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Mėginama sustiprinti partijų
paramą stojimo į NATO idėjai
Vilnių*, sausio 31 d. (BNS)
— Socialliberalų bandymas
pradėti krašto apsaugos lėšų
„apkarpymą" tapo dingstimi
konservatoriamas ieškoti pla
taus politinio sutarimo dėl pa
grindinių užsienio politikos
tikslų.
Pirmadieni Seime surengtas
uždaras Užsienio reikalų ko
miteto (URK) posėdis, ku
riame dalyvavo Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.
Posėdyje pasikeista nuomo
nėmis dėl penktadieni penkių
parlamentinių partijų pasi
rašyto komunikato.
Dokumente reiškiamas ryž
tas „tvirtai siekti, kad Lietuva
artimiausiu plėtros laikotar
piu būtų pakviesta jungtis i
Šiaurės Atlanto Aljansą". Do
kumentą pasirašė valdančiųjų
konservatorių ir Krikščionių
demokratų partijos bei opozi
cinių Centro sąjungos, LDDP
ir Socialdemokratų partijos
vadovai bei atstovai.
V. Landsbergis žurnalistams
teigė, kad posėdis surengtas,
nes Lietuva „išėjo i sprendžiamąji etapą" eurointegracijos srityje bei yra „finišo tie
siojoje i NATO". Kaip žinoma,
vasario viduryje Lietuva pra
deda įstojimo i Europos Są
jungą derybas. Pernai Va
šingtone NATO valstybių va
dovai įsipareigojo ne vėliau
kaip 2002 metais paskelbti
sprendimą dėl tolesnės sąjun
gos plėtros.
„(NATO) plėtrą
matome
kaip faktą", sakė V. Landsber
gis. Jo teigimu, pakvietimo į
kitą plėtros ratą turi būti sie
kiama „visų partijų pastango-
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V. Landsbergis pareiškė
nuogąstavimą, kad Naujosios
sąjungos (socialliberalų) nuos
tata „nepalanki Lietuvos pasi
rengimams būti lygiateise
NATO nare". Sausį sociallibe
ralai pradėjo gyventojų parašų
rinkimą, kad būtų pakeistas
šių metų biudžeto įstatymas,
atimant iš krašto apsaugos
148 mm. litų ir skiriant juos
mokslui ir švietimui.
Jeigu socialliberalai su
rinks reikalingus parašus, tai
bus „tiesioginis žeklas, kad
ši partija darys įvairių pa
stangų, kad išmuštų Lietuvą
iš kandidatūros į Šiaurės At
lanto avansą", sakė V. Lands
bergis.
V. Landsbergis teigė abe
jojąs ir dėl buvusio premjero
Rolando Pakso vadovaujamos
Lietuvos liberalų sąjungos
nuostatos NATO plėtros klau
simu. „Iš vieno R. Pakso pasi
sakymo ir net iš jo kalbos, kai
jis buvo ministru pirmininku,
išeitų taip pat — atsisakyti
nusibrėžtos krypties į NATO,
užtikrinant mūsų gynybinį
pasirengimą, kad galėtume
būti tinkami partneriai", sakė
V. Landsbergis.
Žurnalistams jis teigė, jog
tai yra „konservatorių ir ne
tik konservatorių" nerimas.
Praėjusį rudenį R. Pakso vy
riausybė pateikė Seimui svar
styti krašto apsaugos sistemos
strateginio finansavimo įsta
tymo pataisas, kuriomis buvo
siūloma metams atidėti įsipa
reigojimus didinti gynybos iš
laidas iki 2 proc. bendrojo vi
daus produkto 2001 metais. Ši
įstatymo pataisa Seime liko
neapsvarstyta.

Seimo konservatorių frakcija
mažėja
Vilnius, sausio 31 d. (BNS)
— Konservatoriai Alfonsas
Vaišnoras ir Jonas Mocartas
pirmadienį pareiškė pasitrau
kia iš konservatorių frakcijos
Seime. Pirmadienį Seimo kon
servatorių frakcijos seniūnui
Arvydui Vidžiūnui jie įteikė
pareiškimus, kuriuose prašo
nebelaikyti jų šios frakcijos
nariais. Pareiškimuose moty
vai nenurodyti.
Kaip sakė A. Vaišnoras, jis
pasitraukęs iš frakcijos, „ne
norėdamas dalyvauti pasta
ruoju metu stebimose frakci
jos tarpusavio priešpriešose".
Anot jo, jis jaučiąs „diskom
fortą, kai viena partijos narių
grupė veikia prieš kitą tos pa
čios partijos narių grupe". Jis
turėjo galvoje dabartinę kon
servatorių situaciją, kai paaš
trėjo Vytauto Landsbergio va
dovaujamos partijos didžiosios
dalies ir grupelės buvusio
premjero Gedimino Vagno
riaus bendraminčių nesutari
mai.
Anot A Vaišnoro, „susidarė
tam tikra terpė apmąstymui".
Ši priešprieša pasiekė vir
šūnę, kai iš konservatorių par
tijos buvo pašalintas buvęs
ministras Kęstutis Skrebys, o
G. Vagnorius spaudoje apkal
tino V. Landsbergį nukrypimu
į kairę.
A Vaišnoras sakė, kad J.
Mocartas pasitraukė iš frakci
jos dėl panašių motyvų. A.
Vaišnoro teigimu, kol kas jie
abu dar neapsisprendė, ar liks
partijoje.
Politikos apžvalgininkų nuo
mone, A. Vaišnoras yra nefor
malios „vagnorininkų" gru

puotės narys, tačiau jis pats
tai BNS korespondentui pa
neigė. „Nenoriu būti priskiria
mas nei prie G. Vagnoriaus,
nei prie V. Landsbergio šali
ninkų", sakė A. Vaišnoras.
Iki A. Vaišnoro ir J. Mocar
to pasitraukimo konservatorių
frakcija turėjo 63 narius. Iš
partijos pašalintasis K Skre
bys formaliai liko frakcijos na
riu, nors teigia neketinąs da
lyvauti jos veikloje.
Konservatorių vadovas V.
Landsbergis frakcijai nepri
klauso, kadangi yra Seimo pir
mininkas.
* „Lietuvos energijos" ge
neralinio direktoriaus Bro
niaus Cicėno sprendimu, nuo
vasario 1 d. už šiurkščius pa
žeidimus ir darbo trūkumus,
taip pat už blogą pavaldžių
padalinių bei kuruojamų veik
los sričių kontrolę iš pareigų
atleidžiamas įmonės generali
nio direktoriaus pavaduotojas
Zenonas Ružinskas. Be to, už
šiurkščius pažeidimus ir dar
bo trūkumus atleisti Kauno
elektros tinklų direktorius Bo
leslovas Paškevičius ir , .Elek
tros tinklų statybos" direkto
rius Antanas Kazakevičius.
Dar keturiems atsakingiems
„Lietuvos energijos" darbuoto
jams už blogą pavaldžių pada
linių bei kuruojamų veiklos
sričių kontrolę pareikšti pa
peikimai. Šių veiksmų B. Ci
cėnas ėmėsi, vykdydamas Val
stybės kontrolės sprendimą
dėl bendrovės veiklos tikrini
mo rezultatų, teigiama „Lie
tuvos energijos" pranešime
spaudai.
(BNS>

Amerikiečiai padės „Williams" neketina pardavinėti
į gyvendinti
„Mažeikių naftos" akcijų

Lietuvos gamtos
apsaugos programą

Nuotr^ NATO pajėgų Siaurės Vakarų Europoje vadas maršalas John
Cheshire susitiko su Lietuvos ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi.
Už jų stovi Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Jonas Kronkaitis.
(Eit*)

NATO maršalas
atsisveikino su Lietuva
Vilnius, sausio 31 d. (Elta)
— Pirmadienį atvykęs atsis
veikinti su Lietuvos pareigū
nais ir kariškiais, NATO pa
jėgų Šiaurės Vakarų Europoje
vadas maršalas John Cheshi
re pabrėžė Baltijos valstybių
karinio
bendradarbiavimo
svarbą.
Pokalbio su premjeru And
riumi Kubiliumi metu marša
las domėjosi Baltijos valstybių
ginkluotės klausimais, bend
rais trišaliais projektais — ka
rių batalionu, karine jūrų pa
jėgų eskadra, oro erdvės ste
bėjimo sistema, sakė premjero
atstovas spaudai Audrius Ba
čiulis.
NATO pajėgų vadą taip pat
domino Lietuvos nuomonė
apie tai, kokia galėtų būti Ru
sijos reakcija į kurios nors
Baltijos valstybės narystę
NATO. Atsakydami į šį klau
simą, Lietuvos pareigūnai pri
minė anksčiau Rusijoje atliktą
apklausą, kuria siekta išsi
aiškinti tos valstybės gyvento
jų požiūrį į galimą Lietuvos
narystę sąjungoje. Pagal ap
klausą, 70 proc. Rusijos pilie
čių abejingi šiam reikalui, to
dėl narystės klausimą tarpu
savyje turi spręsti tik Lietuva
ir NATO.

Maršalas J. Cheshire palan
kiai įvertino Lietuvos pa
skelbtą planą 2001 metais iki
2 proc. bendrojo vidaus pro
dukto padidinti krašto apsau
gai skiriamas lėšas. Jis taip
pat buvo informuotas apie
praėjusį penktadienį penkių
Lietuvos parlamentinių par
tijų patvirtintą komunikatą,
kuriame pareikSuss ryžtas
tvirtai siekti, kad Lietuva per
artimiausią plėtros laikotarpį
būtų pakviesta jungtis į Šiau
rės Atlanto sąjungą.
Pirmadieni į Lietuvą atvy
kęs NATO pajėgų Šiaurės Va
karų Europoje vadas šiemet
baigia savo kadenciją, o rude
nį baigia savo karinę karjerą
ir išeina į atsargą. Be to, šie
met NATO pajėgų Šiaurės
Vakarų Europoje štabas, kuris
rūpinasi ryšiais su Lietuva bei
kitomis dviem Baltijos valsty
bėmis, bus panaikintas ir pri
jungtas prie sąjungos pajėgų
vadavietės Vidurio Europoje.
Su šiomis pertvarkornis susiję
planai taip pat aptariami per
pokalbius Vilniuje.
Maršalas J. Cheshire susiti
ko ir su krašto apsaugos mi
nistru Česlovu Stankevičiumi
bei kariuomenės vadu brigados generolu J o n u Kronkaičiu.

Kiniečių verslo idėjos
Šiauliuose baigėsi bankrotu
Šiauliai, sausio 29 d. (Elta)
— Nepavykus normalizuoti
padėties, Kinijos susivieniji
mas „Qing qi" paskelbė moto
rolerių ir mopedų bendrovės
„Šiauliai Qing Qi" bankrotą.
Praėjusių metų pabaigoje
Kinijos susivienijimo specia
listai analizavo įmonės ekono
minę ir finansinę padėtį ir nu
sprendė, jog investicijos nepa
siteisino.
Įmonės generalinis direkto
rius Li Zhigang pripažino, jog
jie per dvejus metus taip ir ne
sugebėjo prisitaikyti prie ga
liojančios įstatymų bazės bei
įsijungti į Lietuvos mokesčių
sistemą.
Finansiškai
remdamas
„Šiaulių vairą", susivienijimas
„Quing Qi" investavo apie 2
mln. JAV dolerių. Buvo numa
tyta Šiauliuose investuoti dar
apie 1.5 mln. dolerių, tačiau
įmonės pertvarkos planai ne
buvo įgyvendinti.
Motorolerių ir mopedų ga
mintojų padėtį ypač apsunki-

no Rusijos krizė, kadangi didžioji dalis produkcijos buvo
parduodama Rytų rinkoje. Ne
galėdami parduoti pagamintų
motorolerių ir mopedų, kinai
užsiėmė susivienijimo „Qing
Qi" produkcijos prekyba.
Bendrovės skolos išaugo iki
11 mln. litų, nors pačios
įmonės vertė sudaro maždaug
15 mln. litų.
Įmonėje dar dirba apie 100
žmonių.
Uždarius Rygos mopedų gamyklą, „Šiauliai Qing Qi"
buvo likusi vienintelė tokia
gamykla Baltijos valstybėse.
* Vyriausybė n u t a r ė sa
vivaldybėms kompensuoti
dalį nuostolių, kuriuos padarė
uraganas .Anatolijus". Gruo
džio pradžioje Lietuvoje pra
ūžęs uraganas padarė 36 mln.
litų nuostolių bei nusinešė
dviejų žmonių gyvybes. Iš Vy
riausybės rezervo fondo uraga
no padarytiems nuostoliams
atlyginti nutarta skirta 2 mln.
640,000 litų.
<**•>

Vilnius, sausio 31 d. (Elta:
— JAV Aplinkos apsaugos
agentūros Penktojo regiono
specialistai pagal Baltijos jū
ros/Didžiųjų ežerų bendradar
biavimo programą rengia
miems Nemuno ir Šešupės
upių baseinų vandenvalos ir
kitiems aplinkosaugos projek
tams ketina panaudoti apie 6
mln. litų.
Panašius aplinkosaugos
projektus amerikiečiai padės
rengti ir Latvijoje, Estijoje bei
Karaliaučiaus srityje.
Pagal kitą programą ameri
kiečiai konsultuoja savo kole
gas lietuvius, kaip geriau pa
naudoti buvusias sovietines
karines teritorijas, iš dirvo
žemio išvalyti kenksmingas
aplinkai ir žmogaus sveikatai
chemines medžiagas.
Šie ir kiti tolesnio dvišalio
bendradarbiavimo klausimai
pirmadieni buvo aptarti aplin
kos viceministro Artūro Dau
baro susitikime su Lietuvoje
viešinčiu JAV aplinkos moks
lų ir technologijų patarėju
Šiaurės ir Baltijos valstybėms
David Mulenez.
Pokalbyje paliestos ir JAV,
Karaliaučiaus srities bei Lie
tuvos bendradarbiavimo aplin
kos apsaugos srityje proble
mos: upių baseino valdymas,
aplinkos saugumo programa,
ypatingų ekologinių situacijų
valdymas.
* Aplinkos ministerija lei
d o Gargžduose įsikūrusiai
šunų ir kačių maistą gami
nančiai „Master Foods" ga
myklai į Lietuvą įvežti sausio
27 d. Klaipėdos tarptautinėje
perkėloje sulaikytą iš Anglijos
atkeliavusią padidinto radio
aktyvumo siuntą žaliavos na
minių gyvūnų maisto gamy
bai.
* Sausio 1 d. įsigaliojus
Valstybinio
socialinio
draudimo biudžeto sandaros
laikinojo įstatymo pataisai,
kuri numato, kad visi indivi
dualiųjų įmonių savininkai ir
savarankiškai dirbantys pilie
čiai privalo draustis ne pag
rindinei, o visai pensįjai, daug
kas nusprendė panaikinti sa
vo įmones.
* Nepaisydamas Konku
rencijos tarybos nepritari
mo, „Lietuvos telekomas" nuo
vasario 1 d. taikys naujus
įkainius, dėl kurių brangs vie
tiniai pokalbiai telefonu ir di
dės abonentinis mokestis gy
ventojams, tačiau šiek tiek at
pigs tarpmiestiniai ir tarptau
tiniai pokalbiai.
(nu>
T

Vilnius, sausio 31 d. (JAV)
— bendrovė „VVilliams Inter
national" tebėra sutelkusi visą
dėmesį į savo investiciją į
„Mažeikių naftą" ir neketina
parduoti jai priklausančias
Lietuvos naftos susivienijimo
akcijas, teigiama sekmadienį
išplatintame „Williams" pra
nešime spaudai.
„Bet kokios prielaidos, kad
^illiams* gali parduoti savo
akcijų dalį, yra visiškai ne
pagrįstos", pareiškė „Williams
Lietuva" generalinis direkto
rius Randy Majore.
Neoficialūs pranešimai, jog
Rusįjos naftos bendrovė „Ju
kos" ketina įsigyti apie 10
proc. „Mažeikių naftos" akcijų,
Lietuvos spaudoje pasirodė
sausio pabaigoje.
Pasak pranešimo, „Mažeikių
naftai" derantis dėl ilgalaikio
naftos tiekimo perdirbimo
įmonei ir Būtingės terminalui,
„Williams" aktyviai įgyven
dina savo planus ir užmezga
naujus „Mažeikių naftos" ry
šius. Anot pranešimo, neside
rama ir dėl valstybei priklau
sančių „Mažeikių naftos" ak
cijų pardavimo.

