas Utenos 
kapinėse . „Giedant 'Viešpa
ties Angelą", — rašo 'XXI Am
žius". — iškilo naujas kapas ir 
prie jo prigludo liūdinčiųįų 
dovanotos maldos žodžiai, 
gėlės. Visi linkėjo, kad Dievas 
išėjusiajam būtų amžinosios 
laimės šviesa". 

P . Palys 

PARODA BIRŠTONE 
Rugsėjo 26 d. Birštono 

sakral iniame muziejuje buvo 
at idaryta pirmoji personaline 
Aleksandros Mi t r ika i t ė s sa
kra l inės tapybos paroda . 
Parodos a t ida ryme dalvvavo 
Kaišiadorių v y s k u p a s J . 
Matulait is, kun. teol. lic. E 
Vitulskis, kun. V. Rutkūnas , 
kun. V Birjotas, kelios dešim
tys tapytojos bičiulių bei 
draugų. Dailės akademijos 
dėstytoja V. Tnpon iene autorę 
apibūdino kaip be galo darbš
čią, savo darbui ats idavusią 
asmenybę. Vysk. J . Matulai t is 
dalijosi p r i s i m i n i m a i s apie 
Aleksandros paramą puošiant 
sovietmečiu Kaišiadorių vys
kupijos bažnyčias, res tauruo
j a n t senas bažnyčių drobes. 
Ganytojas pas idž iaugė , jog 
autore , a t l i kdama didžiųjų 
tapytojų darbų kopijas, ieškojo 
netipinių siužetų. 

Paroda susideda iš dviejų 
dalių — Vakarų Europos tapy
bos kopijos ' 1 6 drobių i bei 
autorės originali kūryba (20 
darbų). Autore pi rmą kartą 
visuomenei p r i s i s t a t o kaip 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ ĮVAIRIOS PASLAUGOS 

Kazlų Rudos ..Šypsniuko" centro vaikai. J ie labai uoliai eina „Charakter io ugdymo" programa, rašo vertybių 
temomis eilėraštukus, siuva sau drabužėlius ir k a r t u ruošia pamokas. 

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ KONFERENCIJA 

Vakarų Europos tapytojų (K. 
Bloko. G. Reni ir kitų i darbų 
kopijų atlikėja. Bažnyčių kle
bonai, rūpindamiesi papuošti 
sovietmečiu nuniokotas baž
nyčias a r koplyčias, užsakyda
vo nutapyt i sakralinių siužetų 
darbus . A. Mitr ikai tės tapybos 
salėje eksponuojami kūriniai 
yra sukur t i per pastarąjį de
š imtmet į , ka i . anot daili
ninkes, pagausėjus sakralinės 
tapybos atstovų nepriklauso
moje Lietuvoje, atsirado laiko 
ir savira iškai . Parodoje iš pri
vačių kolekcijų galima išvysti 
paveikslų ciklą, skirtą žmo
gaus gimimui, diptiką ..Pro
tėvio malda", paveikslus „Šv. 
Pranciškus Asyžietis". Kūri
nijos giesmė". „Malone". ..Ju
dėjos dykuma" ir kitus. Pa
veikslai dvelkia mistiškumu, 
pas lapt ingumu, amžinybės di
dybe. Autore priskaičiuoja 
apie 600 suregistruotų tapy
bos darbų, iš jų 243 religinio 
turinio paveikslai. Daug tapy
bos darbų yra privačiose 
kolekcijose. 
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Rugsėjo 25 dieną Kauno 
arkivyskupijos J a u n i m o cen
tre surengta Lietuvos nevy
riausybinių t pasaul iet inių ir 
katalikiškųjų) organizaci jų 
vaikų dienos centrų konferen
cija, skirta susipažinti su šių 
institucijų veikla , a p t a r t i 
problemas ir įsteigti Lietuvos 
vaikų dienos centrų asociaci
jos iniciatyvinę grupę. 

Konferenciją organizavo 
Lietuvos „Caritas", Kauno ar
kivyskupijos „Car i t a s" ir 
Kauno senamiesčio vaikų die
nos cent ras . Joje dalyvavo 
Vilniaus. Panevėžio, Šiaulių, 
Rokiškio ir Kauno vaikų die
nos centrų darbuoto ja i ir 
savanoriai. 

Konferenciją vedusi Kau
no senamiesčio dienos centro 
vadove O. Kazlienė sakė, kad. 
didėjant smurtui prieš va ikus 
ir daugėjant s k r i a u d ž i a m ų 
vaikų šeimose, atėjo la ikas 
susiburti ir bendromis jėgomis 
garantuoti ypatingą apsaugą 
vaikui ir pagal ga l imybes 
sudaryti j am sąlygas sveikai ir 
normaliai vystyt is . K a u n o 
vaikų teisių apsaugos ta rny
bos virš ininkė B. Valmienė 
pasidžiaugė prasminga inicia
tyva burt is visiems, kur iems 
rūpi vaikų atei t is , į asociaciją 
ir kar tu pabandy t i spręs t i 
iškylančius finansinius, kvali
fikacijos kėl imo, geresnių 
paslaugų vaikui ir šeimoms 
teikimo klaus imus . Pasak jos. 

labai s v a r b u s t ip r in t i v a i k u 
d i enos c e n t r u ve ik lą ir 
a t k r e i p t i minis ter i jos dėmesį , 
k a d j i l ė š a s n u k r e i p t ų 
p i r m i n e i p revenc i j a i . P r e l e 
gen tė s m a n y m u , la iku p a s t e 
bėt i s u n k u m u s šeimoje be i 
mėgin t i s t ip r in t i a t s a k o m y b ę 
už va iką p a d e d a n t še imai y r a 
sva rb i au , .negu a t imt i va iką iš 
š e i m o s . B . V a l m i e n ė k v i e t ė 
b e n d r a d a r b i a u t i su V a i k ų 
te is ių a p s a u g o s t a rnyba , ku r i 
v i s ada g e r a n o r i š k a i p a s i r e n 
gusi s u t e i k t i re ikiamą paga l -
bą. 

I konferenc i ją s u s i r i n k ę 
j a u v e i k i a n č i ų a r d a r t i k 
b e s i k u r i a n č i ų va ikų d i e n o s 
cen t rų darbuoto ja i ir s a v a n o 
r ia i p a s i d a l i j o savo mis i jos 
įžvalgomis i r supaž indino su 
savo ve ik la . K a u n o P e t r a š i ū n ų 
šv. P a u l i e č i o p a r a p i j o s 
b e s i k u r i a n č i o v a i k ų d i e n o s 
cen t ro vadovas kun . V. Ta 
m o š a u s k a s C a p . s a k ė , k a d 
V a i k ų d i e n o s c e n t r e . į k u r 
d i n t a m e parap i ja i g rąž in tuose 
t u r i s t ų k l u b o n a m u o s e , 
k iekv ieną dieną po p a m o k ų 
b u s m a i t i n a m i , r e n g s p a 
m o k a s ir . p a d e d a m i dva 
s i n i n k ų i r s a v a n o r i ų , t u r i 
n inga i leis la isvalaikį apie 20 
v a i k ų . C e n t r e b u s u ž i m a m i 
va ika i iš problemiškų še imų, 
nes , k a i p pa rodė pa t i r t i s , su 
t o k i a i s va ika i s n e b e u ž t e n k a 
sus i t i k t i t ik s e k m a d i e n i a i s ir 
j u o s p a m a i t i n t i . J i e m s re i 

kal inga kasd ienė priežiūra ir 
globa. 

