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Siame 
numeryje: 
Pasižmonėjimo nauda 
sveikatai; Alzhaimerio 
ligos priežastis - vario 
perteklius; kas ta 
hormonų terapija -
vaistas a r nuodas? 

2 psl. 

Danutė Bindokienė 
apie gausius lietuvių 
renginius Čikagoje; 
Prisikėlimo bažnyčia -
ne vien atgautos 
nepriklausomybės 
simbolis. 

3 psl. 

Kun. Arvydas Liepa 
atsisveikino su Čikaga; 
mirė lietuvių draugas 
vysk. Kenneth Povish; 
mūsų darželiuose. 

4 psl. 

Su Birute Šimanskiene 
atsisveikinus. 

5 psl. 

Violeta Urmana žadėjo 
sugrįžti į Čikagą. 

6 psl. 

Lietuva ir Izraelis stiprins 
tarpusavio bendradarbiavimą 

Sportas 
* E u r o p o s čempionas 

L i e t u v o s v y r u krepš in io 
r inkt inės kapi tonas Saulius 
Štombergas ateinantį sezoną 
žais Rusijoje, Kazanės „Uniks" 
klube. Apie savo apsisprendimą 
29 metų 204 cm krašto puolė
jas , išrinktas į simbolinį Euro
pos čempionato penketuką, in
formavo pirmadienį. Su 
„Uniks' ' komanda, kurioje ant
rus metus žais dar vienas Euro
pos čempionas vidurio puolėjas 
Eurelijus Žukauskas, S. Štom
bergas pasirašys vienerių metų 
sutartį , pagal kurią turėtų už
dirbti apie 400.000 dolerių. S. 
Štombergu domėjosi ir Lietuvos 
krepšinio lygos komandos Kau
no „Žalgiris" ir Vilniaus „Lie
tuvos rytas", tačiau, pasak 
krepšininko, jis Rusijos koman
dą pasirinko dėl geresnių fi
nansinių sąlygų. 

* JAV NBA svetainėje 
in ternete pate ikus lankyto
j a m s k l a u s i m ą ..Kas gali 
mesti iššūkį JAV rinktinei 
2004 metų olimpiadoje?", 44 
proc. apklaustųjų teigia, jog tai 
galinti padaryti 2003 metų Eu
ropos čempionė Lietuvos ko
manda. 

* Kauno rajone, Kačer
ginėje , savaitgal į vykusias 
tarptaut ines motociklų žie
dinių lenktynių varžybas ap
temdė nelaimė — nesuvaldęs 
motociklo, žuvo Latvijos spor
t ininkas Peteris Nejlandas. 

Vi ln ius , rugsėjo 22 d. 
(Elta) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas tikisi, kad 
Izraelio Kneseto pirmininko 
Reuven Rivlin vizitas Lietuvoje 
taps svarbiu postūmiu parla
mentinių Lietuvos ir Izraelio 
ryšių plėtojimui, padės suakty
vinti dvišalį politinį dialogą. 

„Labai svarbu, kad mūsų 
valstybių ryšiai toliau plėtotųsi 
pozityvia linkme, nes Lietuvos 
ir Izraelio istorija yra glaudžiai 
susijusi, o Lietuvos žydai yra ir 
bus neatsiejama Lietuvos isto
rijos dalis", sakė A. Paulaus
kas, pirmadienį susitikęs su Iz
raelio parlamento vadovu. 

Gerėjančius Lietuvos ir Iz
raelio ryšius pabrėžė ir Izraelio 
Kneseto pirmininkas, sakyda
mas, kad aktyvėja vyriausybių, 
parlamentų ryšiai, tačiau svar
biausia, anot R. Rivlin, žmonių, 
lietuvių ir žydų bendruomenių 
ryšių plėtojimas. „Žmonės turi 
kalbėtis, atrasti naujus ryšius. 
Turiu daug vilties, kad bus at
verta nauja era Lietuvos ir Iz
raelio santykiuose, o dvi de-

Naujausios 
žinios 

i . 
* Lietuva sveikina Lat

viją i š la ikius „euroreferen-
d u m o egzaminą". 

* Šaukt inia i kariai ne
turi dalyvauti tarptautinėse 
karinėse operacijose, teigia li-
beralcentristai 

* Izraelio Kneseto pirmi
n inkas Seime ketina kalbėti ir 
apie lietuvių atsakomybe už žy
dų žudynes. 

* Maskvoje vykstančioje 
tarptaut inėje maisto produk
tų parodoje dalyvaus ir Lietu
vos įmonės. 

Izraelio Kneseto pirmininkas Reuven Rivlin 'kairėje) susitiko su Lietuvos 
Seimo pirmininku Artūru Paulausku. Algirdo Sabaliausko 'ELTA* 

mokratinės valstybės sugebės 
kartu žiūrėti į ateitį", sakė R. 
Rivlin. 

Izraelio Kneseto vadovas 
pabrėžė, kad jo vizito tikslas — 
plėtoti parlamentinius ryšius, 
prisimenant praeitį ir atsižvel
giant į tai projektuoti tolesnę 
ateitį. 

Seimo pirmininkas A. Pau

lauskas pažymėjo, kad Lietuva 
suvokia savo praradimus Holo-
kausto metais ir visada jaus są
žinės graužimą už tuos tautie
čius, dalyvavusius žydų tautos 
naikinime. J is priminė, kad, vos 
tik atgavusi nepriklausomybę, 
vienais pirmųjų teisės aktų Lie
tuva pasmerkė prieš žydus vyk
dytą genocidą. 

Li tvaka i rag ina 
v is iems buvusiems 
Lie tuvos piliečiams 

su te ik t i pil ietybę 
Vi ln ius , rugsėjo 22 d. 

(BNS) — Lietuvos aukščiausieji 
vadovai raginami suteikti teisę 
turėti dvigubą pilietybę ne tik į 
užsienį išvykusiems lietuvių 
kilmės asmenims, bet ir vi
siems buvusiems Lietuvos pi
liečiams. 

Tokį kreipimąsi priėmė pir
madienį Vilniuje posėdžiavu
sios tarptautinės konferencijos 
„Litvakai ir jų pasaulis" daly
viai. 

„Visi buvę Lietuvos pilie
čiai turi turėti teisę į antrąją 
pilietybę", teigė konferencijai 
pirmininkavęs buvęs Seimo 
narys. Kovo 11-osios akto sig
na ta ras Emanuelis Zingeris. 

Litvakais vadinami iš Lie
tuvos kilę žydai. 

Nuo šių metų gegužės įsi
galiojęs naujos redakcijos Pi
lietybės įstatymas leidžia į už
sienį, išvykusiems Lietuvos pi
liečiams įgyti antrąją pilietybę 
neprarandant pirmosios. 

Tokia įstatymo nuostata 
buvo pakeista atsižvelgiant į 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvoje daugėja išlaikytinių 
ir pensininkų 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Kas trečias Lietuvos 
gyventojas yra išlaikomas šei
mos, kas ketvirto pragyvenimo 
šaltinis — pensija, pranešė 
Statistikos departamentas. 

2001 metais atlikto gyven
tojų ir būstų surašymo duome
nimis, miesto ir kaimo gyvento
jų pagrindiniai pragyvenimo 
šaltiniai — darbo užmokestis, 
pensija arba kitų šeimos narių 
(ar) asmenų finansinė pagalba. 

Dauguma Lietuvos gyvento

jų — 2.832 mln. (81.3 proc.) — 
nurodė vieną, 515,300 (14.8 
proc.) — du pragyvenimo šal
tinius. Du pragyvenimo šalti
nius turėjo kas septintas gyven
tojas, o daugiausia jauni arba 
ką tik sulaukę pensijos amžiaus 
žmonės. Tris pragyvenimo šal
tinius nurodė tik 22,000 (0.6 
proc.) gyventojų — dažniausiai 
20-24 metų amžiaus. 

Beveik kas trečio miesto gy
ventojo pagrindinis pragyveni
mo šaltinis Nukelta i 5 psl. 

V e r s l i n i n k a i 
r a g i n a m i i n v e s t u o t i 

Kin i jo je 
Viln ius , rugsėjo 22 d. 

(BNS) — Po daugiau kaip sa
vaitę Kinijoje trukusio vizito į 
Lietuvą grįžęs Seimo pirmi
n inkas Artūras Pau lauskas 
ragina Lietuvos verslininkus 
apsvarstyti galimybę kelti į šią 
valstybę savo veiklą. 

„Ekonominis bendradar
biavimas su Kinija yra labai 
svarbus. Mūsų verslininkams 
reikėtų pamąstyti apie savo 
veiklos vykdymą ten", pirma
dienį Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė A. Paulaus
kas. 

„Man atrodo, jog lietuviai 
savo kapitalą greitai perkels į 
Kiniją", antrino jam su delega
cija Kinijoje viešėjęs opozicinės 
Liberalų ir centro frakcijos na
rys Kęstutis Glaveckas. 

Kinijos ekonominės pažan
gos įspūdžio Lietuvos parla
mentarams neužgožė demokra
tijos trūkumas. 

„Akivaizdu, kad šalyje do
minuoja viena partija, jog nėra 
daug pliuralizmo politinėje sis
temoje, tačiau kai pradedi gre
t int i ekonomines reformas ir 
politinį stabilumą, tai galima 
įžiūrėti, kad tokio pasipriešini
mo nebuvimas galbūt ir leidžia 
j iems stabiliau planuoti savo 
ateitį", sakė Seimo pirminin
kas. 

Nukelta į 5 psl. 
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Vyriausybė kaltinama nelogiška 
nuostata dėl energet ikos 

Viln ius , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Valstiečių ir naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
frakcijos Seime seniūnė, buvusi 
premjerė Kazimiera Prunskie
nė kaltina vyriausybę proteguo
j an t šilumines e lektr ines ir 
skeptiškai vert inant galimybes 
Lietuvai ateityje būti branduo
line valstybe ir gaminti pigią 
elektros energiją. 

Pasak K. Prunskienės, vy
riausybė ir jos vadovas Algirdas 
Brazauskas per mažai sten
giasi, kad valstybės vartotoją 
pasiektų pigesnė elektros ener
gija ir Lietuva galėtų ją ekspor
tuoti į Europos rinką. 

„Interesas čia yra aiškus — 
išvengti konkurencingos atomi
nės energetikos Lietuvoje sie

kiant užtikrinti didesnę šilumi
nių elektrinių apkrovą, garan
tuoti d idesnę dujų apyvar tą , 
gausesnius šiluminių elektrinių 
pelnus ir padaryti prasmingą 
šiluminių elektrinių privatiza
vimą", pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sakė K. Prunskienė. 

Pasak jos, tokiais veiksmais 
vyriausybė ignoruoja Naciona
linės energet ikos s t ra tegi ją . 
„Joje nurodoma, kad elektros 
energetikos sek tor iaus p lė t ra 
pagrįsta saugios branduolinės 
energetikos n e n u t r ū k s t a m u m u , 
per imamumu ir plėtote. S t ra te
gijoje ta ip pat akcentuojama, 
kad s iekdama ateityje išlikti 
branduolinės energetikos vals
tybe, Lietuva Nuke l ta į 5 ps l . 

Europoje įs i tvir t inę Lietuvos grybų 
pardavėja i žengia i r į JAV r inką 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Lietuvos grybų par
davėjai vis drąsiau žengia ir į 
JAV rinką — grybai gabenami į 
JAV ir Kanadą, pirmadienį rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

Logistikos bendrovė „Milit-
zer & Munch Fortransas" iki 
rugsėjo pradžios teigia į JAV ir 
Kanadą nuskraidinusi apie 15 
tonų grybų, daugiausia voverai
čių. 

Tačiau į JAV bei Kanadą 
eksportuojamų grybų kiekis yra 
gerokai mažesnis nei parduo

damų Europos valstybėse. Dau
giausia šviežių grybų iš Lietu
vos eksportuojama į Vokietiją, 
Prancūziją. Nyderlandus, Ita
liją bei Austriją. 

Per septynis šių metų mė
nesius iš Lietuvos iš viso buvo 
išvežta 525 tonos voveraičių, 
kurių vienas kilogramas įver
tintas vidutiniškai 20.5 lito. Per 
tą patį laikotarpį į Lietuvą im
portuotos 433 tonos voveraičių, 
kurių kilogramas kainuoja 12.2 
lito. Daugiausia jų į Lietuvą 
įvežta iš Rusijos — 395.5 tonos. 

Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Pilaitės bendruomenės atstovai sostinės 
Savivaldybės aikštėje pirmadienį surengė piketą, kuriame reiškė protestą 
prieš miesto žaliųjų plotų naikinimą. J piketą susirinko apie dvi dešimtis 
protestuotojų, kai kurie — su mažamečiais vaikais. Piketuotojai reiškė pa
sipiktinimą tuo. kad Savivaldybė neatsisako planų iškirsti Pilaitės mišką 
ir ten įrengti golfo laukus, nors. apklausų duomenimis, tokiam projektui 
pritaria tik 4 proc. Pilaitės gyventojų (92 proc. gyventojų pasisako už 
miško parką). Anot piketuotojų, grėsmė yra iškilusi ir Viršuliškių gyven
tojų sveikatai. Mat Savivaldybė planuoja iškirsti keliolika hektarų natū
ralaus miško masyvo prie Narbuto gatves ir Laisvės prospekto kryžkelės. 
Nuo to padidėtų Tujų gatvės gyventojų girdimas triukšmas ir oro tarša. 
Piketuotojai Savivaldybei nunešė peticiją, kurioje reikalaujama Pilaites 
bei Viršuliškių miškus paskelbti miško parko teritorijomis. 

Tomo Bauro I ELTA) nuotr. 

Tėvynės sąjunga steigia 
krikščionių demokratų frakciją 

Vi ln ius , rugsėjo 22 d. 
(Elta) — Nepaisant Lietuvos 
krikščionių demokratų vadovų 
nepasi tenkinimo, šeštadienį 
vyksiančioje konferencijoje Tė
vynės sąjunga ket ina įkurt i 
Krikščioniškųjų demokratų 
frakciją. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Tėvynės sąjungos pir
mininkas, Seimo narys Andrius 
Kubilius sakė, kad tai yra Andrius Kubilius 
„nuoseklaus žygio s t ipr inant „ T .. . . . . 
' ., . . . , . . . . pas . Jo nuomone, šios idėjos 
krikščioniškąsias įdėias eta- . ,- « - ^ , .- • 

turės vyrauti Lietuvos dešinia
jame politiniame sparne. 

Pasak A. Kubiliaus, frakci
jos steigimas yra svarbus da
lykas, nepaisant to, kad Lietu
vos krikščionių demokratų va
dovai „ganėtinai suirzę žiūri į 
tai". Tėvynės sąjungos pirmi
ninko nuomone, idėjos ir verty
bės negali būti monopolizuotos. 

Rugsėjo 16 d. Lietuvos 
krikščionių demokra tų pir
mininkas. Seimo narys Kazys 
Bobelis sakė esąs labai nusivy
lęs ir sukrės tas konservatorių 
partijos, kuri, anot jo, siekia 
suskaldyti krikščionis demok
ra tus — vieną iš žinomiausių 
tradicinių istorinių part i jų, 
elgesio. 

K Bobelis yra pasipiktinęs 
tuo, kad Tėvynės sąjunga sie
kia prie savo partijos įkurti 
Lietuvos krikščionių demok
ratų frakciją. 

Jo nuomone, toks elgesys 
liudija apie politinės kultūros ir 
etikos stoką, nepagarbą kitai 
politinei ideologinei partijai. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis A^P, Reuters. AP, tfflerf3x 3TAR-TASS. BNS 

Jtmų agentGrų praneSimafs) 

EUROPA 
Briusel is . Nyderlandų už

sienio reikalų ministras Jaap 
de Hoop Scheffer pirmadienį 
buvo išrinktas naujuoju NATO 
generaliniu sekretoriumi. J. de 
Hoop Scheffer dabartinį NATO 
vadovą George Robertson šia
me poste pakeis po trijų mėne
sių. 

Varšuva. Penki lenkų ka
reiviai dėl girtavimo buvo iš
siųsti iš Irako, sakė šioje vals
tybėje dislokuotos lenkų vado
vaujamos tarptautines divizijos 
atstovas spaudai Andrzej Wiat-
rowski. Lenkijos Gynybos mi
nisterija pranešė, kad Irake 
taikdariams griežtai uždrausta 
vartoti alkoholį ir tarnybos, ir 
laisvalaikio metu, nes jie priva
lo būti pasirengę veikti bet ku
riuo paros metu Be to, alkoho
lis per didžiulius karščius daro 
didesnį neigiamą poveikį žmo
gaus organizmui. Tačiau prie 

kariškių bazių įsikūrusios alko
holinių gėrimų parduotuvės 
klesti, nors musulmonams svai
galai neparduodami. 

Į J A V Į 
Vašingtonas . JAV prezi

dentas George W. Bush sekma
dienį nurodė pasakysiąs Jung
tinėms Tautoms (JT), kad pa
dare teisingą sprendimą dėl 
Irako karo, nors jam ir nepavy
ko užsitikrinti JT Saugumo 
Tarybos paramos šiam konflik
tui. G. W. Bush, kuris antradie
nį turi kreiptis j JT Generalinę 
Asamblėją, sakė nemanąs, jog 
labai svarbu suteikti J T didesnį 
politinį vaidmenį Irake, kad bu
tų galima užsitikrinti naują re
zoliuciją, kuri paremtų tarp
tautines okupacines pajėgas. 
Tačiau prezidentas pridūrė, 
kad JT butų naudinga padėti 
parašyti Irako Konstituciją ir 
prižiūrėti rinkimus. 