„Šiuo metu 'Mažeikių nafta'
su keletu Rusįjos tiekėjų dera
si dėl ilgalaikio bendradarbia
vimo naftos tiekimo srityje, o
ne dėl Valstybei priklausan
čių akcijų pardavimo", rašoma
pranešime.
Anot R. Majore, vyriausybei
priklausančių „Mažeikių naf
tos" akcįjų pardavimas turi
būti derinamas su pačia vy
riausybe. „Williams" gali pri
sidėti prie šio darbo, tačiau
galutinį sprendimą turi pada
ryti vyriausybė", sakė R. Ma
jore.
Jo teigimu, „Williams" ti
kėjosi trumpalaikių naftos tie
kimo „Mažeikių naftai" nu
traukimų. „Naftos importas
per Būtingės terminalą visada
buvo ir, jeigu reikės, bus nau
dojamas užtikrinti nenutrau
kiamą kuro tiekimą Lietuvos
vartotojams", teigė „Williams
Lietuva" vadovas.
Tačiau, pasak R. Majore,
tikimasi, jog pastaraisiais
mėnesiais užmegzti ryšiai su
Rusįj JS naftos tikėjais virs il
galaikiu
bendradarbiavimu,
kuris bus naudingas visoms
sudomintoms pusėms.

Nelegaliems migrantams —
civilizuotas prieglobstis
Vilnius, sausio 31 d. (Elta)
— Kadaise sovietinėms karei
vinėms tarnavusi teritorija
Pabradėje per trejus metus
paversta moderniu Užsienie
čių registracijos centru (URC).
Pirmadienį čia iškilmingai
atidarytas naujas triaukštis
200 vietų bendrabutis, kuriam
iš PHARE finansuojamo pro
jekto buvo skirta 535,000 eurų
(2 mln. 140,000 litų).
Atidarymo ceremonijoje da
lyvavo Europos Komisijos de
legacijos Lietuvoje vadovas
ambasadorius Henrik Schmiegelow, Lietuvos Seimo ir vy
riausybės nariai.
Iš viso Pabradės centro at
naujinimui Europos Sąjungos
valstybės per PHARE pro
gramą paskyrė 605,000 eurų
(apie 2 mln. 420,000 litų). Už
70,000 eurų (280,000 litų) at
naujinta senojo gyvenamojo
nastato santechninė įranga.
Kaip Eltai sakė URC direk
torius Algimantas Varnelis,
naujajame bendrabutyje jau
įkurdintos keturios moterys.
Artimiausiomis dienomis, kai
tik bus atvežti visi baldai,
naujakurių čia dar padaugės.
Į šį pastatą bus perkeliami tie
URC gyvenantys svetimšaliai,
kurie pateikė prašymus gauti
laikinąjį teritorinį prieglobstį
Lietuvoje.
Vėliau tapę kandidatais į

pabėgėlio statusą, šie užsie
niečiai gali būti įkurdinami
Ruklos pabėgėlių priėmimo
centre Jonavos rajone. Tačiau
dauguma į Vakarų pasaulį ke
liavusių užsieniečių nenori
pasilikti Lietuvoje ir mieliau
sutinka grįžti į savo kilmės
valstybes.
Gerai tvarkyti nelegalių mi
grantų buitį, o jų norus spar
čiau derinti su Lietuvos
įstatymais tapo įmanoma tik
užtvenkus ekonominių mi
grantų srautą Lietuvos pasie
nyje, pabrėžė A. Varnelis. Tai
liudija tokia statistika: 1997
m. į Pabradės centrą buvo at
gabenta 1,535, 1998 m. —
537, o praėjusiais metais —
jau tik 349 nelegalūs migran
tai.
Šiuo metu URC apgyvendin
ti 74 užsienio valstybių pi
liečiai, nelegaliai patekę į Lie
tuvą (tarp jų — 13 moterų ir 5
vaikai). Didžiąją dalį užsie
niečių sudaro atvykėliai iš
skurstančių Azijos valstybių.
* Šiaulių oro uostą keti
n a m a pertvarkyti įsteigiant
valstybės įmonę Tarptautinis
Šiaulių oro uostas. Šiuo metu
Susisiekimo ministerija valdo
67 proc. oro uosto akcijų. Ne
gaudamas pakankamai paja
mų, oro uostas tampa nemo
kiu. Bendrovės skolos kredi
toriams siekia apie 1.5 mln.
litų. Naujai įsteigtam Tarp
tautiniam Šiaulių oro uostui
turėtų būti sudarytos lygia
vertės sąlygos su kitais tarp
tautiniais oro uostais.
* Šiaulių mieste i r rajone
n e d a r b o lygis pasiekė 16
proc. Spėjama, kad jau kele
rius metus tarp didžiųjų mies
tų pagal nedarbo lygį tvirtai
pirmaujančiuose
Šiauliuose
metų pabaigoje oficialaus dar
bo neturės per 17 proc. dar
bingų gyventojų.
(Eiu>

KALENDORIUS'

Naujasis bendrabutis Pabradės užsieniečių registracijos centre.

<EK«>

Vasario 1 d^ Brigita, Eidvil Gytautas (Gytis), Ignacas, Ignotas, Pijonuos.
Vasario 2 d.: Kristaus Paaukoji
mą. Kantvydas, Kornelijus, Kotryna,
Valdemaras, Vandenė.

DRAUGAS, 2000 m. vasario 1 d., antradienis

SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

ŠLAPIMO TAKŲ UŽDEGIMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kada nors savo gyvenime
kas penktai moteriai „užside
ga" šlapimo takai. Kai ku
rioms tas dažnai atsitinka.
Vyrams tas rečiau pasitaiko.
Šlapimo takus sudaro ketu
rios dalys: inkstai, pūslė, du
latakai (ureteriai) sujungia
inkstus su pūsle ir uretra —
tai iš pūslės lauk išeinantis la
takas.
Tie takai „užsidega" tada,
kai bakterijos per uretrą pa
siekia pūslę. Jos joje veisiasi
ir paplinta po kitus šlapimo
takus.
Netekus mėnesinių, atsiradę
pakitimai irgi skatina tų takų
uždegimą. Dar sunkumoje
esančioms, intymiai dar gyve
nančioms ar diafragmas vaito
jančioms net du kartus daž
niau taip atsitinka. Tokios po
intymumo tuojau turi apsi
plauti — bakterijas prašalinti.
Taip pat bet koks uretros
galo užteršimas gali pasiekti
pūslę. Kai „užsidega" makštis
— atsiranda išskiros, blogas
kvapas, reikia gydytis, idant
pūslė „neužsidegtų".
Kai kurie žmonės gimsta su
šlapimo t^'cų negerumais, kas
veda prie jų uždegimo. Bet
kas, trukdąs laisvai šlapimui
tekėti, gali „uždegt" šlapimo
takus, kaip inkstuose akme
nys, o vyrams padidėjusi pros
tata. Kartą jie „užsidegę",
mėgsta kartotis.
Kartais žmogus nežino turįs
šlapimo takų uždegimą, o dau
guma vargsta su šia negerove.
Ji ateina staiga, be jokio per
spėjimo. Toks uždegimas gali
septyneriopai varginti:
1. stiprus noras šlapintis;
2. dažnesnis šlapinimasis
negu paprastai;
3. aštrus skausmas uretroje
besišlapinant;

4. kraujuotas šlapimas;
5. po nusišlapinimo vis dar
jaučiamas pūslės pilnumas;
6. skausmas pilve, strėnose
ar šonuose;
7. drebulys, karštis, pykinimasis.
Eik pas gydytoją, turėdama
bet kurį iš tų septynių nege
rumų, nes negydytas toks už
degimas gali sukelti rimtų blo
gybių. Gydytojas ištirs šlapi
mą ir antibiotikais šalins už
degimą bei skausmą. Tai taip
tvarkomasi su šlapimo takų
uždegimu:
1. moterys tualete valykitės
iš priekio užpakalin — tas ša
lins bakterijas nuo uretros;
2. daug gerk naudingų skys
čių — iki 8 didelių stiklinių
per dieną. Plauk vidurius vai
sių sultimis, ypač daug gerk
bruknių sulčių;
3. nedelsk su nusišlapimmu,
pajutęs norą, tuojau šlapinkis
— sutrukdyk bakterijų veisimąsi;
4. prieš intymumą išgerk
stiklinę vandens, o po intymu
mo nusišlapink, nors ir neno
rėtum;
5. jei intymumui naudoji te
palą, vartok vandenyje tirps
tantį, kaip K-Y-Jelly;
6. dėvėk medvilnines kel
naites. Bakterijos mėgsta šilumą-drėgmę. Medvilnė vėsina
ir džiovina, nes praleidžia orą;
7. eik po dušu, ne į vonią, jei
„dega" šlapimo takai;
8. nedėvėk ankštų apatinių
ir viršutinių rūbų;
9. jei vartoji diafragmą, va
lyk ją ir tarkis su gydytoju, jei
numetei kiek svorio ar pagim
dei kūdikį.
Reikale kreipkis pas gydy
toją, bet ir pati bei pats priva
lai šitaip devyniariopai save
tvarkyti. Sėkmės!

„Dovana Lietuvai" konferencijoje lapkričio mėn 5-7 d., Washington, D C .
JAV LB KV Socialinių Reikalų Tarybos pirmininke Birute Jasaitienė ir
Lithuaman ('itizens' Society of VVestern Pennsylvanina pirmininkas Ben
Burdulis.

Konferencijos metu kalbėtoja ,,Kaimo Vaikų" fondo Lietuvoje pirmininkė
Regina 3vobi»nė ir ..Lietuvos Našlaičių Globos" komiteto narė Jeanne
Dorr.

„MES BIJOME SUSIRGTI" —
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA KANADOJE
Prieš keletą metų JAV prezidentui Bill Clinton ir Hillary Clinton nepasisekė įvesti
valdžios reguliuotą sveikatos aprūpinimo sistemą, panašią \ Kanados. JAV-ose sveika
tos aprūpinimas nepigus; Kanadoje sveikatos aprūpinimas yra nemokamas, bet ten
būna kitokių trūkumų.
Montrealis. Apsivilkusi švie
siai rausvą chalatą ir apsiavu
si melsvus veliūro kambari
nius batukus, 58 m. amžiaus
sulaukusi močiutė, širdies li
gonė D. Boucher, sėdėjo ant lo
vos Notre Dame ligoninėje ir
pasakojo apie praėjusią naktį:
„Elektrines durys netoli lovos
vis atsidarinėdavo prie mano
kojų; kiekvieną kartą, kai
greitoji pagalba atvyko, šaltas
žiemos vėjas iš lauko man
traukė virš galvos, o 2:30 v.r.
kažkoks narkomanas pradėjo
šaukti — atriškit mane,
atriškit mane7'. Tačiau šį rytą
medicinos seselės skubėjo pro
šalį ir niekas nemanė, kad
keista, jog D. Boucher pernak
vojo greitosios pagalbos sky
riaus (toliau ER) koridoriuje
ant sulenkiamos lovytės, nors
rytojaus dieną jai buvo numa
tyta širdies operacija. Iš
tikrųjų, tai ir nėra keista, nes
šios trejų metų senumo ligo
ninės koridoriai apstatyti lai
kinomis sulankstamomis lovo
mis, kuriose šiandieną patal
pinti kiti 66 ligoniai.
Stengdamiesi išaiškinti, ko
dėl ši ligoninė, ir kitos ligo
ninės per visą Kanadą, yra
perpildytos, Kanados sveika
tos pareigūnai kaltina metinę
gripo epidemiją. Tačiau, išgir
dės tokį paaiškinimą, ER sky
riaus viršininkas Daniel Brochu susiraukė ir parodė į atvy
kusių ligonių sąrašą — širdies
liga, infekcija, aukštas kraujaspūdis, inkstų užkrėtimas,
smegenų auglys, smegenyse
kraujo pasipylimas". Brochu
aiškino, jog praėjusią dieną
ER buvo ant tiek perpildytas,
kad jis galėjo priimti dar vie
ną ligonį tik po to, kai atvyku
sio greitosios pagalbos auto
mobilio darbuotojai sutiko pa
likti to ligonio neštuvą.
1970 m. dešimtmetyje, kada
Kanadoje valdžios tvarkoma
sveikatos aprūpinimo sistema
pradėjo klestėti, amerikiečiai
dažnai čia atvykdavo apžiūrė
ti Kanados pažadėtą visuotine
„nemokamą" sveikatos prie
žiūrą. Tačiau šiandieną retas
kanadietis rekomenduotų Ka
nados sistemą eksportuoti.
Praėjusio mėnesio apklau
sose 93% kanadiečių pasisakė,
kad valdžios veiklos pirme
nybė turėtų būti sveikatos
aprūpinimo sistemos pagerini
mas, o 74% sutiko, grįžti prie
užmokėjimo už sveikatos pa
tarnavimus (tai buvo uždraus
ta 1984 m.). „Federation of
Specialist Doctors of Quebec"
gydytojų organizacijos pirmi
ninkas Pierre Gauthier sako,
jog nepraeina nei viena diena,
kad laikraščiai nerašytų apie
sveikatos aprūpinimo krizę,
tapusia Quebec gyventojams
ir visiems kanadiečiams svar
biausia problema.
Prieš dvi savaites vienos pa
ros metu Kanados didžiausia
me mieste, Toronte, 23 iš 25
miesto ligoninių buvo tiek per
pildytos, kad ER skyriuose ne
buvo galima daugiau priimti
ligonių. Kitas įvykis, laikraš
čiuose apibūdintas „nelaimių
pranašystės ženklu", sukrėtė
visus — vienos ligoninės ER
skyriuje policija nušovė susi
jaudinusį tėvą, kuris, mėgin
damas išreikalauti greitesnio
medicininio patarnavimo savo
sergančiam kūdikiui, buvo
paėmęs gydytoją įkaitu.
Toliau į vakarus, Winnipeg
mieste, „koridoriuose vykstan
tis gydymas" taip dažnai pasi
taiko, kad vietos palei sieną,
kur statomi neštuvai, yra
pažymėtos numeriais. Tuo tar
pu gydytojai praneša, kad li
goniai ne taip greitai pagyja