Vaikų d ienos centras ku
riasi Šiaul ių šv. Jurg io parapi
joje. Cia bus d i rbama pagal 
projektą „Vaiko o rumas" . 
V i ln i aus pa l . J . Matula ič io 
parapijoje plė tojamas sociali
nis projektas „Dienos namai 
— vaikai va ikams" . Pasak šio 
projekto vadovės , socialinės 
darbuotojos D. Beliukevičiū-
tės , projekte dalyvauja apie 70 
va ikų . Telš ių šeimos centro 
iniciatyva į k u r t a m e ikimokyk
linio a m ž i a u s vaikų dienos 
cen t re „Židinėlis" tris dienas 
per sava i tę po 4 vai. prižiūri
m a penkiol ika vaikų iš įvairių 
Telš ių vyskupi jos vietovių; 
problemiškų šeimų vaikai ren
g iami mokyk la i , ma i t inami , 
ugdomos jų dvasinės vertybės 
ir s av i tva rka . Rokiškio rajono 
Obelių miestelyje susibūrusi 
b e n d r u o m e n e „Ateities va r 
dan" pati stengiasi spręsti iški
l u s i a s p rob l emas . Čia 
veik iant i s Vaikų dienos cen
t r a s daug i au dėmesio skir ia 
va ikų c h a r a k t e r i o ugdymui . 
Ta ip pat buvo supažindin ta su 
Panevėž io vyskupijos „Cari
t a s " Vaikų už imtumo centro i r 
K a u n o arkivyskupijos Rumšiš
kių vaikų dienos centro veikla. 

Pasak Kauno arkivyskupi
jos „Car i tas" reikalų vedėjos 
O. Vi rbaš iū tės . arkivyskupijos 
„Car i tas" y r a viena pirmųjų 
organizacijų, inicijavusi pagal-
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('hv.uo and Miluaukcc area. 
Tel. 800-820-6155. 

IEŠKO IŠSINUOMOTI 

Ieškau kambario prie šeimos 
ir su maitinimu. Skambinti 

vakare nuo 7 iki 10 vai. 
Tel. 773-472-1249. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Al SVEKA3CBR 1UVKHJC1N4MLSVHKA 
GYVYBĖS EBAUMUS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wcst 95th Street 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Išnuomojamas 2 mieg. 
„basement" įrengtas butas 

vyresnio amžiaus žmonėms 
Archer ir Pulaski rajone. 

Tel. 773-218-4351. 
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bą vaikui , pabrėžus i ben
d ruomenės dalij imosi su 
vargs tanč ia i s svarbą. Šian
dien vaikai sava i tga l i a i s 
mai t inami septyniose Kauno 
parapijose, bendraujama su jų 
šeimomis, daugelyje parapi jų 
(Šančiuose, Palemone, Sena
miestyje, Rokuose,) veikia vai
kų dienos centrai, bendradar 
biaujama su VDU Socialinės 
rūpybos centru, Kauno vaikų 
teisės apsaugos t a rnyba ir t.t. 

Išvykos į Kauno sena
miesčio dienos centrą m e t u O. 
Kazlienė konferencijos daly
v iams papasakojo apie šio cen
t ro veiklą. Čia pagalbos vai
k a m s programoje da lyvauja 
50 vaikų iš šeimų, tur inčių 
ekonominių, socialinių, psi
chologinių sunkumų. Vaikai 
cent re rengia pamokas , lanko 
įva i r ius būrelius, da lyvauja 
ver tyb ių įgūdžių ugdymo 
grupėse ir t.t. Cen t re orga

nizuojamos ir vykdomos spe
cializuotos programos: narko
manijos prevencija, individu
alios konsultacijos, organizuo
jama kompleksinė pagalba ir 
reabilitacija, teikiama pagal
ba vaikams, patyrusiems smur
tą. Cent re dirba psichologė, 
socialinės darbuotojos, joms 
talkina Kauno kunigų semi
narijos auklėtiniai, aukštųjų 
mokyklų s tudenta i . Norin
tiems centre dirbti savano
r iams organizuojami semi
narai . 

Konferencijos dalyviai , 
pasiskirstę į atskiras grupes, 
apibendrino iškeltus k laus i 
mus, ap ta rė vaikų dienos cen
trų steigimo, kūrimosi, įregis
t ravimo problemas. Buvo 
išrinkta šešių asmenų vaikų 
dienos centrų asociacijos ini
ciatyvinė grupė. 

Bažnyčios žinios, 2002 m. 
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BAISOGALOS SV. 
TREJYBĖS BAŽNYČIAI — 120 METŲ 

„ACTION MEDEOR" ORGANIZACIJOS 
DELEGACIJA 

Spalio 6 dieną Baisogaloje 
buvo švenčiamas Švč. Trejybės 
bažnyčios šimto dvidešimties 
metų jubi l iejus. Si neei l inė 
sukaktis sutapo ir su ki ta šio 
rašto tikinčiųjų švente — 
Šiaulių vyskupo Eugeni jaus 
Bartulio apsi lankymu bei vi
zitacija Baisogalos parapijoje. 
Šventės i švakarėse , Šiaul ių 
ganytojas t a ip pa t lankės i 
Baisogalos bažnyčioje, k u r Su
tvirtinimo sakramentą sute ikė 
beveik penkiasdešimčiai jau
nuolių. 

Vyskupo aps i l ankymas į 
iškilmingas šven t a s Mišias 
sutraukė daug tikinčiųjų — 
ganytoją jie pasitiko bažnyčios 
prieigose su gėlėmis, p laka ta i s 
ir krašto žemdirbių suspaus tu 
sūriu. . .Jūsų Ekscelencija , 
nuoširdžiai sveikiname atvy
kus pas mus. Ganytojo apsi
lankymas mūsų kraš te visada 
laikiama ir labai brangi šven
te", — kreipdamasis į atvykusį 
vyskupą ir ki tus Šiaulių kuni
gus sako Baisogalos parapijos 
klebonas mons . P r anc i škus 
Ščepavičius. vadovaujan t i s 
parapijai dvidešimt trejus me-

Klebono a taskai to je vys
kupui buvo pr iminta j au dau
giau nei šimtmetį t runkan t i 
Baisogalos bažnyčios istorija. 
Pirmoji bažnyčia čia pas ta ty ta 

1539 me ta i s Z igmanto Senojo. 
Pirmoji ir vė l iau s t a ty tos d a r 
t r y s bažnyčios buvo med inės . 
J a s suna ik ino ga i s ra i ir la iko 
r ū d y s . D a b a r t i n ė b a ž n y č i a 
p a s t a t y t a v ie tos d v a r i n i n k o 
Vlad i s lovo K o m a r o ir 
Ba i soga lo s pa rap i j i eč ių au 
k o m i s . Bažnyčios s t a tyba rū
p inos i t u o m e t i n i s k l e b o n a s 
Adolfas Daugėla , ją konsek ra 
vo Žemaičių v y s k u p a s Mečis
lovas L e o n a r d a s Pa l i u i i on i s 
1890 m e t a i s . 

Baisogalos parapi jos kle
b o n a s P r a n c i š k u s Ščepavičius 
ka lbė jo ir a p i e š i a n d i e n i n į 
Bažnyč ios bei j o s t ikinčiųjų 
g y v e n i m ą . N o r s Ba isoga los 
p a r a p i j a y r a v i ena iš vad i 
n a m ų j ų k r a š t u t i n i u Š i au l i ų 
v y s k u p i j o s pa r ap i j ų geogra
fine p r a s m e , t ikint iej i s ten
gias i nea t s i l ik t i nuo ki tų savo 
ve ik la . Parapijoje veikia pas
to rac inė taryba. Bažnyčia džiau
gi is ir uoliais bei gabia is choro 
n a r i a i s . Čia d a r b u o j a s i ne
d ide lė , be t ak tyvi . .Ca r i t a s " 
g r u p e l e . Yra n e m a ž a i uolių 
š e i m ų , b e s i r ū p i n a n č i ų savo 
v a i k ų re l ig in iu a u k l ė j i m u . 
D a u g i a u nei pusė visų Baiso
galos moksleivių lanko t ikybos 
p a m o k a s . 