New York. Galimo demok

ratų kandidato į JAV preziden
to postą, atsargos generolo 
Wesley Clark tvirtinimu, kai jis 
sužinojo, jog JAV veiksmų prieš 
Iraką planas yra dalis kampa
nijos, apimančios kelias valsty
bes, jis nusprendė, kad rengti 
tokią plačią 5 metų operaciją 
yra klaida. „Kodėl nesutelkti 
tarptautinės paramos prieš 'ai 
Qaeda\ — klausia W. Clark 
knygoje „Pergalė šiuolaikiniuo
se karuose: Irakas, terorizmas 
ir Amerikos imperija" (VV'inning 
Modern Wars: Iraq, Terrorism 
and the American Empire). — 
Jei eiles tvarka sudėliosime di
džiausią grėsmę mums kelian
čias valstybes, sąrašo viršuje 
atsidurs Iranas, tęsiantis che
minio ir biologinio ginklo prog
ramas, neslepiantis branduo
linių ketinimų bei remiantis 
organizuotą pasaulinį teroriz
mą". 

New York. Nobelio taikos 
premijos laureatas ir Tibeto bu
distų dvasinis vadovas Dalai 
Lama sekmadienį tūkstančius 
Nevv York'o gyventojų ragino 
puoselėti užuojautą ir priešin
tis smurtui pasaulyje, kuriame. 

pasak jo, karas jau „atgyveno". 
N e w York. Sekmadienį 

turtingiausias pasaulio žmogus 
„Microsoft" įkūrėjas Bill Gatės 
kovai su maliarija skyrė 168 
mln. dolerių ir paragino pasaulį 
suaktyvinti kovą su šia liga, 
kuri kasmet nusineša daugiau 
nei milijono žmonių gyvybes, 
daugiausia aukų pasiglemžda-
ma Afrikoje. 

Miami. FL. JAV Federali
nis tyrimų biuras (FBI) sulaikė 
Guantanamo stovykloje dirbusį 
Amerikos karininką, kuris kaip 
kapelionas atliko dvasinį darbą 
su musulmonų kaliniais, įtaria
mais ryšiais su „ai Qaeda" tin
klu. Kapitonui James Yee kal
tinimai nepareikšti, bet jis įta
r iamas šnipinėjimu ir pagalba 
priešui, taip pat maišto kursty
mu ir įsakymų nevykdymu. 
FBI agentai konfiskavo J. Yee 
s lap tus dokumentus, jį teis 
karo tribunolas. Dvasininkui 
gresia kalėjimas iki gyvos gal
vos, pažymi ..The Vv'ashington 
Times". 

ARTIMIEJI RYTAI 
Jeruzalė . Izraelio kariuo

menėje daugėja Čečėnijos kam
panijos snaiperių veteranų, 
pranešė Izraelio la ikrašt is 
„Ha'aretz". Izraelio vadovybė 
labai patenkinta Rusijos vete
ranais, nes „daugelis imigran
tų kur kas geriau apmokyti, ne
gu Izraelio snaiperiai. Izraelio 
kariuomenėje snaiperiai spe
cialų kursą išeina per penkias 
savaites, o Rusijoje snaiperiai 
rengiami ištisus metus", pažy
mi laikraštis. Šauliai suburti į 
vadinamąją imigracinę briga
dą. „Šios brigados snaiperiai 
savo noru atėjo tarnaut i į Iz
raelio kariuomenę, kad galėtų 
pritaikyti įgūdžius, įgytus per 
kovos veiksmus Čečėnijoje", ra
šoma laikraštyje. Ypač pabrė
žiama, kad Čečėnijos karo vete
ranai kantresni už savo kolegas 
izraeliečius, o kantrybė — vie
na svarbiausių šios profesijos 
žmonių savybių. 378 buvę so
vietiniai karininkai išreiškė no
rą padėti Izraelio kariuomenei 
iš.siaiškinti su palestiniečiais ir 
..padaryti galą intifadai", rašo 
..Ha'aretz". Apie 80 proc. jų yra 
maždaug 40 metų amžiaus Šie 
savanoriai — snaiperiai, kino

logai, medikai, specialiosios pa
skirties pajėgų kariai ir desan
tininkai vadinami „Gdud Alia" 
— imigrantų batalionu. 

Ramala , V a k a r ų Kran
tas. Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat išreiškė savo įsi
pareigojimą per derybas su va
dinamojo valstybių tarpininkių 
Ketverto pas iunt in ia i s siekti 
visiško ugnies nutraukimo, pir
madienį pranešė palestiniečių 
pareigūnai. Aukšto rango pa
lestiniečių derybininkas Saeb 
Erekat sake, kad prezidentas 
sekmadienį paminėjo ir sąly
gas, t a r p j ų — tarptaut in ių ste
bėtojų atsiuntimą taikos „kelio 
gairių" plano įgyvendinimui pa
skat int i Ketver te vyrauja 
Amerika, kuri yra nu t raukus i 
ryšius su Y. Arafat ir kalt ina jį 
smurto prieš izraeliečius kurs
tymu Pasak S. Erekat, Y. Ara
fat kitoms Ketverto narėms — 
Europos Sąjungai. Jung t inėms 
Tautoms ir Rusijai — įteikė 
laišką, kur iame „pakartojo sa
vo visišką Įsipareigojimą įgy
vendinti kelio gairių' (planą) ir 
(įvesti) įstatymo valdžią pales
tiniečių teritorijose" 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PASIZMONEJIMO NAUDA 
SVEIKATAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Bet kuris, sveikata besi- negu visuomeniškieji. 

rūpinantis, žmogus šiandien 
jau žino sveiko maisto, regu
liaraus darbo — mankštos ir 
pakankamo poilsio išsimie
gam naudą. Visgi daugelis 
tokių asmenų greičiausiai 
nenumato dar vieno iš esmės 
svarbaus geros sveikatos įsi
gijimui ir užlaikymui dalyko 
svarbos: nuoširdaus pasi-
žmonėjimo — visuomeninio 
bendravimo, lietuviškos tal
kos, vieno kitam pagalbos. 

Su žmonėmis bendravimas 
retina susirgimus 

Atlikti tyrimai nurodo, 
kad visuomeninė paspirtis 
gali talkinti apsaugant nuo 
ligų ir greitinti nuo jų pa
sitaisymą. Dar to negana. Ty
rimai parodė, kad su kitais ar
timai bendraują asmenys ma
žiau vargsta nuo įtampos ir 
yra geriau nusiteikę už tuos, 
kurie vien savyje užsidarę 
gyvena. O abu šie dalykai — 
mažesnė įtampa ir šviesesnis 
žvilgsnis į gyvenimą — rišasi 
su geresne sveikata. Iš čia 
ryškėja nauda lietuviško pa-
sižmonėjimo, mūsų bendrų 
maldų kaimuose per gegu-
žines-birželines ir Kryžiaus 
kelius. 

Gydytojas Dean Ornish 
savo naujoje knygoje „Meilė ir 
išlikimas" tvirtina, kad, kai 
žmogus jaučiasi esąs myli
mas, aprūpintas, globojamas, 
širdingai priimamas ir talki
namas", jis esti laimingesnis ir 
sveikesnis. Toks žmogus re
čiau serga, o susirgęs, grei
čiau sveiksta. 

Ankstyva mirtis dažniau 
lankosi pas užsidarėlius 

Taip pat tyrimai susekė, kad 
asmuo, neturintis artimų, jį 
mylinčių draugų ir gimi
naičių, tris ar penkis kartus 
dažniau miršta pirm laiko; 
pavyzdžiui, neturintys artimų 
ryšių su savo tėvais asmenys 
dažniau suserga vėžiu. 

Prieš 50 metų vienas tyri
mas buvo atliktas Johns 
Hopkins medicinos mokyklo
je, kur sveiki studentai buvo 
paraginti atsakyti apie savo 
artumą su vaikais, tėvais. Po 
50 metų pasirodė kadaise 
atsakiusieji, jog neturi jokio 
artumo su savo tėvais, sirgo 
vėžiu. 

Visuomeninis bendravimas 
lengvina širdies darbą 
James Blumenthal su 

talkininkais Duke universi
tete tyrė visuomeninio bend
ravimo paspirtį 214 „tipo A" 
žmonėms. Jiems buvo atliktos 
diagnostinės širdies arterijų 
nuotraukos (angiography). 
Buvo pastebėta, kad mažai 
visuomeniniai bendraujan
čiųjų širdies arterijos buvo 
gausiau priskretusios negu 
visuomeniškųjų. 

Redford VVilliams su bend
radarbiais atliko antrą Duke 
universiteto tyrimą. Šį kartą 
jie tyrė 1,400 vyrų ir moterų; 
buvo padarytos širdies arteri
jų nuotraukos ir susekta, kad 
viena jų arterija stipriai už
kimšta, o laike penkerių metų 
nevedusieji mirė triskart daž
niau negu vedusieji. 

Visuomeniškieji rečiau 
vargsta nuo uždegimo 
Sheldon Cohen su bend

radarbiais tyrė 276 sveikus, 
tyrimui pasidavusiuosius, sa
vanorius. Jiems į nosį buvo 
įlašinta slogų virusai ir štai 
kas gavosi. Mažai ar retai vi
suomeniniai bendraują susir
go sloga keturiskart dažniau 

Štai kas talkina 
visuomeniškam žmogui 
Išaiškinama, kad visuo

meniškas bendravimas, kaip 
lietuviškos pamaldos, kultū
riniai renginiai bei proginiai 
pobūviai — pažmoniai, saky
kim, „Seklyčioje" Čikagoje, 
mylintieji skatina mus užlai
kyti sveikus įpročius. Mus 
prižiūrintieji teikia mums 
apsaugos ir atsitaisymo žinias 
nuo įvairių ligų. Draugai ir 
giminės sunkiais laikotar
piais palaiko ir skatina mus 
teigiamai jaust is . Pagaliau 
mintis ir kūnas gali veikti dar 
nežinomu būdu, pagerinant 
sveikatą visuomeniškiems as
menims. 

Pažmonių žmonės — vi
suomeniškų kultūrinių pobū
vių lankytojai, gali keliariopai 
pagerinti sveikatą. Todėl visų 
pirma kiekvienas ir kiekviena 
iš mūsų sunormalėkime ir 
sveikiau bendraukime su vi
sais bei visomis. Sunorma-
lėjimas įgalins mus dorai gy
venant, nekenkti sau, kitam 
ir aplinkai. Tada savo viduje 
jausime taiką, džiaugsmą ir 
gerumą. Už tai dirbkime atsi
radimui normalių draugų ir šei
mų mūsų aplinkoje, veikime, 
idant mumyse ir kituose pa
gausėtų pasigailėjimo ir ap
saugos nuotaikos. Išmokimas 
veiklos, kuri didins artimumą 
irgi yra svarbus. 

Artumas vienas kitam ar 
su kitais yra svarbiausias 
daugeliui žmonių; patenkin
tas bendravimas yra paslaptis 
ilgo ir sveiko gyvenimo, kas 
yra gyvybiniai svarbu mums 
ne tik čia, bet ir ten, tėvynėje. 

Tos krikščioniškos Kūčios, 
tos tokios Kalėdos, tie lina-
miniai, tos šienapjūtės, rugia
pjūtės, tie bulviakasiai, atlai
dai, tos tvarkingos vakaruš
kos, gegužinės ir dar kitokie 
lietuvių kultūringi suėjimai 
yra veikliausi vaistai nuo visų 
negalių. Tik išmintingai, be 
svaigalų, rūkalų ir peštynių 
naudokimės jais, laiku juos 
užbaigdami — iki aušros ne
trepsėdami, nes neįpratusi 
širdis gali nesulaukti aušros. 

Paskaityti: Prof. Thomas 
G. Plante, Ph.D. „Health 
Benefits of Relationships 
Health line", October, 1998. 
vol. 17, No. 10. 

NAUJAS KAULŲ 
GYDYMO BUDAS 

Carniegie Mellon univer
siteto mokslininkas Jeffrey 
Hollinger su kolegomis per 
artimiausius ketverius metus 
iš JAV Valstybinių sveikatos 
institutų fondo gaus 1.12 
mln. JAV dolerių. Šie pini
gai skirti naujų kaulų atsta
tymo būdų paieškai. Kaulai 
dažnai vadinami organizmo 
plienu ir gelžbetoniu, nes jie 
palaiko kūno formą lygiai 
taip, kaip plieninės konstruk
cijos laiko pastatą. Tačiau, 
žmogaus plieninės konstruk
cijos neretai lūžta, be to, sen
stant kaulai turi polinkį silp
nėti. 

Norėdami sukurti saugią 
veiksmingą terapiją, galinčią 
grąžinti kaulams formą ir pa
tvarumą, J. Hollinger vado
vaujama mokslininkų grupė 
sukūrė naują kaulų auginimo 
būdą, įterpiant į kūną geną, 
skatinantį kaulo augimą. 

Mokslininkas pasakojo, 
kad NTF genas į organizmą 
sušvirkščiamas kartu su sin
tetiniu, vandens " pagrindu 
sukurtu „geliu", pagamintu iš 
hialuroninės rūgšties polime
ro. Šis mišinys nėra imunoge-
ninis, todėl imuninė sistema 
jo negali atmesti. 

Pirmieji neklinikiniai 
bandymai buvo atliekami su 
žandikauliais. Pasak JAV 
transporto ministerijos parei
gūnų, dešimtadalyje kelių 
eismo įvykių nukenčia žan
dikauliai ir plokštieji veido 
kaulai, todėl J. Hollinger vi
sų pirma atkreipė dėmesį į šių 
kaulų atstatymo galimybes. 

Chirurgų galimybės nuo
lat didėja, todėl paskutiniu 
metu, užuot sutrupintų veido 
kaulų, buvo transplantuojami 
kiti to paties paciento arba gy
vūnų kaulai. Bet žmogaus 
organizmo imuninė sistema 
turi polinkį atmesti visa tai, 
kas nėra sava. J. Hollinger 
sintetinis gydymo būdas 
pašalins transplanto atmeti
mo tikimybę. 

Be veido kaulų atstatymo 
J. Hollinger grupė planuoja 
panaudoti naują kaulų rege-
neravimo metodą gydant 
osteoporozinius lūžius stubu
ro, dubens kaulus ir netgi 
šlaunikaulį. 

J. Hollinger pasakojo, kad 
po kraujo kaulai yra dažniau
siai keičiamas ar persodina
mas audinys. Dabartiniai 
kaulų persodinimo metodai 
yra labai toli nuo tobulybės, 
todėl jo mokslininkų grupė 
tikisi pateikti chirurgams 
daug geresnių gydymo būdų. 
O jų sukurtas „gelis" yra tik 
vienas iš pavyzdžių. 

(Ii įvairių Šaltinių) 

Gera pasižmonėti , ypač sus i t ikus seniai ma ty tus pažįs tamus. Prie Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios (iš kairės): čikagiet is Pe t r a s Pe t ru t i s ir 
detroit iškis Jonas Urbonas . E . Šulaičio nuotrauka. 

ALZHAIMERIO LIGOS PRIEŽASTIS — 
VARIO PERTEKLIUS? 

Varis gali paskatinti bal
tymų sankaupų susidarymą 
smegenyse. Šios sankaupos 
— tradicinis Alzhaimerio ligos 
požymis. JAV mokslininkai 
ryšį tarp Alzhaimerio ligos ir 
vario pastebėjo at l ikdami 
bandymus su tr iušiais. Tie 
triušiai, kurie gėrė distiliuotą.* 
vandenį, buvo sveikesni nei 
triušiai, gėrę vandenį iš čiau
po. Triušių smegenyse dėl 
vario ir cholesteroliu turtingo 
maisto dietos susidarė ne
yrantys baltiminiai dariniai, 
kurie yra pagrindinis degene-
ratyvinės ligos požymis. 

Tyrimo vadovų tvirtinimu, 
kuomet į distiliuotą vandenį 
buvo pridėta vario mikroele
mentų, triušiams baltyminiai 
dariniai smegenys susidarinė-
jo dar sparčiau. Taip pat van
denį su vario priedais gėrę triu
šiai prasčiau atliko atminties 
pratimus. 

Tyrimo autoriai mano iš
tyrę dvi baltyminių darinių 
susidarymo fazes. Pirmosios 
metu nuo cholesterolio orga
nizme gerokai padaugėja Alz
haimerio baltymų. Antrosios 
fazės metu varis trukdo beta 

— amiloidų parėjimui iš 
smegenų į kraują. Šie beta — 
amiloidai — tai baltyminių 
sankaupų pagrindas. 

Įdomu tai, kad triušių 
smegenyse susidariusios bal
tyminės sankaupos buvo pa
siskirsčiusios regionais —vi
sai kaip Alzhaimerio ligos at
veju. 

Eksperimento metu triu
šiai buvo maitinami choleste
rolio prisotintu maistu. Vie
nos grupės triušiai gėrė van
denį, kuriame buvo įmaišyta 
0,00000012 dalių vario — 
pagal JAV standartus tai tik 
dešimtadalis maksimalaus 
vario kiekio, galintis būti ge
r iamame vandenyje. Trijų 
ketvirčių tokį vandenį gėrusių 
triušių smegenyse jau po de
šimties savaičių susidarė se
natviniai baltymų dariniai. 
Atliekant atminties pratimus 
paaiškėjo, kad triušių at
mintis sumažėjo 80 procentų. 

Senatvinių darinių neras
ta triušių, gėrusių distiliuotą 
vandenį, smegenyse, o triušių, 
gėrusių vandenį iš čiaupo, 
smegenyse senatviniai dari
niai buvo reti. (H spaudos) 

ŽALINGAS POTRAUKIS 

Dail Magdalena Stankūnienė (kairėje) ir JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos pirm. AuSrelė Sakalaitė Santaros-Šviesos savaitgalio metu Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 

Vienas vaistas nuo Par-
kinsono ligos galbūt turi ne
tikėtą šalutinį poveikį — su
kelia pacientams nenugalimą 
norą žaisti azart inius 
žaidimus. 