šaltuose, triukšminguose ko mėnesius atitinkamai terapi
ridoriuose.
jai — praėjusią vasarą buvo
Kanados vakarinėje pakran 516 asmenys, o dabar tik 368.
tėje nėra geriau. Šią žiemą į
Toronte, Kanados didžiau
Vancouver General Hospital sioje ir garsiausioje vėžio gy
atskubėję greitosios pagalbos dymo ligoninėje, Princess
automobiliai pakartotinai tu- *Margaret Hospital, neseniai
rėjo laukti aikštėje, nes nebu ligoninės advokatai sudarė li
vo galima ligonių iškart priim goniams teisių atsisakymo
ti. Šios ligoninės viceprezi dokumentą, kuris teigia, jog
dentė Maureen Whyte apskai pasirašantys gerai supranta
čiavo, kad 20% širdies smūgio pavojų, atidedant spinduliavi
ištiktų pacientų, kurių gydy mo terapiją. Britų Kolumbijoje
mas neturėtų būti atidėtas il chemoterapijos
laukiančiųjų
giau kaip 15 min., dabar turi sąraše yra 670 asmenų, tai
laukti bent valandą.
Washington valstijoje ligo
Tokia padėtis yra pavyzdys ninės pradėjo siūlyti savo pa
aprūpinimo, kuris atsilieka tarnavimus netoli gyvenan
nuo pareikalavimo. 1990 m. tiems Vancouver miesto kana
dešimtmečio laikotarpyje po diečiams.
to, kai valdžios deficitai išsi
Ši dviejų rūšių sistema taip
pūtė iš dalies nuo kylančios pat naudojama ir kitiems
sveikatos aprūpinimo kainos, trūkumams. „Aš norėčiau sa
sostinėje (Ottawa) buvo nu vo mamai Kalėdoms nupirkti
spręsta sumažinti (kai kurie plastikinį klubą, kad jai ne
sako, kad per pusę) valdžios fi reiktų skausmuose šlubuoti
nansinę paramą provincijoms. 2000 m. — neseniai rašė
Taigi šiandieną federalinis „The Globė" žurnalistė Mar
biudžetas balansuotas, bet garet Wente, — galėčiau ma
Montrealyje septynios ligo mą nuvežti į Clevelandą, ku
ninės užsidarė, o Ontario pro ris greitai taps pietinio Onta
vincijoje 44 ligoninės uždary rio klubų operacijų ,de facto'
tos, arba susijungė. Ottavva sostinė". Tačiau tame pačiame
vyriausybė taip pat nusprendė laikraštyje rašydamas Kana
uždaryti duris užsienio gydy dos Sveikatos ministras Allan
tojų imigracijai, o Kanados Rock nepritaria tokiai galvose
medicinos mokyklose sumaži nai. Jis sarkastiškai rašo —
no studentų skaičių 20%. Tai „Užmirškim apie vienodą
gi, nors šiuo metu JAV-ose bei priėjimą (prie patarnavimų);
Didž. Britanijoje medicinos tegul žmonės nusiperka sau
mokyklos priima vieną stu vietą eilės priekyje". Ginda
dentą už kas 13,000 gyven mas sveikatos aprūpinimo
tojų, Kanados medicinos mo padėtį Kanadoje, jis toliau
kyklos priima vieną medicinos rašo — „ši socialinė lygybė pa
studentą už kas 20,000 gyven rodo kanadiečių vertybes". Sa
tojų. " :
kydamas, kad geresnis, kom
piuteriu
paruoštas planavi
Prie sveikatos darbuotojų
mas
pagerintų
dabartinę
trukumo problemos prisidėjo
padėtį,
A
Rock
smarkiai
puolė
ir vyriausybės sprendimas,
pasiūlyti gydytojams bei medi vienos vietovės pasiūlymą
cinos seselėms ankstyvą pen- įvesti privačias ligonines.
siją, kuria pasinaudojo 3,600
Tačiau atrodo, kad privati
seselių ir 1,200 gydytojų, o zavimas darosi vis labiau ka
6,000 medicinos seselių ir nadiečiams priimtinas. „Mes
1,000 gydytojų persikėlė į neturime jokios rimtos krizės,
JAV. Tuo tarpu sveikatos susijusios su dantų arba gyvu
aprūpinimo
pareikalavimas lių priežiūra, iš didelės dalies
vis auga ir numatyta, kad už dėl to, kad dantų gydytojai ir
30 metų, 65 m. amžiaus sulau veterinarai privačiai prakti
kusiųjų žmonių skaičius pa kuoja, — rašo „National Post"
dvigubės iki 25% gyventojų.
laikraštyje medicinos istorikas
Ligoninės tvarkosi, kaip ga Michael Bliss, — taigi Kana'
li. Nesuspėdamos parūpinti doje turime absurdišką padėtį,
patarnavimų, jos įvedė opera kad greičiau gali gydyti dantis
cijoms laukiamųjų sąrašus — negu vėžį, ir tavo šuo tikriau
kartais reikia laukti tik kelis siai geriau prižiūrimas, negu
mėnesius, o kartais (kaip mi tavo močiutė". Kanados tur
tingiausioje dalyje, Ontario
nėtai D. Boucher) 5 metus.
Šio viso pasekmės yra tai, provincijoje, magnetinio rezo
kad Kanada neformaliai priėjo nanso tyrimams (MRI) lau
prie dviejų rūšių, t.y., prie val kiančiųjų sąrašas yra toks il
diškos ir privačios sistemos. gas, kad neseniai vienas vyras
Nors privačioje sistemoje gali rezervavo vietą gyvulių ligo
praktikuoti tik dantų gydyto ninėje, kuri turi MRI aparatą;
užsiregistravo
vardu
jai ir veterinarai, 90% kana jis
diečių gyvena netoliau 100 „Fido".
mylių nuo JAV sienos ir dau
Straipsnio pradžioje minėta
gelis nuvažiuoja į JAV pri močiutė D. Boucher, kuri šian
vačiai gydytis. Praėjusią va dieną rūpestingai saugojo sa
sarą, kai Kanadoje krūties ir vo 15 kvadratinių pėdų didu
prostatos vėžio ligoniams lau mo kampelį palei sieną, nesi
kiamasis laikas pradėti che juokė iš tokių anekdotų. Su
moterapiją užsidelsė iki 4 sirūpinus valgydama šaltus
mėnesių, Montrealyje gydyto pusryčius, tarė: „Mes bijome
jai pradėjo savo pacientus susirgti".
siųsti per sieną į Champlain
(F*gal „New York Times"
Valley Physician's Hospital, straipsnį iš anglų k. vertė
Plattsburgh, N.Y. — tik 45 Eglė Paulikienė, RN)
min. atstumu. Čia daug kana
diečių buvo gydomi chemote
rapija, — kai kuriuos gydė iš
Montrealio atsikėlę dvikalbiai
* Kazlų Rūda. Gruodžio 25
gydytojai. Šis Plattsburgh li d. buvo pašventintas 2000 m.
goninės patarnavimas kana krikščionybės jubiliejui skir
diečiams tiek įsigalėjo, kad tas kryžius. Jį sukūrė ir išdro
ligoninės vėžio skyrius, anks žė tautodailininkas Skirman
čiau buvęs pavojuje užsi tas Šemeta. Skverelyje, šalia
daryti, dabar investavo pusę bažnyčios, dabar jau stovi du
milijono dol., pirkti naujas kryžiai ir paminklas miestelio
įrangas. Tuo tarpu ir Kanados įkūrėjams broliams Kazlams.
vyriausybė patenkinta — pa Gruodžio 26 d. Kazlų Rūdos
reigūnai dabar giriasi, kad parapijos jaunimas rinkosi į
žymiai mažiau vėžio ligonių Miškų urėdijos salę tradicinėn
turi laukti daugiau kaip 2 vakaronėn.
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3 men.
JAV
$100.00
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( U A ) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
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$65.00
$50.00
$38.00
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V1EMS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
T e l (708) 5964055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7*h Ave., Hk*ory rfifc, IL
Tel. (708) 586-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 VV. 103 SL. Oak. Lawn, IL
Pirmas apyi. su Nortrnvestem un-to
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 706422-8260

EDMUNDAS VT2NAS, JULD, &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 u 6
Chicago, IL 60638
Tat. 773-229-9905
valandos pagaJ susitarimą

* 14,500 nuteistųjų — per
sunki našta valstybei ir vi
suomenei, teigia „Lietuvos ai
das" (01.28). Pasak dienraščio,
jei nepriklausomybės dešimt
mečio proga Seimas nepriimtų
prezidento Valdo Adamkaus
pasiūlyto amnestijos įstatymo,
vasaros viduryje Lietuvos įka
linimo įstaigas gali ištikti fi
nansinė krizė: specialistai pa-

ARAS2UOBA.H.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tet (630) 527-0080
3825 Highland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120
D R ŽIBUTĖ
ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIŲ LiGOS - CHIRURGIJA
166 E. Supertor. Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St.

Tel. 773-735-7709
Asta M. Astmūškas,
MD
Vaikų gydytoja
naujai prisijungusi pne vienos
geriausių pietvakarių pusėje dr.
G. Skarpathiotis pediatrinės
praktikos. Gydome ir
konsultuojame įvairiais
vaikų ligų klausimais.

Palos Padlatrics

708-923-6300
Chicago Podiatrics
773-582-8500

skaičiavo, kad nebus kuo mai
tinti apie 4,000 kalinių. Kaip
ištyrė „Lietuvos aidas", Lietu
voje nėra valstybės lygio siste
mos, kuri padėtų kaliniams
pradėti visavertį gyvenimą.
Dažniausiai išėję iš kalėjimų
žmonės nesugeba įsilieti į vi
suomenę, susirasti darbą ir
gyventi nenusikalstant. (Eita)

Ir vėl galima užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ"
papiginta kaina: tik už 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAVse.
JAV naujiems skaitytojams — pirmas
mėnuo siunčiamas nemokamai.
Mecenatas prašo „DRAUGO"
skaitytojus užprenumeruoti savo
vaikams, vaikaičiams,
naujai atvykusiems tautiečiams iš
Lietuvos.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.
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Tai—Jūsų laikraštis!