K lebonas P. Ščepav ič ius 
savo a taska i to je minėjo ir itin 
m a l o n i u s re i šk in ius : no r s sek

mad ien ia i s bažnyčia nebūna 
tuščia*, nemaža i tikinčiųjų sek
madien iu nešvenčia. Nemažai 
parapij iečiu religinis gyveni
m a s aps i r ibo ja k r ik š tu ir 
la idotuvėmis . Daug šeimų y ra 
išs i tuokusių arba gyvena be 
S a n t u o k o s s a k r a m e n t o . Ne
m a ž a i g i r t au j a . Gal ima pa 
sidžiaugti tik tuo. kad pas ta
ruoju m e t u per laidotuves vis 
dažn iau aps ie inama be svai
galų a rba jų vartojama gana 
sa ik ingai . 

I š k i l m i n g a s Mišias už 
Baisogalos parapijos tikinčiuo
sius ir jų mirusius a r t imuo
s ius aukojo Šiaulių vyskupas 
Eugeni jus Bartul is . Po Mišių 
j i s p r i ė m ė grupelės j aunųjų 
šaulių pr iesa iką ištikimai t a r 
nau t i Dievo ir tėvynės labui. 
. . Jūs e<-ate be galo tur t ingi , — , 
k r e i p d a m a s i s į Baisogalos 
žmonos kalbojo Šiaulių gany
tojas, — nes tur i te ir mūr in ius 
Dievo n a m u s , kur iems šian
dien s u k a k o š imtas dvidešimt 
metų , ir j a u k u r kas seniau gy
vuojančią bei jumis bes i rū
pinančią Motiną bažnyčią. J i 
kviečia: a te ik i te , pas m a n e , 
suš i lk i te , atsigaivinkite, pasi
d a l i n k i t e su manimi savo 
s k a u s m u , savo nerimu". 

Bažnyčios žinios. 2002 m 
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Rugsėjo 25-29 d. Kai
š iadorių vyskupijoje lankės i 
Vokietijos ka ta l ik i ško Šios 
organizacijos „Action Medeor" 
atstovai, vadovaujami dr . J . 
Wennemanno. Šios organi
zacijos nariai Kaiš iador ių 
vyskupijoje lankosi j a u trečią 
kar tą . Organizacija kel is syk 
parėmė įvairias slaugos, medi
cinos, globos įstaigas. Šį kar tą 

vokiečiai atvežė l abdarą 
Pivašiūnų parapijos senel ių 
globos namams . Svečiai 
ap lankė Kruonio, Aukš ta 
dvario parapijų senelių globos 
n a m u s , Jiezno su t r ikus io 
intelekto vaikų mokyklą inter
natą, domėjosi socialinėmis 
problemomis, paramos reik
mėmis, bendravo su šių įs
taigų globotiniais ir vadovais. 

NE VISI RIEBALAI BLOGI 
Atkelta iš 2 pal. 
Taip pat nėra duomenų, 

kad j ie sukeltų vėžio l igas . Ne
seniai National Academy of 
Science paskelbė, kad , norint 
palaikyti gerą sveikatą, 2000 
kalorijų dietoje t u r ė t ų būti 
t a r p 4,567 gr riebalų, daugiau
sia neprisotintų. Todėl, val
gan t riebias žuvis, ka ip lašišą, 
du arba 5 kartus savaitėje, bei 
sojos pupeles, canola aliejų ir 
riešutus, galima išlaikyti gerą 
sveikatą. Stebėjimai rodo, kad 
nuo širdies ligų mi r š ta du kar
tus daugiau, negu n u o visų 
vėžio ligų. Todėl žinoti, koks 
mais tas prisideda pr ie širdies 
sveikatingumo, yra svarbu. 

Noriu duoti ke l e t ą pa
vyzdžių, kiek yra g r a m ų vie
n a m e valgomajame šaukš t e 
prisotintų ir neprisot intų (kar

tu su Omega-6 ir Omega-3) 
riebalų. Canola aliejus tur i 1 
gr prisotintų ir 12.3 gr nepri
sotintų; saulėgrąžų al ie jus 
turi 1.4 gr prisotintų ir 11.6 gr 
neprisotintų; alyvuogių aliejus 
1.8 gr pripotintų ir 11.1 gr ne
prisotintų; kukurūzų aliejus 
1.7 gr prisotintų ir 11.2 gr ne
prisotintų; sojos pupelių alie
jus tur i 2 gr prisotintų i r 12 gr 
neprisotintų; viščiuko riebalai 
3.8 gm prisotintų ir 8.2 gr 
neprisotintų; kiaulės riebalai 
5 gr prisotintų ir 7.1 gr nepri
sot intų; sviestas — 7.2 g r 
priso-tintų ir 2.2 gr nepriso
tintų; kokosų aliejus — 11 gr 
prisotintų ir 0.8 gr neprisotintų. 

Žinant prisotintų ir nepri
sotintų riebalų kiekį maisto 
produktuose, ne sunku pa
ruošti ir sveiką maistą. 
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* Lietuvoje j au kurį laiką 
ka lbama apie planuojamą 
JAV prezidento Gheorge W. 
Bush vizitą lapkričio 22-23 d., 
iškart po NATO viršūnių su
sitikimo Prahoje. Preziden
tūros ir JAV ambasados Vil
niuje atstovai teigia, kad G. 
W. Bush atvykimas dar nėra 
galutinai patvirtintas, bet jam 
rimtai ruošiamasi. Į Vilnių at
vyksiantis aukštas svečias 
greičiausiai nakvos „Radisson 
SAS Astorija" viešbutyje. 
Svarstoma galimybė JAV Pre
zidento lėktuvui nusileisti ne 
Vilniuje, bet Karmėlavos oro 
uoste prie Kauno. *LŽ. Elta) 

* Žuvusio Seimo ir Kauno 
miesto t a rybos nario Ri
manto Ruzo našlė Marija Ru-
zienė neatmeta galimybės, 
kad eismo nelaimė, kurios 
metu politikas patyrė mirti
nus sužalojimus, nebuvo tiktai 
nelaimingas atsitikimas. M. 
Ruzienė patvirtino neseniai 
sužinojusi apie tai, kad R. Ru
zui buvo kelis kartus grasinta 
susidoroti. Tokios reakcijos 
Socialdemokratų partijai pri
klausęs R. Ruzas sulaukė po 
to, kai viešai paskelbė turįs 
Kauno politikus kompromituo
jančių faktų. R. Ruzo mirties 
aplinkybes tiriantis Kaišia-

Konservatoriai ragina gyventojus neremti 
„žalingų" referendumų 

Atkelta iš 1 psl. Referendu
mui įgyvendinti iki kitų metų 
sausio pradžios reikia surinkti 
ne mažiau kaip 300.000 rinki
mų teisę turinčių piliečių pa
rašų, nes kitaip referendumas 
nebus rengiamas. 

Viešosios nuomonės tyri
mai rodo. kad stojimą į NATO 
remia apie 60 proc. Lietuvos 
gyventojų. 

Rugpjūčio pradžioje VRK 
užregistravo 15 žmonių inicia
tyvinę grupę. Ji ketina surink
ti 300.000 parašų, leisiančių 
skelbti referendumą, kuriuo 
būtų siūloma piliečiams pri

imti nuostatą, kad Seimas pri
valėtų svarstyti įstatymo pro
jektą, jeigu jį siūlo 20,000 
rinkimų teisę turinčių gyven
tojų, o tokio projekto atmeti
mui būtų privaloma dviejų 
trečdalių parlamentarų dau
guma. 

Šiuo metu įstatymo inicia
tyvą turi 50,000 piliečių. 

Šios grupės nariai ketina 
siūlyti palengvinti referendu
mo skelbimo sąlygas — Kons
titucijoje įtvirtintą reikalavi
mą, kad referendumą parem
tų 300,000 piliečių, sumažinti 
iki 100,000. 

,Geonafta" investuoja į naujus gręžinius 
Atkelta iš 1 psl. Nausodžio 
naftos telkinyje baigtas gręžti 
ir išbandytas septintasis naf
tos gręžinys. Apie 4 mln. litų 
kainavęs 1,8 km gylio gręžinys 
yra jau antrasis Nausodžio 
naftos telkinyje šiemet išgręž
tas gręžinys. Pirmasis 6 mln. 
litų kainavęs gręžinys baigtas 
gręžti liepos mėnesį. 