Tarp ,,Mirapex" vaistą 
gėrusių pacientų neįprastai 
daug žmonių prasilošė ir įlin
do į skolas, nors ir neatsitiko 
vartojusiems kitus vaistus, šį 
mėnesį paskelbė Phoenbc, AZ, 
esančio Muhamed Ali vardo 
Parkinsono ligos tyrimų cent
ro darbuotojai. 

Gydytojas Mark Stacy 
kartu su kolegomis metus lai
ko stebėjo per 1,800 Parkin
sono pacientų. Iš 529 pacien
tų vartojusių „Pfizer" pada
linio „Pharmacia and Co." 
parduodamą vaistą „Mira-
pex" (pramipexole), aštuo
niems išsivystė rimta priklau
somybė azart iniams loši
mams, paskelbė M. Stacy ir 
jo kolegos. 

„Septyniems vyrams ir 
dviem moterims nusta ty tas 
stiprus ir finansinius sunku
mus įtraukti galintis po
traukis lošimams, o du pacien
tai prasilošė daugiau kaip už 
60,000 dolerių,— jie rašo žur
nale „Neurology" išspausdin-
tame straipsnyje. — Jok;.J 
k i t a f r r a p : - . i T :r--k< k : f n s 
t r y d v m u r e ž i m a s n e s u k ė l ė 

liguisto ar perdėto potraukio 
lošimams simptomų". 

Kaip tvirtina JAV moksli
ninkai, pavojus, kad Parkin
sono liga sergantis pacientas 
labai susidomės azartiniais 
žaidimais yra gana mažas, 
tačiau gydytojai vis tiek tu
rėtų informuoti ligonius apie 
šią galimybę, pirmiausia tada. 
jei jie vartoja dideles dofamino 
agonisto dozes, o anksčiau 
kentėjo nuo depresijos ar neri
mo priepuolių. Dofamino ago-
nistas ,,Mirapex" padidina 
smegenų ląstelių gebėjimą 
įsisavinti dopaminą. 

Parkinsono liga suserga
ma, kai miršta dopaminą 
gaminančios smegenų ląste
lės. Dopaminas yra svarbi 
žmogaus judėjimą sąlygojanti 
cheminė medžiaga. Kol kas 
nėra vaistų nuo Parkinsono 
ligos, nors kai kurie laikinai 
sušvelnina jos simptomus. 
Tiesa, vartojant ilgą laiką, 
vaistai sukelia stiprų šalutinį 
poveikį, kuris kartais yra 
žalingesnis už pačią ligą. 

Tyrime dalyvavę pacientai 
anksčiau niekada nesidomėjo 
azartiniais lošimais. Pakeitus 
vaistus, jiems aistra lošimams 
d i n g o . M o k s l i n i n k a i n o a l s k ' e i -
rin. kaip vaistai sukelia liguis-
f a d o n v ' r n a s ! .T7ar' ;n :a ; s losi 
m ai s (Elta) 
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HORMONŲ TERAPIJA: VAlfeTAS AR 
NUODAS? 

Du medicininiai tyrimai 
pateikė demaskuojančių įro
dymų, kad moteriškų hor
monų naudojimas vyresnių 
moterų sveikatai daugiau ža
lingas nei naudingas. Tyri
mais nustatyta, kad gydymas 
hormonais neapsaugo nuo šir
dies ligų, kaip anksčiau manė 
gydytojai. Vienas tyrimų taip 
pat nustatė, kad, naudo
jančioms hormonus, moterims 
rizika patirti širdies smūgį net 
padidėja. 

Abu tyrimai pasirodė Nau
josios Anglijos medicinos žur
nale (New England Journal of 
Medicine). Šis žurnalas šiemet 
kiek anksčiau jau buvo iš
spausdinęs dalį tyrimo, kur 
nurodoma, kad, gydant estro
genais ir progestinu vyresnes 
moteris, rizika didesnė nei 
teikiama nauda. 

Pastarajame žurnale, 
Joanna Manson vadovaujama, 
medikų grupė iš Bostono ligo
ninės paskelbė, kad jau pir
mus metus naudojant estro
geną ir progestiną, rizika 
patirti širdies smūgį padidėja 
81 procentu. 

Šie atradimai reiškia, kad 
moterys turi nustoti vartoti 
hormonus, o tos, kurioms me
nopauzė artėja, net ir ne
pradėti, sako tyrėjai. 

Nors papildomai vartojami 
hormonai sumažina šlauni-
kaulio lūžimo ir žarnyno vėžio 
galimybe, tikimybė patirti in
sultą išauga 41 procentu, 
širdies smūgį — 29 procentais, 
krūtų veži — 26 proc. 

S i s gvdvrr.a = gaii hū t i nau 
do iamas t ik menopauzės 

simptomams palengvinti, sako 
tyrėjai. 

Tyrimas, kuriame dalyva
vo 16,608 moterys, buvo 
nutrauktas anksčiau iš anksto 
numatyto termino, kai tik 
paaiškėjo hormonų žala. 

Antrasis tyrimas, vado
vaujamas Howard Hodis iš 
Pietų Kalifornijos universiteto 
Los Angeles, nustatė, jog 150 
moterų, gaunančių hormonų 
papildus, ir 76 moterų, gavu
sių placebo, arterijos užsi
kimšdavo vienodai greitai. 

Ilgą laiką tradicinė medi
cinos išmintis tvirtino, kad 
papildomai vartojami estroge
nai, kai po menopauzės jų 
sumažėja, saugo nuo širdies 
ligų. Buvo manoma, kad jie 
mažina „blogojo" ir didina 
„gerojo" cholesterolio kiekius. 

„Todėl buvo šventai tikima 
gydymo hormonais nauda, o 
tyrimų niekas nedarė" sakė 
David Herrington ir Timothy 
Howard iš Wake Forest uni
versiteto medicinos mokyklos 
Winston-Salem (Šiaurės Ka
rolina). 

Net kai 1998 metais, pra
dėjus vykdyti tyrimus, nus
tatyta, kad papildomi hormo
nai nenaudingi, tikėjimas jais 
buvo taip giliai įsišaknijęs, 
kad tyrimo rezultatai buvo 
smarkiai sukritikuoti ir at
mesti, rašė D. Herrington ir T. 
Howard žurnale. Jie sakė, kad 
šis atvejis parodo, jog bandy
mai su gyvūnais ir tyrimai 
stebint, negali pakeisti tyri
mų, kur naudojami placebo 
vaistai ir įtraukiamas didelis 
žmonių s k a i č i u s 'Elta) 
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NE VIEN ATGAUTOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SIMBOLIS 
Naujos iniciatyvos iš sąstingio išjudinti šventovės 

atstatymo darbus 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Prisikėlimo šventovės Kau
ne paramos fondo direkto
rium neseniai paskirtas gydy
tojas Kęstutis Stankaras, 
Krikščioniškųjų gimdymo na
mų vadovas. Šviesaus atmini
mo kardinolas V. Sladkevičius 
1994 m. palaimino medikų 
iniciatyvą atsisakyti abortų, 
bendrauti su Kauno arki
vyskupijos Šeimos centru ir 
pasiūlė pasivadinti įstaigą 
Krikščioniškaisiais gimdymo 
namais. Palaikyti, puoselėti ir 
saugoti gyvybę — esminis 
Krikščioniškųjų gimdymo 
namų bruožas. 

Prisikėlimo šventovės pa
ramos fondo direktoriaus Kęs
tučio Stankaro išskirtinis pa
sikalbėjimas „Draugo" dien
raščiui. 

Kęstutis Stankaras. 

— Kodėl prisiėmėte papil
domas visuomeninio pobūdžio 
pareigas? 

— Dabartinis Prisikėlimo 
bažnyčios stovis būdingai at
spindi mūsų visuomenės dva
sinę būklę. Dvasinis visuo
menės atgimimas vyksta lėtai 
ir sunkiai. Tai rodo ir šio mū
sų tautos bei valstybės pri
sikėlimo simbolio atstatymo 
vangumas — per 13 Nepri
klausomybės metų ligi šiol 
neįstengta jo atstatyti. 

Prisikėlimo šventovė jau 
seniai galėjo būti atstatyta, 
jei laiku būtų parodyta pas
tangų ir reikalo supratimo. 
Tačiau tiek dešiniųjų, tiek 
kairiųjų vyriausybės nerodė 
reikalingo susidomėjimo įam
žinti visos Lietuvos prisikė
limą laisvai gyventi. Šis di
dingas statinys patyrė visos 
tautos dalią: jo uždarymas 
atspindėjo tautos išblaškymą 

ir trėmimus, nuniokojimas — 
dvasinį žmonių nualinimą. 
Todėl Prisikėlimo šventovės 
atkūrimas yra kur kas dau
giau, nei vien bažnyčios at
statymas. 

Atgimimo metais buvo 
pradėta entuziastingai ją 
atstatinėti valstybės ir vi
suomenės, taip pat užsienyje 
gyvenančių tautiečių, lėšomis. 
Daug rimtų darbų padaryta. 
Tačiau, atstatymo darbams 
užsitęsus, tas entuziazmas 
šiandien atrodo priblėsęs. 
Pernelyg lėtai judantys ar net 
visai sustojantys atstatymo 
darbai negali būti tikrai sėk
mingi. 

Gavęs Kauno arkivyskupo 
S. Tamkevičiaus, taip pat 
Kauno miesto mero ir Kauno 
apskrities viršininko pakvie
timą užimti šias pareigas, 
negalėjau neatsižvelgti į man 
parodytą aukštų asmenų 
pasitikėjimą. 

— Kokie tie sąlyčio taškai 
tarp Bažnyčios, savivaldybės 
ir apskrities, parenkant Jūsų 
kandidatūrą fondo vadovo 
pareigoms? 

— Krikščioniškiesiems 
gimdymo namams vadovauju 
jau apie 10 metų. Mūsų įstai
gos krikštatėvis buvo kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, 
nors vyskupas Sigitas Tam-
kevičius taip pat labai rėmė, 
globojo ir dabar globoja Krikš
čioniškųjų gimdymo namų 
idėją bei mūsų veiklos princi
pus. Tai, galimas daiktas, 
paskatino S. Tamkevičių pa
galvoti ir apie mano kandida
tūrą. Ne aš save siūliau šioms 
pareigoms, buvau pakviestas 
bažnytinės ir pasaulietinės 
valdžios sutarimu. Šios parei
gos, beje, yra visuomeninės ir 
už jas aš negaunu jokio atly
gio, išskyrus, žinoma, moralinį. 

— Kada buvo pradėta Pri
sikėlimo bažnyčios statyba ir 
kiek jau tęsiasi jos atstatymo 
darbai? 

— Lietuvai atgavus nepri
klausomybę 1918 m., 1922 m. 
kilo idėja Kaune, tuometinėje 
laikinojoje sostinėje, pastaty
dinti bažnyčią, kaip tam tikrą 
simbolį padėkos Dievui už 
atgautą laisvę. 

1926 m. buvo įsteigta 
šventovės statybos taryba, 
sudarytas vykdomasis komi
tetas, įregistruoti įstatai. 
1928 m. miesto savivaldybė 
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Danutė Bindokienė 

Verta kiekvieno cento 

Prisikėlimo bažnyčia Kaune. 

padovanojo bažnyčios statybai 
tinkamą sklypą. Bažnyčios 
projektavimo konkursą lai
mėjo inž. Karolio Reisono pro
jektas, kuris galutinai buvo 
parengtas 1932 m., o 1933 m. 
— patvirtintas ir gautas staty
bos leidimas. 

1934 m. pašventintas iš 
Jeruzalės Alyvų kalno atvež
tas, kertinis akmuo. Bažnyčia 
buvo statoma daugiausia už 
suaukotas lėšas. Iki 1940 m. 
buvo išleista apie 1 mln. Lt 
(tiems laikams labai didelė 
suma, iš vyriausybės gauta tik 
145,000 Lt), buvo baigti pa
grindiniai statybos darbai: iš
tinkuotas vidus, sudėti ąžuo
liniai langų rėmai, paruošta 
mediena durims. 

Darbus nutraukė sovietų 
okupacija. Pastatas buvo kon
fiskuotas, išniekintas ir pavers
tas gamykla (nuversti kryžiai, 
nugriauta terasos koplyčia, 
šoninėse bažnyčios navose 
įrengti trys, centrinėje navoje 
penki aukštai gamybinių 
patalpų). 

Nors, prasidėjus tautiniam 
Atgimimui, buvusi Radijo ga
mykla buvo įsipareigojusi per
duoti bažnyčios pastatą „to
kios būklės, kokios ji buvo, 
perimant gamybos reikmėms", 
tačiau gamykla bankrutavo ir 
pažado neištesėjo. 

Atstatymo darbams labai 
trūko lėšų. 1993—1997 m. 
buvo vykdomi tik būtiniausi 
darbai, kuriais siekta ap
saugoti pastatą nuo tolimesnio 
irimo. Ligi šiol finansavimas 
vyko vangiai, vykdomus dar
bus tekdavo dažnai nutraukti 
dėl lėšų trūkumo. 

— Ar turite kokių lėšų pri
traukimo strategiją, ar esate 
numatę būdų laiduoti vy
riausybės ir visuomenės para
mą šio projekto tolesniam 
vykdymui? 

— Prisikėlimo šventovė — 

; 
ne vien didingas atgautos 
nepriklausomybės simbolis, 
bet ir turiningas paminklas 
tautos Rytų ir Vakarų trem
tiniams. Nors pasitraukusieji į 
Vakarus nepatyrė tokių baisių 
fizinių kančių, kaip jų broliai 
Rytuose, daugumai Vakaruose 
atsidūrusiųjų dvasiniai išban
dymai nebuvo.menkesni. Pri
sikėlimo bažnyčia, kaip tautos 
dvasinės gyvybės simbolis, 
mūsų nuomone, būtų tinka
mas jų atminifno įamžinimas, 
o drauge — padėka Dievui už 
atgautą tėvynės laisvę. 

Lietuvos valstybė yra 
didžiai skolinga savo tremti
niams — tiek Rytų, tiek Va^ 
karų. Pirmiesiems — už iš
tvermę ir nepaprastas laisvės 
viltis Sibire, antriesiems — už 
žygius laisvajame pasaulyje, 
kuriais garsirttos okupantų 
padarytos skriaudos, apgintas 
okupuotos valstybės nepri
pažinimo statusas. Todėl 
Prisikėlimo šventovė nėra 
vien tikinčiųjų reikalas. Jei 
galime už 100 mln. Lt staty
dintis valdovų rūmus, ne
abejoju, kad galime rasti ir 
keliolika milijonų užbaigti 
paminklą Prisikėlimo žygiui 
įamžinti. 

Čia norėčiau išryškinti 
prezidento R. Fakso vaidmenį, 
kuris vienintelis iš valstybės 
vadovų taip vienareikšmiškai 
pasisakė už Prisikėlimo baž
nyčios kuo spartesnį atstaty
mo užbaigimą. Jo parodytos 
iniciatyvos dėka šios šven
tovės atkūrimo projektas tapo 
į t rauktas į Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečio 
programą ir tam tikslui yra 
skirta 5 mln. Lt. Tikiuosi, kad 
a ts ta tymo darbai dabar 
pajudės iš sąstingio. 

— Kaip tikitės motyvuoti 
užsienio lietuvius veiksmin
giau prisidėti prie šio projekto 
vykdymo? Kodėl jiems Prisi
kėlimo bažnyčios atstatymas 

turėtų būti svarbus? 

— Manau, kad dar nemaža 
žmonių prisimena tą sąjūdį, 
kuris buvo išvystytas iki karo: 
žmonės aukojo, pirko už litą 
pašto ženklus — simbolines 
Prisikėlimo bažnyčios „ply
tas". Svarbu yra pabaigti 
kadaise pradėtą ir ligi šiol 
neužbaigtą reikšmingą darbą. 
Nebijočiau jo pavadinti netgi 
žygiu. Jį reikia deramai 
užbaigti. Išeivijos lietuviai 
galbūt turi šiek tiek daugiau 
galimybių prisidėti nei Lietu
vos lietuviai, nors ir tarp Lie
tuvos lietuvių atsiranda vis 
daugiau ekonomiškai pajėgių 
žmonių. Iš pastarųjų taip pat 
tikimės reikšmingos talkos. 

— Bet užsienio lietuviai 
turi karčios patirties, kai jų 
suaukotos lėšos Lietuvoje bū
davo ne itin skaidriai panau
dojamos? Kokios garantijos, 
kad jūsų vadovaujamas fon
das veiks skaidriai ir surink
tus pinigus naudos pagal 
paskirtį? 

— Mūsų fondo vadovybėje 
yra 12 žmonių. Dalis jų turi 
statybos darbų vykdymo patir
ties, dalis — ekonomistai, yra 
spaudos atstovų. Tarp šių 
žmonių yra ir išeivijoje gerai 
žinoma asmenybė — Jadvyga 
Damušienė. Išeivija pasitikėjo 
Damušiais, kai buvo kuriama 
Dainavos stovykla. Ir šie 
garbingi žmonės tą pasiti
kėjimą pateisino: Dainava — 
įspūdingas lietuvių kultūrinės 
veiklos Amerikoje paminklas. 
Manau, kad J. Damušienės 
dalyvavimas Prisikėlimo šven
tovės paramos fondo veikloje 
irgi yra tam tikras kriterijus, 
pagal kurį galima kai ką ver
tinti. 

