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R. Paksas b a i g ė p r i e š t a r i n g a i
vertintą vizitą V a š i n g t o n e
Vilnius, vasario 12-14 d.
'(BNS) — Prezidento atstovas
specialiems pavedimams Ro
landas Paksas penktadieni su
sitikimu su JAV lietuvių orga
nizacijų atstovais baigė vizitą
Vašingtone.
Vašingtone R. Paksas susiti
ko su JAV Kongreso, Val
stybės departamento ir Gyny
bos departamento pareigū
nais, dalyvavo JAV ir Baltijos
valstybių bendradarbiavimo
chartijos antrosioms meti
nėms skirtoje konferencijoje.
Susitikimuose su JAV firmų
atstovais buvo aptartos Lietu
vos ir JAV ekonominio ben
dradarbiavimo perspektyvos,
pranešė Lietuvos ambasada
Vašingtone.
R. Paksas sveikino JAV in
vestuojąs Lietuvoje ir pažy
mėjo jų svarbą spartesnei ūkio
plėtrai. Prezidento atstovas
pažymėjo, kad Lietuva ypa
tingą dėmesį skiria ir skirs
strateginių užsienio politikos
tikslų įgyvendinimui — narys
tei NATO ir Europos Sąjun
goje bei gerų kaimyninių san
tykių plėtrai.
Prezidento patarėjas R. Pak, sas energetikos klausimams,
viešėdamas Vašingtone, radijo
laidoje pareiškė, jog ketina
trauktis iš prezidento Valdo
Adamkaus komandos. Iš pre
zidento patarėjo ypatingie
siems pavedimams posto jis
ketina pasitraukti vasario 19ąją. Pasak R. Pakso, kaip Li
beralų sąjungos pirmininkas
jis negalės ir dirbti drauge su
prezidentu, ir dalyvauti savi
valdybių rinkimų* kampani
joje.
Prezidentas nusileidžia
savo patarėjui dėl jo
kelionės
Prezidentūra taiso ir konkretina prezidento Valdo
Adamkaus teiginius, neva jis
nežinojęs apie savo patarėjo
Rolando Pakso kelionę į JAV.
„Noriu patikslinti, kad pre
zidentas nesakė nežinąs apie
kelionę. Prezidentas sakė
taip, aš žinojau, kad ponas
Paksas ruošėsi į JAV ir jai
pritarė. Kitas dalykas, prezi
dentas yra valstybės vadovas,
o ne prezidentūros buhalteris
ar kelionių organizatorius'',
spaudos konferencijoje pirma
dieni sakė V. Adamkaus at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė,
t
Praėjusią savaitę grįždamas
iš atostogų Meksikoje ir užsu
kęs į Jungtines Valstijas, V.
Adamkus dienraščiui Xietuvos rytas" teigė, kad „mes jo
(R. Pakso — BNS) į JAV nesiuntėme, kelionės nefinansavome ir neorganizavome".
R Paksas toje pačioje spau
dos konferencijoje sakė, kad jo
kelionė buvo suderinta su pre
zidentu V. Adamkumi. Pasak
R Pakso, vizito programą
ringė prezidentūros darbuoto
jai, JAV ambasada Vilniuje
bei Lietuvos diplomatai Jung
tinėse Valstijose.
Anot V. Gaižauskaitės, V.
Adamkus norėjo, jog buvęs
premjeras geriau susipažintų
su „reikalų tvarkymu" Ameri
koje, valstybės administracijos
pareigūnų darbu. , 3 - Pakso
įgyta patirtis JAV, nesvarbu,
kiek laiko jis dirba prezi
dentūroje dabar — o kas gali
paneigti galimybę, jog kada
ners irgi dirbs — naudinga
jam ir kaip valstybės tarnau

tojui, ir kaip politikui", kal
bėjo V. Gaižauskaitė.
Praėjusią savaitę V. Adam
kus, kalbėdamas apie R. Pak
so kelionės tikslus, sakė, kad
„tai aktyvus, jaunas politikas,
kuris Vakarų pasaulį pažįsta
labai ribotai".
V* Gaižauskaite nepaaiškino
motyvų, kodėl darbą prezi
dentūroje baigiantis R. Paksas
buvo išsiųstas į JAV semtis
patirties. „Kiekvieno patarėjo
analize ir darbu naudojasi
įvairios valstybės institucijos",
kalbėjo atstovė spaudai.