Šiuo metu ..Geonafta"" 
naudoja 13 naftos gręžinių, o 

iš viso dešimtyje naftos telki
nių Lietuvoje naudojami 35 
gręžiniai. Naftą Lietuvoje iš
gauna keturios bendrovės, ku
rių valdyme dalyvauja „Geo
nafta", valdanti po 50 proc. 
„Minijos naftos", „Genčių naf
tos" ir „Manifoldo" akcijų. 

Mokslininkų teigimu, Lie
tuvos žemėje gali būti apie 
55.5 mln. kubinių metrų naf
tos. (BNS) 

dorių rajono apylinkės proku
roras Andrius Kiuršnas pa
tvirtino, kad prielaida dėl pa
sikėsinimo į R. Ruzo gyvybę 
neatmetama, tačiau kol kas 
nerasta ją patvirtinančių fak
tų. (LR, Elta) 

* Panevėž io vicemerė, so
cialliberale Liudvika Trasy-
kytė ketvirtadienį vykusiame 
miesto tarybos posėdyje pa
reiškė nebegalinti toliau dirb
ti, nes jos darbai ignoruojami, 
o informacija stabdoma, ir at
sistatydino. Įkandin L. Trasy-
kytės visos partijos, išskyrus 
centristus, pasiskelbė perei
nančios į opoziciją ir atšaukė 
savo žmones iš valdybos. Joje 
liko vienintelis narys — mies
to meras centristas Valdema
ras Jakštas . Meras ir toliau 
ketina dirbti ir žada siūlyti 
naujus narius į valdybą ir 
kandidatą į vicemero postą. 

(LŽ, R, Elta) 
* Taupymu garsūs politi

kai pamėgo prabangą. Vil
niaus bendrovė „Savas auto
mobilis" surado „aukso gyslą". 
J i nuomoja naujus automobi
lius aukštiems pareigūnams. 
Prabangiomis „Volvo S80" 
mašinomis j au važinėja fi
nansų, ūkio ir sveikatos ap
saugos ministrai Dalia Gry
bauskaitė, Petras Čėsna bei 
Romualdas Dobrovolskis. „Rei
kia taupyti. Bet jau atėjo lai
kas važinėti reprezentacijai 
tinkančiais automobiliais, juk 
einame į Europos Sąjungą", D. 
Grybauskaitės tvirtinimu, vy
riausybė visoms ministerijoms 
rekomenduos nuomotis gerus 
automobilius. (LR, Elta) 

* Lietuvos pensininkai ir 
pensijos asocijuojasi su 
pykčiu, skurdu, amžinais 
nepritekliais, šaltais kamba
riais ir tuščiu šaldytuvu. Va
karų valstybėse pensininkai 
tapatinami su sočiu ir ramiu 
gyvenimu. Valdžia žada, kad 
Lietuvos pensininkų gyveni
mą ateityje palengvins pensijų 
reforma. Deja, šiandieninių 
pensininkų ji jau nebepalies. 

* Iš Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) pasalintas 
parlamentaras Alvydas Meda-
linskas pirmadienį išstojo iš 
Liberalų frakcijos ir prisijungė 
prie liberaldemokratų. Praėju
sią savaitę LLS valdyba, nu
sprendusi pašalinti A. Meda-
linską iš partijos, rekomenda
vo tą patį padaryti ir Liberalų 
frakcijai Seime. Tačiau A. 
Medalinskas, nelaukdamas 
frakcijos sprendimo, pirma
dienį pats įteikė pareiškimą 
dėl išstojimo. Pasitraukus A. 
Medalinskui, Liberalų frakci
joje liko 22 nariai, o Liberalde
mokratų frakcijoje dabar bus 
10 narių. LLS valdyba pa
šalino A. Medalinską iš parti
jos už tai, jog šis viešai pa
reiškė prezidento rinkimuose 
remsiąs partijos kandidato į 
prezidentus varžovą liberal
demokratų vadovą Rolandą 
Paksą. (BNS) 

* Neseniai Lietuvoje lan
kęsis Švedijos tarptautinio 
projekto branduolinei saugai 
gerinti direktorius Lars G. 
Larson pripažino, kad Ignali
nos atominės elektrinės sau
gumas per dešimtmetį ne
palyginamai pagerėjo, tačiau 
tam ypatingą dėmesį reikia 
skirti iki pat jėgainės užda
rymo. J is neneigė, jog jėgainė 
galėtų dirbti ilgiau nei supla
nuota. „Jūs turite pakanka
mai žinių ir gabumų, kad ga
lėtumėte nesunkiai prižiūrėti 
ir naują atoininę elektrinę", 
sakė L. G. Larson. 

(LŽ.Elta) 

* Seimo nariai, pavargę 
klausytis aukštų užsienio 
svečių kalbų, nutarė riboti 
galimybes jiems užkopti į Sei
mo tribūną. Užsienio reikalų 
komiteto atstovai tvirtino, 
kad, nors aukštų svečių kal
bos neturėtų visiškai išnykti, 
jų ateityje greičiausiai bus 
mažiau. „Kai tapsime ES 
nare, iš karto reikės mažiau 
reprezentuoti Lietuvą", sakė 
Gediminas Kirkilas. (R, Elta) 

ATSISVEIKINIMAS SU A A VINCU BAZIŲ (BAZILIAUSKU) 
Vincas Bazis mirė 2002 m. 

rugsėjo 23 d. Ši žinia buvo 
skaudi jo artimiesiems ir vi
siems gausiems jo draugams 
bei pažįstamiems. 

Vincas gyveno Oak Lawn, 
Illinois. 

Atsiskyrimo skausme liko 
žmona Dana Marcinkutė-Ba-
zienė, jo gyvenimo metų drau
gė ir palydovė, dukra Rita su 
vyru Scott Nitsche, sesuo 
Danute Geldienė, uošvė 
Pranė Marcinkienė ir daug 
kitų giminių. 

Vincas gimė 1926 m. rug
pjūčio 29 d. Kybartuose, 
mokytojo šeimoje. Laimingai 
išvengęs ištrėmimo į Sibirą, 
baigęs 7-ą gimnazijos klasę, 
artėjant antrajai sovietų oku
pacijai 1944 m. liepos mėn. su 
tėvais pasitraukė į Vakarus. 
Pasiekė Dancigą-, po to Vieną 
(Austrijoje). Po karo persikėlė 
gyventi į Augsburgą (Vokie
tijoje), kur lietuvių gimnazijo
je baigė 8 klasę ir įstojo į uni
versitetą. Baigė 2 semestrus, 
nes reikėjo ruoštis emigracijai 
ir studijų nebegalėjo tęsti. 
Labai mėgo sportą, ypač fut
bolą ir krepšinį. Vokietijoje 
žaidė lietuvių futbolo rinkti
nėje. Augsburgo pabėgėlių 
stovyklos komandoje žaidė 
krepšinį. 

Atvykęs 1949 m. į JAV, 
apsigyveno Detroite. 1952— 
1954 atliko karinę prievolę, 
dalyvavo Korėjos kare. Grįžęs 
į Detroitą, vėl įsijungė į sportinę 
veiklą — žaidė už „Kovo" 
klubą krepšini ir futbolą. Iš 
Detroito dažnai vykdavo į Či
kagą, kur padėdavo „Litua-
nicos" sporto klubui taurės 
rungtynėse. 1961 m. sukūrė 
šeimą ir apsigyveno Čikagoje. 
Pavardę Baziliauskas pakeitė 
į Bazis. Čikagoje su žmona 

Vincas Bazis. 