specialistai. Vilniaus universi smulkmenų* asmeniškumų ar Dažniausiai tyli. Čia va, ir
Danutė
Bindokienė
teto rūmuose net pats Jevge- tiesiog dėl nepamatuotų ambi reiktų iš mūsų kaimyninės
nij Primakov paskaitą tarp cijų.
Lenkijos pasimokyti, kaip sa
Ne paslaptis, kad valdžios vo valstybę išaukštinti ar jos
tautinių santykių tema skaitė,
apsilankė ir svarbiose valsty vyrai vis dažniau nebesuran- interesus apginti. Kas kaltas,
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ
binėse įstaigose, pasikalbėjo da bendros kalbos svarbiuose kad nemokame?
su jų tarnautojais. Neaiškios reikaluose ir netgi nebando
Kad nesugebama derėtis dėl
Diskusija dėl sutarties pasi neryžtinga bei nevieninga val žmogystos ir po tuometinio ieškoti sutartinų sprendimų
mūsų
valstybės interesų, ne
Pastarojo dešimtmečio bėgy savo ar savo tėvų gimtojoje
rašymo su amerikiečių vers džios institucijų laikysena bu ministro pirmininko R Pakso ar visiems priimtinesnės nuo
blogai
pademonstravo
ir
dery
je
daug kartų girdėjome mūsų vietovėje. Tai labai veiksmin
love .Williams International" vo geras ženklas sutarties žmonos vadovaujamą įmonę, monės. Kaip ne kartą matė
bos
su
,Wuliams*.
Kad
į
val
{tautiečiams
taikomą sąvoka gas būdas turėti tiesiogį ryšį
spaudoje pasirodė stipriai pa priešininkams, opozicijai ir kažko ieškodami, šmirinėjo. me, net ir atskiros Lietuvos
džią
patenka
daug
neatsakin
„homo
sovieticus",
daug kartų ir, žinoma, įtaką priaugan
vėlavusi. Gaila, kad diskusijos BWilliams" konkurentams iš Tad visai nenuostabu, kad po valstybinės institucijos dažnai
gų,
besiblaškančių
ir
savo
vie
grąžytos
rankos,
kad
sovietinė čioms lietuviukų kartoms, ta
nebuvo tada, kai jos labiausiai rytų aštriai pulti vakarietiš tokių paskaitėlių ne tik uni nesugeba susiderinti savo
tos
tarp
partijų
beieškančių
ateistinė
sistema,
penkis
de čiau, vis žvelgdami „už jūrių
reikėjo, vos tik prasidėjo pasi kojo kapitalo investuotojus bei versiteto studentams ar rekto veiksmų, siekdamos vieno ir
ruošimas deryboms. Lengva kurstyti antivakarietiškas, an- riui galvelė rimtai susisuko, to paties tikslo. Atrodo, šian politikų, parodė R Pakso pa šimtmečius varginusi mūsų marių", kartais pamirštame,
vyzdys. Jo atsiradimą minist tėvynę, neatpažįstamai pakei kad ir čia, mūsų pačių kieme,
dabar kalbėti, kritikuoti, bet tiamerikietiškas
nuotaikas, ministrui pirmininkui „rankos dienos lietuviai jau nebemoka ro pirmininko kėdėje reikėtų
tė lietuvių tautos charakteris yra platūs darbo laukai.
sutartis jau pasirašyta. Tad pereiti prie grasinimų ir atvi ir kojos drebėti" pradėjo, netgi be piktumo ar užgauliojimų
laikyti
didžiausiu
nesusiprati
Su šios savaites pradžia
tiką, dėl to tarp užsienyje gy
kaip sako viena rusų patarlė ro kenkimo. Gaila, kad ir Lie Seimo vadovybėje kėdes teko tarpusavyje esamą problemą
mu
per
visą
nepriklausomybės
Amerikos
katalikai pradėjo
venusių
ir
Lietuvoje
likusių
„nėr ko po mūšio rankomis tuvos žurnalistai bei visa perstumti, kai vienas pirmi ramiai išsiaiškinti, išsišnekė
dešimtmetįDėl
tokio
nesusi
vadinamąją
Katalikiškosios
tautiečių
atsirado
gilios
spra
mosuoti". Gal jau ir nereiktų didžioji spauda, nesugebėjusi ninko pavaduotojų, protestuo ti. Viską užgožia nereikšmin
tupėjusio
politiko
neatsakin
mokyklos
savaitę.
Kasmet
gos
—
mes
vieni
su
kitais
ne
tos užsitęsusios istorijos su pateikti objektyvios analizės damas prieš Mažeikių gamyk gos smulkmenos, rietenos,
gumo,
galėjome
lengvai
su
maždaug
šiuo
laiku
vienos
sa
susišnekame
ir
vieni
kitų
ne
.Mažeikių nafta" ir ,Williams" ir faktų bei visapusiškai ap los privatizavimą, atsisakė įvairūs priekaištai ar tuščias
žlugdyti
ir
tolimesnį
valstybės
vaitės
bėgyje
stengiamasi
at
suprantame.
nei prisiminti, bet man knieti žvelgti susidariusios situaci einamų pareigų. Ką besakyti pasipūtimas, nustumiantis to
nepriklausomybės
įtvirtinimą.
kreipti
tikinčiųjų
dėmesį
į
ka
Žinoma,
parodę
abipusės
ge
šios sutarties fone kiek kitu jos, tuo tik palengvino pre ir kaip besidyvyti dėl tokių li į šalį reikalo esmę ir net
kampu pažvelgti į nesenus tenzingų ir kaprizingų prieši keistų sutapimų ir įvykių to pagrindinį tikslą. Blogiausia, Žinoma, galėtume padėkoti ros valios ir kantrybės, tas talikiško auklėjimo svarbą,
įvykius ir gal jau senas lietu ninkų pastangas priešintis mis dienomis, bet vis tiek lie jog tos susipriešinimo nuotai sumaniai opozicijai ir paprie spragas daug veikiau užlygin katalikiškų — tiek parapiji
kaištauti gana vėjavaikiškai
nių, tiek aukštesniųjų — mo
vių bėdas.
vakarietiškų investicijų atėji ka neaišku, kodėl mūsų vals kos, nuolatinis tarpusavio bei tuštybių besivaikančiai tume. Tačiau, kaip dabar ne kyklų problemas, daugiausia
Si triukšminga .Mažeikių mui į Lietuvą. O priešininkai tybės pareigūnai nesiėmė santykių aiškinimasis ir net Lietuvos žiniasklaidai dėl jo vienam jau turbūt kyla įta susijusias su lėšų ir tinkamų
naftos" istorya atskleidė ne tiek suįžūlėjo, kad jau ir atvi griežtų veiksmų išorės jėgų kartais prasiveržiantis keršta greito iškilimo ir tokio didelio rimas, kai kam daug naudin mokytojų stoka. Dar ne taip
giau duobes kasti, negu kal
tik pačios sutarties trukumus rai ėmėsi grasinti ne tik įžūliai veiklai sutramdyti?
vimas, vis skausmingiau išpopuliarėjimo. Dievas tik ži
nus pilti. (Čia nekalbame vien seniai katalikiškose mokyk
ar mūsiškių nemokėjimą derė Mažeikių įmonei, bet ir visam
Matyt, atėjo metas švie skverbiasi į atskirų politikų, no, kaip žiniasklaida tuos po apie Lietuvoje gyvenančius.)
lose mokytojavo daugiausia
tis, bet skaudžiai išryškino su Lietuvos valstybės saugumui suomenei ir kiek dar blaiviau tarnautojų, net eilinių piliečių puliariausius Lietuvos žmones
kunigai, vienuoliai ir vienuo
Būtų
naivu
manyti,
kad
dėtingus ir ne per daug švie bei pastovumui. Po to, kai Sei protaujančiai visuomenei rim sąmonę bei kasdienybę ir jau, gamina ir kuo juos maitina,
lės. Mažėjant naujų pašau
sius mūsų valstybės gyvenimo me buvęs KGB majoras M. čiau susirūpinti padėtimi Lie atrodo, tampa gana skausmin jei pastarieji tokie netvirti į penkiasdešimt metų ateisti kimų skaičiui, o buvusiems
nio, sovietinio auklėjimo pa
niuansus, atidengė Lietuvos Maškov Rusįjos vardu pagra tuvos valstybėje. Kad mūsų ga mūsų gyvenimo yda.
politiką išeina. Ne vienas jau sekmės išnyktų, vos trispalvei mokytojams pasitraukus į
tikrovę, apnuogino mūsų vals sino sugriauti visą Lietuvos valdininkija demonstruoja vi
Norėčiau atkreipti visų dė šiandien pasijuokia, jog daž
pensiją, reikėjo samdyti pa
tybės bėdas ir atskleidė atski naftos ūkį, o Mažeikių įmonę sišką nesusigaudymą ir išside mesį, kad visoje šioje istorijoje nas valdžios vyras, išpopulia Gedimino kalne suplevėsavus sauliečius, jiems mokant kur
rų valstybinių institucijų bei pažadėjo paversti metalo lau rinimą, parodo pastarųjų die su Mažeikių nafta, o ir kituose rėjęs ar nepelnytai greitai ar draudimą švęsti krikščio kas didesnius atlyginimus,
jų pareigūnų neatsakingumą, žo krūva, sulaukėme suneri nų įvykiai dėl „2000-ųjų metų mūsų valstybės praeities bei išpopuliarintas žmiasklaidos niškas šventes atšaukus. Juo kaip „saviesiems" (vienuo
abejingumą, nenuoširdumą, musiu prezidento nusistebėji lietuvio kalendoriaus". Pasi šių dienų įvykiuose, lemiamą dėka, .į dangų pakyla tarsi labiau, kad tie patys asmenys, liams, kunigams). Dėl tos
savanaudiškumą, pasipūtimą, mo ir kreipimosi į šviesuome žiūrėkite, kaip mūsų valdžios vaidmenį vaidino ir tebevaidi erelis, į žemę dažniausiai nu skiepiję jaunimui ateistinius- priežasties ir mokestis už
nesusigaudymą, tikrąjį valdi nę. Šiame kreipimesi prezi vyrai neriasi iš kailio ir šoka na ne tiek prastas mūsų valdi tupia juoda varna". Nusiste sovietinius „idealus", ir šian mokslą gerokai padidėjo, todėl
ninkijos veidą bei jos nesu dentas V. Adamkus išreiškė pagal išorės jėgų pučiamą ninkų ar derybininkų pasi bėjimo vertas faktas apie di dien tebedirba švietimo darbą, daug tėvų buvo priversti savo
gebėjimą tarnauti Lietuvos savo susirūpinimą dėl nuolati dūdelę dėl kelių, gal netiksliai ruošimas, profesionalumo bei deles ir brangias dovanas, nemažai jų tebesėdi tose pa vaikus perkelti į valdiškas mo
valstybės gerovei ir bendriems nio išorinių jėgų trukdymo privataus asmens išreikštų, žinių trūkumas, kiek dažnai įteiktas paliekant Vilniaus čiose įstaigose bei institucijo kyklas. Tačiau kone visi su
Lietuvai įgyvendinti svarbius žodelių. Įdarbinti visi — pro pačių valdininkų įgimtos ar mero postą ir apie šviežiai pa se, kuriose ir sovietmečiu sė tinka, kad mokslo lygis,
jos žmonių reikalams.
dėjo. Nors nuolat tvirtinama,
Jau ne vienas apžvalginin energetikos projektus ir gyvy kuratūra, saugumas, Užsienio išsiugdytos asmeninės charak skirtiems ministrams pusvel kad „Lietuvoje tikrų komu drausme ir apskritai vaiko bei
biškai
svarbias
derybas
su
kas pastebėjo, kad derybos su
reikalų ministerija ir net pats terio savybės, moralinis pasi čiui dalinamus sklypus, sutei nistų nebuvo, arba buvo labai jaunuolio auklėjimas kur kas
„VVilliams" atskleidė, jog iki strateginiais partneriais. Jis ministras pirmininkas rūpina ruošimas ir tvirtumas. Ne pas kiamas neužtarnautas privile nedaug, kad jie partijai pri aukščiau stovi privačiose mo
šiol mūsų valstybė neturi taip pat stebėjosi, kad Lietu si, kaip nubausti didžiąją kal laptis, kad didelė mūsų val gijas. Lietuvoje žmonės tik klausė, vien norėdami aukš kyklose, juo labiau katali
bendrų privatizavimo principų vos šviesuomenė ar politikai tininkę — kalendoriaus suda dininkijos dalis moraliniai ne galvas linguoja ir stebisi tokio čiau palypėti mokslo ar karje kiškose, tad įvairiais būdais
ir tvirtos teisinės bazės ar nu nė nemėgina piktintis tokiais rytoją. Na, o sprogdintojais, tvirta, tautiškai nesubrendusi mis mūsų valdininkijos gyve ros laiptais", vis tik, kaip stengiamasi padėti šioms mo
sistovėjusių normų. Ir, kaip Rusįjos naftininkų grasini grasintojais, prievartautojais ir ne patriotiška, politiškai nimo „puošmenomis". Ir ne tik mūsų liaudis sakytų: „Su kuo kykloms savo darbą tęsti.
matėme iš nesenų įvykių, pa mais.
ar kitais pavojingais valstybės nesusitupėjuei. Dažno valdi stebisi, bet jie jau anekdotus sutapsi, tuo ir pats tapsi". Tai
Neseniai į šį kraštą atvyku
grindinės Lietuvos valdžios
Mane kiek nustebino toks kenkėjais, atrodo, teks pasi ninko ar pareigūno gal ir ne pasakoja ar net šiuolaikines ne priekaištas, o fakto konsta
sieji iš Lietuvos . tautiečiai
blogą dalykinį pasiruošimą mįsles mena, viens kito klaus tavimas.
..įataigos: vyriausybė, Seimas ir keistas prezidento kreipimasis rūpinti mūsų šviesuomenei...
stengiasi sukurti sau ir savo
prezidentūra iš tikrųjų turėjo į šviesuomenę. Kas tai: pasi
Galgi toliau, apmąstant mū užgožia abejingumas, sava dami, kokią gi dovaną vals
šeimai geresnį gyvenimą.
Tiek
užsienyje,
tiek
Lietu
kiek skirtingas Mažeikių naf metimas, pagalbos šauksmas, sų valstybės gyvenimo žings naudiškumas, neatsakingu tybės tarnautojas galėjo gauti
Nors
jie norėtų leisti vaikus į
voje
gyvenantys
patriotai-švietos gamyklos privatizavimo siekiant atkreipti dėmesį į la nius Mažeikių gamyklos pri mas, arogancija ir net eks iš savo draugų, kai atsisakęs
gerą
mokyklą, bet trūksta
suoliai
supranta,
kad
sunku
nuostatas, laikėaj nevieningos bai pavojingą situaciją mūsų vatizavimo šviesoje, reiktų pa centriškumas. Kad tuo įsiti pasirašyti sutartį pasitraukė
lėšų,
tad
dažna šeima pasiren
pakeisti
suaugusio
žmogaus
taktikos ir nuomonės dėl pa valstybėje? Atrodytų, Lietuvo stebėti, kad šios derybos į pa kintume, bereikia nors vienoje ir iš ministro pirmininko pa
ka
valdišką,
ne katalikišką
pasaulėžiūrą
—
reikia
pradėti
čios sutarties pasirašymo ar je nėra nei valstybės apsau baigą išėjo labai nepatogiu ir įstaigoje apsilankyti. Tai ką reigų? Žmonėms burnų jau
švietimo
instituciją.
Būtų la
nuo
vaikų,
nuo
jaunimo.
Jeigu
„WiUiams" atėjimo į Lietuvą. gos, nei Užsienio reikalų mi nedėkingu laiku. Lietuva dar čia bekalbėti apie tarptautines neužriši, kalbų nesustabdysi,
Kaip matėme ir supratome iš nisterijos, galinčios vienaip ar nebuvo serai atsigavusi nuo sutartis ar kokias derybas. praradę paskutinę viltį ir ti dabartinės vyresniųjų ir vidu bai prasminga sukurti fondus,
spaudos, vyriausybė ir Seimo kitaip dėl tokių gąsdinimų re Rusijos finansinės Krizės, kai Dar nemoka mūsų valdininki kėjimą rinktąja valdžia, jie ga riniosios kartos yra paveiktos stipendijas ar kokį tolygų pa
dauguma aiškiai pasisakė už aguoti, atrodytų, neturime nei ją sukrėtė nemažiau sunki ja Lietuvos interesų ginti nei li prarasti tikėjimą savo vals nihilistinės,* ateistinės, sovie ramos šaltini naujųjų lietuvių
tinės doktrinos, tai tikriausias emigrantų vaikams, kad jie
sutarties su .Williams" pasi valstybės saugumo tarnau Lietuvos vyriausybes krizė. šalies viduje, nei už jos sienų. tybe ir jos nepriklausomybe.
būdas sukurti šviesesnę Lietu galėtų iš mokyklos gauti tai,
rašymą. Tuo tarpu preziden tojų, nei parlamento apsau Vyriausybių pasikeitimas ne Ir gnaibo mus visi, kas tik
Tad, susimąstykime ir su vos ateitį yra kreipiant dau ko jų tėvai sovietų okupacijos
tūros pozicija šiuo klausimu gos, jei tokie grasintojai ne tik nepadidino derybininkų nori — ir toliau gyvenantieji,
sirūpinkime, visi, kas dar ga giau dėmesio į jaunųjų kartų metais negavo. Nelengva bus
buvo kiek neaiški. Daugeliu trukdomi po svarbiausias nusiteikimo ir rimties sutar ir pašonės kaimynai. Kai len
lime ar pajėgiame.
patriotinį, krikščionišką, hu pakeisti visos Lietuvos švie
atvejų nuomonių skirtumai'— valstybines įstaigas kursuoja ties kokybei išieškoti, bet įne kai vos ne kasdien mūsų isto
manistinį auklėjimą. Šiuo ke timo sistemą, kad ji būtų ir
naudingas dalykas, šįkart tik ir dar konferencijas organizuo šė dar daugiau painiavos, ne riją menkina, o visą Lietuvos
liu ir einama, nors jis toli patriotiška, ir krikščioniška,
riausiai buvo priešingai. At ja. Ar verta klausti, kaip elg aiškumo ir bereikalingo blaš valstybę kone savosios vals
• Vilnius. Lapkričio 20 d. gražu dar nelygus, nors švie bet galbūt daug lengviau pa
sargūs prezidentūros patarėjų tųsi apsauga kitose pasaulio kymosi. Kiek geriau šiai su tybės tik sudėtine dalimi lai Vilniaus rotušėje pristatytas
ir tarnautojų pasisakymai dėl valstybėse, išgirdusi tokius tarčiai, o apskritai ir kitiems ko, savinasi lietuvių kultūrinį kun. S. Prunskūno romanas timo dirvonuose dar daug ak sirūpinti, kad lietuviukai, atsutarties ir „Williams" ben grasinimus? Neabejoju, jų gyvybiškai svarbiems valsty istorinį palikimą, rečiausias „Atviras". Renginyje, kurį or menų, usnių, dagių, dilgėlių ir vykstanys į mūsų tarpą, tu
rėtų galimybe tokioje siste
drovės atėjimo tik dar labiau veiksmai būtų aiškūs, tikslūs biniams reikalams susikaupti, Lietuvos relikvijas ir turtą pa ganizavo Vilniaus savivaldybė kitokių piktžolių.
Reikia pasidžiaugti, kad vis moje mokytis. Katalikiškoms
pagilino ir taip jau ne mažas ir ryžtingi.
pastaruoju metu neleidžia jau sauliui pristato, kaip lenkų ir Lietuvos menininkų rūmai,
mokykloms skirtos savaitės
Lietuvos žmonių abejones, iš
Sutapimas tai ar ne, bet tuo gerokai įsisenėję mūsų vals tautos vertybes, mūsų valdi dalyvavo apie 300 žmonių. Ši daugiau užsienio lietuvių pasi metu yra gera proga ne tik
renka
remti
ne
tik
apskritai
šaukė gal kiek nepagrįstą su metu į Lietuvą, galime sakyti, tybės vyrų nesutarimai ir daž ninkija, užsienyje esanti dip knyga taip pat pristatyta Ute
sijaudinimą dėl Lietuvos turto sulėkė kone visi svarbiausieji ni pasiskersavimai, tiek dėl lomatija ne tik nemato ar ne noje, Anykščiuose, Biržuose, švietimą Lietuvojei, bet globo apie tai pamąstyti, bet ir imtis
ti ir paskiras mokyklas, ypač konkrečių žygių tai įvykdyti.
išpardavimo. Tokia netvirta, ir žymiausieji Rusįjos KGB svarbių dalykų, tiek ir dėl girdi, bet ir žinoti nenori. Panevėžyje,

SUSIMĄSTYKIME, KOL DAR
NEVĖLU,

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
VT į
Nr.7
Tęsinys
Netrukus ir jis žuvo sargybinio poste per
audra.
Mama būdavo rūpestinga visai šeimai — dorai, tvar
kingai gyveno, šventai saugojo dukros atminimą, vis
puošdavo brangųjį kapą...
Heliunė buvo labiausiai panaši į savo tėvą — dva
sine būsena ir išvaizda. Stanislovas Spirgevičius buvo
ypatingo dvasinio turtingumo žmogus, kuklus, tykus,
doras šeimos tėvas... Dirbo spaustuvėje, kiek pajėgė,
raidžių rinkėju, niekad nesiskųsdavo. Ypač gražiai
bendravo su žmonėmis, pats mažai, negarsiai, san
tūriai prašnekdamas, o kitų klausėsi labai atidžiai, vis
galvą palinguodamas...
Štai toliau dienoraštyje randu tokį Elenutės užrašą:
„Niekas manęs nepažemins, jei esu kimios dvasios".
Ta ilga ir sunki saviaukla jai ir suteikė kankinės
vainiką...
„Gamta graži, mergaitė dar gražesnė savo nekaltu
mu ir švelnumu*.
Motina sunkesnę akimirką kreipdavosi mintimis į
dukrą ir ji atskubėdavo.
Priai mirti sesutei Sabutei diktavo diktantą, pa
brėždama žodžius:
Kilniai dvasiai šie paaanUs per matas.
1963-1987