Tą patį kartojo ir R. Paksas,
pažymėjęs, jog „ta patirtis, in
formacija, parsivežta iš JAV,
ir tai, ką aš perteikiau tos
šalies pareigūnams, niekur
nedingsta, lygiai taip pat, kaip
aš nedingstu iš Lietuvos".
Paklausta, ar kelionė į JAV
nėra neoficiali parama R. Pak
so politinei karjerai ir jo vado
vaujamai Liberalų sąjungai,
V. Gaižauskaitė pabrėžė, kad
prezidentūroje dirba ir kitų
partijų atstovai.
Kalbėdamas apie viešnagę
JAV, buvęs premjeras sakė,
jog be dalyvavimo JAV ir Bal
tijos valstybių chartijos mi
nėjime, jis turėjęs 28 susitiki
mus. R. Paksas ypač pabrėžė,
kad JAV lietuviams jis nesa
kęs rinkimų kampanijai bū
dingų kalbų ir neieškojęs pa
ramos Liberalų sąjungai. Jis
ironizavo, jog Liberalų są
junga per daug lėšų skyrė rin
kimų kampanijai, nes pastaro
siomis savaitėmis jo vadovau
jama partija buvo itin dažnai
minima žiniasklaidos.
Kalbėdamas apie JAV ben
drovės „Williams" mestus kal
tinimus, neva pastarojo meto
derybose su „LUKoil" jis rėmė
Rusijos bendrovės siekius, R.
Paksas atmetė šiuos prie
kaištus. „Šis puslapis yra už
verstas, ir mes nebandome
grįžti į tai, kas buvo anksčiau.
Mes linkime amerikiečiams
sėkmės, kad jie susitartų su
rusais, kad būtų stabilus
žaliavos tiekimas, moderni
zuojama gamykla", kalbėjo R.
Paksas.
Kaip žinoma, pernai spalį R.
Paksas atsistatydino iš mi
nistro pirmininko pareigų,
nesutikdamas su parengtąja
pasirašyti vyriausybės sutarti
mi su „Williams Internatio
nal" dėl „Mažeikių naftos" pri
vatizavimo.

JAV Teisingumo departamentas
neatskleidė žinių apie A. Lileikį
Vilnius, vasario 14 d. simą išreiškiamas susirūpini(BNS) — JAV Teisingumo de- mas dėl A. Lileikio teismo,
partamentas Lietuvos apeiiaPasak teisėjo V. Bavėjano,
ciniam teismui nenurodė šal- jeigu JAV Teisingumo departinio, suteikusio informaciją tamentas būtų nurodęs, kaip
apie tariamą žydų genocidu naudotis informacija, teismas
kaltinamo Aleksandro Lileikio būtų atsižvelgęs. Pagal įstaty
mus, teismo dalyviai turėtų
ligos simuliavimą.
JAV žinyba atsisakymo mo teisę susipažinti su JAV Tei
tyvu nurodė tai, kad Lietuvos singumo departamento infor
valdžia neva nemoka saugoti macija, tačiau Apeliacinis teis
mas būtų priėmęs nutartį
paslapčių.
Norėdamas patikrinti A. Li nagrinėti bylą, žiniasklaidos
leikio bylą sustabdžiusio Vil atstovams nedalyvaujant.
niaus apygardos teismo nutar
JAV Teisingumo departa
ties pagrįstumą bei atsižvelg mentas vėl prašo skirti A. Li
damas JAV vyriausybės dė leikiui tarptautinį medikų
mesį A. Lileikio teismui, 1999 komisijos tyrimą. Tačiau, pa
m. lapkričio 11 d. Apeliacinis sak teisėjo V. Bavėjano, tokį
Nuotr.: Vienoje is Signatarų namų salių — Vaaario 16-osics Akto signatarų portretai, nutapyti iš nespalvotų foteismas nusprendė Genera tyrimą būtų galima skirti, jei
tografijų.
Kęstučio Vanago i Elta) nuotr.
linės prokuratūros skundo na gu būtų pagrindas, jeigu
grinėjimą
atidėti, iki bus gau iškiltų abejonių dėl Lietuvos
archyvą, kurį dar gyva būda
ma dovanojo jo duktė. Tai — tas JAV Teisingumo departa medikų pateiktų A. Lileikio
išvadų arba JAV Teisingumo
dokumentai, dienoraščiai, sig mento atsakymas.
departamentas pateiktų pa
.Rugsėjį
JAV
Teisingumo
de
nataro
asmeniniai
daiktai.