Nuo savęs, galiu pasakyti 
tik tiek, kad į kiekvieno auko
tojo valią mes stengsimės 
tikrai dėmesingai atsižvelgti. 

Paprastai apie savaitgalio 
renginius, net palyginti 
svarbius, skaitome kito

se skiltyse, tačiau šio sekma
dienio koncertą, vykusį Mor
ton gimnazijos auditorijoje, 
prie eilinių mūsų renginių 
priskirti būtų tiesiog nu
sikaltimas. 

„Draugo" skaitytojai, nors 
gyventų toli nuo Čikagos, be 
abejo, galėjo pastebėti, kad 
rugsėjo 21 d. minėtoje audi
torijoje buvo ruošiamas gar
siosios mūsų solistės, tarptau
tiniu mastu žinomos ir verti
namos, Violetos Urmanos-
Urmanavičiūtės koncertas. 
Dabar jis jau praeityje, tad 
gera proga prisiminti opti
mistų bei pesimistų nuomo
nes, taip gausiai reikštas, vos 
paskelbus, kad toks koncertas 
ruošiamas, ir kainavusias jo 
rengėjams ne vieną bemiegę 
naktį. Laimė, kad rengėjai 
savo sumanymo neatsisakė. 

Šiandien tegalime sveikin
ti JAV LB Kultūros tarybą, jos 
pirmininkę Mariją Remienę ir 
koncerto ruošimui sudarytą 
talkininkų komitetą, kuriam 
pirmininkavo Algis Grigas. Ši 
Kultūros taryba savo kadenci
jos metu lietuviškai publikai 
padovanojo ne vieną vertingą 
ir įdomų renginį. Ir ne vien 
Čikagai bei jos apylinkėms, 
bet iš esmės daugeliui lietuvių 
telkinių. Tačiau praėjusio sek
madienio koncertas toli pra
lenkė bet kurį anksčiau ruoš
tąjį ir tuo tarpu neateina min-
tin, net su kuo jį galėtume 
palyginti. Publika, besiskirs
tanti po koncerto iš salės, 
kalbėjo, kad dabar jau bus 
labai sunku lankytis bet ku
riame kitame koncerte — ge
resnio vis tiek nėra ko tikėtis. 
Ir staiga iš visų pusių pasipylė 
pagyrimai pirm. Remienei bei 
visiems, prisidėjusiems prie 
koncerto ruošos, nors neseniai 
iš tų pačių lūpų skambėjo 
priekaištai, tamsios pranašys
tės, net pašaipa: kaip drįso 
Kultūros taryba šitiek pinigų 
išleisti; kam gi reikėjo tokio 
didžiulio orkestro; dėl ko 
tokioje prastoje salėje: kas 
ištrauks JAV LB Krašto val
dybą iš skolos, į kurią šis kon
certas įklampins... Net nuola
tinis mūsų kultūrinės veiklos 
rėmėjas, Lietuvių fondas, atsi
sakė suteikti paramą. (Ne
jaugi Violetos Urmanos kon
certas per „menkas objek
tas"?) 

Ir iš tiesų — buvo aki
mirkų, kai atrodė, kad dau
giau atsikąsta, negu bus įma
noma sukramtyti bei nuryti. O 
šiandien, jau po koncerto, ga
lima drąsiai pasakyti, kad 

Violetos Urmanos-L'rmanavi-
čiūtės pakvietimas buvo ver
tas kiekvieno išleisto cento ir 
dar daugiau 1 Kam teko laimė 
būti Morton auditorijoje ir 
išgirsti kerintį solistės balsą, 
klausytis nepaprastai dar
naus, gerai prityrusio maestro 
Alvydo Vasaičio valdomo, 
orkestro, patirti nesuvaldomą 
publikos entuziazmą, kai ji, 
pašokusi nuo kėdžių, unisonu 
plojo ir plojo solistei, šauk
dama „brava!" Neabejojame, 
kad V. Urmaną tokios ovacijos 
lydi kiekviename koncerte, 
kiekviename operos spektak
lyje. Kitaip ir būti negalėtų. 
Be abejo, jai iki delnų įkaitimo 
ploja kur kas puošnesnėse, 
žiūrovais perpildytose Euro
pos sostinių salėse, bet niekur 
kitur ji nebuvo sutikta su 
tokia šiluma, su tokiomis sim
patijomis, nes čia mums ji 
buvo „sava" — lietuvių tautos 
dukra, pasiekusi meno viršū
nes. Mes ne tik jos klausėmės 
ausimis, bet pasididžiavimo 
kupinomis širdimis. 

Ar išsipildė Kultūros tary
bos bei jos talkininkų lūkes
čiai, ar salė buvo pilna, ar 
pajamos (ypač mecenatų dėka) 
bent padengs koncerto išlai
das? Į visus klausimus kol kas 
atsakymų neturime. Tiesa, 
buvo salėje (ypač jos krašti
niuose sparnuose) tuščių 
vietų. Bet jų būna visuomet, 
net Lietuvių operos spektakli
uose. Visgi publikos tarpe 
matėme svečių iš New York, 
Virginia, Connecticut, Pen-
nsylvania, Ohio, Michigan, 
Florida, California, Indiana, 
Nebraska ir galbūt kitų valsti
jų. Jie nepagailėjo nei laiko, 
nei išlaidų, nes suprato, kad 
koncertas tų pastangų vertas. 
Žinome, kad jie neapsivylė. 
Malonu, kad ir buvę Kasselio 
(Vokietijoje) gimnazijos moki
niai, iš vakaro dalyvavę šios 
mokyklos auklėtinių susi
tikime, pasiliko koncertui, 
neskubėdami skirstytis (kiti 
buvo atvykę iš labai toli). Ir 
visi iki vieno po koncerto 
negailėjo gražiausių epitetų 
solistei, maestro Vasaičiui, ir, 
žinoma, pačiam orkestrui, tiek 
akompanavusiam solistei, tiek 
atlikusiam atskirus muziki
nius intarpus. Tai buvo visų 
mūsų dvasinės atgaivos šven
tė. O tiems ..tamsiesiems pra
našams" norisi tik pasakyti: 
kitą kartą savo neigiamas 
nuomones susikiškite į kišenę. 
Jausdami ant liežuvio galo 
besiformuojantį gandą, tvirtai 
sukąskite dantis, kad jis ne
išskristų žvirbliu, nes vėliau 
turėsite sutikti grįžtantį 
jaučiu... 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ.. 
Sibiro tremties atminimui 
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Mus apsupo automatais 
ginkluoti sargybiniai su 
šunimis ir nuvarė į pliką 
lauką už stotelės. 

Susitraukę stoviniavome. 
Energingesnieji trypė kojomis, 
daužė į šonus greitai mėls-
tančiom plikom rankom, try
nėsi ausis ir nosis. Silpnes
nieji tiesė ant sniego ištuštėju
sius maišus ir susigūžę sėdo 
ant jų, bet šaltis vertė tuojau 
vėl atsikelti. Kamavo alkis. 
Tiktai retas kuris dar turėjo 
sauso davinio likučių — 
duonos ir sūdytos žuvies. 

Buvome paniurę, prislėgti. 
Mirties šmėkla, kurios ledinių 
pirštų prisilietimą realiai ju
tome savo kūnu. budėjo greta 
mūsų. 

— Ko jie. rupūžės prakeik
ti, laukia? — pykome. — Gal 
tyčia mus šaldo0 

Nuo platformos nuleido 

seną traktorių, į kurį įsėdo 
drauge atkakęs traktori
ninkas, ir mašina urgzdama 
ėmė kapstytis su plačiais vikš
rais. Už stotelės laukė didžiu
lės rogės. Jas prikabino prie 
traktoriaus, nuvilko prie va
gono ir prikrovė maišų, 
įrankių ir kitokios mantos. 

Kai rogės buvo pilnos, sug
riaudėjo komanda: 

— Rikiuotis po penkis! 
— Susiimti už parankių! 
— Žingsnis į dešinę, žings

nis į kairę laikomas pabė
gimu! Konvojus šauna neįspė
jęs! Suprantama? 

Norėjome kuo greičiau 
pajudėti, todėl beveik sutarti
nai atsakėme: 

— Suprantama... 
Traktorius, vilkdamas ro

ges, pasuko į kelią, kurio ir ke
liu negalėtum pavadinti. Tai 
buvo per laukus nutįsęs iš

kilus, sniegu užneštas baltas 
gūbrys — jokių vėžių, jokių 
pėdsakų. 

Sargybiniai, saugoję mus 
aikštelėje, iš visų pusių apsu
po koloną. Pajudėjome paskui 
roges. Traktoriaus žymimu ke
liu lėtai klampodami per gilų 
sniegą, apšilome. 

Kojos smigo giliai. Sniegas 
biro į pusbačius, brukosi už 
aulelių, glaudėsi prie autų 
raukšlių, o netrukus, kūno pa
šildytas, ėmė tirpti, paskui 
šalčiui spaudžiant, sudrėkę 
vyturai sukietėjo ir kruvinai 
braižė odą. Čiurnys, tolydžio 
apiberiamos sniegu, ėmė stir
ti. Išsekęs, išbadėjęs kūnas 
greitai vėso. Rankos grubo, jas 
gėlė, ausys, skruostai ir nosys 
ėmė balti. Tai regėdami, 
įspėjinėjome vieni kitus, pa
tardavome trinti. Neįgudę šą
lančią vietą nudraskydavome 
kruvinai. 

Stotelės jau seniai nesi
matė. Aplinkui vien pliki, ban
guoti begaliniai sniego plotai 
— nei gyvenvietės, nei 

vienišos trobos. Priešais dunk
sojo masyvūs, apvalūs, per 
milijonus metų audrų ir vėjų 
nulyginti Uralo kalnai, apžėlę 
iš tolo regima, juoduojančia 
taigos augmenija. Ties hori
zontu leidosi Šiaurės žiemos 
saulė. 

Kur mus varo? Kas mūsų 
laukia? Niekas nežinojo, bet 
jautėme, kad lengvo gyvenimo 
nebus. 

Bridome vėpūtiniais. Pa
mažu vėl ėmė didėti tarpai 
ta rp atskirų kolonos gretų. 
Palydovai nesigailėjo dau
giaaukščių keiksmų, iškalbin
gai garbino motinas, tačiau 
turėjo įsitikinti, kad tai nusil
pusiems nepadeda. Tada su
stabdė roges ir silpniausiems 
leido pavažiuoti. Įsitaisė kele
tas žmonių, bet neilgam: sėdė
dami ėmė stingti, šaltis iki 
kaulo gyvuonies persmelkė, 
tad bijodami mirtinai sušalti, 
bėdžiai nuo rogių nusiropštė. 
Silpniausieji vilkosi įsikibę jų 
galo. 

Saulė jau seniai nusileido. 

juoda Šiaurės naktis dengė 
mirtimi alsuojančius nykius 
laukus. Nors buvo tamsu, 
palydovai nebijojo, kad galė
tume pabėgti, vien sergėjo, 
kad neatsiliktume nuo kolo
nos, nepasimestume. Speigas 
ir neaprėpiami, sniegu pa
dengti plotai saugojo kalinius 
geriau negu pistoletai, au
tomatiniai šautuvai ir pikti 
šunys. 

Po dviejų valandų kelio 
varovai sustojo ir paskelbė 
poilsį. Užkūrėme didelius lau
žus, spaudėmės apie juos, ne
laimėliai, ir stengėmės sušil
dyti stingstančius sąnarius. 
Negalėjome ramiai stovėti 
priešais ugnį, nes vienas šonas 
įkaisdavo, o antrajam buvo 
šalta. 

Aplink laužus vis plačiau 
tirpo sniegas, juoda dėmė 
plėtėsi, ant jos mus, pavargu
sius, traukė pailsinti kojas. 
Netrukus patys silpnieji, pasi
metę eglišakių, sėdo ant savo 
tuščių maišų, jų pavyzdžiu 
pasekė ir kiti. 

Apsauga ėmėsi organizuoti 
vakarienę. Viralui reikėjo van
dens, o jo nebuvo, iš sniego 
tokiai daugybei greitai nepri-
tirpdysi, todėl padalino vi
siems duonos ir žuvies, o van
deniu rūpinomės patys. 

Truputį atsikvėpėme, už
kandome, o paskui ir vėl: 

— Žingsnis į dešinę, žings
nis į kairę... 

Apsirengęs išmainytais 
drabužiais, kenčiau šaltį. Seni. 
sudilę, jie nelaikė kūno šilu
mos, nesuturėjo besiskver
biančio šalčio. Be pirštinių, 
plonais marškoniais autais, be 
šiltų skalbinių, be šaliko — vi
są laiką drebėjau. Raumenys 
nuo šalčio buvo įtempti, ėmė 
skaudėti nugarą. 

Niūn nuotaika dar labiau 
nei speigas stingdė dvasią. 
Mažai ir begalvojau. Nei tė
vynė, nei tėvai, nei mylimoji — 
niekas nerūpėjo. Jaučiau bai
mę, skriaudą, buvau nusimi
nęs ir viskuo nusivylęs. Rūpėjo 
vien sočiai pavalgyti ir išsi
miegoti. 

Ilsėjomės dar keletą kartų. 
Mūsų palydovai irgi pavargo, 
darėsi piktesni, vis išradin
giau mus keikė, nuožmiau ra
gino. Bet jie buvo nealkani ir 
šiltai apsirengę. 

Tiktai kitos dienos vakarą, 
galutinai išsekę, vos bepavilk
dami kojas, pasiekėme kelio
nės tikslą. Traktorius sustojo. 

— Čia bus mūsų gyven
vietė. — parodė karininkas į 
aukštesnę vietą miške, kur 
buvo įsmeigta keletas kartelių 
su lentelėmis. — Nenusimin
kite! Jūs patekote į miško 
gamybos koloną. Šitoje vietoje 
statysime barakus, valgyklą, 
pirtį, elektros jėgainę, klubą, 
ligoninę — tai, ko reikia žmo
nėms gyventi. Bet viskas pri
klausys nuo jūsų. Gerai dirb
site — greičiau turėsite tinka
mas gyvenimo sąlygas. Ne
dirbsite — gyvensite palapi
nėse. 

Išklausę jo kalbos, dar la
biau paniurome. Ne to mes ti
kėjomės. 

Bu? daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ATSISVEIKINANT SU ČIKAGA 

Kar tą mokytoja pap rašė 
savo mokinių nupiešt i ta i , ką 
j ie norėtų padėkot i Viešpačiui. 
Žinojo, kad šių vaikų didžioji 
dalis iš skurdžių kvar ta lų ir 
išties maža i už ką gali dėkoti. 
Bet ta ip p a t žinojo, kad dauge
lis pieš sa lda in ius ar valgiais 
n u k r a u t u s s t a l u s . Mokytoją 
n u s t e b i n o vieno mokinuko 
piešinys: paprasč iaus ia i vai
k i ška i n u p i e š t a r a n k a . Ta
čiau kieno tai r anka , spėliojo 
vaikai? Vienas sakė: „Man ro
dos, tai duodant i valgyti Dievo 
ranka". „Tai valst iet is , — tarė 
k i tas , — nes jis augina vištas 
i r kepa bu lvy tes" . Kai kiti 
mokiniai plušėjo toliau, moky
toja pasi lenkė prie berniuko ir 
tyl ia i p a k l a u s ė , kieno toji 
r anka . „Tai jūsų ranka , moky
toja", — sušnibždėjo vaikas. 
T a d a mokytoja pr i s iminė 
kiekvieną vakarą paimdavusi 
šio pačio mažiaus io klasės ber
niuko ranką ir palydėdavusi jį 
iki mokyklos durų . J i ta ip elg
davosi ir su k i t a i s vaikais , 
tačiau š iam vaikui tai reiškė 
labai daug . 

Viešėdamas Čikagoje, pa
tyr iau, kiek daug reiškia man 
J ū s ų mylinčios š i rdys ir 
ištiestos r ankos . 

Laikas , ka ip upės tėkmė, 
nenumaldomai bėga pirmyn. 

Pra le idus pora nuostabių sa
vaičių Marąuet te Parko Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje, 
atėjo l a ikas ats isveikint i ir 
grįžti į Lietuvą, į Sasnavą, pas 
savo parapijiečius, prie kasdienių 
pastoracijos darbų ir rūpesčių. 
Tačiau negaliu išvažiuoti dar 
kar tą visiems nepadėkojęs už 
krikščionišką meilę ir širdies 
šilumą, kur ia buvau apsup tas 
šioje parapi joje v iešnagės 
metu . 

Širdingai dėkoju parapijos 
klebonui kunigui Jonui Ku-
z insku i už pakviet imą dar 
k a r t ą aps i lankyt i Čikagoje, 
malonų priėmimą parapijoje 
bei tėvišką globą. Širdingai 
dėkoju kunigui Rimvydui Ado
mavičiui už tai , kad negalėjo 
nei laiko, nei energijos, orga
n izuodamas atlaidų liturgiją, 
sus i t ik imus su parapijiečiais 
ir mano laisvalaikį. Visas dvi 
sava i t e s j auč iau jo brolišką 
pagalbą ir nuoširdumą. 

Esu be galo dėkingas vi
s i ems parapij iečiams, kur ie 
dalyvavo Šiluvos at laiduose. 
J ū s ų nuoširdus pamaldumas 
ir a t s i l i ep imas į pamoks lų 
min t i s įkvepia ir s k a t i n a 
skelbti Dievo Žodį. J ū s ų pap
r a s t a s ir nuoširdus „ačiū", bei 
d raug iškas rankos paspaudi
mas po Mišių liturgijos leido 

GIMĖ AMŽINAJAM GYVENIMUI 

Dvasininkai Šiluvos atlaidų procesijoje Marąuette Parke. Iš kairės: Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas, SJ, t. mari
jonų provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas ir tos parapijos vikaras kun. 
Rimvydas Adomavičius. Joe Kulio nuotr. 

pajusti, kad esame to paties 
Dangiškojo Tėvo vaikai. 