Dana įsteigė dantų technikos-
keramikos laboratoriją „Vince 
Dental Ceramics", kurią sėk
mingai vedė 30 metų. Svei
katai pablogėjus, išėjo į pensi
ją-

Vincas visą savo gyveni
mą buvo labai aktyviai įsi
jungęs į lietuvišką kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą. Ypač 
mylėjo ir buvo atsidavęs 
muzikai. Ilgus metus dainavo 
„Dainavos meno ansamblyje", 
o taip pat ir Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos (Marąuette 
Parke) bažnytiniame chore, 
buvo bažnyčios finansų 
komiteto narys. Parapijos ir 
bažnyčios gyvenime dalyvavo 
visa širdimi — talkindavo 
žmonai Danai ir kitiems, 
puošiant bažnyčią Kalėdoms, 
parapijiečių, ypač neseniai 
atvykusių iš Lietuvos, po 
sumos vykstantiems susibūri
mams. Neapleisdavo nei vieno 
parapijos renginio. 

Vincas mėgo savo vasar
vietę Michigan valstijos šiau
rėje, kuri visada būdavo atvi

ra draugams. Mėgdavo ir ke
liauti. Abu su Dana yra 
aplankę įvairius kraštus, 
išvažinėje JAV-es. Vincas 
buvo ir menininkas — auk
sakalys, kurio skoningi, origi
nalūs papuošalai iš aukso ir 
gintaro džiugindavo daugelį. 
Buvo visų mėgiamas už 
draugiškumą, paslaugumą, 
nuoširdumą. J is buvo dosnus 
Lietuvių fondo, Draugo fondo, 
Lietuvių operos ir daugelio 
kitų lietuviškų reikalų rėmė
jas. Nepamiršo ir Lietuvos — 
rėmė ne tik artimuosius, bet 
daugiau ka ip 5 m. buvo 
Varlaukio mokyklos (Jurbar
ko raj.) rėmėjas, o jo darbą 
dabar tęsia žmona Dana. 

A.a. Vinco Bazio šermenys 
buvo rugsėjo 27 d. Palos-
Gaidas laidojimo namuose, 
Palos Hills, IL. Paskutinę 
pagarbą pareikšti ir su juo 
atsisveikinti susirinko ypač 
daug žmonių. Visi netilpo net 
didelėje, erdvioje salėje, kur 
jis buvo pašarvotas. Kun. kle
bonui Jonui Kuzinskui ir 
vikarui Rimvydui Adoma
vičiui sukalbėjus maldas, 
pagarbią nuotaiką kėlė muz. 
Algimanto Barniškio, sol. 
Praurimės Ragienės ir kun. 
Rimvydo Adomavičiaus giedo
jimas. 

Po to buvo atsisveikini
mas, kurį pravedė Juozas 
Polikaitis. Atsisveikinimas 
buvo neilgas, įspūdingas. J. 
Polikaitis darniai jungė Šv. 
Rašto skaitinių žodžius su 
atsisveikinimo žodį tarian
čiais. Kalbėjo „Dainavos" me
no ansamblio pirm. Danguolė 
Ilginytė, Birutė Jasait ienė 
atsisveikino „Lietuvos Našlai
čių globos" komiteto, JAV LB 
Soc. reikalų tarybos ir JAV LB 
vardu; Bronius Juodelis — 

Draugo fondo vardu. 
Po to vėl nuskambėjo 

įspūdingos giesmės ir žodį 
tarė kun. R. Adomavičius. 

Rugsėjo 28 d. rytą važiavo 
ir važiavo automobiliai paly
dėti a.a. Vinco amžinam poil
siui. Ir vėl salė buvo pilna 
žmonių ir laidotuvių procesija 
į bažnyčią buvo labai ilga. 11 
v.r. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje kun. Jonas Kuzins-
kas koncelebravo šv. Mišias 
kartu su kun. Rimvydu Ado
mavičium, kun. Gintaru Leng
vinu bei kun. Tony Puchenski, 
dalyvaujant seminaristui Ge
diminui Jankūnui. Kun. J . 
Kuzinsko pamokslas buvo itin 
prasmingas. Jis kalbėjo apie 
a.a. Vincą, kaip gerų darbų 
vykdytoją, nepamainomą baž
nyčios ir parapijos talkininką, 
finansų komiteto darbuotoją ir 
choristą. 

Bažnyčioje irgi buvo labai 
daug žmonių, o „Dainavos" 
ansamblio giedotos giesmės 
šv. Mišių metu, diriguojant 
muz. Dariui Polikaičiui, pa
liko nepamirštamą įspūdį. 

Ilga vilkstinė automobilių 
palydėjo a.a. Vincą į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 
Kapinėse apeigas atliko kun. 
J. Kuzinskas. Sugiedojus 
„Marija, Marija" apeigos buvo 
baigtos. Laidotuvių dalyviai 
šeimos vardu buvo pakviesti į 
„Chamelot" restoraną, Hic-
kory Hills. Ir vėl prisirinko 
pilna salė draugų bei pažįs
tamų. Po trumpų Danos Ba-
zienės ir dukros Ritos žodžių, 
kun. J. Kuzinskui sukalbėjus 
maldą, visi buvo pakviesti 
pietauti. Ilgai dar žmonės 
nesiskirstė, kalbėjosi su Dana, 
Rita, kitais giminėmis, guodė 
juos šioje sunkioje valandoje. 

Aldona ŠmulkAtienė 

* Sekmadienį 76 metų su
laukusį prezidentą Valdą 
Adamkų Prezidentūros, Sei
mo ir vyriausybės vadovai 
pasveikino gėlių puokštėmis. 
Valstybės vadovas gimtadienį 
šventė savo rezidencijoje Tur
niškėse kartu su artimiausiais 
draugais. (L2, Elta 

* Likviduota viena se
niausių Kauno vaistinių — 
142 metus tame pačiame pas
tate Laisvės alėjoje veikusi 
„Teatro" vaistinė. Farmacinin
kai, miesto istorijai ir kultūrai 
neabejingi kauniečiai piktina
si, kad miesto valdžia buvo 
tokia netoliaregiška, leidusi 
privatizuoti pastatą. „Prara
dom 'Konrado kavinę', 'Pieno 
centrą', dabar — Teatro' vais
tinę — naikinimo maras to
liau važiuoja per Laisvės alėją, 
ir nyksta senasis Kaunas", ap
gailestavo Lietuvos medicinos 
ir farmacijos istorijos muzie
jaus direktorius Tauras Me
kas. (KD. Elta; 

* Sudėt ingos mokomųjų 
darbu programos jau tam
pa nepakeliamos daugumai 
moksleivių. Mokytojai verčiasi 
per galvą, kad tik mokiniai 
suspėtų išeiti programą, susi-
kimštų į galvą kuo daugiau 
žinių. Dauguma Lietuvos 
moksleivių ne tik eina į pamo
kas mokykloje, atlieka paskir
tas namų užduotis, bet ir lan
ko būrelius bei fakultatyvus, 
kursus, dirba su repetitoriais. 
Kai kurie vyresniųjų klasių 
mokiniai dar įsigudrina rasti 
laiko ir darbui — padeda 
tėvams arba pinigų užsidirba 
savarankiškai. (KD, Elta; 

* Kompiuterių specia
listu gauja jau dveji me ta i 
apiplėšinėja „Lietuvos tele-
komą". Sukčių padaryta žala 
jau skaičiuojama milijonais. 
Prisidengę fiktyvių bendrovių 
pavadinimais, sukčiai išsinuo
moja patalpas, telefonų linijas 
ir per internetinį ryšį parda
vinėja pigius skambučius į 
užsienį. (R. Eita) 

* Nusikaltėlių pasaulio 
atstovai smogė Kauno polici
jos pareigūnui — šeštadienį 
apie 2 valandą nakties buvo 
susprogdintas kriminalinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos 
nusikaltimų prieš asmenį pos
kyrio inspektoriaus 25 metų 
Sergejaus Dručiko automobi
lis. Nors ekspertai dar nepa
teikė galutinių išvadų, beveik 
neabejojama, kad po galine 
automobilio dalimi buvo pa
dėta granata. (LR, Eita) 
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A. f A. 
ANTANAS RAUCHAS 