Šis
Vilnius, vasario 14 d. (Elta) suomenei atvergiantys Lietu
grįstų motyvų.
partamentas
skelbė,
kad
turi
archyvas
sudaro
pamatą
jam
vos
nepriklausomybes
signa
— Lietuvos Nepriklausomybės
Vilniaus apygardos teismas
signatarų namai pagaliau at tarų namai, pasak jų direk skirtai parodai, kuriai Signa duomenų, esą 92 metų A. Li
veria savo duris lankytojams, torės Jūratės Černiauskienės, tarų namuose paskirti trys leikis simuliuoja ligą, tačiau A. Lileikio bylą formaliai su
stabdė iki išnyks priežastys,
šaltinio atskleisti negali.
pirmadienį spaudos konferen lankytojams galės parodyti at kambariai.
JAV Teisingumo departa trukdančios bylos nagrinėji
Pamažu ketinama su
cijoje su džiaugsmu pareiškė kurtą kambarį, kuriame buvo
Lietuvos kultūros ministras pasirašytas isterinis doku kaupti medžiagos ir parengti mento Specialiųjų tyrimų sky mui, t.y. iki kaltinamasis pa
mentas. Jokių autentiškų bal parodas, pasakojančias apie riaus direktoriaus Eli M. Ro- sveiks, nors penki medicini
Arūnas Bėkšta.
Signatarų namai — biu dų nėra išlikę, tad visas inter kiekvieną iš 20-ties Vasario 16 zenbaum atsakymą Lietuvos niai tyrimai nustatė, kad A.
apeliacinis teismas gavo va Lileikis serga daugeliu ligų
džetinė įstaiga, įkurta restau jeras su smulkmenomis atkur Akto siganatarų.
sarį, praėjus beveik 3 mė įskaitant nepagydomas. Ta
Signatarų
namus
remia
tas
pagal
fotografiją.
ruotame pastate Vilniuje, Pi
nesiams nuo teismo kreipimo čiau Generalinė prokuratūra
Vasario
16-osios
signatarų
gi
Ypatinga
Signatarų
namų
lies g. 26, kur 1918 metų Va
sario 16 dieną Lietuvos Tary vertybe direktorė vadina Va minių klubas, ypač rūpinasi si. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį apskundė, nes nutar
bos nariai pasirašė istorinį sario 16-osios Akto signataro signataro Jono Vileišio anūkė teisėjas Valdimaras Bavėja- tis buvo priimta ^visapu
nas sakė, kad JAV Teisingu siškai, ne iki galo ir neobjekty
dokumentą — Lietuvos Nepri diplomato dr. Jurgio Šaulio Dalia Bobelienė.
mo departamentas neatsklei viai išnagrinėjus bylos aplin
klausomybės paskelbimo aktą.
dė informacijos šaltinio, teig kybes, susijusias su teisiamojo
Pernai gruodį sudarytos
damas, kad karti patirtis ben A. Lileikio sveikatos būkle".
Signatarų namų tarybos pir
dradarbiaujant JAV ir Lietu
Generalinio prokuroro pava
mininkas Gediminas Ilgūnas
vos
vyriausybėms
rodo,
kad
Vilnius,
vasario
14
d.
duotojo
Kazimiero Kovarsko
VRK
įteikė
Teisingumo
partispaudos konferencijoje apgai
lestavo, kad prireikė net 10 (Elta) — Vyriausiosios rinki ja, pateikti visus reikalingus Lietuvos vyriausybė nemoka skunde Apeliaciniam teismui
rašoma, kad teismo medicinos
metų, kol šis pastatas galėjo mų komisijos pirmininkas Ze dokumentus vėlavo Lietuvos laikyti paslapčių.
pradėti naują gyvenimą. Kei nonas Vaigauskas spėja šių piliečių aljansas, o Nepriklau
Pasak teisėjo, konkrečių fak specialistams nebuvo pateikti
tėsi steigėjai, planai, vadovai, metų savivaldybių rinkimuose somybės partijos teisė regis tų, apie tariamą paslapčių ne- duomenys apie A. Lileikio
tarp jų būta net ir kunigaikš dalyvausiant apie 10,000 kan truotis rinkimams pirmadienį išsaugojimą JAV Teisingumo sveikatos būklę iki 1996 metų,
čiais save vadinusių žmonių, didatų. Tai, pasak jo, būtų re dar buvo nagrinėjama teisme. departamentas nenurodo, o kada jis dar gyveno JAV, o jų
VRK pirmininko Z. Vai tik primena anksčiau jau neištyrimas turėjo reikšmės
remontui sunaudotos milijoni kordinis skaičius.
gausko
nuomone, partijų akty skelbtus įtarinėjimus dėl A. Lietuvos medikų išvadoms.