Esu sujaudintas iki širdies 
gelmių J ū s ų širdžių gerumu ir 
dosnumu. Daugelis Jūsų nesa
te buvę Sasnavos parapijoje, 
kilę iš visai kitų Lietuvos vie
tovių, be t nel ikote abejingi 
mūsų parapijos rūpesčiams, 
bėdoms ir dosniai parėmėte 
bažnyčios r emonto darbus . 
Kiekviena, net ir mažiausia, 
auka, duota iš širdies, įgyja 
neįkainuojamą ver tę ir liudija 
J ū s ų kr ikšč ionišką solida
rumą. Gaila, kad ne visiems 
galėsiu asmeniškai padėkoti, 
nes daugel is aukotojų liko 
man nežinomi, tač iau Dievas 
t ikrai mato kiekvieną Jūsų 
gerą darbą. Rugsėjo 21 d., sek
madienį , 12 vai . , Sasnavos 
bažnyčioje, Marijos Vardo at
laidų proga aukosiu Mišias už 
visus geradar ius iš Čikagos ir 
melsimės kar tu su parapijie
čiais, dėkodami Dievui ir 

p rašydami J u m s re ika l ingų 
Viešpat ies malonių pe r 
Marijos užtar imą. Taigi, net ir 
būdami už tūkstančių mylių, 
maldos vienybėje dažna i 
būsime k a r t u su Jumis . 

Kun . Arvydas Liepa 

* Sasnavos bažnyčios re
monto darba i dar toli gražu 
nebaigti, todėl ir lėšų labai rei
kia, ir kiekviena auka labai 
ver t inama. Kadangi tos para
pijos klebonas kun. A. Liepa 
j au išvyko namo, norintiej i 
prisidėti prie remonto užbaigi
mo, aukas gali siųsti Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos ad
resu arba asmeniškai įteikti 
kun. Rimvydui Adomavičiui, 
kuris jas persiųs į Sasnavą. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos adresas : 6900 S. W a s h : 

t enaw, Chicago 60629, IL,' 
būtinai pažymėkite, kad a u k a 
skiriama Sasnavos bažnyčiai. 

R. A: 

„Gimė amžinajam gyveni
mui 2003 m. rugsėjo 5 d." 
Tokiais žodžiais p radedamas 
vysk. Kenneth Povish mirt ies 
p raneš imas , ti lpęs „Lansing 
S t a t e J o u r n a l " d ienraš ty je . 
J i s gimė 1924.04.19 Alpena, 
Michigan. Jo seneliai buvo 
imigrantai iš Lenkijos. Moks
lus ėjo kunigų seminarijose. 
Magistro laipsnį švietimo sri
tyje gavo iš Katalikų univer
s i te to Amerikoje, Wash ing -
ton, DC, 1950 metais . Tais 
pačiais metais priėmė kuni
gys tės s ak ramen tą . Dirbo 
pastoracinį ir pedagoginį dar
bą. Susilaukė daug žymenų. 

1970 meta is popiežius 
Pau lus VI jį paskyrė penktuo
j u Crookston, MN, vyskupu. 
Vyskupo šven t imus gavo 
1970.09.29. Po penkerių me
tų, 1975 m. tas pats popiežius 
vysk. K. Povish paskir ia t re
čiuoju Lansing, Michigan, vys
kupu . Tose pareigose išbuvo 
iki, j au vėžio ligos pak i r s tas , 
išėjo į pensiją 1995 meta is . 

Vyskupas ypač a r t i m a i 
dirbo katalikiško švietimo sri
tyje. Taip pat j is skat ino ka ta 
likiškąjį apaštalavimą įvairių 
ras ių , ku l tū rų ir t au tyb ių 
ta rpe . Tarp jų galima įskaityti 
ir lietuvius. Su malonumu jis 
pr i s imindavo s t uden t av imo 
dienas Washington, DC, kur 
ka r tu mokėsi su kun. Kazi
mieru Pugevičiumi. Kviečia
m a s dalyvaudavo Dainavos 
j a u n i m o stovyklos met inė je 
šventėje, kur aukodavo šv. 
Mišias, pasakydavo tai progai 
t i nkan t į pamokslą, paben
draudavo su stovyklautojais. 

Vysk. Kenneth Povish. 

Porą ka r tų buvo pras i taręs , 
kad j a m būdavo ypač malonu 
pabėgti iš miesto ir paben
draut i su žmonėmis gražioje 
gamtoje. Vieną kartą, po au
diencijos, j is manęs tiesiogiai 
paklausė, kada bus kita Dai
navos met inė šventė, kad ga
lėtų užsirašyt i į savo kalendo
rių. Atsakiau , kad tikslios da
tos nežinojau, bet j a u tada bu
vau patyręs , kad naujoji Dai
navos vadovybė jo nebeketino 
kviesti, nes j is nėra lietuvis 
vyskupas. 

L a n s i n g — valsti jos 
sostinėje — įsikūrus JAV LB 
apyl inkei , v ienas pirmųjų 
aukštųjų mūsų svečių buvo 
prof. Vytautas Skuodis. J a m 
buvo surengt i susit ikimai su 
valdžios, spaudos atstovais ir 
su vyskupu K. Povish. J i s mū
sų delegaciją mielai priėmė, 

pašnekovo atidžiai k lausės i ir 
domėjosi Bažnyčios bei l ie tu
vių padėt imi Lietuvoje. Iš jo 
k l a u s i m ų buvo a i šku , k a d 
buvo a r t ima i sus ipaž inęs s u 
t ikrąja p a d ė t i m i L ie tuvoje . 
Metai a r dveji po to čia lan
kėsi ses. Nijolė Sadūna i t ė . J a i 
irgi i š rūpinome audienciją su 
vysk. K. Povish. P r i ė m i m a s 
buvo gal da r nuoši rdesnis . Po
kalbyje v y s k u p a s domėjos i 
„Lietuvos Kata l ikų Bažnyčios 
Kronika", dis identų sąjūdžiu. 
Daugelį metų vyskupas turėjo 
savo skiltį vyskupijos savai t 
raštyje. Ne ka r t ą a r d u t en 
yra rašęs apie l ie tuviškus rei
k a l u s , į s k a i t a n t ir m i n ė t ų 
disidentų aps i l ankymus , išvy
kas Dainavon ir 1.1. 

Vyskupas troško a r t i m a i 
bendraut i su žmonėmis . J i s 
buvo pas i ruošęs a t s i s a k y t i 
savo vyskupo posto, je igu ga
lėtų grįžti į pastoracinį da rbą 
parapijoje. Deja, jo p r a š y m a s 
nebuvo i š k l a u s y t a s . J a u 
būdamas pensijoje ir gyven
d a m a s vos keletą mylių nuo 
mūsų parapijos, j is k a r t s nuo 
kar to pavaduodavo m ū s ų kle
boną ir aukodavo šv. Miš ias . 
Visada buvo mie l a s ir 
d r aug i škas , lyg p a š n e k o v a s 
būtų jo a r t i m a s bičiulis, o ne 
vienas iš tūks tanč ių gyven ime 
sutiktųjų. 

Velionio k ū n a s buvo pa
šarvotas Šv. Marijos ka t ed ro 
je, k u r lankėsi tūks tanč ia i t i 
kinčiųjų. Pa la idotas Šv. J u o 
zapo kapinėse Lans ing , MI, 
rugsėjo 11 d. 

Romualdas Kr i auč iūnas 

aržai ir darželiai 
Paruošia Žaljanykštis 

VIJOKLES ANT SIENŲ 

— Nesen ia i p i rkome 
mūr in į namą , kur io sienos 
padengtos vešliai augančiomis 
vijoklėmis. Nors atrodo gra
žiai, be t susi rūpinome, a r vi-
joklės nekenk ia sienoms, a r jų 
negadina? 

— Augin t i vijokles (kai 
kurios žaliuoja žiemą ir va
sarą) a n t mūrinio ar medinio 
n a m o s i enų y r a r iz ikinga. 
Nors vijoklių šakne lės y ra 
smulkios , bet visgi jų tūks
tanč ia i ir k iekviena tv i r ta i 
įs ikabina į mūrą (ar medį). 
Ilgainiui tose vietose a ts i ran
da maži plyšeliai, į kuriuos 
įs isunkia vanduo. Žiemą šal
d a m a s ir vėl a tš i ldamas , jis 
pamažu ardo sieną. Be to, 
tanki vijoklių danga palaiko 
drėgmę — po l ie taus siena 
ilgai ne i šdž iūs t a , vijoklių 
lapai neprileidžia saulės, o tas 
ta ip pat prisideda prie irimo. 

Vijokles dėl šių priežasčių 
d a r pavoj ingesnės medinei 
sienai. 

AR DYGŪS KRŪMAI 
APSAUGOS NUO VAGIŲ 

— Dažnai e same perspėja
mi (net „Drauge" Socialinių 
reikalų tarybos skyriuje), kad 
ar t i prie n a m ų nelaikytume 
aukš tų k rūmų, nes juose gali 
pas i s l ėp t i vagys a r ki t i 
nus ika l t ė l i a i i r lengvai įsi
b rau t i į namą. O jeigu priso
d i n t u m e dygių k rūmų arba 
įs iveis tume tokias spygliuotas 
gyvatvores , a r t a i neapsau
gotų m ū s ų n u o neprašy tų 
svečių? 

— Be abejonės, dygūs krū
mai p a l a n g ė s e arba gyva
tvorėse (jeigu jos tankios) yra 

gera apsauga nuo neprašy tų 
svečių. Kai kurie daržininkai 
p a t a r i a sodinti , .barberry" 
( r augekšn i s ) . kurių šake lės 
padengtos aštriais spygliais. 
Be to, šie krūmokšniai dailiai 
a t rodo — pavasarį pasidengia 
šviesiais, mažais lapeliais ir 
gelsvų žiedelių keku tėmis ; 
rudenį lapai pasidaro oran
žiniai raudoni , o skaisčiai rau
donos -uogos (nevalgomos) iš
lieka per žiemą. „Barberry" 
yra įvairių atmainų, ne t tam
siai raudonais lapa is 
(Red-leaf Japanese barberry 
— Barber i s thunbergii var . 
a t r apu rpu rea ) . Tiesa, šie krū
mai nė ra labai aukšti — maž
daug 5-7 pėdų aukščio (rau-
donlapiai kiek aukštesni). Visi 
raugekšnia i auga vadinamose 
3-7 k l imato zonose (Čikaga 
pr i sk i r iama 5 zonai). 

Kai kur ios e rškė t rožės , 
ypač .,Rosa ragosa" galbūt dar 
ger iau t inka apsauginėms gy
vatvorėms. Vasarą jos apsipila 
kvepiančiais žiedais, o susivi
jus ios spygliuotos šakos su
la ikys ne t ik blogos valios 
žmones , bet :r, pavyzdžiui , 
p ik tus kaimyno šunis. 

VOVERĖS SUĖDA 
TULPES 

— Mano mėgs tamiaus ia 
p a v a s a r i n ė gėlė yra tu lpė . 
K a s m e t rudenį p r i s ipe rku 
įvairių tulpių svogūnėlių, pris
odinu, o pavasarį vien pykstu: 
voverės tulpes suėda. Ko ne
iškasa rudenį, po pasodinimo, 
n u k r a m t o , kai pradeda dygti, 
o k a r t a i s tiesiog n u k a n d a 
besiskleidžiančius žiedua. 
Kaip apsaugoti tulpes9 

— Turbū t pastebėjote, kad 
voverės (ar kiti g rauž ika i ) 

neliečia narcizų, kai kurių 
jacintų, „ali ium" svogūnėlių. 
Tulpes apsaugo t i nelengva, 
bet įmanoma. 

Visų pirma — sodinant. 
Kai p i rks i te tu lp ių svogū
nėlius, pas daržininkus, pasi
dairyki te specialių miltelių, 
skirtų apsaugoti tulpes nuo 
įvairių graužikų (ne tik vove
rių, bet pelių, urvinių vove
ryčių, angį. „chipmunks" — ir 
ki tų) . Sod inan t tulpes, pa
ba r s tyk i t e svogūnėlius ta is 
milteliais. Užbėrus svogūnė
lius žemėmis, a n t viršaus už
dėkite sietą (seni langų sietai 
puikiai t inka) , a n t jo vėl 
užberki te sluoksnelį žemių. 
Gal ima vietoj s ieto užberti 
medžių lapų, ne t nupjautos 
žolės (tik ne per daug storai, 
nes ji kar ta is pelyja ir gali 
pakenkt i svogūnėliams), po to 
vėl žemėmis, o a n t viršaus 
taip pa t užbarstyki te įvairių 
„darželinių šiukšlių" — tuo 
būdu voverės nesuuos, kad 
žemė nesenia i sujudinta ir 
mažiau j a domėsis —nekaps
tys. 

O pavasar į , kai tulpės 
pradeda kaltis iš žemės, rei
kia jas nuolat purkš t i (kas ke
lios dienos, ypač po lietaus) 
t am skir tais purškalais . Nors 
ta i , a t rodo, d a u g darbo ir 
rūpesčių, bet tulpių žiedais 
pražydusios lysvės visgi tų 
pas t angų ver tos . Žinoma, 
visuomet galima sodinti vien 
narcizus... 

DARŽEUO KENKĖJAI 
NEMĖGSTA ŠIŲ PURSKALŲ 

Plaktuve (blender) gerai 
sup lak i te 2 - 3 aštr iuosius 
pipirus (hot peppers), 1 čes
nako galvutę. 1/2 svogūno ir 
1/2 n e a š t r a u s pipiro. 
Palaikykite šį mišinį porą die
nų, po to nukoškite per marlę 
(galima pasinaudoti ir sena 
pėdkelne). Sumaišykite vieną 
dalį šio mišinio su keturiomis 
lygiomis dalimis vandens — 
tinka apipurkšt i ne tik darže
lio ar daržo augalus , bet taip 
pat namines gėles, kai atsi
randa kenkėjų. Taip pat šis 
skyst is na ik ina skurzdėles. 
Svarbiausia, tai ne dirbtiniai 

chemika la i , kur ia i s mūsų 
aplinka ir t a ip per daug nuodi
j a m a . 

DAR GALIMA 
PERSODINTI BIJŪNUS 

Rugsėjo mėnuo ir spalio 
pradžia yra t inkamas laikas 
persodinti bijūnus (angį. peo-
nie) arba per didelį k rūmą 
padalinti . Nors apskri tai bijū
nai nemėgsta būti persodina
mi ir bent porą metų po perso
dinimo nežydi arba žydi silp
nai , bet k a r t a i s tai re ik ia 
padaryti . 

Prieš besiruošiant bijūną 
persodinti , nupjaukite lapus 
iki pat žemės. Atsargiai iš
kaskite kerą. Apžiūrėkite šak
nis : a r jos neapipuvus ios , 
nesudžiūvus ios , neapgrauž -
tos. Sveikas šakn is i šski rs-
tyki te t a ip , kad kiekvienos 
viršuje būtų matyti bent penki 
pumpurai . Šaknis pasodinkite 
saulėtoje vietoje, dirvožemyje, 
kuris lengvai praleidžia van
denį. P u m p u r a i netur i būt i 

padengti daugiau, kaip 2 co
liais žemės. Naudinga yra ta ip 
persodintus bijūnus pa t ręš t i . 

CHRIZANTEMOS 

P a s da rž in inkus (net 
ma i s to ir įvairių r e i k m e n ų 
parduotuvėse) rudeniop „pra
žys ta" marios ch r i zan temų , 
populiariai ir su t rumpin ta i čia 
vadinamų „mums". 

Kai mūsų darželių augalai 
j a u atrodo „pava rgę" a rba 
visai nunykę , ch r izan temos 
j u o s a tgaivina ir su te ik ia 
šviežių spalvų iki pat pirmųjų 
šalčių. O tų chrizantemų spal
vų — įvairių įvairiausių, t ie
siog viena už kitą pa t rauk
lesnių! 

Ne visos chrizantemos iš
lieka iki kito pavasario ir vėl 
pražysta . Perkant pažiūrėki
me, kad tai būtų „ h a r d y " 
chr izan temos , a tse i t , žiem
kentės , t inkamos mūsų kl ima
tu i . Žydinčios chr izantemos, 
parduodamos, kaip kambar i 
nis augalas, retai lauke paso

dintos gerai auga ir išlieka. 
Chrizantemos ypač popu

liarios Kinijoje i r Japonijoje. 
Japonai nuo senų laikų šven
čia chr izantemų šventę, tikė
dami, kad tai magiškas au
galas. tamDriai susiies su J a 
ponijos imperijos a ts i radimu. 
Kinai devintąjį metų mėnesį 
(taigi — mūsų rugsėjį) vadina 
chrizantemos vardu, o devin
tąją šio mėnesio dieną — 
švenčia. 

Japonai ir kinai chrizan
temas ta ip pa t valgo — iš jų 
žiedlapių gaminamos salotos. 

JEI AUGALUS SAPNUOJI 

Paga l l iaudies įs i t ikini
mus, sapnai apie vaisius, dar
žoves, uogas a r apskri tai au
galus tur i savo reikšmę. Pa
vyzdžiui: 

— jei sapnuoji obuolius — 
susirgsi: sapne valgyti obuolį 
— nusivilsi draugais ; sapne 
obuolius rinkti — bus nemalo
numų namuose; 

— sapnuoti ridikėlius — 

ištiks apgaulė; 
— jei sapne valgysi svogū

nus, laukia sėkmė darbe; 
— citrinos žada liūdesį; 
— sapne virti kopūs tu s — 

galimos apkalbos, bet valgyt i 
kopūstus — sulauks i dovanų; 

— jei moteris s apne valgo 
abrikosą, jos laukia dž iaugs
mas ir ramybė; 

— s a p n u o t i a g u r k u s — 
nauja meilė, bet jei a g u r k a i 
sniege, bus a p k a l b o s i r 
sutuoktinio neiš t ikimybė; 

— sapne pamaty t i apels i 
ną — laukia maloni staigmena.. . 