Netikėtai mirė 2002 m. lapkričio 3 d., sulaukęs 56 
metų. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, lapkričio 6 d. 
nuo 3 iki 9 valandos vakaro Petkus Lemont laidojimo 
namuose (12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439, arti 
Derby Rd.). Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 7 
d. 9:30 vai. ryte Petkus Lemont laidojimo namų kop
lyčioje, iš kur a.a. Antanas bus palydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 vai. ryt° bus auko
jamos gedulingos Mišios. F'o šv. Mišių velionis bus pa
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Išsamesnė informacija bus pateikta trečiadienį, lap
kričio 6 d. „Draugo" numeryje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę art imieji . 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
\vvvw. petkusfuneralhomes.com 

MAIRONIO MINĖJIMAI 
LIETUVOJE 

Šį rudenį, spalio 11 ir 12 
d., vyko Maironio gimimo 
minėjimai Lietuvoje 
Betygaloje. Bernotuose ir 
Pasvalyje. Bernotuose ir 
Pasvalyje Maironio 140-ųjų 
gimimo metinių minėjimą 
surengė Raseinių rajono 
valdžia. Apie renginį buvo 
pranešta iš anksto per spaudą. 
Šiemet Lietuvoje po karštos ir 
sausringos vasaros prasidėjo 
ankstyvas, šalta? ruduo, todėl 
vietinė valdžia nusprendė 
nelaukti tikrosios poeto gimi
mo datos, lapkričio 2-os, nes 
orai gali dar pablogėti, o atvi
rame ore surengti iškilmes 
nėra lengva. Ypač svarbu, kad 
atvyktų kuo daugiau žmonių. 
Sprendimas buvo įvykdytas ir 
spalio 12 d. į poeto gimtinę bei 
tėviškę suvažiavo gausybė jo 
atminimą gerbiančių žmonių 
— jų tarpe ir Maironio gi
minės — iš visos Lietuvos. 

Pirmiausia visi nuvyko 
prie poeto tėvų kapo Bety
galos kapinėse ir ten padėjo 
gėlių. Beje. kapas labai gra
žiai sutvarkytas: tvorelė, 
kryžiai, antkapiai, įrašai nau
jai nudažyti. Tai padarė 
Betygalos mokytojų seminari
ja ir vietos mokykla. 

Bernotuose klėtyje buvo 
aukojamo? šv. Mišios, kurias 

laikė Raseinių bažnyčios 
dekanas, giedojo Kauno 
kunigų seminarijos klierikai. 
Po šv. Mišių vykome į Pasand-
avį. kur buvo surengtas iš

kilmingas koncertas. Dainas 
Maironio žodžiai? dainavo 
Raseinių mokyklos mokiniai 
- 300 balsų! Taip pat daina

vo solistas Sadauskas, o eiles 
skaitė aktoriai V. Kochans-
kytė ir P. Venslovas. 

Iškilmėse dalyvavo Ra
seinių merą?, du Lietuvos 
Seimo nariai raseiniškiai: 
Ona Babonienė ir K. Ska-
marakas. Maironio tėvų namo 
pamatai buvo apjuosti ąžuolo 
lapų vainiku. Dar buvo paso
dinta 15 ąžuoliukų. Dabar 
Maironio ąžuolų alėjoje auga 
140 medelių! Nors oras buvo 
žvarbokas, bet, ačiū Dievui, 
nelijo. Programa buvo labai 
puiki ir gerai atlikta. Pa
baigoje Raseinių valdžia 
surengė dalyviams vaišes su 
karšta kava ir arbata. Poeto 
sesers Kotrynos vaikaičiai ir 
jų artimieji drauge su 
klierikais padainavo dainų. 
Visi buvo patenkinti ir laimin
gi, kad taip gražiai pager
bėme Didžiojo Lietuvos Dai
niaus atminimą. 

Iš Maironio giminaičio laiško. 

Our new Airbus goes by the deslgnatlon A340. 
But you can just caH it Ooud % 

Tnere are a number of reasons why our new Airbus A3^0 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra. our new class of service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. WMe 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
mdividuai video screen. Of course, the sense of well bemg you'll fee! when 
flymg on this sophisticated new aircraft >s more than just the result of 
enhanced comfort. space and amemties. It's also the result of an enhanced 
quality of service you'll find only on SAS. To find out more cail your Travei 
Agent or SAS at 1-800-221-2350 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian JAS 

file:///vvvw
http://petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŠKAS KLUMPAKOJIS 
ČIKAGOS KULTŪROS CENTRE 

Amer ikos Lietuvių tary
bos 62-asis suvažiavimas 
vyks ~\ savaitgalį, lapkričio 8-
9 d.. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Jo metu bus 
apžvelgta ALTo veikla po Lie
tuvos numatyto įstojimo į 
NATO: bus gvildenamos šios 
tem >.-: ..-Jaunimo žvilgsnis \ 
organizuotą visuomenę ir ar 
jam yra vietos ALTe". ..Ame
rikos lietuvių organizacijos 
ALTe: naujų veiklos būdų 
ieškojimas". ..Pabaltijo orga
nizacijų bendro darbo patirtis: 
ALTo bendravimas su latvių 
ir estų organizacijomis". Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 
Suvažiavimo išvakarėse, lapk
ričio 8 d.. T vai. v., bus pri-

FLTBOLAS 
KETVIRTADIENIO 

VAKARE 
Nutrauktos ..Lituanieos"— 

..Vikings" futbolo rungtynės, 
kurios buvo žaidžiamos rug
sėjo 22 d.. Lemonte. pagal ly
gos patvarkymą, turės būti 
baigtos žaisti šį ketvirtadienį, 
lapkričio 7 d., 8 vai. vak. >pne 
šviesų*. 

Numatyta žaisti ..Maroons" 
aikštėje. Elmvvood Park. IL. 
High School stadione, netoli 
First Ave ir Fullerton. Lietu
viai, futbolo mėgėjai, kviečia
mi gausiai dalyvauti. E.Š. 

Dienos išvyką au tobusu į 
United Centre lapkričio 22 d.. 

ėmimas. Kitą rytą. lapkričio 9 penktadienį, ruošia vyresnių-
d.. registracija prasidės 8:30 JU lietuvių centras Čikagoje, 

r., o suvažiavimo pradžia Matysime naujausią ir įdomią 
— 9 vai. r. 

Alfonsą Paž iū r i enė . gyv. 
Kalifornijoje, atvykusi daly
vauti BALFo suvažiavime, 
užsuko į ..Draugą" ir ne tik 
paliko 50 dol. auką. bet už
prenumeravo dienraštį kali-
fornietei Ritai Žukienei. Mū
sų viešniai Alfonsai Pažiūrie-
nei tariame nuoširdų ačiū! 

„Ringiing Bros. Barnum & 
Bailey" cirko programą. Iš
vyksime nuo ..Seklyčios"' 9 
vai. r., sugrįšime 1:30 vai. po
piet. Seklyčioje pietūs su nuo
laida kuponui. Daugiau in
formacijos teikiama telefonu 
773-476-2655. 

Į spūd ingas l iaudies muzi
kos ansamblis „Kanklės" at
vyksta į JAV. Siame ansamb
lyje dainuoja jauna solistė jiems daug laimės: 

Jaunavedžia i J o n a s ir 
Gitana Variakojai . Darien, 
IL. ne tik skaito ..Draugą", 
bet jį parėmė 50 dol. auka. 
Esame dėkingi ir linkime 

Joana Gedmintaitė, Lietuvos 
muzikos akademijos magist
ratūros studijas baigusi pas 
prof. Ireną Milkevičiūtę. Pagal 
kontraktą priimta į Lietuvos 
valstybinį operos ir baleto 
teatrą ir Kauno muzikinį teat
rą. Ji yra kelių konkursų lau
reatė. 

Pirmas ..Kanklių" koncertas 
įvyks lapkričio 9 d., Nevv Bri-
tain, CT. Čikagos bus lap
kričio 24 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p., PLC Lemonte, Lietu
vių fondo salėje. Bilietų kaina 
tik 10 dol. Čikagoje ir apy
linkėje bus tik vienintelis kon
certas. Nepraleiskite progos. 