Reikia ir savo kiemu
pasirūpinti

„~AS KADA NORS MYLĖSIU-"
Elenos Spirgeviciutės dienoraščio puslapiai
Auksas ir deimantas turi per ugnį
Pereiti, kol pasidaro skaistūs ir
švarus. Ir žmogus tiktai per vargus
perėjęs tampa tikru žmogumi
Lazdynu Pelėda
1940 spalio 12. Šeštadieni*
Šiandien stropiai paruošiau pamokas. Ypatingai fi
ziką. Paskalio dėsnį net mintinai iškaliau. Mokinuos
po pietų nuo 1 vai. Tokia tvarka mane vargina. Bet gal
gimnazijos reikalai greit susitvarkys. Namuose padė
jau mamytei, sunku jai vargšelei vienai. Sį kartą ypa
tingai gerai išploviau grindis, nes laikaus tokio meto
do: „Ką darai, daryk gerai!"... Man bedirbant atėjo
Vandutė P. Ji užėjo grįžtama iš kirpėjos, mat pusme
tinį padarė. Jos galvutė gražiai atrodė, ir toks susu
kavimas jai tiko, bet tik sendino. Ji jautėsi be galo laiminga, kad dabar bus graži. Pakvietė mane pas save
sekmadieniui. Aš pažadėjau su Narcizą ateiti. Mano
mintys vis dažnai sukasi apie tą paslaptingąjį vokie
tuką. Lydėjo jis Stase namo ir užėjo, kai aš tik grįžau
iš Muravos. Jis manės nepažino, ah, aš žinau kodėl aš
buvau jam graži, o dabar ne. Aš manau, kad apvyliau
truputį. Mes sėdėjome verandoje. Stasė mus paliko, o
sidabrinis mėnulis švietė taip grasiai. „Ką jūs veikiat
per dieną?" — klausė jis. .Mamai padedu, pietus ver
du", atsakiau. „Tai jūs darbšti mergaitė". Aš taip no-

rėjau įžiūrėti jo akis ir veidą, bet tamsa neleido. No
rėjau įsitikinti, ar jis kimus. Gal jis juokiasi iš manės,
naivios mergaitės. Juk jis prityręs vyras, o aš dar tu
riu naivią širdį. Bet kas mane verčia apie jį kimiai gal
voti, mąstyti, kad jis yra geras ir mane galėtų padaryti
laimingą, nors aš ir pas tėvelius laiminga. Tačiau ne
reikia parniršti, kad kiekviena trokšta mylėti ir būti
mylima, ne kitokie ir mano troškimai. Ir labai norė
čiau jį pamatyti, bet slaptai darau, kad jis manės ne
matyti). Tada aš išnaudočiau progą, įsižiūrėčiau į jo
akis, veidą ir išsiaiškinčiau, ar jis teigiamas, ar neigia
mas. Bet tas turbūt neįvyks. Bet ne, geriau jo nie
kuomet nesutikti, neapvilti jo ir savęs, jis matė gražių
moterų, elegantiškų, ir jų nemažai galbūt turėjo, o aš
juk nesu nei graži, nei elegantiška. Toli nuėjau nuo to
paslaptingo vakaro. „Kodėl jūs taip greit tada pabė
got?" girdžiu jo balsą. Aš buvau priversta meluoti, kad
man galvą skaudėjo. „Nuo ko jums skaudėjo?" Tas jo
rūpestingumas pasirodė kažkoks nepaprastas. Vėliau
iš jo kalbos supratau, kad nori, jog aš su juo draugaučiau ir tapčiau jo gyvenimo draugė. „Bet nesuksiu
jums galvos, jei jūs norite siekti aukštąjį mokslą". Bet
tikriausiai dėl savo jaunystės ir neprityrimo aš taip
lengvai tikiu...
Gana, šiai dienai baigiu.
Aš jo nemyliu, bet jis mano atmintyje.
O jis gal jau užmiršo mane ir neatsisveikinęs rengia
si važiuoti į Vokietiją? Kaip gaila, kad viskas taip
greit baigiasi, bet kartu ir gerai.
Apie meile kalbėk tada, kada myli.
Viskam ateis pabaiga, bet Dievo žodžiui nebus pa

baigos.
1940 spalio 13. Sekmadienis
Buvau bažnyčioje, kunigas pasakė puikų pamokslą,
susigraudinau iki sielos gelmių. Viskas praeis, sakė
jis, bet Dievo žodis niekada. Ak, tikrai, galvoju aš, vis
kas buvo, viskas bus, kokios galybės viešpatavo pasau
lyje, tas pats Napoleonas, koks galingas jis buvo, din
go jis, beliko tik dulkės iš jo miklaus kūno ir didingi
prisiminimai. Todėl praeis ir dabartinė valdžia, parti
jos, neteisybės, stos kiti laikai, o Dievo žodis pasiliks
tvirtas, nenugalimas ir joks priešas jo nesugriaus me
lagingu liežuviu iki pasaulio pabaigos ir visada.
Sutikau Narcizą ir nuėjau pas Vandą P. Vargšė tu
rėjo dabar daug vargo, kol įveikė savo galvą. Mes jai
sušukavom, bet atrodė nekaip, sendino. Jos mama
gyrė, puikias Vandos akis ir pasakojo savo gyvenimo
istorijas. Susitarėm eiti į koncertą sporto halėje. Bet
kažkodėl Vanda nėjo. Ėjome Narcizą, jos teta ir aš.
Mane sužavėjo lenkai ir jų tautiniai šokiai. Kaip jie
puikiai šoka, kokie elegantiški, linksmi — tik žiūrėk.
Ak, kaip man jie patiko, plojau, net rankų nejutau.
Širdį suspaudė skausmas, kodėl aš ne lenke gimiau...
Bet ne tiek svarbu tautybė, kiek žmogus. Grįžau
sužavėta, patenkinta. Tik buvo liūdna, kodėl aš nesu
graži, elegantiška, maloni, kodėl? Bet pasitenkinsiu
dovanomis, kurias turiu, nes ne grožyje laimė. Po pie
tų buvau smarkiai melancholijos pagauta. Buvo liūd
na, pati nežinau ko norėjau. Man atrodė, kad pasaulis
ne man, pasaulis — gražiom.
Bet tiek to, žiūrėsim, kokia mano laimė.
(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
NAUJIEJI METAI PRADĖTI
PALAIMINIMU
Pirmąkart Naujųjų metų iš
vakarėse popiežius suteikė pa
laiminimą „Urbi et orbi". Pa
prastai toks palaiminimas tei
kiamas per Kalėdas ir Vely
kas, taip pat ypatingomis pro
gomis. Šį palaiminimą popie
žius suteikė po iškilmingų pa
dėkos pamaldų Šv. Petro ba
zilikoje. Bazilikoje sakytame
pamoksle popiežius apžvelgė
svarbiausius antrojo tūkstant
mečio įvykius, drauge įspėjo
dėl trečiajame tūkstantmetyje
gresiančio vertybių praradi
mo. Kaip reikšmingiausius
antrojo tūkstantmečio įvykius
popiežius paminėjo Amerikos
atradimą prieš penkis šimt
mečius, taip pat XX amžiaus
totalitarines ideologijas. Šven
tasis Tėvas dėkojo Dievui už
žmonijos pažangą mokslo,
technikos, kultūros ir meno
srityse. Didžiausiu būsimojo
tūkstantmečio pavojumi po
piežius laiko „amžinųjų verty
bių" praradimą. Šventasis Tė
vas taip pat meldė Dievo gai
lestingumo
besibaigiančiam
tūkstantmečiui.
Malda už taiką
Pirmąją Naujųjų Metų die
ną popiežius atidarė Šventą
sias duris trečioje Romos San
ta Maria Maggiore bazilikoje.
Tai didžiausia Romoje Švč. M.
Marijai dedikuota bažnyčia.
Pasaulinės taikos dienos pro
ga sakytame pamoksle popie
žius priminė neseniai žmonijai
grėsusį trečiojo pasaulinio ka
ro pavojų. Popiežius prisiminė
dar šaltojo karo metu Asyžiuje
1986 m. vykusį tarpreliginį
maldos už taiką susitikimą.
Daugelio Vatikane akredituo
tų ambasadorių, akivaizdoje
popiežius pakartotinai iškėlė
tarptautinių taikdarystės ini
ciatyvų reikalingumą. Prieš
išeidamas iš bazilikos Šventa
sis Tėvas atsiklaupęs ilgai
meldėsi prie Švč. M. Marijos

atvaizdo „Salus populi Romani".
Vaikų jubiliejus Vatikane
Pirmasis didžiulis Jubilie
jaus metų renginys buvo sau
sio 2 d. minėtas Vaikų jubilie
jus. Šią dieną daugiau kaip
100 tūkstančių vaikų drauge
su tėvais iš 40 šalių (taip pat
iš Lietuvos) šventė kartu su
popiežiumi Jonu Pauliumi II.
Popiežius penkiomis kalbomis
bendravęs su vaikais ypač
nuotaikingai pakvietė juos
„užmegzti draugystę su Jė
zumi". Šventasis Tėvas primi
nė daugybės vaikų patiriamą
kančią, smurtą ir badą, taip
pat ir tai, kad daugeliui kū
dikių nesuteikiama teisė gim
ti. Prieš susitikimą su popie
žiumi tūkstančiai vaikų daly
vavo kardinolo Roger Etchegaray celebruotose Mišiose Šv.
Petro bazilikoje. Šv. Mišių me
tu giedojo beveik 5'tūkstančių
vaikų choras.
Vaikų jubiliejus buvo pirma
sis Šventųjų metų renginys,
patikrinęs bažnytinių ir val
džios institucijų pasirengimą.
Vietoje planuotų 50 tūkstan
čių susirinko 150 tūkstančių
dalyvių. Nepaisant kai kurių
nesklandumų ir ne iki galo
baigtų statybos darbų, Šven
tųjų metų pradžios renginiai
pateisino organizatorių lūkes
čius. Pirmosios Šventųjų metų
savaitės renginiuose dalyvavo
daugiau kaip trys milijonai
žmonių. Per dvi pirmąsias Ju
biliejaus metų dienas pro
Šventąsias duris įžengė 1,2
milijono žmonių. Tikimasi,
kad iki 2001 metų Trijų Kara
lių iškilmės, kuria pasibaigs
Šventieji metai, pro Šv. Petro
bazilikos Šventąsias duris at
gailos dvasia įžengs apie 30
milijonų tikinčiųjų — beveik
tribugai daugiau negu 1975aisiais jubiliejiniais metais.
BŽ, 2000 m. Nr. 1

KAUNE VYKO LVK POSĖDIS
2000 metų sausio 26 dieną
Kauno arkivyskupijos kurijoje
įvyko Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos plenarinis posėdis.
Posėdžio pradžioje buvo pri
statytas Vyskupų konferenci
jos statuto projektas, pakeis
tas pagal Vyskupų Kongrega
cijos reikalavimus. Vyskupai

pritarė projektui, kuris bus
pristatytas Šventajam Sostui,
siekiant gauti patvirtinimą.
Taip pat, atsižvelgiant į kei
čiamą statutą, buvo svarsto
ma Vyskupų konferencijos ko
misijų, tarybų bei komitetų
sudėtis. Šie pakeitimai bus
padaryti po to, kai Šventasis

Pal Jurgio Matulaičio koplyčia, pastatyta Logines kaime, prie Marijam
polės, buv J Matulaičio tėviškės vietoje. Nuotr Valerijos ZadeikJenės

Pal. Jurgio Matulaičio altorius su karstu (paveikslo apačioje.1 Šv. Mykolo
Arkangelo parapijos bažnyčioje Marijampolėje. Nuotr. VŽadeikien**

Sostas patvirtins statutą.
Kauno arkivyskupo augzilia
ras vysk. Rimantas Norvilą iki
šių pakeitimų paskirtas atsa
kingu už ekumeninius ryšius.
Vyskupai apsvarstė situaci
ją, susijusią su dvasininkų ir
pasauliečių katalikų bendra
darbiavimu praeityje su slap
tosiomis užsienio tarnybomis
ir priėmė kreipimosi tekstą.
Taip pat, atsižvelgiant į Jubi
liejinių metų mintis, šių metų
Gavėniai rengiamas atsipra
šymas už Bažnyčios ir tikin
čiųjų klaidas bei už tikinčiųjų
dalyvavimą žydų naikinime
antrojo pasaulinio karo me
tais.
Vyskupai svarstė galimybę
suteikti paramą katalikiškai
spaudai, kreipiantis į užsienio
fondus. Buvo numatyta, ku
riems leidiniams, atsižvel
giant į jų turinį, tokia parama
galėtų būti teikiama, tarpinin
kaujant Vyskupų konferenci
jai.
Svarstant iš biudžeto religi
nėms bendruomenėms teikia
mą paramą, vyskupai sufor
mulavo nuostatas, kuriomis
siūloma vadovautis, skirstant
šią paramą tarp tradicinių re
liginių bendrijų.
Vyskupų konferencijai buvo
pateiktas vyskupo M. Valan
čiaus blaivystės sąjūdžio pa
siūlymas šių metų vasarą or
ganizuoti blaivybės žygį per
Lietuvos parapijas. Vyskupai,
pripažinę, kad pati idėja verta
dėmesio, nutarė pasiūlyti blai
vybės sąjūdžiui dėl tokio žygio
organizavimo tartis privačiai
su parapijų klebonais, atkrei
piant dėmesį, kad šie rengi
niai nesikirstų su jau numaty
tomis ir rengiamomis jubilie
jaus metų programomis. Vys
kupų nuomone; parapijų ku
nigų dėmesys pirmiausia turi
krypti į parapijos telkimą,
vykdant jubiliejinių metų pro
gramą parapijoje. Vyskupai
pažymėjo, kad blaivystės sąjū
dis turi dar daug galimybių
savo veikla prisidėti prie so
cialinės situacijos Lietuvoje
gerinimo.
Vyskupai taip pat pasidalijo
patirtimi apie problemas, su
sidarančias, kreipiantis dėl že
mės sklypų naujų bažnyčių
statybai. Tikimasi ateityje,
konsultuojantis su vyriausybe,
nustatyti konkretesnę proce
dūrą, taikomą šiuo atveju.
Buvo pristatyta jubiliejinės
lietuvių dienos Romoje š.m.
kovo mėnesį pamaldų tvarka.

Vyskupai pasiskirstė, kuris jų
vadovaus lietuviškoms šv. Mi
šioms didžiosiose Romos bazi
likose.
Posėdžio dalyviai apsvarstė
keraminio pano su Aušros
Vartų paveikslu projektą Na
zareto Apreiškimo Marijos ba
zilikai. Šioje bazilikoje yra vi
so pasaulio garsiųjų Marijos
šventovių paveikslai.

Buvo sudaryta oficiali Lietu
vos Vyskupų konferencijos de
legacija dayvauti Tarptauti
niame Eucharistiniame kong
rese Romoje š.m. birželio 1825 d. Delegacijos pirmininku
išrinktas Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius. Delegaciją sudaro vysV jpai Jonas Boruta ir Anta
nas Vaičius bei Lietuvos vyskupįjų koordinatoriai, ruo
šiantis II Lietuvos Eucharis
tiniam kongresui.
Kauno arkivyskupas metro
politas ir II Lietuvos Eucha
ristinio kongreso parengiamo
jo komiteto pirmininkas Sigi
tas Tamkevičiu8 pristatė vys
kupams iniciatyvas, kurių
skatinama imtis parapijose,
atsižvelgiant į pasirengimą
Kongresui. Vyskupai savo
nuožiūra šias iniciatyvas per
žiūrės ir tai, kas, jų manymu,
bus naudinga, taikys savo vyskupįjose.
Vyskupai taip pat paskyrė
vyskupą Rimantą Norvilą da
lyvauti Švedijos liuteronų baž
nyčios organizuojamoje konfe
rencijoje vasario mėnesį Var
šuvoje.
Svarstant galimybe per tele
viziją transliuoti sekmadie
niais šv. Mišias, vyskupai pri
ėjo nuomonės, kad Lietuva
yra pernelyg maža, norint už
tikrinti pakankamai aukštą
lygį- Nutarta kreiptis į televi
zijos ir radijo vadovybe, kad
šv. Mišių transliaciją per ra
diją būtų galima perkelti į
pirmąją programą, o per tele
viziją šv. Mišias transliuoti
didžiųjų švenčių proga.
Vyskupai taip pat tarėsi dėl
galimybes paskirti Vyskupų
konferencijos atstovus valsty
binėje psichikos sveikatos ir
reklamos etikos komisijose.
Atitinkamas kandidatūras pa
vesta parinkti Vyskupų konfe
rencijos sekretoriatui.