ATSILIEPKITE! 

Žalianykšt is , šio Daržų ir 
darže l ių skilčių p a r u o š ė j a s , 
kviečia skaitytojus a ts i l iept i , 
pa saky t i savo p a s t a b a s , 
k laust i k laus imus — žodžiu, 
būti skyrelio bendradarb ia i s . 
„ D r a u g a s " y ra J ū s ų la ik
r a š t i s , p a d a r y k i t e j į d a r 
„savesniu" aktyviai įs i jungda
mi į jo įvairius skyr ius . 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

Čikagos pietvakariuose 
išnuomojami 1. 2 ir 3 mieg. 

butai. Kreiptis First Rate Real 
Estate, tel.773-767-2400, 

Aušra Padalino. 

\V00dridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

Dunkm Dnnuts !ti Oriand Park. 
15609 S. Harlem. looking for rehah-
le. hard working person. honest for 
counter person position (some English 

is reųuired)- rull time or part tifhe. 
will train. Plea.se call 708-429-5533, 
bet«een 9 am - 1 p or "f)S-557-

n p m 'H63. bi tvi ' t 'n . n pm. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOfflJO. N M Q SVEKATOS 

R GYVYBĖS DRALDIvlAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

„ D r a u g o " s k e l b i m u 

skyr ius 

Te l . 1 7 7 3 - 5 8 5 - 9 S O 0 

D&ESKM DBMESO! 
Neseniai atvykote, ieikote darbo ar buto. tadau M M b lafcraštyfe 
gtal kalnuofa? Ne beda. DRAUGAS jOsu dtefafcna Ktpaufclra nemokamai. 

V, i Tereato paskandinti M . 77^SoVE-9S00 ar H M M | DRAUGO 
adminktrad)a adresu 4545 W. 63 St, Chkago, 1.60629. 

file:///V00dridge
http://Plea.se


Vyriausybė kaltinama nelogiška nuostata dėl energetikos 
A t k e l t a iš 1 psl. 
teisiškai, politiškai ir finansiš
kai rems investicijas j naujo blo
ko reaktoriaus statybą panau
dojant esamą elektrinės infra
struktūrą", teigė K. Prunskienė. 

J i kritikavo naujo branduo
linio reaktoriaus statybos skep
tikų teiginius, esą Lietuva kol 
kas neturi pinigų naujo reakto
r iaus statybai. „Niekas ir nesiū
lo iš biudžeto šios statybos fi
nansuoti , mes jau ir taip turime 
tur to , kuris galėtų būti naudoja
mas kaip valstybės įnašas į 

įmonę — tai infrastruktūra", 
kalbėjo K. Prunskienė. 

Jos teigimu, dabar situacija 
tokia, kad investicijų į naujų 
atominių reaktorių statybą po
reikis nėra didesnis nei į kitokio 
tipo reaktorius. 

K Prunskienė atmetė tei
ginius, jog branduolinio reakto
riaus statybos atsisakyti reikia 
ir dėl to, kad Lietuvai labiau ap
simokės ne pačiai gamintis, o 
importuoti elektros energiją, 
nes ji bus pigesnė. „Jeigu ieš
kosime būdų, kaip viską impor

tuoti , kaip tada užtikrinsime 
eksporto ir bendrojo vidaus pro
dukto augimą, biudžeto įplau
kas?" klausė K. Prunskienė. 

Derybose su ES dėl narystės 
Lietuva įsipareigojo pirmąjį ato
minės jėgainės reaktorių užda
ryti iki 2005-ųjų, o antrąjį — 
2009-aisiais. 

Ignalinos jėgainėje pas 
taraisiais metais pagaminama 
75-80 proc. visos Lietuvos elek
tros energijos. 2002 metais pusė 
valstybėje pagamintos elektros 
energijos buvo eksportuota. 

Verslininkai raginami investuoti Kinijoje 
A t k e l t a iš 1 psl. jis kalbėdamas apie Lietuvos 

Kinijoje A. Paulauską lydė- delegacijos aplankytus Shan-
jusį Seimo pirmininko pavaduo- ghai ir Cingdao. 

Per Lietuvos parlamentarų 
delegacijos vizitą tarp septynis 
milijonus gyventojų turinčio 
Cingdao ir kelis šimtus tūks
tančių gyventojų turinčios Klai
pėdos uostų buvo pasirašytas 

Lietuvoje daugėja išlaikytinių ir pensininkų 
Tik kas penktas šeštas kai- kad jų pagrindinis pragyvenimo 

toją Artūrą Skardžių ta ip pat 
sužavėjo Kinijos plėtros planai 
kel iems dešimtmečiams bei 
statybos. „Stebina statybų mas
tai . Šie miestai yra įspūdingesni 
už New York'ą ir Čikagą", sakė 

susi tarimas dėl bendradarbiavi
mo. 

Lietuva taip pat paprašė 
Kiniją paremti Lietuvos kandi
datūrą į Jungtinių Tautų Eko
nominės ir socialinės tarybos 
narius 2005-2007 metų laiko
tarpiui, tačiau kol kas negavo 
teigiamo atsakymo. 

A t k e l t a iš 1 psl. 
yra darbo užmokestis, kas tre
čias gyventojas yra šeimos ir 
(ar) kitų asmenų išlaikomas, 
kas penkto miestiečio pragyve
nimo šaltinis — pensija. 

Kaimo gyventojai dažniau
siai buvo išlaikomi šeimos ir 
(ar) kitų asmenų arba gaudavo 
pensiją. 

mo gyventojas nurodė, kad jo 
pagrindinis pragyvenimo šalti
nis yra darbo užmokestis, kas 
dvyliktas — kad tai pajamos iš 
žemės ūkio veiklos, o kas pen
kioliktas šešioliktas — kad pa
šalpa. 

Vis dėlto vyrai du kartus 
dažniau negu moterys nurodė, 

šaltinis — pajamos iš nuosavo 
verslo, nuosavybės ar investici
jų, pajamos iš žemės ūkio veik
los, kad jie yra valstybės išlaiko
mi ar turi kitą pragyvenimo šal
tinį. Moterys du kar tus dažniau 
negu vyrai nurodė, kad jų pag
rindinis pragyvenimo šaltinis — 
pensija ar pašalpa. 

Litvakai ragina visiems buvusiems Lietuvos piliečiams suteikti pilietybę 
A t k e l t a iš 1 psl. 
nuogąstavimus, jog Lietuva gali 
prarast i per pastaruosius metus 
į užsienį emigravusius daugiau 
kaip 100,000 savo piliečių. 

Tačiau nuostata dėl dvigu
bos pilietybės netaikoma repat

riantams, tarp jų ir žydams, iš
vykusiems gyventi į Izraelį. 

Klausimą dėl dvigubos pi
lietybės suteikimo iš Lietuvos 
kilusiems žydų tautybės asme
nims susitikimuose su Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku 

ir premjeru Algirdu Brazausku 
iškėlė Vilniuje viešintis Kneseto 
pirmininkas Reuven Rivlin. 

II Pasaulinio karo metais 
buvo sunaikinta maždaug 90 
proc. iš 220,000 Lietuvos žydų 
bendruomenės. 

Seimo nariui — rūpesčiai dėl turtingos žmonos 
V i l n i u s , rugsėjo 22 d. 

(BNS) — Seimo narys Kęstutis 
Glaveckas neigia žiniasklaidos 
pranešimus, jog praėjusiais me
tais gavo per milijoną litų gry
nųjų pajamų. 

„Gandas yra akivaizdžiai 
malonus ausiai, bet netur i ryšio 
su tikrove", pirmadienį teigė K. 
Glaveckas. 

Praėjusią savaitę žinia-
sklaidoje paskelbtos Valstybi
nės mokesčių inspekcijos suves
tinės duomenimis, 2002 metais 
K. Glaveckas su žmona Rūta 
Rutkelyte gavo per milijoną litų 

pajamų. 
Pagal bendras šeimos paja

mas juos aplenkė tik didžiausio 
Seimo žemvaldžio Ramūno Kar-
bauskio šeimos pajamos. 

Tačiau K. Glavecko teigi
mu, jo asmeninės pernai gautos 
pajamos yra gerokai kuklesnės 
— 202,000 litų. 

J šią sumą įeina Seimo na
rio darbo užmokestis, palūka
nos už banke laikomas lėšas, 
dovanotos bei paveldėtos lėšos 
ir pajamos už parduotą automo
bilį. 

Tuo tarpu R. Rutkelytės 

pajamos, pasak jos vyro, sudarė 
862,800 litų, iš kurių 400,000 
litų buxc gauti už dar iki san
tuokos įsigytą butą. 

Pasak K. Glavecko, pagal 
vedybų sutartį šis tur tas pri
klauso tik R. Rutkelytei. 

„Manau, kad ateityje ver
tėtų tiksliau vartoti sąvokas ir 
skirti dviejų asmenų, gyvenan
čių šeimoje, pajamas, nes mano 
žmonos R. Rutkelytės pajamos 
nėra mano asmeninės pajamos", 
teigė vienas Liberalų ir centro 
sąjungos vadovų. 

* Pare igūnai , k a s d i e n su-
s i d u r i a n t y s su n e l e g a l i a i s 
i m i g r a n t a i s ir prieglobsčio 
prašytojais, įsitikinę, kad atei
tyje dėl nelegalų kils da r dau
giau problemų. Jų manymu, jei 
valstybė nesiims griežtesnių 
savigynos priemonių, Lietuvai 
gresia įvairaus plauko perėjū
nų, apsimetančių persekioja
mais pabėgėliais, an tp lūd is . 
Nors daug Lietuvos piliečių gy
vena prastesnėmis sąlygomis 
nei prieglobsčio prašytojai, Ruk
los pabėgėlių centre pastarieji 
vagia, plėšikauja, uja centro 
darbuotojus, sukelia r iaušes ir 
gadina inventorių. Per mėnesi 
Lietuva kiekvienam iš jų mai
tinti, apgyvendinti apsaugai, 
asmeninėms išlaidoms skiria 
nuo 1,000 iki 1,200 litų. Tuo 
tarpu savo piliečiams pensinin
kams valstybė moka 3-4 kar tus 
mažiau. Neseniai Seime buvo 
pristatytas naujo įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėt ies" 
projektas. (R-Elta) 

* Seimo re s to rano da r 
b u o t o j u s sąmokslu a p k a l t i 
n ę s skandalingasis Laisvės są
jungos vadovas Vytautas Šus
tauskas pats gali atsidurti tei
siamųjų suole. Generalinės pro
kuratūros darbuotojai kitą sa
vaitę turėtų apsispręsti, ar pra
dėti ikiteismini tyrimą dėl par
lamentaro V. Šustausko kaltini
mų bandžius Seimo restorane jį 
nunuodyti. Atlikti tokį tyrimą 
prokurorų paprašė Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
vadovas Algimantas Salamaki
nas (LR-Elta) 

* Genovaitės S t u l p i n i e 
n ė s pr ivač ios kolegijos Pane
vėžio skyriuje studijavę ir už 

mokslą dvejus metus mokėję 27 
studentai šiais mokslo metais 
liko gatvėje. Kolegijos padali
niai nebeveikia nei Kaune, nei 
Šiauliuose, nei Klaipėdoje. Žlu
go paskutinės jaunuolių viltys 
tęsti studijas valstybinėje Pane
vėžio kolegijoje, nes pastaroji 
turi kitą — neuniversitetinės 
aukštosios mokyklos — statusą. 
Gatvėje likusius studentus su
tiko priimti Panevėžyje dar vei
kianti Algimanto Lukoševičiaus 
aukštesnioji verslo ir vadybos 
mokykla, po 2,000 litų per me
tus už mokslą mokėję pane
vėžiečiai nebepasitiki studijo
mis nevalstybinėse mokyklose. 

(R-Elta) 
* L ie tuva i t a p u s Eu ropos 

Sąjugos n a r e , verslininkams 
bus lengviau ir pigiau spręsti 
teisminius ginčus su Bendrijos 
valstybių įmonėmis — Lietuvos 
teismų sprendimai bus pripažįs
tami ir vykdomi ES valstybių 
institucijų. (VŽ-Elta) 

* Special iųjų ty r imų ta r 
nybos (STT) Klaipėdos sky
riaus pareigūnai aiškinasi, ar 
buvęs Klaipėdos apskrities vir
šininko administracijos sekreto
rius Algimantas Sąveika teisė
tai pasirašinėjo dokumentus ir 
įsakymus, susijusius su žemės 
nuosavybės teisių atkūrimu 
Klaipėdos rajone. Pareigūnai ti
kisi nustatyti, ar teisėtai buvęs 
Klaipėdos apskrities viršininko 
administracijos sekretorius 
pasirašė per tūkstantį įsakymų 
Klaipėdos apskrities viršininko 
Laisvūno Kavaliausko vardu ir 
kelis šimtus sprendimų dėl nuo
savybės teisių atkūrimo kaimo 
vietovėse. Klaipėdos rajone 

(LŽ-Elta) 

* L i e t u v a i į A t ė n ų o l im
p i a d ą sk i r t ų b i l i e tų k v o t o s 
yra nedidelės: į krepšinio finalą 
skirta tik 100 bilietų, o pagei
daujančiųjų — apie 500. Svar
biausias šios kelionės organiza
torius — UAB „Kauno saitas", 
prieš metus pasirašęs generali
nę sutart į kontraktą su Atėnų 
olimpiniu komitetu ir Lietuvos 
t au t in iu olimpiniu komitetu, 
sprendžia nelengvą galvosūkį, 
kaip galima būtų visiems norin
tiems suteikti šią paslaugą. Per 
olimpiadą savaitė viešbutyje 
vienam žmogui gali kainuoti 
„astronominę" sumą, todėl j au 
dabar bendrovė ieško Lietuvos 
sirgaliams vietos gyventi 50-60 
kilometrų spinduliu nuo Atėnų. 
Sirgalius į Atėnų olimpiadą veš . 
ir kitos turizmo agentūros, de
rindamos olimpiadą su pažinti
niu ir poilsio turizmu. { Švediją, 
kur vyko Europos krepšinio 
čempionatas, vien tiktai turiz
mo agentūra „BTI West Ex-
press Lietuva" per dvi pirmą
sias rugsėjo savaites pardavė 
beveik 500 bilietų. (LŽ-Elta) 

* K la ipėdos v y r i a u s i o j o 
pol ic i jos k o m i s a r i a t o Organi
zuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos (ONTT) pareigūnai 
atskleidė didžiausią uostamies
čio viešnamį: dviejų kambarių 
bute „triūsė" 11 „darbuotojų". 
Sulaikytos septynios merginos 
ir jų sąvadautoja. Keturios iš 
sulaikytųjų — nepi lnametės , 
vienai — dar tik penkiolika. Jei 
pavyks įrodyti kaltę, sąvadauto
ja, iš Plungės rajono Norvaišų 
kaimo į pajūrį atvykusi 26 metų 
Rasa Pakamorytė gali būti nu
bausta laisvės atėmimu nuo 3 
iki 8 metų. (K-Elta) 

N e t e k u s a k t y v a u s d a u g e l i o i še iv i jos o rgan izac i jų 
v e i k ė j o , ž i n o m o ž u r n a l i s t o . L i e t u v i ų F o n d o il
g a m e č i o T a r y b o s i r V a l d y b o s n a r i o 

A t A 
ANTANO JUODVALKIO, 

r e i š k i a m e g i l i ą u ž u o j a u t ą d u k r a i E G L E I , s ū n u i 
U O S I U I , j ų š e i m ų n a r i a m s i r a r t i m i e s i e m s . 

Lietuvių Fondas 
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Birute Šimanskienė su anūke Kristina Hampton. 

BIRUTE ŠIMANSKIENE 
Šį pavasarį , gegužės 9 d., 

iš Har t fordo l ie tuvių ben
druomenės į amžinybę pasi
t r a u k ė B i ru t ė -An tan ina Kir-
monta i tė -Šimanskienė . 

Su t ikau šią moterį pirmą 
ka r t ą Hartforde, skau tų ren
ginyje — Kaziuko mugėje. J i 
maloniai pakalbino, pavaišino 
savo iškeptu pyragu. Ta ip j au 
išėjo, kad apie šią neeil inę 
moterį rašau j au ja i nežinant . 

B i r u t ė Ki rmon ta i t ė -Š i -
mansk ienė gimė 1922 metais 
gruodžio 25 dieną Padubysos 
ka ime, prie Seredžiaus , J u r 
barko rajone. M a m a — Juzefą 
Ramonai tė , tėvas — P r a n a s 
K i r m o n t a s . Tėvel i s buvo 
mokytojas, o k a r t u ir mokyk
los direktorius . J i s buvo vien
as iš l ie tuviškų mokyklų 
kūrėjų po Lietuvos nepr ik lau
somybės 1918 meta i s a tkūr i 
mo. Tad šeima dažna i keitė 
savo gyvenamą vietą ir per 
savo vaikystę B i r u t ė gerai 
pažinojo K a u n o rajoną, 
vie toves pagal Ne -muną , o 
ta ip pa t ir Suvalkiją. Birutė 
buvo vienintelis va ikas šeimo
je , tad vasaras dažna i praleis
davo Klangų ka ime pas savo 
senelę, mamos mamą, kar tu 
su savo pusbroliais . 