Mūsų g e r a d a r i a i , supras
dami, kad be finansinės para
mos ..Draugas" negalėtų 
išsilaikyti. įvairiomis progo
mis atsiunčia didesnę ar ma
žesnę auką. Visos aukos di
džiai įvertinamos, už visas 
esame nuoširdžiausiai dėkin
gi-

Po 50 dolerių pastaruoju 
metu ..Draugui" paaukojo: 

I r e n a Jo l i t a Mazurk ie -
wicz. N. Riverside. IL' 

G e r t r u d e Per i s . Boca Ra-
ton. F L; 

Raymond J . Kar tav ič ius , 
N. Riverside. IL: 

Viktori ja Zakar ienė , San
ta Barbara. CA: 

A. L. Čepul is , M.D.. Wi-
loughby. OH: 

G i n t a r a s Va l iukėnas . Chi-
cago. I L. 

Sekmadieni , g ruodž io 15 
d., 2 vai. p.p.. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje Fran-
ceskos marionečių teatras vai
dins šventinį spektaklį vai
kams — P. I. Čaikovskio 
..Spragtuką". Daugiau infor
macijos tel.: 773-582-6500. 

Lapkričio 17 d., 12:30 
vai- p.p., PLC renginių komi
tetas visus kviečia į tradicinę 
madų parodą Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Bus galima ne tik susipažinti 
su vėliausiomis madomis, bet 
papietauti, išbandyti savo lai
mę loterijoje. Užsakymus 
priima Žibute Pranckevičiene 
tel. 630-257-0153 ir Daina 
Siliūnienė tel. 630-852-3204. 

JAV LB Čikagos Pietva
kar ių apylinkės valdyba kvie
čia visus į cepelinų pietus. 
Lapkričio 10 d., sekmadienį, 
po 10:30 v.r. šv. Mišių ateikite 
i Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo (Marąuette Parke) parapi
jos salę pavalgyti skanių cepe
linų. 

Kun. Rimvydas Adoma
vičius literatūriniu žodžiu. 
daina ir gitara dalyvaus ..pa
vasaris rudenį" literatūros va
kare lapkričio 15 d., penkta
dienį. 7 vai. vak.. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Visu.- kviečia Lietuvių rašy
toju draugija. 

Spalio 21-25 d. Čikagoje ant
rus metus iš eilės buvo pa
minėta Imigrantų ir pabėgėlių 
savaitė bei Jungtinių Tautų 
diena. Šia proga renginius 
miesto centre suruošė Čikagos 
Žmogiškųjų santykių komisi
jos patariamoji taryba imig
rantų bei pabėgėlių reikalams 
(.Chicago Commission on Hu-
man Relations Advisory Coun-
cil On Immigrant and Refugee 
Affairs), kurio narė yra ir lie
tuvė Alė Kėželienė. 

Vienas iš šios savaitės rengi
nių įvyko antradienį, spalio 22 
d. Čikagos Kultūros centre. 
Čia, Čikagos mero Richard M. 
Daley kvietimu, buvo sureng
tas iškilmingas priėmimas, 
kurio metu buvo apdovanota 
labiausiai per praėjusius me
tus pasižymėjusi minėtos tary
bos nare. Po oficialiosios ren
ginio dalies vyko kultūrinė 
programa. Nors pats meras 
dėl Kinijos prezidento Jiang 
Zemin vizito Čikagoje šiame 
renginyje dalyvauti negalėjo, 
tačiau čia susirinko įspūdinga 
kviestinė publika: įvairių ša
lių išeivių organizacijų vado
vai, bendruomenių visuomeni
ninkai, diplomatinių atstovy
bių darbuotojai. Apie 350 įvai
rių tautų atstovų (jų tarpe — 
14 valstybių konsulų) ne tik 
sveikino apdovanotą komiteto 
narę filipinietę, vaišinosi, bet 
ir stebėjo meninę programą: 
meksikiečių poros atliktą tau
tinį šokį bei lietuvių tautinių 
šokių kolektyvo „Klumpė" iš 
"VVaukegan, IL, pasirodymą. 

Ingridos Špokienės vadovau
jami „klumpiečiai" Kultūros 
centre pademonstravo savo 
„vizitinę kortelę" — „Klumpa
kojį". Publika nuotaikingą lie
tuvių pasirodymą sutiko itin 
šiltai, šešioms šokėjų poroms 
bei jų vadovei nepagailėjo plo
jimų. 

Dalyvauti šiame renginyje 

. .Draugas" nuolat sulaukia svetiu — iš arti. iš toli: lietuvių ir kitataučiu. 
\ i - i maloniai laukiami, priimami Taip plečiame ryšius, pažintis, 
sužinome, kas žmonėms patinka, kuo jie rūpinasi ir surandame 
..Draugui" draugu Neseniai vienas tokių malonių lankytojų redakcijoje 
buvo ir Latviu bendruomenes Čikagoje pirmininkas Ilmars Bergmanis 
nuotraukoje IIS su vyr redaktore D. BindokieneV 

J o n o K u p r i o nuotrauka 

lietuvių meninis kolektyvas 
buvo pakviestas A. Kėželienės 
iniciatyva. Daug mėtų rekla
mos srityje dirbusi moteris, 
išėjusi į pensiją, aktyviai įsi
traukė į visuomeninę veiklą ir 
jau 11 metų Čikagos Žmogiš
kųjų santykių komisijos pata
riamojoje taryboje imigrantų 
bei pabėgėlių reikalams ji ats
tovauja visų trijų Pabaltijo 
tautų imigrantams. Taip pat 
minėtame komitete savo ats
tovus turi išeiviai iš Indijos, 
Etiopijos, Indonezijos, Meksi
kos, Japonijos. Lenkijos ir kt. 
valstybių. 

„Sužinojusi, kad rengiama 
tokia meninė programa, reika
lavau, kad būtinai į ją įtrauk
tų ir lietuvių kolektyvą", — 
pasakojo A. Kėželienė. Kodėl 
pakvietė „Klumpę", kurios di
desnė dalis šokėjų yra nese
niai iš Lietuvos atvykę jau
nuoliai (taip pat ir vadovė), o 
ne kurį kitą tautinių šokių 
vienetą? A. Kėželienė papasa
kojo, kad, besiruošiant Čika
goje pažymėti Mindaugo 750-
ąsias karūnavimo metines, 
viename organizacinio komite
to susirinkime ji susipažino su 
viena „klumpiečių" — Asta 
Buračaite. Aktyvi, neseniai iš 
Lietuvos atvykusi, mergina 
atkreipė visų dėmesį į „Klum
pę" ir pabrėžė, kad šis viene
tas pasiruošęs koncertuoti ne 
tik lietuviškai publikai, bet 
gali „išeiti ir į platesnius van
denis", atstovauti lietuviams. 
Taip pačių „klumpiečių" bei A. 
Kėželienės iniciatyva, daugia-
kultūrė Čikagos publika mies
to centre grožėjosi lietuvišku 
„klumpakoju". Beje, „Klumpė" 
jau rengiasi kitam atsakin
gam pasirodymui: šokėjai kon
certuos lapkričio 22-24 d. Mil-
waukee, WI, vyksiančiame 
tradiciniame tarpkultūrinia-
me festivalyje „Holiday folk 
Fair International". 