„DIEVIŠKO KRYŽIAUS" FONDAS
„Vienos pokylį" pakeitė Šus
tausko organizuojama „Varg
šų šventė". Kai kuriems atvy
kusiems buvo atsidėkota vyno
buteliu. Skamba lyg kažkoks
nesusipratimas,
sąmyšis.
„Vienos pokylio" pelnas skiria
mas labdarai — kaip tik vienu
ar kitu būdu padėti skurdžiai
gyvenantiems. O „Vargšų
šventės" organizatoriai teigia,
kad „Vienos pokyliui" bus lai
kas, kai Lietuvoje bus mažiau
skurdžių...
Pavydas ar nesupratimas,
kad pasiturintieji vis tiek ras
kur pasilinksminti, pinigus
leisti ir, jei ne Lietuvoje, tai
egzotiškose salose, ir kas iš to
bus Lietuvos vargšams?
Gyvendan i užsienyje, stebė
dami bevargstančią Lietuvą,
galime jaustis bejėgiai, galime
sužlugti po Rolando Pavilionio
triuškinančia propaganda, ar
ba galime nuryti seilę ir, pri
simenant Vytauto Landsber
gio kadaise sakytus žodžius,
mylėti Lietuvą tokią, kokia ji
tikrai yra: ne idealizmo fanta
zijos sukurtą, o okupacijos su
žalotą, ir padėti jai žengti sun
kius nepriklausomybės žings
nius.
Su nepriklausomybe atėjo ir
skaudi realybė. Įmonės neiš
moka algų. Už dujas, elektrą,
šildymą, vandeni, telefoną rei
kia mokėti. Griežtai besilai
kant laisvosios rinkos taisyk
lių, nebeįstengiant užsimokėti
už komunalines paslaugas ga
li atsirasti gatvėje. Ir atsiran
da gatvėje iš pensįjų nepragy
venantys seneliai; atsiranda
gatvėje išmaldom prašyti anų
laikų inteligentai, atsiranda
gatvėje vaikai, gatvėse atsi
randa ir prostitutes, ui ska
tiką parduodamos tikrąsias
vertybes. Oficialiai skaičiuoja
ma, kad Lietuvoje nedarbas
yra 10 proc. realiau pasižiū
rėjus, pripažįstama, kad gal
būt 13 proc., o praktiškai yra

apie 30 proc., nes į darbo biržą
nebesilankančių po kiek laiko
nebeskaičiuojama. Patys buvome raudonojo te»
roro išblaškyti po pasaulį.
Kaip benamiai atvykome į Vo
kietiją, Australiją, Kanadą,
JAV, Pietų Ameriką. Įsikūrė
tolimose šalyse, užauginę šei
mas, ne visi užmiršo benamio
dalią. Taip atsirado žmogus,
per Lietuvos vaikų globos bū
relį „Saulutę" rėmęs keletą
vaikų, kuris ryžosi įkurti fon
dą padėti benamiams.
Tam
tikslui
paaukojęs
50,000 dol, JAV gyvenantis
anoniminis mecenatas surašė
savo pageidavimus, nuostatus:
„Seniai man kilo mintis orga
nizuoti kokią nors pagalbą be
namiams. Benamių yra visur
daug — čia, Lietuvoje, visame
pasaulyje. Domininkonų kun.
Grigaitis man rašė ii Vil
niaus, kad daug benamių atei
na į jų vienuolyną prašyti duo
nos, bet visus pavalgydinti
jiems nėra įmanoma". Mece
natas rašo, kad eilė katalikiš
kų bažnyčių stengiasi bent
sekmadieniais juos pamaitin
ti. „Žinoma, benamių tarpe
yra girtuoklių ir narkomanų,
bet ir jie yra Dievo žmonės.
Daug benamių yra senų, gimi
nių ir visuomenės apleistų,
gatvėse mirštančių. Man gaila
ir mergaičių, pagrobtų, arba
pabėgusių iš namų ir paverstų
prostitutėmis". Kadangi fondo
tikslas ne tik materialiai pa
dėti, bet ir evangelizuoti, nes,
kaip mecenatas primena, „Per
Kryžių esame išgelbėti", mece
nato pageidavimu fondas pa
vadintas „Dieviško Kryžiaus"
fondu (Divine Cross Fund).
Su adv. Rimo Domanskio ir
PLB pirm. Vytauto Kamanto
pagalba, fondas buvo įkurtas
prie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės fondo (Lithuanian
World Community foundation)
su nuo mokesčių nurašomu

S K E L B I M A I
ELEKTR08
ĮVEDIMAI - PATAJ8YMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUU8 PUMPUTIS
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Fr**Z*»i»irO«f.M B r.Auk»*
S. Kana kaba Katuvtakai

FRANKZAPOUS
3208 1/2 W a « t 9 »
Tat (708)424-8864
(773)881-8864
TAISOME
SKALBIMO MASINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

GREIT PARDUODA
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•M
RIMAS L.STANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• NuosavybfM įkainavimas vattui
• Perkama ir parduodama namus
• Pensininkams nuotaida
Heaae HeaMfe Care IatL
Agcacjr

irfko 3 motetų ir 2 vyrų prižiūrėti
vyr. amt žmone*. Reikalingi
anglą k, kantrybė, atjautimas.
vairuotojo leidimas ir patirtis.
Skambinti Fhil.
UL 414-783-2815.

Į VILNIŲ
Iš Čikagos ir atgal
Iš New Yorko ir atgal

$450
$400
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FINNAIR ir kitomis oro linijomis.
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų.
Prašykite mūsų 2000 metų
lankstinuko.

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St
Douglastor, NY 11363
TeL 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM
numeriu 36-3097269.
Mecenato pageidavimu, fon
do komiteto direktorium Lie
tuvoje sutiko būti arkivysku
pas Audrys Juozas Bačkig, o
užsienyje Indrė Tijūnėlienė.
Spalio gale I. Tijūnėlienė susi
tiko su arkiv. Audriu J. Bačkiu, aptarė fondo reikalingu
mą, komiteto sudėtį, veiklą
bei perdavė 5,000 dol. iš mece
nato aukotų pinigų.
Arkivyskupas Lietuvoje su
darė komitetą, į kurį įeina:
kun. Jonas Grigaitis, OP. „Ca
ritas" direktorius Balys Stan
kus, socialinė darbuotoja, dir
banti su gatvės vaikais, Vida
Poškienė, psichiatrijos specia
listė Danguolė Išauskienė.
Čikagoje į komitetą įeiti su
tiko Indrė Tijūnėlienė, adv.
Rimas Domanskis, Lietuvių
Romos katalikų labdaros są
jungos pirm. dr. Linas Sidrys,
„Sniego gniūžtės" prieš alko
holio ir narkotikų vartojimą
programos vedėjas Jack Irwin,
„Mercy Lift" narė ir buvusi li
goninės administratorė Lietu
voje įgyvendinanti kovą prieš
AIDS programą bei Čikagoje,
dirbanti su „Night Ministry"
Pranė Šlutienė ir finansinin
kas Albinas Kurkulis.
Lietuvoje benamius maitina
labdaros
virtuvės.
Labai
trūksta nakvynės namų, ku
riuose šaltomis naktimis be
namiai galėtų rasti prieglobs
tį. Tokius namus Vilniuje ati
darė Motinos Teresės seselės,
kur kasdieną maitinama per
100 benamių žmonių, ir apie
15 sergančių prisiglaudžia
pastovesniam gyvenimui. To
paties pastato kitame sparne
„Caritas* ruošia nakvynės na
mus, kur galėtų šiltai permie
goti gatvėje gyvenantys žmo
nes.
Norintys daugiau informaci
jos, arba savo auka prisidėti
prie kilnaus mecenato fondo,

ar pasidalinti savo žiniomis,
patirtimi, patarimais, o gal
prisįjungti prie komiteto, pra
šomi rašyti Dieviško Kryžiaus
fondas, Indrė Tįjūnėlienė, 419
Weidner Rd., BufEalo Grove,
Illinois 60089.
Indrė Tijūnėlienė

f

LIETUVIAI
VOKIETIJOJE
Gruodžio 27 • sausio 1 d.
Dresdeno-Meiaseno vyskupjos
Stollbergo miestelyje vyku
sioje kalėdinių giesmių šven
tėje dalyvavo 8 jaunuoliai iš
Kauno bei Vilniaus arkivyskupįjų ir Vilkaviškio vyskupuos.
Kartu su Vokietijos jaunimu
lietuvaičiai repetavo kalėdinių
giesmių programą. Lietuviš
kai visa grupė sugiedojo „Svei
kas, Jėzau gimusia". Koncerte
kalėdinės giesmės skambėjo
lotyniškai, vokiškai, snghskai
Giedota ir parapijos liuteronų
bei katalikų bažnyčiose pa
maldų metu. Lietuviai susi
pažino su katalikų matų
bendruomenių gyvenimu ir
veikla. Sausio 5 d. Kauno ar
kivyskupuos Jaunimo centro
referentės susitiko su Dresdeno Meisseno vyskupuos jauni
mo sielovados darbuotojais ir
aptarė tolesne bendradarbia
vimo veiklą.
* Zarasai. Gruodžio 21 d.
Zarasų viešosios bibliotekos
skaitykloje paminėta Zarasų
dekanato laikraštėlio jauni
mui „Ateikite ir pamatysite*
vienerių metų sukaktis. Re
daktorius Antazavės klebonas
kun. R. Kavaliauskas redak
cines grupės vardu padėkoje
rajono laikraščiui „Zarasų
kraštas* ui paramą ir globą,
taip pat visiems skaitytojams
ir rėmėjams: šio leidinio ka
rėjus sveikino ir laimino Pa
nevėžio vyskupu J. Preikšas.

DRAUGAS, 2000 m. vasario 1 d., antradienis

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
šnipšt! Nei filmų, nei TV pro
gramų, nieko! Nerandu atsa
Kaip pranešė Austruos am kymo.
basadorius, dėl grasinimų 3. Lietuvos laukuose, miš
spaudoje buvo atsisakyta kuose, kaimuose, bažnytkai
rengti Vienos pokylį. Lietuvos miuose ir miesteliuose jau sto
laisvės lygos pirmininkas Vy vi daug gražių, vietos žmonių
tautas Šustauskas ragino vi pastatytų, paminklų Lietuvos
sus vykti į Vilnių ir „atšvęsti partizanams, kaliniams ir
pergale prieš ponaują". Žadėjo tremtiniams. O Lietuvos šir
surengti „koncertą ir tikrą lie dyje, Vilniuje — nieko! Nei
tuvišką vakaronę". Kokį kon partizanams, nei kaliniams,
certą galima surengti gatvėje? nei tremtiniams. Girdi, nesu
Net ir „pasiutpolkės" negalėtų tariama, kur, kaip, koks... O
pašokti sniege!
tuo tarpu Grūto miške riogso
Kaip rašoma, atvyko tarp bolševikų stabų ir stabukų pa
250-300 žmonių. Patriukšma minklai!
vo ir viskas! Šaukia prieš „po- 4. Per tuos dešimt metų Lie
naujos" balių, o pamiršo, kad tuvoje šimtai milijonų litų bu
visokie baliai vykdavo „senais vo išvogta, išmėtyta, nereika
gerais laikais" anų laikų „po- lingoms kelionėms — net į Ki
naujps". Tik niekas nežinoda niją bei Japoniją! Ber per tą
vo, nes visiems buvo užrištos laiką nebuvo pagamintas nė
burnos. Tai ir yra tas didelis vienas filmas apie partizanų
skirtumas, kad visi gali kal kovas, kalinių ir tremtinių
bėti, ką nori, rašyti, ką nori ir kančias! Nieko!
protestuoti. Na ir ką iš to lai
5. Lietuvoje šiuo metu yra
mėjo? Iš baliaus gautas pelnas apie 1,000,000 automobilių.
turėjo paremti Ukmergės ne Didesnė dalis — iš Vakarų.
įgaliųjų vaikų internatą. Ką Miestai užsikimšę, nėra vietos
dabar gavo? Nieko.
automobiliams pastatyti. Visi
Visame pasaulyje rengiami lekia, kaip patrakę. Santykis
labdaros baliai, lygiai kaip vi toks: vienas automobilis trims
same pasaulyje buvo ir bus ir žmonėms (1:3). O tuo tarpu
benamių, ir turtuolių, bet komunistai ir rusofilai rėkia:
„svieto lygintojai" dar negali „Niekad taip blogai nėra bu
tai suprasti. Gėda prieš Aust vę!"
rijos ambasadorių tokiu pasi 6. Beveik visi aukštesnieji
rodymu.
Lietuvos valdininkai (kodėl
Dana Stankaitytė ne tarnautojai?) ligi šiol —
Oak Lawn, IL per tuos 10 metų — gaudavo
išpūstas algas, kadangi jų at
lyginimas susidėdavo iš daug
DEŠIMT METŲ —
maž keturių „klodų": pagrin
DEŠIMT MĮSLIŲ
•
dinė alga, priedai, premijos,
! 2000 m. kovo 11 bus jau 10 dovanos. Tik šiomis dienomis
metų nuo Lietuvos nepriklau Kubiliaus vyriausybė stengia
somybės atgavimo. Per tuos si šią sovietų paliktą nesąmo
dešimt metų pastebėjau de nę išgyvendinti. Tuo tarpu
šimt nuostabių, keistų įvykių, mano senutė (96 metų) mo
kurie — bent man taip ir lie tinėlė, 10 metų išvargusi Si
ka neišspręstos mįslės. Daž bire, gauna tik 268 litukus
nai apie tuos įvykius galvoju, per mėnesį. Ir jokių priedų,
klausdamas, kodėl taip atsiti jokių premijų, jokių dovanų!
ko, ir vis nesurandu atsaky Sunku suprasti!
7. Kodėl seno ir garbingo
mo. Čia ir norėčiau su „Drau
go" skaitytojais. pasidalinti Vilniaus universiteto, jėzuitų
šiomis mįslėmis, gal kas galės įsteigto.1579 m., senatas savo
rektoriumi išsirinko komu
bent kelias iš jų atspėti.
1. Kodėl per tuos 10 metų nistą, rusofilą, nomenklatūri
niekas niekur neiškėlė bylos ninką, nešvankiai kalbantį ir
komunistų vadeivoms? Juk rašantį Rolandą Pavilionį?
komunistai, kaip ir naciai, bu Nejaugi visi VU Senato nariai
vo žudikai, budeliai, melagiai, yra rausvi, paraudę, net rau
sukčiai, apgavikai, nusikaltė doni?
8. Po 1990 — per tuos 10
liai. Nacius jau 1945 m. pra
dėjo teisti, bausti, gaudyti, metų — tik apie 200 senuliu
mesti iš darbo. Net ir dabar, kų ir senuliukių sugrįžo iš
po 55 metų, dar vis vyksta Vakarų gyventi Lietuvoje. Iš
nacių bylos. O apie komunistų tų 75,000 pabėgėlių, kurie 50
„darbelius" — nieko. Raudo metų šaukė: „grįšim, grį
nieji vadeivos gyvena kaip šim!..." Iš didesnių, žymesnių
lietuvių išeivių (pabėgėlių,
niekur nieko. Nesuprantu!
dypukų)
veikėjų nesugrįžo nė
2. Apie nacių žiaurumus
vienas.
Niekas.
O tuo tarpu
Hollywood prigamino šimtus
iš
laisvos
Lietuvos,
nuo 1990
filmų, TV rodinių ir pan. O
metų,
išdūmė
jau
daugiau
apie komunistų „nuopelnus"
— per 10 metų nieko! Nė negu 100,000 jaunesnių žmoKVAILUMUI GALO NĖRA

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ALEKSANDRA
LIKANDERIENĖ
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Motiną, Močiutę ir
Seserį, kurios netekome 1995 m. vasario 7 d.
Nors laikas bėga, bet mes Jos niekada neužmiršime.
Lai gailestingas Dievas suteikia Jai Amžinąją Ramybę.
Už a.a. Aleksandros sielą šv. Mišios bus aukojamos
2000 m. vasario 6 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų
koplyčioje.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Aleksandrą.