Dar prieš p ra s idedan t ka
ru i baigė gimnaziją. Toliau 
mokėsi buhalteri jos ir jos kur
są baigė Suaugusiųjų ins t i tu te 
Kaune , nes vokiečiai j a u buvo 
uždarę univers i te tus . I vaka
rus Birutė pas i t r aukė ka r tu 
su tėvais 1944 meta i s iš Ky
bartų, būdama 22 metų. Vo
kietijoje apsigyveno Mit ten-
wald. vėliau persikėlė į Trauns-
tein. Ten ji ištekėjo už Jono 
Šimanskio ir pagimdė sūnų. 

I Ameriką Bi ru tė Š imans
kienė su šeima atvyko 1950 
m e t a i s , t iesiai į VVestfield, 
Massachuse t t s , n e s t e n gy
veno mamos brolis su šeima ir 
j auna i šeimai padėjo įsikurti . 
Po kiek laiko Š imansk ia i per
sikėlė į Hartfordą, Connecti-
cut. Ten gimė d a r dvi dukros. 
1965 meta i s j i e nus ip i rko 
res toraną ir dirbo j a m e iki pat 
1974 metų. 

1970 m. p e r s i k r a u s t ė į 
West Hartford. įs idarbino City 
Hartford ir dirbo kepėja 25 
metus , kepdama kepin ius vi
dur inėms mokykloms iki pat 
pensijos. 

Per visą savo gyvenimą ji 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje ir meilę tėvynei iš
saugojo iki pa t mir t ies . Buvo 
LSS Har t fordo j aunesn ių jų 
skaučių būrelio vadovė, LSS 

At l an to rajono jaunesniųjų 
skaučių skyriaus vedėja, LSS 
Waterbur io Neries vietininki-
jos viet ininkė ir LSS Seserijos 
j a u n e s n i ų skaučių skyr iaus 
vedėja. 

Vadovavo Hartfordo tau
tinių šokių grupei „Gintaras", 
kur is 1964 metais koncertavo 
New Yorko „VVorld's Fair". 

Sava i tga l ius Biru tė Ši
mansk ienė praleisdavo ruoš
dama maistą Lietuvių klubui 
ir įva i r iems l ietuviškiems 
renginiams. Buvo ALRK Mo
terų sąjungos 17 kuopos vice
pirmininkė, pirmininkė ir sek
retorė. Rėmė JAV LB progra
mas, Pu tnamo seselių veiklą, 
Neringos stovyklą. 

Dalyvavo Lietuvos išlais
vinimo protestuose įvairiuose 
miestuose, rašė laiškus parei
gūnams. Lankė ir rėmė Švč. 
Trejybės bažnyčią Hartforde. 
Rėmė A.P.P.L.E. organizaciją, 
t au t i n ių šokių grupę „Ber
želis", lietuvišką radiją, lietu
višką spaudą. 

1999 metais, po 55 metų, 
apsi lankė savo gimtojoje Lie
tuvoje. J i džiaugėsi jos pasi
keit imu, turėjo šiltų, smagių 
susi t ikimų. Nors, apsilankiusi 
tėviškėje, daugelio vaikystės 
draugų neberado, bet sutiko 
savo giminių ir draugų vaikus 
ir anūkus , aplankė jaunystės 
vietas. Ir naujai atvykusiems 
Birutė Šimanskienė ištiesdavo 
pagalbos ranką. Ugdė meilę 
tėvynei savo vaikams ir anū
kams. Vyresniuosius anūkus 
Kris t iną ir Jason Hampton 
vežiojo į repeticijas, įvairius 
l ietuviškus renginius. J iems 
įžiebė lietuvišką dvasią. Šią 
vasarą Kristina su broliu ap
lankė Lietuvą, senelės gimtas 
v ie tas , pavaikščiojo jos 
išvaikščiotais takais. 

Pasku t in iuos ius t rejus 
metus Birutė Šimanskienė pa
dėjo auginti savo jauniausios 
dukros vaikus Aleksą, Gabiją 
ir Dijaną Karosus. Atveždavo 
j iems lietuviškų knygų, prenu
meravo „Eglutę". Su anūkė
liais dalyvavo Nevv Bri ta in 
lietuviškos Atgimimo mokyk
los renginiuose. 

Savo paskutines gyvenimo 
va landas ji praleido dukters 
Laimos Karosienės namuose. 
Brandford, CT, kur labai ra
miai, šeimos apsupta, paliko šį 
pasaulį. Birutės Šimanskienės 
darba i lietuviškoje veikloje 
tęsiami, jos išugdytas meiles 
j a u s m a s stiprus jos vaikuose 
ir anūkuose. 

Sigita Šimkuvienė 

A t A 
EMILIJA GRUŠAITĖ 

ČIAKIENĖ 
Mirė 2003 m. rugsėjo 19 d., su laukusi 100 metų. 
Gyveno E a s t Chicago, Indiana. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: s ū n ū s Stasys Kiršinąs ir Vytautas 

Čiakas, duk tė B i r u t ė Vi lu t ienė su vyru A n t a n u , anūka i 
Vidmantas ir E d m u n d a s Vilučiai, p roanūkė Krist ina 
Vilutytė, pusbrol is E d v a r d a s Monkus su še ima, pusse
serė Cecilija B a t t e n ir d a u g kitų giminių Lietuvoje. 

A. a. Emilija buvo žmona a.a. Antano Čiako ir sesuo 
dramaturgo a.a. Juozo Grušo. 

Velionė p r ik l ausė E a s t Chicago Lietuvių Bendruo
menei. 

A.a. Emilija b u s paša rvo ta rugsėjo 24 d., trečia
dienį, nuo 2 v. p .p . iki 8 vai . v. Kuiper F u n e r a l Home, 
9039 Kle inman Road, Highland, Indiana , 46322. Ro
žančius 5 vai . p .p . 

Už velionės sielą b u s a tnašaujamos gedulingos šv. 
Mišios rugsėjo 26 d., penktadienį 10 vai. ryto Palaimin
tojo Jurgio Matu la ičo Misijos bažnyčoje 14911 127th 
St., Lemonte, IL. Po Mišių velionė bus pala idota Šv. 
Kazimiero l ietuvių k a p i n ė s e . 

Nuoširdžiai kv ieč iame gimines, d raugus bei pažįs
t amus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

La idotuvių d i rekt . tel. 219-923-7800. 

Ilgametei Lietuvių Katalikų Šalpos direktorei 

A f A 
RŪTAI ŽUKAITEI 

GUDELIENEI 

i š k e l i a v u s į A m ž i n o j o T ė v o N a m u s , r e i š k i a m e 
gi l ią u ž u o j a u t ą d u k r a i L I N A I s u v y r u , s ū n u i 
M A R U I s u ž m o n a i r v a i k a i s , b r o l i u i R I M U I 
Ž U K A U S K U I s u ž m o n a , v i s i e m s g i m i n ė m s b e i 
d r a u g a m s i r l i ū d i m e d r a u g e s u v i s a i s . 

Vyskupas Paulius A. Baltakis O.F.M. — 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pirmininkas 

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorių 
taryba ir raštinės tarnautojos 

A t A 
VIDAI BRAŽĖNAITEI 

VAITIEKŪNIENEI 
A u s t r a l i j o j e m i r u s , j o s v a i k a m s J U O Z U I , A N D 
R I U I , M A R Y T E I , A L G I U I i r j ų š e i m o m s , s e s e 
r i a i d r . N I J O L E I b e i v i s i e m s a r t i m i e s i e m s , 
r e i š k i a m e g i l i ą u ž u o j a u t ą . 

Irena ir Algirdas Kudirkos 

M a s o n C i t y , I L 

A t A 
AGOTAI ŠUOPIENEI 

m i r u s , g i l i a u s i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e d u k r a i 
J Ū R A T E I Š U O P Y T E I - J E N S E N ir v i s a i š e i m a i 
be i a r t i m i e s i e m s . 

Ignas Vaičeliūnas 
Aušrelė ir Ričardo Ramanauskai — 

K i r k l a n d , W A 
Danutė Vaičeliūnaitė — H o n o l u l u , H I 

Jūratė ir Philip Mitchell — P a r k R i d g e , I L 

B r a n g i a m t ė v e l i u i 

A t A 
STASIUI JANKONIUI 

m i r u s , n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e d a i l i n i n 
k e i G I E D R E I Ž U M B A K I E N E L 

Amerikos lietuvių dailininkių draugija 



6 DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 23 d., antradienis 

ČIKAGOJE 
TIKIUOSI, ŠIS MŪSŲ SUSITIKIMAS -

NEPASKUTINIS 

„Seklyčioje" rugsėjo 24 d., 
2 v. p.p.. trečiadienio po
pietės programoje dalyvaus 
klaipėdietis Algirdas Petrai
tis," kuris šiuo metu vieši 
Čikagoje. Jo numatytą prog
ramą galima pavadinti „Rim
ties valandėle", kurios metu 
jis, pritardamas gitara, dai
nuos ilgesingas, graudžias ir 
švelnias melodijas. Bus lai
mikių kupinas laimės šuli
nys. Visi maloniai kviečiami. 

Šiemet Balzeko lietuvių 
k u l t ū r o s muziejus „Metų 
žmogaus" žymeniu pagerbs 
puikų vadovą, Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką už nuopelnus 
Vilniaus miestui ir vilnie
čiams. Muziejaus pokylis, ku
rio metu Artūrui Zuokui bus 
įteiktas „Metų žmogaus" ap
dovanojimas, įvyks spalio 26 
d. vieno prestižiškiausių Či
kagos viešbučių - Peninsula 
Hotel pokylių salėje. Malo
niai kviečiame dalyvauti po
kylyje. Taip pat raginame 
Jus įdėti savo asmeninį ar or
ganizacijos sveikinimo laišką, 
verslo reklamą į mūsų pokylio 
sveikinimų-reklamų knygą, 
kurią gaus visi pokylio svečiai. 
Dėl informacijos ir vietų 
užsakymo skambinti tel. 773-
582-6500 Stanley Balzekui, 
Jr.. arba Ritai Janz. 

Artėja metinis LFK 
„Li tuan icos" rudens balius 
(53-sis), kuris šiemet įvyks 
spalio 25 d. PL centre, Le-
monte. didžiojoje salėje. Tai 
pats didžiausias sportininkų 
renginys per visus metus. Į šią 
pramogą reikia registruotis 
kuo greičiau, skambinant Lai
mai Glavinskienei tel. 630-
323-6302. 

Dail. Danguolės Jurgu-
t ienės , dailininkės iš Michi-
gan valstijos, paroda bus 
atidaryta spalio 11 d., šeš
tadienį. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Paroda 
dedikuojama karaliaus Min
daugo karūnavimo 750-me-
čiui. Bus rodomas specialiai 
šiai datai sukurtas ciklas: 
„Valdovas", „Amžių vingiuo
se", ..Kelias į karūną". 

Don Varnas Amerikos le
giono postas Nr 986 ir Pagal
binis moterų vienetas įvesdins 
naujus valdybos narius rug
sėjo 28 d., šeštadienį, 3 v.p.p., 
..Seklyčios" restorane, 2711 
W. Tls tStr . . Chicago. IL. 

M u m s čia gera, 
Mums čia linksma, 
I r gyvenam mes gerai. 
Esam mes linksmi žmo

gučiai, 
E s a m e geri vaikai. 
— rašo eilėraštuke Silvįja iš 

Obelių dienos centro, globoja
mo „Vaiko vartai į mokslą" 
būrelio, kuris rugsėjo 28 d., 
sekmadienį, PLC, Lemonte. 
po 11 vai. šv. Mišių, ruošia 
„Derliaus pietus". Bilietus 
galima įsigyti kreipiantis į 
Ritą Venclovienę tel. 847-
940-0283. 

Marijos Nekaltojo P ra 
sidėjimo seserų rėmėjų 
sąskrydis vyks Putname, 
Connecticut, seselių vienuo
lyne, Vėlinių dieną, sekma
dienį, lapkričio 2 d. Šio są
skrydžio šv. Mišias aukos ir 
pamokslą sakys (11 v. r.) vie
nuolyno kapelionas kun. Vy
tautas Gedvainis. Po pietų 
vyks Naujosios Anglijos rėmė
jų posėdis, iš Lietuvos atvyku
si vienuolijos vyriausioji va
dovė ses. M. Igne Marijošiūtė 
pasidalins mintimis apie sese
lių veiklą ir apaštalavimą Lie
tuvoje. Po to bus prisiminti 
mirusieji: bus lankomos ka
pinės, šventinami paminklai, 
vienuolyno koplyčioje vyks 
Mišparai už mirusiuosius. Visi 
kviečiami! Norintys dalyvauti 
tel. 860-928-7955 praneša ne 
vėliau kaip iki spalio 27 d. 

Rugsėjo 28 d., sekma
dienį, po 10:30 vai. ryto šv. 
Mišių, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje „Ka
vutės" popietėje turėsime 
viešnią iš Kauno, šiuo metu 
Čikagoje viešinčią liaudies 
menininkę ir poetę Malviną 
Petronėlę Januškevičiūtę-
Rocienę. Pabendrausime, pa
siklausysime jos poezijos ir 
pasigėrėsime dailės darbais. 
Visų maloniai laukiame. 

Kviečiame į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos pa
bendravimo pietus spalio 5 d., 
12 vai.. PLC didžiojoje salėje. 
Tuo pačiu paminėsime ir 
mūsų kapelionio kun. Algirdo 
Palioko, SJ, tris sukaktis: 10 
m. PJM misijos sielovadoje; 
30 m. kunigystės; 35 m. pri
klausymo Jėzaus draugijai. 
Vietas prašome užsisakyti 
kreipiantis į Baniutę Kronie-
nę tel. 630-968-0184. 

RENGIAMA KNYGA 
APIE PANDĖLĮ 

Po įvairias pasaulio šalis li
kimo išblaškyti pandėliečiai, 
atsiliepkite! Rengiama knyga 
„Pandėlys" apie valsčiaus is
toriją nuo jo įkūrimo iki šių 
dienų, pandėliečių gyvenimą 
ir jų likimus Lietuvos istori
jos vingiuose. Renkame me
džiagą Lietuvos archyvuose, 
daug vertingos medžiagos -
praėjusio šimtmečio spaudos, 
fotografijų ir faktų suteikia 
pagyvenę žmonės. Esame įsi
tikinę, kad daug medžiagos 
galėtų pateikti ir pandėliečiai 
bei jų palikuonys, kurie, ar
tėjant bolševikinės Rusijos 
okupantams, paliko tėvynę, 
kad išvengtų fizinio sunaiki
nimo. Iš Lietuvos pasitraukė 
kūrybingiausi, darbščiausi 
žmonės. Prašome atsiliepti: 
laišku Albinui Jasiūnui, Min
ties 1C-6, LT-2042 Vilnius 
Lithuania. telefonu +370-
5275-8761. mob. +370-612-
89544. elektroniniu paštu: 
rjasiun@takas.lt. Lauksime. 

Albinas J a s i ū n a s 
Iniciatyvinės grupės narys, 

knygos „Pandėlys" sudarytojas 

Violeta Urmanaviciūtė-L'rmana. 
„Dar neapleidžia tas nuosta

bus jausmas, kurį patyriau 
koncerto metu. Atgaiva dva
siai. Nėra tų žodžių, kuriais 
galėtume išreikšti dėkingumą 
ir pagarbą už tai, kad jūs at
vykote pas mus ir padovano
jote mums šį nuostabų vaka
rą, kaip nėra tokių gėlių, ku
rias mes galėtume padovanoti 
atsidėkodami už tą džiaugs
mą, kurį mums šį vakarą su
teikėte" - po Violetos Urma-
nos-Urmanavičiūtės koncerto 
Morton gimnazijos auditori
joje (Čikagos priemiestyje Ber-
wyne, IL) kalbėjo LR generali
nis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, įteikdamas so
listei gėles. Konsulas labai 
tiksliai išreiškė visų šio vaka
ro liudininkų mintis. Įspūdį 
stiprino tobulą atlikimą lydė
jęs ir solistę bei jos klausyto
jus jungęs tarnavimo lietuvy
bei jausmas. To negalima 
buvo nematyti sklaidant kon
certo programą ir vėliau kal
bantis ir su klausytojais, ir su 
pačia soliste. Išeivių sielą jau
dino solistės mėgiama Dalios 
arija iš to pačio pavadinimo B. 
Dvariono operos ..Dalia": 
„Valdove, leisk man Vilnių 
pamatyti, pasidairyti paunks-
mėje bažnyčių"... Ir ta papras
tutė lietuvių liaudies daina 
„Ulijona", kurią Violeta Ur-
mana a capela pasirinko ant
ram bisui... Vėliau solistė pri
sipažino žurnalistei: „Pradė
jusi „Ulijoną" taip susigraudi
nau, kad vos galėjau padai
nuoti. Pirmą posmelį pradėjau 
ir galvojau, kad reikės nu
traukti. Paskui susivaldžiau. 
Čikaga yra ypatinga vieta lie
tuvybei. Čia negalioja tie 
rėmai, kaip dainuojant „La 
Skaloje". Čia tas pat, kaip ir 
Lietuvoje, kai žinai, kad tavęs 
laukia, kai tave myli"... 

Violeta Urmana koncerte 
dar atliko Aldonos ariją iš A. 
Ponchielli operos „I Lituani", 
Giocondos ariją iš operos ..La 
Gioconda", Madalenos ariją iš 
U. Giordano operos „Andrea 
Chenier" (pirmoje dalyje) ir 
Leonoros ariją iš G. Verdi ope
ros „La Forza" ir dvi Lady 
Macbeth arijas iš operos 
„Macbeth" I ir rv veiksmo. 