Apibūdindamas
pasibaigu
nės sumos.
vumą
savivaldybių
rinkimuo Lileikio ligos simuliavimo, ta
sį
kandidatų
kėlimą
ir
pareiš
92 metų A. Lileikis kaltina
Nors Signatarų namų kon
se
turėtų
lydėti
ir
rinkėjų
ak
kimų
dokumentų
VRK
patei
mas
tuo, jog per nacių okupa
cepcija tarybos posėdžiuose ir
čiau atsisako nurodyti šaltinį.
tyvumas.
Jo
nuomone,
paakin
kimą,
Z.
Vaigauskas
sakė,
kad
ciją
būdamas
Vilniaus apygar
toliau bus aptariama, detali
Atsakyme \ teismo paklauti
rinkėjus
turėtų
Savivaldy
viskas
vyko
„pakankamai
dos
saugumo
viršininku, nuo
zuojama, tačiau svarbiausios
* Popiežius Jonas Pau 1941 m. rugpjūčio iki 1944 m.
šios įstaigos darbo kryptys sklandžiai", o partijos šių me bių rinkimų įstatyme numa
aiškios jau dabar. Tai — mu tų rinkimuose dalyvauja akty tyta rinkėjų teisė partijų sąra lius II ir Prancūzijos prezi liepos pasmerkė fiziniam su
šuose pasirinkti kandidatus, dentas Jacąues Chirac pa naikinimui 75 žydus, iš kurių
ziejinių vertybių, susijusių su viai.
balsuoti už asmenybes. Kitas sveikino prezidentą Valdą tik vienam pavyko išvengti
Pasak
Z.
Vaigausko,
1997
Vasario 16-osios Aktu bei jo
dalykas, veikiantis aktyvumą Adamkų ir Lietuvos žmones mirties.
m.
rinkimuose
tik
446
partijų
signatarais kaupimas ir rody
— socialinis fonas.
sąrašai
varžėsi
dėl
vietų
56
valstybės atkūrimo dienos
mas, taip pat kultūrinė švie
„Tik viskuo patenkinti žmo proga. „Telaimina Jus bei Jū
savivaldybių
tarybose,
o
šįmet
* Opozicinės LDDP va
tėjiška veikla. Čia ketinama
nės
neskuba
j
rinkimus",
sakė
beveik
700
sąrašų
kandidatuo
das
Česlovas Juršėnas pirma
sų
valstybės
piliečius
Dievas
rengti temines popietes, po
Z.
Vaigauskas.
ja
į
vietas
60-tyje
tarybų.
Pa
dienį
Šv. Valentino dienos pro
ir
tesuteikia
jis
taikos,
harmo
kalbius apie Lietuvos kultūri
nijos bei gerovės", sakoma po ga pasveikino žurnalistes, o
nį ir politinį gyvenimą pirmai gausėjo ir partijų, nusprendu
* Vilnius buvo pasiren
siais nepriklausomybės de sių rungtis dėl vietų visose gęs priimti teroristų kontro piežiaus sveikinimo telegra Lietuvos Laisvės lygos (LLL)
savivaldybėse.
Net
penkios
moje. Prancūzijos prezidentas vadą Antaną Terlecką — su
šimtmečiais.
liuojamą Afganistano lėktuvą,
Vasario 16-ąją savo duris vi partijos dalyvaus rinkimuose rašo „Lietuvos rytas" (02.12). palinkėjo, kad abiejų valsty Nepriklausomybės atkūrimo
60-tyje apygardų — Liberalų
bių draugystės ir bendradar diena. Prieš spaudos konferen
ir Centro sąjungos, Tėvynės Pasak jo, šią savaitę pasaulį biavimo ryšiai ateityje dar la cijos pradžią galantiškumu
sąjunga, LDDP ir Naujoji są sudrebinusi žinia apie teroris biau sustiprėtų. „Šiuo metu, garsėjantis Č. Juršėnas apėjo
junga (socialliberalai). Nedaug tų užgrobtą Afganistano kelei kai Jūsų valstybė rengiasi visas dalyvaujančias žurnalis
nuo jų atsilieka Krikščionių vinį lėktuvą nemažai sumaiš pradėti derybas dėl narystės tes su gėlių puokšte, kiekvie
Oficialus nedarbo lygis pa demokratų ir Socialdemokratų ties sukėlė ir tarp Lietuvos
Europos Sąjungoje, leiskite nai „mielai kolegei" įteik
siekė, pasak jo, 10.5 proc. neo partįjos.