Tautos fondo remiamos Vilniaus apskr. LavoriAkių pradines mokyklos statyba jau pradėta. Statybos reikalais
pernai vasarą posėdyje dalyvavo (is kaires): TF atstovybės Vilniuje pirm. prof. dr. Napoleonas Kitkauskas, T F
įgaliotinis is New Yorko Kęstutis K. Miklas, Vilniaus apskr. viršininkas Alis Vidunas, apskrities planavimo di
rektorius Ričardas Sabaliauskas ir apskrities švietimo tarybos pirm. Jonas Endriukaitis.

nių. Apie 50,000 jau yra JAV,
o kiti 50,000 — Europoje ir ki
tur* Tik labai retas iš tų
100,000 sugrįš gyventi į Lie
tuvą. Gaila.
9. Per tuos 10 laisvės metų
keli tūkstančiai lietuvių stu
dentų pasklido po visą Vaka
rų pasaulį: po Europą, Ame
riką, Kanadą, Australiją, net
Japoniją... Puiku! Tačiau liūdna, kad tik labai maža jų
dalelė grįžta dirbti ir gyventi
Lietuvoje. Net ir tie, kurie
gauna JAV LF paramą.
10. Gal pati liūdniausia
mįslė man yra 1992 metų Lie
tuvos Seimo rinkimai, kuriuos
laimėjo komunistai (LDDP).
Tik po 2 metų laisvės lietuvių
tauta pasirinko savo buvusius
engėjus — komunistus! Tai
įvyko 1992.10.25 d. Tai pati
liūdniausia ir juodžiausia Lie
tuvos istorijos diena! Dar ačiū
Dievui, kad 1996 metais Sei
mo rinkimai
komunistus
(LDDP) švariai iššlavė iš Lie
tuvos Seimo!
Antanas Klimas
Rochester, N.Y.
KODĖL NEBUVOME
PAKVIESTOS?
Prieš kiek laiko pastebėjau
„Drauge" pranešimą, apie bū
simą Amerikos lietuvių orga
nizacijų
bendradarbiavimo
konferencijos programą „Vie
nybė įvairume". Konferencija
vyko šeštadienį, gruodžio 4 d.
Nepažymėta kur. Po to buvo
duotas ilgas sąrašas dalyvau
jančių organizacijų, bet nera
dau Amerikos Lietuvių R. K.
Moterų sąjungos, kuri 1999
m. spalio 17 d. iškilmingai pa
minėjo savo 85-ių metų gyva
vimo sukaktį. Žinau, kad čia
ne spaudos klaida, nes man
niekas nepranešė apie šią ren
giamą konferenciją.
Moterų sąjunga gyvuoja nuo
1914 metų ir išvardinti jos
„gerus darbelius" labdarybės
bei kultūros srityje neužtektų
keiių „Draugo" puslapių.
Nuostabu, kaip greitai mus
suranda aukų prašytojai. Gal
kada sužinosime šios konfe
rencijos tikslą ir rezultatus.
Dalė Vaikutytė Murray
Centro vald. pirmininkė
Brookfield, WI
ROLANDO PAVILIONIO
TRAGEDIJA

Pastaruoju metu mūsų išei
vijos spaudoje dėmesį pa
traukė labai apgailėtinas, gar
bingo Vilniaus universiteto
galvos, rektoriaus, asmenybes
„subyrėjimas".
Universiteto
rektoriaus pareigos, titulas,
visuomeninis, svoris visai ne
suderinami su „Respublikos"
laikraštyje išspausdintu vul
gariu gatvės žodynu. Čia labai
tinka „Respublikos" spalio 20
dienos numeryje išspausdinta
Pavilionio straipsnio antraštė:
„Amoralios politikos vardas:
Sausio 16 d. popietė su Brone Nainiene Pasaulio lietuvių centre, Letnonte parsidavimas". Bodamas seno,
— jai ..Tėviškės" kapelos, atlikusios menine programą, vardu specialiai garbingo Vilniaus universiteto
rektorium, Pavilionis pra
savo sukurta gintarinį „ordiną" įteik* kapelos narys Vytautas Jagminas

m

trūksta šlykšciausio plūdimosi
plačiu srautu. Jis parsiduoda
— kam?
Nemaža užjūrio lietuvių, dar
Lietuvoje ėję aukštuosius
mokslus, labai gerai prisime
na rektorius Čepinskį, Biržiš
ką, Roemerį ir kitus. Gerbda
mi savo atstovaujamos mokslo
įstaigos kilnų darbą ir gar
bingą vardą, nei vienas jų net
nebuvo parodę polinkio leistis
į Pavilionio straipsnio toną.
Jie visi sugebėjo išlaikyti su
rektoriaus pareigomis ir var
du susijusį orumą. Padėtį Lie
tuvoje neblogai matydami,
mes, išeiviai, Pavilionio išsiplūdimo antraštę suprantame
kaip bolševikinio — komunis
tinio režimo Lietuvoje gana
tikslų nusakymą, už ką tos
antraštės autoriui liekame
dėkingi.
Grįžkime prie Pavilionio „iš
vedžiojimų". Visų pirma, jis
nepateikia jokių faktų tiems
savo kliedėjimams paremti,
tik atrodo, kad jam nepatinka
ryšiai su „WilHams" firma.
Pone „rektoriau", jums tu
rėtų būti žinoma, kad asmens
teises į turimą nuosavybę gali
ma keisti, tik tam asmeniui
sutinkant. Mes, nuo bolševiz
mo „palaimos" ištrūkę, tebetu
rime teisę į mūsų protėvių,
tėvų ir t.t. turėtą nuosavybę,
kai kuriais atvejais besitęsu
sią per kelias kartas. Tas tei
ses dabar savinasi iš Rusijos į
Lietuvą įsibrovėliai, ar jų pa
kalikais tapę lietuviai, ar jų
padlaižiai.
R. Pavilionis rankas laužo ir
graudžias ašaras lieja dėl Tienanmin aikštėje žuvusių ki
niečių, civilių vietnamiečių,
5,000 civilių serbų bei milijono
Amerikos indėnų.
O kodėl jis visai nemini šal
čio ir bado mirčiai Sibiran iš
tremtų šimtus tūkstančių baltiečių, dešimtis tūkstančių ko
voje su įsibrovėliais laisvės
žuvusių kovotojų — partiza
nų? Kodėl jis pamiršta dar te
beskaičiuojamus milijonus dėl
asmens laisvės kovojusių tų
pačių rusų, ukrainiečių ir ki
tų? Labai paprastai: kad tik
nepažemintų komunizmo „ne
kaltybės" aureolės!
Mums, emigracijos lietu
viams, gaila, kad mūsų tautie
tis Rolandas Pavilionis nukly
do tarnauti XX amžiaus gėdai
— paties gyvenimo atmestam
komunizmui su jo visu negyvenimiškumu, nemoralumu,
niekšiškumu.
Vytenis Statkus
North Riverside, IL

GEGUTES

liai pastatė tuos, taip gražius
Dievo namus.
Jie dabar nori viešpatauti ir
dar kaip E. Šulaitis rašo,
užteplioja lietuviškus užra
šus. Nori iš šaknų išrauti lie
tuvišką vardą. Klebonas pui
kiai žino, kas tą darbą padarė,
bet jis išsigina. Todėl mes tu
rime nepasiduoti. Nesvarbu
koks skaičius susirinktų į lie
tuviškas Mišias. Tai yra mūsų
bažnyčia ir jie neturi teisės to
užginti.
Šv. Antano bažnyčia ilgą
laiką tarnavo lietuviams. Čia
vaikai mokėsi, čia vyksta lie
tuviški susirinkimai, tai įro
do, kad mūsų kamienas dar
gyvas. Mes turime užkirsti
kelią „gegutėms", tegul jos su
siranda savo lizdą ir tegul
neardo svetimų.
Stasė Viščiuvienė
Chicago, IL

A. t A.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI
mirus, gilią nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai
j.v.s. IRENAI REGIENEI, „Skautybės kelio"
redaktorei ir jos šeimai.
Lietuvių Skautų sąjunga kartu su Jumis skausmu ir
liūdesiu dalinasi.
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkė

Myliniai Motinai

A. t A.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI

ĮVERTINIMAS ATEINA
VĖLIAU
Čikagoje „Draugą" gauname
kas dieną, bet teko girdėti nu
siskundimų iš tautiečių, gyve
nančių priemiesčiuose, kad
juos „Draugas" pasiekia dviem
ar trim dienom vėliau. Nela
bai norėjosi patikėti.
Tą pačią nuoskaudą paty
riau, atostogaudamas Flori
doje. „Draugas" mus pasiekda
vo tik po savaitės laiko, gau
nant visus penkis „Draugo"
numerius kartu. Ar ne tą patį
patyrėme, kada apleidome tė
vynę? Atvykę į naują kraštą,
buvome užliūliuoti naujais

mirus, IRENAI REGIENEI, ALGIUI REGIUI ir visai
jų šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

įspūdžiais, bet pagyvenę, pa
stebėjome, kad tėvynė yra
meilesnė, nors ir yra skurdes
nė kaip šis kraštas. Svetimas
kraštas neduoda šilumos šir
džiai, ką teikia savas kraštas
ir savi žmonės. Kaip geriau
begyventume svetimame kraš
te, tėvynės meilės kirminas
nenustos graužės mūsų jaus

mų.
Prisimintini poeto žodžiai,
kuriuose rašė: „Nors čia juoda
duona, žmonės dėvi drobinius
marškinius, bet tave myli,
valgydina, kiek tik leidžia iš
teklius".
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
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Gaila! Kiek metų tarnavo
Šv. Antano bažnyčia mūsų lie
tuviams, dabar meksikiečiai į
ją braunasi, kaip gegutė į sve
timą lizdą.
Juk Cicero mieste yra dvi
bažnyčios uždarytos, tegul pa
siima vieną jų ir tegul tenai
meldžiasi. Užtenka lietuvius
varyti į ožio ragą. Mūsų seno

Nuliūdę vaikai: Rita, Kristina ir Andrius su
šeimomis bei sesuo Janina Mačiulienė su
šeima.
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PINIGAI PINIGAI, BE JŲ — NEGERAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Ar pastebėjote? Vėl skel
biamas prenumeratos papiginimas naujiems, JAV-se gyve
nantiems lietuviams, kurie
norėtų, kad vienintelis užsie
nio lietuvių dienraštis „Drau
gas" juos lankytų visus 2000
metus! Pernai skelbtas prenu
meratos papiginimas buvo la
bai sėkmingas ir juo pasinau
dojo nemažai naujų skaity
tojų, todėl šiemet geradaris
asmuo, prašęs pavardės ne
skelbti, sutiko suteikti tam
tikrą sumą pinigų, kad batų
lengviau
užsiprenumeruoti
dienraštį ypač neseniai į šį
kraštą atvykusiems. Prenu
meratų vajus tesis iki š.m. lie
pos 1 d. Jeigu žinote, kas dar
„Draugo" neskaito, pasiūlyki
te — tik už 65 dol. jie gali
įsijungti į skaitytojų šeimą, o
pirmą mėnesį — susipažini
mui — dienraštis siunčiamas
nemokamai. Kviečiame pasi
naudoti šia puikia proga (be
papiginimo „Draugo" metinė
prenumerata yra 100 dol.
JAV-se).

Vyresniųjų lietuvių centre
.Seklyčioje* sausio 19 d., trečiadienį, vyko jau trečia po
pietė šiais metais. Kaip greitai
laikas bėga... Renginių vadovė
E. Sirutienė, pradėdama pro
gramą, pasveikino viešnias —
Rūtą Staniulienę, Editą Žiurinskienę ir susirinkusius
svečius.
Nors oras buvo prastas, pra
nešėjai buvo numatę sniegą ir
šaltį, viešnios ir „Seklyčios"
lankytojai nepabįjojo atvykti.
Susirinko nemažas būrys žmo
nių. Rūta Staniulienė yra
First Personai banko vicepre
zidentė ir direktorė. Ji jau at
stovauja trečiajam bankui, tu
ri daug praktikos šioje srityje.
First Personai bankas nėra
lietuvių bankas, tačiau jame
daug lietuvių tarnautojų. Di
desnė dalis klientūros — lietu
viai. Šis bankas remia lietu
višką spaudą, radiją, televizi
ją. Lietuviai tarnautojai su
pranta, ko reikalauja lietuviai
klientai. Klientai nori, kad
atidarant sąskaitas, kurios
kartais būna įvairios ir komp
likuotos, būtų galima pasi
aiškinti lietuviškai. First Per
sonai bankas daro tik tai, ką
teisiškai galima daryti. Reikia
gauti federalinius ir valstijos
leidimus. Banko steigėjai turi
įrodyti savo biznio planus.
Viskas yra užtikrinta val
džios. Procedūra steigiant
banką yra komplikuota, ir jei
gaunamas leidimas bankas
automatiškai turi federalinės
agentūros apdraudą.
First Personai bankas yra
įsikūręs Orland Parke. Ban
kas numato atidaryti skyrių

Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios administracija pri
mena, kad nuo pirmadienio,
vasario 14 d., galima užsakyti
Mišias savomis intencijomis
2001 metams. Kadangi kiek
vienoje parapijoje yra suma
žėjęs kunigų skaičius, tai kar
tais susidaro sunkumų visas,
tikinčiųjų prašomas Mišias
aukoti jų norimą dieną. Todėl
visi prašomi laiką iš anksto
rezervuoti.