Vaiva Ragauskaitė 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„MUZIKOS ŽINIOS" 
Lietuvos Muzikos akademi

jos docentė dr. Ramunė Kry-
žauskiene išsamiai pasakoja 
apie pianistę Juliją Rajauskai-
tę. kuri šiemet būtų šventusi 
80-ties metų jubiliejų. Gimusi 
Pittsburgo mieste, muzikalioje 
šeimoje, ji prieš II Pasaulinį 
karą baigė Kauno konservato
riją, profesoriaus V. Bace
vičiaus klasę ir liko dirbti kon
certmeistere. Karas ir oku
pacija ją išstūmė iš Lietuvos, 
ir po ilgų klajonių Europoje. 
1947 m., ji grįžo į JAV. Apsi
gyveno New Jersey. kur vystė 
savo - pianistes - pašaukimą. 
J. Raįauskaitė plačiai koncer
tavo ir lietuviams, ir ameri
kiečiams. Vienas įspūdin
giausių jos pasirodymų 1958 
m. įvyko garsioje Nevv Yorko 
Tovvn Hali koncertų salėje, 
kurį net keliomis recenzijomis 
puikiai įvertino ..The Nevv 
York Times" dienraščio muzi
kos komentatoriai. įvertinta 
jos virtuozinė technika ir in
terpretacija. Repertuare 
įvairių epochų ir stilių auto
riai. Koncertinę veiklą pia
niste derino su pedagogės dar
bu. Ji įkūrė privačią studiją. 
apie kurios populiarumą liudi
ja tai. kad vienu metu čia mo
kydavosi iki 30 mokinių. J. 
Rajauskaitės mokiniai yra 
laimėję prizines vietas pres
tižiniuose konkursuose. Ir 
kaip pianiste, ir kaip peda
goge ji buvo drąsi interpreta-
tore. Jos menines idėjas 
kūrybiškai tęsia ir dvi lietuvių 
kilmes pianistės - Jūrate Veb-
laitytė ir Frances Covalosky 
•Kavaliauskaitei, įnešdamos ir 
savo indelį į lietuvių pianizmo 
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istoriją. 
2002 m. Nr. 253 ..Muzikos 

žinių" numeryje pasakojama 
apie pianistę ir pedagogę Ni-
jolę-Bogutaitę-Dėdinienę. pri
statoma kun. Stasio Ylos poe
zija giesmėse. ..Kaip grįž
tančius namo paukščius par-
veski, Viešpatie, ir mus į žemę 
mūs tėvų". - skamba Juozo 
Strolios giesmė ..Parveski. 
Viešpatie". Jos žodžių auto
rius Paulius Jurkus pasakoja 
jos gimimo istoriją, o priede 
pateikiamos ir gaidos. Sukak
tuvininkai: kompozitorius ir 
dirigentas Jeronimas Kačins
kas, vargonininkas Jonas 
Žukas, pianistė-pedagogė Ga
lina Juodakytė-Leonienė. mu
zikas Antanas Skridulis ir kt. 
...Margučio" radijui - jau 70. 
Skirmante Miglinienė rašo 
apie Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro Žilevičiaus-
Kreiveno muzikologijos ar
chyvą. 

„Draugo" inform. 



Ale Kėieliene Čikagos Kultūros cen-
V'aivos Ragauskai tės s.-.;i.' :;iuku 

..Klumpė" šoka ..Klumpakojį" Chicago Cultural ' '• ater salėje. V. Ragauska i t ė s nuotr. 

PASVEIKINO MARIJĄ REMIENĘ 
Sekmadienį (2002.10.20.) 

buvo pasveikinta ir pagerbta 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė, kurią Lietuvos prez. 
Valdas Adamkus apdovanojo 
D. L. K Gedimino ordino Ri
terio kryžiumi. Pagerbimą su
ruošė Cicero sekmadieninių 
po pamaldų sueigų darbuoto
jai, Šv. Antano parapijos mo
kykloje. ' 

M. Remienė, buvusi Cicero 
gyventoja, tebepriklauso Šv. 
Antano parapijai ir Cicero LB 
apylinkei. Sueigai vadovavęs, 
dr. Petras Kisielius priminė 
M. Remienės nuopelnus išeivi
jai, iškėlė idealizmo reikšmę 
tautai ir kultūrai. Daugelis 
prisimena partizanų dainos 
vieneto iš Kauno ir tautinių 
šokių ansamblio „Klumpė" iš 
Suvalkų trikampio, pasirody
mus Cicero. Apdovanotoji, gy
vendama Cicero, turėjo daug 
gerų draugų, kurie ją užjautė 
gyvenimo kelyje. Bičiulės — 
Jonė Bobinienė, Ona Venclo
vienė, Eleonora Radvilienė ir 
kitos prisiminė, kaip praeityje 
kartu darbavosi, ir nuošir
džiais žodžiais tai pareiškė. 
Čia subrendo apdovanotosios 
pirmasis sumanymms, išei
nant j viešąji gyvenimą — 
madų parodos suruošimas, pa
dedant bičiulėms. BALFo Ci
cero skyriaus pirm. Bronė 
Motušienė pasidžiaugė, kad 
skyriuje turi šią garbingą na
rę, ir palinkėjo jai daug sėk
mės ateityje. 

Gėlių puokštės M. Remienei 
buvo įteiktos sueigos dalyvių, 
Cicero Lietuvių Bendruome
nės ir Kosto Dočkaus vardu. 
LB apyl. pirm. Mindaugas 
Baukus pasveikino M. Remie-
nę LB vardu ir pakvietė daly
vius sugiedoti „Ilgiausių me-
tų". 

M. Remienė, kultūrinių ren
ginių pradininkė, jautriais žo
džiais padėkojo ciceriškiams 
už jos darbų įvertinimą, juo
lab, kad kartais būdavo taip, 
kad ir vienai tekdavo viską at
likti. 

Marija Remienė. 
Sueigos šeimininkės daly

vius pavaišino gardžiais už
kandžiais ir lietuviško skonio 
tortais, kuriuos šiai neeilinei 
šventei iškepė O. Venclovienė 
ir Sigutė Žemaitienė. 

Gražu, kad vis labiau įsigali 
tradicija pagerbti asmenis už 
jų idealizmą, parodant, jog vi
suomenė jų darbus vertina ir 
brangina. 

V. Motušis 

V. Norkus (Naperville. IL> 
apdovanojo ..Draugą" 100 dol. 
auka. Esame labai dėkingi' 

Janina Druktenis, Oma
ha. XE. ..Draugui- padovano
jo 100 dol., kad galėtų toliau 
lankyti lietuvius ir dar ilgai 
gyvuoti. Jai tariame Ačiū: 

• Lietuvių fondui vajaus 
proga aukojo: po $200 Juozas 
ir Daila Liubinskai, PLB 
Švietimo komisija. Liudas ir 
Dalia Slėniai, dr. Daina Va-
riakojis. po $100 Saulius ir 
Lina Anužiai, dr. Mary B. 
Daugėla, dr. F. V. ir Vanda 
Kaunai. Nuoširdžiai dėkoja
me ir prašome siųsti aukas ir 
įsigyti bilietus lapkričio 9 d. 
LF šventei fondo raštinėje — 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 257-1616. 
Už 100 dol. auką galima gauti 
bilietą nemokamai. 

„Dainavos" ansamblio 
koncertas, įvykęs praėjusį 
sekmadienį Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. taip gerai 
pasisekė, kad publika netilpo 
nei į Lietuvių fondo salę. nei 
prie stalų pietums. Kas netu
rėjo progos pasiklausyti nuo-
?tabaus dainavieėių dainavi
mo, gali tai atlikti. įsigydami 
naujausią ansamblio kompak
tine plokštelę arba juostelę. 
Tuomet galėsite gražių lietu
viškų dainų klausytis ir klau
sytis: narni;. automobilyje, bet 
kuomet ir bet kur. Tiek 
plokštelė, tiek juostelė, pava
dinta „Kur giria žaliuoja", 
gaunama ..Draugo" knygynė
lyje. Paskubėkite užsisakyti, 
nes šie muzikiniai įrašai vi
suomet labai populiarūs ir 
greitai ..išnyksta". Tai taip 
pat nuostabi dovana artė
jančių švenčių proga. 

A^A Algirdo Rimo šeimai 
pageidaujant, Tautos fonde 
steigiamas Algio Rimo Švie
t imo fondas. Aukas prašo 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
National Foundation. Inc. Al
gio Rimo fondas. 361 High-
land Blvd.. Brooklyn. NY 
11207-1910. Tax exomot nr. 
51—0172223. 

A. Valis — Labokas, St. 
Petersburg. FL. atsiuntė mū
sų dienraščiui 100 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū! 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesiniu mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptauti
niuose ryšiuose. 

Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT — patikimiausias 
ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 