Vėliau ji. Lietuvių televizijai 
duodama interviu, sakė: „Va
žiavau su malonumu, norėjau 
parodyti ką aš galiu - padai

nuoti rimtą programą ir, 
sakyčiau, man gana pavyko". 
Taip jos pasirinktus atlikti 
kūrinius komentavo ir diri
gentas Alvydas Vasaitis: 
„Manau, ji norėjo parodyti ką 
gali ir ji tikrai parodė. Nors 
programa buvo sunki, daug 
dainavimo, tačiau solistė yra 
ypač pajėgi". 

Solinius intarpus atliko ir 
simfoninis orkestras: Uver
tiūrą iš V. Klovos operos „Pi
lėnai", Intermezzo iš P. Mas-
cagni operos „Cavaleria Rusti-
cana" 'pirmoje dalyje) ir Uver
tiūrą iš G. Verdi operos „La 
Forza del Destino" bei orkest
rinį intarpą „Baletas" iš ope
ros „Macbeth". 

Po koncerto Willow Brook 
Bolroom vykusiame rėmėjų 
priėmime dirigentas Alvydas 
Vasaitis „Draugo" žurnalistei 
davė interviu ir. taip apibend
rino ši grandiozinį darbą: 
„Įspūdžiai labai malonūs, 
šilti, solistė ypač gera, pasau
linė žvaigždė. Man buvo malo
nu su ja bendrauti ir orkes
tras labai stengėsi. Rezultatai 
buvo matyti. Dėl to esu dė
kingas rengėjams, kad jie 
apsiėmė tokį didžiulį uždavinį 
- atsivežti į Čikagą tarptauti
nio masto solistę. 

- Kas siūlė programą? 
- Savo dalykus rinkosi pati 

solistė, o dėl orkestrinių in
tarpų su ja diskutavome. Pvz„ 
„Baletas" iš Macbetho" - labai 
retai grojamas. Kai prieš kele-
letą metų Lyric opera statė šį 
veikalą, tas ..Baletas" nebuvo 
grojamas, todėl orkestrantai jo 
nemokėjo (orkestro daugumą 
sudarė Lyric operos muzikan
tai. Red.). Taigi čia mums 
buvo savotiškas jėgų išban
dymas. 

- Ar Jums buvo tekę dirbti 
su tokio masto solistais? 

- Tarptautinio masto gal ir 
ne, tačiau Virgilijų Noreiką aš 
irgi laikau dideliu menininku. 
O iš moterų Violeta Urmana -
pirmas malonus susitikimas. 

- Kaip vyko repeticijos? 
- Pirmiausia mes susėdome 

su soliste ir aptarėme visą re
pertuarą. Man patiko su ja 
dirbti. Orkestras, pvz„ „Da
lios" niekada nebuvo grojęs, 
net ir nežinojo, kas toks Dva
rionas. Aš jiems papasakojau, 
jie suprato ir buvau labai 
nustebęs, kai orkestrantai 
sakė: ..Labai graži muzika". 
Mums, lietuviams nereikėtų 
per daug kuklintis, mes tu
rime geros muzikos. 

Solistė Violeta Urmana į 

SKELBIMAI 

„Šypsniukai" is ..Vaiko vartai į mokslą" remiamo dienos centro, po konkurso ..Giedu ir dainuoju Dievui ir 
Tėvynei", vykusio 2002 gruodžio men Kaziu Rudos savivaldybėje. R i tos V e n c l o v i e n ė s nuotr 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
1 H t l i v , ! ( V I V"! v i ] p : i S w i ! l ! l l l ! 
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Lietuvos televizijos klausimą, 
ar sudarydama programą ji 
atsižvelgė į lietuvišką bend
ruomenę, taip sakė: 

- Atsižvelgiau. Galėjau ir la
biau atsižvelgti, bet nėra kada 
mokytis naujo repertuaro. La
bai norėčiau kur nors kada 
nors padainuoti visą operą 
,,Lietuviai". Tai mano toks 
specialus sumanymas. Jeigu 
manęs klaustumėte, kokiose 
operose norėčiau dainuoti, at
sakyčiau: „Lietuviai". Neleng
vas tai veikalas ir turbūt dar 
reikės palaukti, kol šis mano 
noras realizuosis, bet tai 
mano, kaip lietuvaitės, garbės 
reikalas. Šiandien norėjau pa
dainuoti ariją būtent iš operos 
„Lietuviai", deja, tekstas buvo 
nelietuviškas. Tai ne dėl pat
riotiškumo stokos, o dėl neto
bulo lietuviško vertimo. Norė
jau surasti ir daugiau lietu
viškų arijų, bet man tai pada
ryti nėra paprasta, nes aš Lie
tuvoje būnu retai. 

Violetos Urmanos koncertas 
buvo JAV LB Kultūros tary
bos ir jos pirmininkės Marijos 
Remienės bei jos sudaryto or
ganizacinio komiteto nuopel
nas. „Tai buvo mano darbo 
viršūnė ir aš nežinau, ką 
galėčiau daugiau surengti, -
prisipažino duodama interviu 
„Draugui" po koncerto Marija 
Remienė. - Buvo ir gerų, ir 
sunkių dienų, tačiau gerai 
turėti gerų draugų, kurie atėjo 
į talką. Pirmoji savo čekį at
siuntė Gražina Liautaud, pas
kui Marija Vaitkienė iš St. 
Louis, mieloji Stasė Semė
nienė ir po to visa eilė žmonių. 
Šio koncerto ir kitų (pvz., 
Ąžuoliuko" koncerto, gintaro 
parodos) nebūčiau galėjusi su
rengti be Algio Grigo. Aš jam 
ir jo žmonai Rūtai esu nepa
prastai dėkinga. Kad salė 
būtų pilna, nepaprastai daug 
pasidarbavo Irenos Kriau-
čeliūnienės vadovaujamas bi
lietų platinimo kolektyvas. Į 
darbą stojo moterys. Ir apla
mai mūsų bendruomenėje 
didžiausią naštą neša mote
rys. Esu dėkinga Silvijai Fotti, 
kuri šį renginį paskleidė 
plačiai amerikiečių žiniasklai-
doje (net 43 spaudos ir radijo 
šaltiniuose). Ir visa tai nieko 
nekainavo. Reklama buvo de
dama net po kelis kartus. 
WTMT radijas ne tik išrek
lamavo solistę, bet ir labai 
gražiai pristatė Lietuvą. Taip 
pat už reklamą esu labai 
dėkinga „Draugui" ir vyr. red. 
Danutei Bindokienei. 

Na. iš tiesų, kas toliau? Ar 
gali būti kas nors aukščiau, 
svarstė po koncerto ne vienas 
klausytojas. Šių eilučių auto
rei prisimena prieš keletą 
metų solisto Jono Vaznelio 
prašymas, privačioje aplinkoje 
išreikštas Marijai Remienei: 
„Maryte, pasiryžk aukšto ly
gio koncertą surengti ameri
kiečiams geroje Čikagos salė
je, kad lietuviai vėl plačiai 
nuskambėtų". Iš tiesų, ledai 
jau pralaužti: mes turime 
menininkę, kuri daro garbę 
lietuvių kultūrai ir jau galime 
eiti į amerikiečių auditoriją. Ir 
Violeta Urmana, atsisveikin
dama su rėmėjais priėmime 
sakė: „Dėkoju už pastangas ir 
už interesą. Esu labai laimin
ga, kad galėjau čia padainuoti. 
Visas šitas vakaras buvo labai 
emocionalus ir man pačiai. 
Negaliu prižadėti, kad labai 
greitai vėl atvažiuosiu, bet ir 
nesakau, kad nenoriu čia 
atvažiuoti. Sako, geras sve
čias, retas svečias. Pasisteng
siu tokiu būti. Tikiuosi, kad 
teks padainuoti Chicago Lyric 
operoje. Kažkokiu stebuklu 
ten dar dainuoti neteko. Šis 
teatras yra kaip visi teatrai, 
bet aš jame noriu padainuoti 
tik dėl to, kadangi čia gyvena 
daug lietuvių, kurie, kaip ma
tau, domisi muzika ir puo
selėja lietuvišką kultūra. Ti
kiuosi, kad šis mūsų susi
tikimas ne paskutinis". 

Audronė V. ^kiudaitc 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
AMERIKOJE 
Kelionė į Spring Valley, IL 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Tęsinys 
Marija Uršulė pasakė vieną 

sakinį, ir po dviejų žodžių grie
bėsi už galvos - toliau nebe
išeina. Taip keletą kartų suklupu
si, paskui jau lietuviškai ir nebe-
bandė kalbėti. Tik į savo kalbą 
{terpdavo lietuviškų žodžių. 

Marija gimė netoliese - už 
kelių blokų. Jos tėveliai atva
žiavo 1900 metais iš Vilkaviškio. 
Koks mažas pasaulis - ir Stasio 
Dubausko mama iš Vilkaviškio. 
Marijos tėvelis buvo Albinas 
Pilypaitis, o mama - Rožaitytė. 
Tėvelis Suvalkijoje turėjo mažą 
ūkelį. Jos tėvelis Rusijoje buvo 
baigęs universitetą, o į Ameriką 
bėgo nenorėdamas eiti į rusų ka
riuomenę. 

Stasys Dubauskas klausia, ar 
jai ką nors sako Ran Jomanto, jo 
draugo, pavardė. 

- O, entuziastingai šūktelia 
Marijona Uršulė, - mano tėvas ir 
Ran tėvas dirbo kasyklose. Jis iš 
Spring Valley. Čia aplinkui 
gyveno vien tik lietuviai. 

- Kiek čia jų galėjo būti? -
klausiame. - Šimtai, tūkstančiai? 

- Apie 400 šimtus, - sako Pi-
lypaitytė. - Lietuvių miestelyje 
buvo ketvirtadalis gyventojų. 
Daugiausia buvo italų ir airių, 
nedaug buvo lenkų. Kasyklos pri
klausė airiams. Tėvas dirbo ang
lių kasyklose, - pirmuosius du 
žodžius „tėvas dirbo" ji ištaria 
idealiai lietuviškai, be jokio ak
cento, ir raiškiai, gražiu krūti
niniu balsu. Kaip keista, kai ji 
kalba angliškai, jos balso tembras 
būna visai kitoks - kur kas 
aukštesnis, kaip įprasta kalbėti 
angliškai. O lietuviškus žodžius ji 
ištaria žemu balsu. Iš karto gali 
pasakyti, kad lietuvių kalba yra 
jos gimtoji kalba, tik gerokai 
primiršta. Ypač gražiai jos lūpose 
skamba jos vardas „Marijona". -
O mama mane vadino Uršule, -
sako ji. 

- Kai aš buvau maža, buvo 
ekonominė depresija, gyvenimas 
buvo labai sunkus, nebuvo pi
nigų. Mes buvome 6 vaikai. 3 
mergaitės dar gyvos, berniukai 
jau mirę. Jie visi mirė nuo cuk
raligės. Mano tėvas buvo didelis 
žmogus - mokytas. Jis skaitė 
„Draugą" ir buvo „Draugo" kores
pondentas. Jis rašydavo ir parapi
jai, kai reikėdavo. Mirė 71-erių 
metų, jau aklas, sirgo Parkinsono 
liga. 

- Jūsų tėvelis buvo mokytas, 
bet dirbo kasyklose, kodėl? 

- Nieko kito nebuvo, jis tu
rėjo dirbti kasyklose. Buvo didelė 
depresija. Kitokių darbų nebuvo. 

Į klausimą, ar čia veikė lietu
vių organizacijos, Marijona at
sako, kad visas veiksmas vyko 
prie parapijos, o Nancy įsiterpia, 
kad ir ji iš vaikystės dar prisime
na lietuviškas šventes su kugeliu. 
Vaikams būdavę labai smagu. 

- \ šokius mes eidavome į 
Kewanee miestelį, kur buvo daug 
lietuvių. Tėveliai pasakodavo, 
kad iš Kewanee atvažiuodavo 
lietuvis kunigas, kai mūsų parapi
ja neturėdavo savo kunigo. -
sako jau Marijona. Ir visa ta 
istorija taip susipainioja, kas 
kokiai kartai priklauso. Vadinasi. 
per visus tuos dešimtmečius, kai 
augo Marijona ir kai augo jau jos 
vaikai, lietuviškas gyvenimas dar 
buvo gyvas. 

Marijona užaugino 4 vaikus 
- dvi dukras ir du sūnus. Vienos 
dukros nuotrauką matome ant 
sienos. Ji jauna žuvo automobilio 
katastrofoje. Antroji dukra gyve
na šiame miestelyje, tai Nancy, 
kurią mes sutikome gatvėje. 
Vienas sūnus gyvena Lesselle, 
kitas - Granville miestelyje. 
Vienas dirba sunkvežimio 
vairuotoju, nors yra baigęs uni
versitetą. - ir šiandien nėra darbų. 

- Ar jūs tėvų šeimoje 
kalbėdavote lietuviškai? - klau
siam. 

- O je, mamė nežinojo ang
liškai, - sako Marijona lietuviš
kai. - Kai ėjau į mokyklą, 6 
metus kalbėjau tik lietuviškai. 
Kai buvau kokių 10 metų, mes 
sėsdavom į tramvajų ir važiuo
davom į Čikagą. Mano motina 
laikė kiaules, augino žąsis, viš
čiukus, turėjo karvę, ančių, didelį 
- labai didelį daržą prie namo. 
„Didelis daržas", - ji pakartoja 
lietuviškai ir nusijuokia. 

- O ar lietuviškus valgius ji 
virdavo? 

- Je, kugelį, barščių, kopūstų 
sriubą. Mes užaugom „ant sriu
bų". „Rūgštūs kopūstai", - sako 
Marijona lietuviškai ir angliškai 
toliau pasakoja, kaip mama žie
mai priraugdavo kopūstų ir 
agurkų po bačką. Po namu buvo 
rūsys, pilnas visokių gėrybių. 

- Ar dabar dar verdat lietu
viškų valgių? 

- Je, - sako ji, - barščius ver
danti, žiemai užkonservavo 13 
litrinių stiklainių agurkų. Kon
servuoja ir pupeles. 

Marijona, kai buvo jauna, Či
kagoje dirbo siuvimo fabrike 
Crawford gatvėje (Dubauskas ko
mentuoja, kad šiandien tai Pulas-
ki gatvė). Gyveno Californijos 
gatvėje. Ištekėjusi grįžo į gimtinę 
Spring Valley. Šį namą 1943 m. 
pastatė jos vyras. Dvejus metus, 
kol statėsi, gyveno garaže. Vyras 
buvo italas, dabar jau miręs. 

- Ką tėvai jums pasakodavo 
apie Lietuvą? 

- Mano tėvas visada šnekėjo 
ir šnekėjo (pastarąjį sakinį ji 
ištaria lietuviškai), kad norėtų 
grįžti į savo mažą ūkelį Vilka
viškyje. Daugiau pasakodavo 
mama: kaip su tėvu eidavo kasti 
durpių, kaip toli reikėdavo eiti į 
bažnyčią. Išeidavo anksti rytą, 
kai dar būdavo tamsu, sugrįždavo 
tik vakare. Mano mama buvo 
gimusi 1890 metais. 

Kada užsidarė lietuviška pa
rapija, Marijona neprisimena. 

- Ar yra lietuvių ūkininkų, -
klausia Stasys Dubauskas. 

- Yra, bet smulkūs, sako 
Marijona. - Kitoj gatvėj gyvena 
Gedvilas. Ir čia prieš 60 metų. kai 
pradėjom statyti namą, buvo ūkis. 

Kai Dubauskas pasako, kad 
šiais laikais iš Lietuvos atva
žiuoja daug lietuvių darbo ieš
koti, Marijona klausia, ar naujieji 
lietuviai geri darbininkai, ir, ne
laukdama atsakymo, tarsi sau ta
ria: „ O senieji lietuviai buvo geri 
darbininkai". 

Dubauskas tyli, naujųjų lietu
vių darbininkų darbo nekomen
tuoja, bet, aišku, galvoja, kad bent jau 
tokių bažnyčių Amerikoje jie 
nepastatys, kokias pastatė senieji. 

Atsisveikindami su Marijo
na, kurią mamė vadino Uršule. 
apžiūrime jos namą. Kaip vienai 
gyventojai - per didelis -
pusantro aukšto. Bet viskas labai 
tvarkinga. Ir labai daug žaislų -
jos vaikų ir jos vaikų vaikų. Ant 
sienos kabo piešinys, visai neblo
gas, kuriame nupieštas Marijonos 
namelis. Tai žuvusios dukros 
kūrinėlis, kurį ji padovanojo 
kažkuria svarbia proga. 

Nusifotografuojame. Marijo
na sako, kad šalia gyvena jos 
draugė Marielė, kuri mėgsta kal
bėti, daug žino ir gerai kalba lie
tuviškai, bet gaila, kad šiandien 
jos namuose vestuvės, taigi ji ne
rekomenduoja ten eiti. Kviečia 
atvažiuoti kitą kartą. Stasys Du
bauskas labai entuziastingai lin
guoja galvą - būtinai atvažiuos. 
O grįžęs į namus kuria planus, 
kaip ten įkurti Lietuvos Vyčių 
skyrių. „Tai labai pagyvintų 
miestelio gyvenimą". - sako jis. 

Marijona Uršulė Pilypaitytė-
OssoIIa patenkinta savo gyven
imu, nes viską dar gali pasidaryti 
pati. Vieno pasigenda - mašinos, 
nes jau nebegali vairuoti. Tai ją 
atitvėrė nuo pasaulio ir uždare 
namuose. Bu*, daugiau 