Ketvirtadieni, vasario 3 d.
Katalikų Bažnyčia pamini šv.
Blažiejaus šventę (šv. Blažiejus prašomas užtarimo, serant gerklės ir kaklo ligomis),
vč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje (Marąuette
Parke) kaklai bus laiminami Lietuvos Respublikos ambasadorius Amerikoje Stasys Sakalauskas apžiūri Balzeko lietuvių kultūros muzie
po visų šv. Mišių. Tai ne tik jaus filatelijos ekspoziciją. Nuotraukoje iš kaires: Stasys Sakalauskas ir Stanley Balzekas, jaunesnysis.
graži bažnytinė, bet ir lietuvių
Vyresniųjų lietuvių cent
Kazimieras Oksas, JAV
ALTo Vasario 16-oeios
liaudies tradicija, todėl verta
re,
„Seklyčioje", vasario 2 d., Tautinių grupių respublikonų minėjimas vyks vasario 13 d.
ją prisiminti ir tęsti.
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus ro pirmininkas, sekmadienį, va 2 val.p.p. Maria mokyklos au
Atitaisome
korektūros doma vaizdajuostė iš ciklo sario 6 d., 12 vai. p.p. PLC, ditorijoje. Kalbės dr. Jonas
klaidą. Penktadienio (sausio „Mūsų miesteliai" — „Pušalo „Bočių menėje" šaukiamame Valaitis. Meninę programą at
28 d.) „Draugo" 3 psl., Zenono tas". Miestelis įsikūręs 12 km Illinois Lietuvių respublikonų liks A. Baraiškis ir Lietuvos
Prūso straipsnyje buvo iš į pietus nuo Joniškėlio, 24 km lygos metiniame susirinkime, Vyčių tautinių šokių šokėjai.
spausdintas klaidingas saki į šiaurę nuo Panevėžio. Pama pateiks platesnį pranešimą
„Labai Jums dėkojame nys: „Žinomas komunistas tyti šią vaizdajuostę „SeklyčiOr apie San Jose, Kalifornijoje
MM mrmi
už skelbimus ir nuotraukas, William Sartre..." Turėjo būti: je" sėdint prie ekrano, „pasi vykusį Respublikonų tautybių
išspausdintas Drauge' iš pa „Žinomas kolumnistas Wil- vaikščioti" Pušaloto miestelyje komiteto atstovų suvažiavi
##" ŠS f <> 1 i
bendravimo su Brone Nai liam Safire..." Žurnalistas Sa kiekvienam bus įdomu, ypač mą. Visi nariai ir prijaučian
niene. Buvęs ruošos komitetas fire daugeliui lietuvių neblo tiems, kurie šį miestelį gali tieji kviečiami. Prieš susirin
A. SABONIS ŽAIS
nutarė skirti per Jus 100 dol. gai pažįstamas, jis tikrai nie vadinti savu ir juos riša ma kimą— kavutė, užkandžiai ir
VAŠINGTONE
auką dienraščiui", — taip rašo kad nėra buvęs komunistas. lonūs praeities prisiminimai. pabendravimas.
2000 m. kovo 12 d. Vašingto
pabendravimo ruošos komite Atsiprašome straipsnio auto Atvykite! Kaip jau įprasta,
no
MCI centre vyks NBA re
Šią
savaite
katalikai
to pirm. Irena Kazlauskienė, riaus už klaidą.
bus ir bendri pietūs.
Amerikoje raginami skirti ka guliaraus sezono rungtynės
siųsdama čekį. Esame dėkingi
talikiškoms mokykloms, jų tarp vietos „Wizards" ir Portuž paramą ir džiaugiamės,
naudai, veiklai ir problemoms, lando „Trail Blaizers". Pasta
kad renginys pavyko.
kurios daugiausia yra surištos rosios komandos sudėtyje, ti
VASARIO 16-TOJI
su finansais. ŠvC. M.Marįjos kimės, žais ir Lietuvos šimt
CICERO
Gimimo parapijoje (Marąuette mečio sportininku pripažintas
Parke) veikia katalikiška pa Arvydas Sabonis.
Vėliavų pakėlimas
rapijinė mokykla, vadovauja
Rungtynės sutaps su Va
ma seselių kazimieriečių, nors šingtone tuo metu numatytais
Cicero
Vasario 16-tosios
joje mokytojų daugumą suda renginiais, skirtais paminėti
paminėjimo iškilmės prasidės
ro pasauliečiai — vyrai ir mo Lietuvos
vasario-5 d., 12 v. (šeštadienį)
Nepriklausomybės
terys. Ši mokykla pasižymi atkūrimo 10-ies metų jubilie
Lietuvos vėliavos pakėlimu
aukštu mokslo lygiu ir taip jų.
prie Cicero miesto rotušės (50pat tvirtais katalikiško auk
tos Avenue ir 25-tos gatvės
Lietuvos ambasada kreipėsi
lėjimo pagrindais. Ilgus de į „Wizard8" dėl bilietų nuolai
kampas). Šioms iškilmėms va
šimtmečius (nuo pat parapijos dų. Džiaugiamės galėdami
dovauja ALTo Cicero skyrius.
įsteigimo) mokykloje buvo lie pranešti, kad „Wizards" suti
Vėliavą kels Jūros šaulių kuo
tuvių kalbos pamokos, tik gai ko ambasadai parduoti bilie
pa. Iškilmėse dalyvaus Cicero
la, kad iŠ parapijos išsikėlus tus labai gerose vietose į kovo
miesto taryba ir miesto prezi
beveik visoms jaunesnėms lie 12 d. rungtynes tarp ,31&identė Betty Loren-Maltese.
tuvių šeimoms, neliko tomis zers" ir „Wizards" tik už 20
Visi lietuviai kviečiami gau
Cicero šv. Antano parapijos salėje sausio 16 d. vykusiame susirinkime pamokomis besidominčių ir dol. (reguliari kaina - 70 dol.).
siai dalyvauti.
kalbėjo Robertas Lukštą, senosios lietuvių išeivių kartos, stačiusios šv. jos panaikintos. Norime tikėti,
Norinčius pasinaudoti šia
Minėjimas
Antano parapijos bažnyčią, palikuonis. Cicero ir apylinkių lietuviai rin kad galbūt dabar atvykstan
galimybe,
prašome iki vasario
Sekmadienį, vasario 6 d., kosi, norėdami nenusileisti parapijos klebono sprendimui nustumti lietu tys iš Lietuvos ir apsigyvenę 7 d. ambasados atstovui Ro
viškas Mišias į 7:15 val.r. laiką. Visi tautiečiai kviečiami sekmadieniais
Lietuvos
Nepriklausomybės atvykti į Cicero parapiją, į 11 val.r. lietuviškas šv. Mišias, ir palaikyti ci- Marąuette Parko apylinkėje, landui Kačinskui faksu 202paskelbimo minėjimas prasi
Nuotr. Edvardo Šulaičio leis į Švč. M. Marijos Gimimo 328-0466 arba elektroniniu
mokyklą savo vaikus (tokių paštu
dės 11 vai. ryto šv. Mišiomis cenečių užmojus.
Šv. Antano parapijos bažny Lithranian News Radio
Lietuvių rašytojų draugi jau yra gražus būrelis) ir ilgai
kacinskas@ltembassyus.org
čioje. Po Mišių minėjimas pa praneša, jog nuo šiandien, va ja kviečia visus šio penktadie niui bus atgaivintos lietuvių pateikti savo vardą, pavardę
rapijos salėje, kur pagrindinę sario 1 d., informacinė radijo nio, vasario 5 d. vakare atsi kalbos pamokos. Su mokykla ir pageidaujamą bilietų kiekį.
kalbą pasakys ekonomistas laida „Studija R" bus trans lankyti į poetės Janinos Degu artimiau visi norintys gali su Kokiu būdu bilietus reikės
Jonas Pabedinskas. Minėjimą liuojama savo įprastu laiku - tytės poezijos vakarą, prisi sipažinti šį vakarą, vasario 1 įsigyti, informuosime vėliau.
ruošia Cicero Lietuvių Bend 4 val.p.p. nuo pirmadienio iki menant poetės 10 metų mir d., tarp 6 ir 9 vai., kai
Pastaba. Šią informaciją
ruomenės valdyba ir Cicero penktadienio per WNWI 1080 ties sukaktį. Programoje: Lie ruošiamas „atvirų durų" va
persiųskite davo draugams.
ALTo skyrius. Meninę prog AM. Turėdama pagerintą sig tuvos filmų aktorė Irena Leo karas. Bus galima aplankyti
ramą atliks aktorė Irena Leo nalą, „Studija R" aptarnauja navičiūtė deklamuos Janinos klases, susipažinti su mokyto
DĖMESYS LIETUVIUI
navičiūtė, muz. Giedrė Kaza- klausytojus Illinois, Indianos, Degutytės poeziją. Muzikinė jais, su mokslo programomis
KUNIGUI
kauskaitė ir muz. Ričardas Michigano bei Wisconsino val palyda: fleita gros muz. Gied ir mokyklos tvarka. Nueikite!
Baltimorėje
leidžiamame
Šokas. Visi kviečiami gausiai stijose. Redakcijos tel. 708- rė Kazakauskaitė, fortepijonu
laikraštyje
„The
Catholic
Redalyvauti.
— muz. Ričardas Šokas.
386-0556.
view" (1999 m. gruodžio 23 d.)
gražiai paminėtas kun. Kazi
• A. a. L. Noreikos atmi mieras A Pugevičius straips
nimui „Saulutei, Daytona nyje „Lithuania honors FaBeach, FL, skyriui suaukojo ther Casimir A. Pugevičius"
$120 — V. Avižienė, B. Dzen- (Lietuva pagerbė kun Kazi
kauskienė, B. Kožicienė, D. mierą Pugevičių). Pateikiamos
Kurauskienė, I. Ramanaus kun. Pugevičiaus biografijos
kienė, R. Snarskienė. „Saulu apybraižos, jo nuopelnai lab
tės" vardu užuojauta šeimai. N. daros darbuose ir tai, kad jo
Subačienei už $25 auką „Sau didelių pastangų dėka laisva
lutei" ačiū! D. B. „Saulute".
jame pasaulyje pradėta spaus
• A. a. Sylvijoa Sparkis dinti „Lietuvos Katalikų Baž
Traškaites atminimą pagerb nyčios Kronika*. Lietuvos Re
dami, Aleksandras ir Ellen spublikos prezidentas Valdas
Johnon aukoja $50 Lietuvos Adamkus kun. K Pugevičių
našlaičiams. Reiškiame užuo apdovanojo Didžiojo Kuni
jautą velionės artimiesiems, o gaikščio Gedimino ordinu, ku
aukotojams dėkojame! „Lie ris buvo įteiktas Lietuvos am
tuvos Našlaičių globos" ko basadoje gruodžio 17 d.
mitetas, 2711 West 71 Str.,
Chicago, IL 60629.
Arūnas Žukauskas, prieš
pusantrų
metų atvykęs ii Lie
r. I - I I - . n , '
tuvos,
kalbės
Brocktone per
n tym
Sausio 21 d. Lemonte vyko „Dainavo** okteto naujojo įrašo pristatymas Nuotraukoje - ntl^kant Hiiiną
Vasario
16-osios
minėjimą pa
i
TRANSC AK
„Plauk* antelė* (ii kaires): Marius TyOnėhs, Marius Polikaitis, Liuda* Landsbergis ir Tadas Stropus. Buvo
rapijos
salėje
vasario
20 d., po
smagu ir klausytis, ir matyti, kaip su humoru dainuoja ir vaidina dainavie«iai Naująją okteto kompaktine
'. 1 ,- !
10:30
val.r.
iškilmingų
šv. Mi
plokštele galite įsigyti „Draugo" knygynėlyje (plokštelės kaina - 15 dol., persiuntimas - 3 95 dol).
Tol 1 n\ K ? K I O S O
šių šv. Kazimiero bažnyčioje.
Nuotr. S. Krumplienės

t
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kitoje vietoje — Čikagoje, prie
Archer Ave. Planai jau guda
ryti. Tame skyriuje dirbs Rūta
Staniulienė ir Edita Žiurinakienė. Manoma, kad skyrius
sulauks daug klientų, nes
žmonės suinteresuoti. Popie
tės metu buvo daug ir įvairių
klausimų apie indėlius. Rūta
Staniulienė atsakinėjo visus
klausimus, liečiančius taupy
mo reikalus. Ji kalbėjo aiškiai,
lėtai, galėjo kalbėti be garsia
kalbio. Jos pranešimo pasi
klausyti buvo atėję nuolatiniai
„Seklyčios" svečiai ir dabar iš
Lietuvos atvykę žmonės.
Po pranešimo gavome do
vanėlių, vaišinomės skaniais
pietumis, pyragais ir kava.
Lauke snigo. Dabar lauksime
naujojo banko Čikagoje.
Laima Vaičiūnienė

First Personai Banko vicepreziden
tė Rote Staniulienė.

MOTERŲ KUOPOS PIETŪS
Man tenka labai didžiuotis
savo 20-osios kuopos sąjungietėmis. Jos — labai darbščios ir
kaip tos bitelės prireikus kar
tu neša medutį.
Štai ir dabar turėjau gruo
džio 18 d. išvažiuoti į Minesotą. Ten vyko mano anūkės
vestuvės. Labai susirūpinau,
nes pietos turėjo įvykti gruo
džio 19-ąją. Maniau, kad be
manęs nebus pokylio. Apsiri
kau!
Salomėja Daulienė mane pa
ragino, sakydama: „nesirū
pink, važiuok, kur tau reikia,
viskas bus gerai!"
Ir paklausiau. Aš su savo
vyriausiu sūnumi išskridau į
Mineapolį. Nors sniegas ir
gąsdino, bet mano nustebi
mui, tenai sniego visiškai ne
buvo. Oras buvo labai palan
kus ir šiltokas, todėl ir svečių
buvo nemažai.
Jaunieji spindėjo tikra lai
me. Jaunoji atrodė kaip prin
cesė, nes nuotaką labai gražiai
puošė mamos pasiūta suknelė,
pamergių suknelės taip pat
buvo mamos siūtos.
Kai jaunieji žengė nuo alto
riaus, aš nebesusilaikiau ir
palydėjau juos su ašaromis.
Pagaliau susirinkome į labai
išpuoštą salę, kurioje prasidė
jo linksmoji dalis. Svečių buvo
daug.
Taigi nubraukusi ašaras
pradėjau ir ai linksmintis.
liejau su savo sūnumi šokti
polką. Maniau, kad mano ko
jos dar jaunos. Tiktai naktį
pajutau, nuėjusi miegoti, kad
vis dėlto senatvė stipresnė už
jaunystę.
Po savaitės grįžau į namus.
Visą laiką man ten būnant,
oras buvo pavasariškas. Tą
gruodžio 26 dieną, oras smar
kiai pasikeitė, atrodo, kad ma
nęs nenori išleisti, matyt pa
milo! Vėjas smarkiai pradėjo
pūsti, na, ir žiema nenusilei
do, smarkiai mėtė savo baltas
pūkus ir šokdindama savo bal
t u snaiges, klojo visą juodą
žemelę baltu patalu. Todėl ir
mano lėktuvas negalėjo pakil
ti, nors darbininkai ir dainai
plovė lėktuvo sparnus, kurie
buvo smarkiai apledėję. Dėl to

šalčio ir mano lėktuvas vėlavo
dvi valandas. Buvo labai liūd
na situaoja. Čikagoje atsira
dau apie 10 vai. vakaro.
Dukra paskambino ir klau
sia: „Mama, kiek rožančių su
kalbėjai „Neklausk, turbūt
daug", — nes lūpos pačios
kuždėjo maldą.
Sugrįžusi į namus viską ra
dau tvarkoje.
Mūsų 20-os kuopos sąjungietės suruošė labai gerus ir
skanius pietus.
Už tai esu labai dėkinga, tai
nenuilstamai mūsų bitelei Sa
lomėjai, kuri yra nepakeičia
mas žmogus.
Ji labai daug laiko skiria vi
suomenės darbams, ji dainuo
ja mūsų parapijos chore, ope
ros chore bei „Dainavos" an
samblyje.
Be to, ji ištiesia visiems pa
galbos ranką. Tat tegul Dievas
jai suteikia daug sveikatos ir
tesaugojos žingsnius.
Taip pat tariu ačiū Monikai
Gudaitienei, Anelei Rama
nauskienei, Editai Giedraitie
nei, Marytei Šeidukienei, V.
Railienei ir Elenai Mąjauskienei, kuri papildė mūsų kasą.
Na, žinoma ačiū ir mūsų ge
radariams vyrams, be kurių
pagalbos negalime apsieiti.
Ačiū Mikutaičiui už skanių
balandėlių parvežimą, Ma
jauskui ir Vyšniauskui ui sut
varkytus stalus. Tat dar kartą
ačiū visiems ir visoms.
Lai gyvuoja 20-os kuopos
sąjungietės!
Stasė Vttciuvienė
Dr.iiKįo
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Zitos Žemaitytės knyga
.Adomas Varnas" kainuoja 15
dol., su persiuntimu - 18.96
dol.
Aldonos Veieiūnaites po
ezijos knygelę „Medžiai ryto
laisvėj" 1999 m. Čikagoje iš
leido Algimanto Mackaus kny
gų fondas. 39 poetės eilėraš
čiuose - medžių, debesų, vaka
ro įvaizdžiai, išnyra ir Veneci
jos, ir Amedeo Modigliani mo
tyvai. Knygelės kaina - 10
dol., su persiuntimu - 13.96
dol.