specialiųjų tarnybų. Teroristų dar kartą priminti, kokią damas po gvazdiką. Be to, jis
ficialus yra 1.5 karto didesnis.
rankose atsidūręs lėktuvas su
Pirmadienį visiškai sutvar maždaug 150 keleivių naktį iš svarbą Prancūzija teikia Lie pareiškė, kad vieną gėlę palie
Jis teigė nematęs, kad vyriau
tuvos integracijai į ES", sako ka A. Terleckui vasario 16sybė imtųsi aiškių priemonių kiusios pareiškimus dokumen vasario 6-osios į 7-ąją skrido ir
ma J. Chirac sveikinime. (BNS> osios proga. Č. Juršėnas pa
užimtumui didinti. Č. Juršė tus ir gavusios VRK pažymas virš Lietuvos. Civilinės aviaci
* Laikinai Rusijos prezi- brėžė, kad tai simbolinė panas pridūrė, kad „Telekomas" apie dalyvavimą savivaldybių jos direkcijos Vilniaus regiono
rinkimuose
buvo
26
politinės
padidino telefoninių pokalbių
skrydžių valdymo centras pa d e n t r ' ^ e i g a s ^ V i n a ^ t i . d ė k * *. T « į f į už £ n u °"
organizacijos.
Dar
kelios
parti
nepriklausomybes _atkainas, didėja valstybės skola,
tvirtino, jog iš Baltarusijos bu Vladimir Putin pasveikino **
<BNS>
užsienio prekyba nežada nieko jos užtęsė dokumentų patei vo gautas pranešimas, kad Lietuvos vadovą Valdą Adam- k u n m u i
gero, mūsų ekonomika silpna, kimą VRK ir kol kas jų regist lėktuvui iškilo problemų dėl kų Nepriklausomybės dienos
* Šv. Valentino dienos
o vyriausybė vėl nesiima rei ravimo klausimas neišspręs gedimo kairiojo sparno mecha proga, pirmadienį pranešė proga Lietuvos AIDS centras
kiamų priemonių palengvinti tas.
nizme. Tuo metu, kai Vilniaus prezidento spaudos tarnyba. visiems įsimylėjusiems sutei
Pirmadienį, paskutinę die skrydžių vadovai gavo prane Sveikinimo telegramoje V. Pu- kė išskirtinę galimybę nemoeksportuotojų gyvenimą.
LDDP frakcijos seniūno tei ną, pareiškinius dokumentus šimą apie gedimus teroristų tin užtikrino, kad principinė karnai pasitikrinti dėl Žmoužgrobtame lėktuve, jis jau Rusijos kryptis palaikyti ge- gaus imuniteto viruso.
iEit»>
gimu, kaimo padėtis yra tra
giška ir nenuspėjama, skolos liams". Vertindamas šį šim buvo pakilęs iš vieno Maskvos rus kaimyninius santykius ir
KALENDORIŲ8
žemdirbiams viršija 200 mili tadienį, C. Juršėnas apgailes ^ro uosto ir skrido Londono abipusiai naudingą bendra
tavo, kad „Mažeikių nafta" link. Nors lėktuvo maršrutas darbiavimą su Lietuva nepa
jonų litų.
Vasario 15 d.: Alina, Faustina s,
jau buvo aiškus, svarstyta ga kitusi. Laikinasis Rusijos va Girdenė, Girdenis, Jovita, Jurgita,
Seimo opozicinės LDDP pastoviai nedirba
Č. Juršėno apskaičiavimais, limybė, kad dėl gedimų jam dovas pareiškė tikįs, kad ben Kintibutas. Vytis, Zygrfridas. Prezi
frakcijos seniūnas pastebėjo,
kad šiomis dienomis yra dar vienas šimtadienis — tai gali tekti nusileisti artin.tu dromis pastangomis lietuvių dentų diena (JAV).
minėtini trys šimtadieniai. Andriaus Kubiliaus kandi siame oro uoste. Tokiu atveju ir rusų santykiai bus plėtoja
Vasario 16 d.: Julija, Julijona, Ju
Pasak jo, jau praėjo per 100 datūros paskelbimas Seime ir teroristų užgrobtą lėktuvą bū mi abiejų tautų labui, pasto lijonas, laisvė. Tutis. Tautvyde, Va
dienų, kai Lietuvoje įsitvirtino formalus jo paskyrimas prem tų tekę priimti Vilniui, teigia vumo ir pasitikėjimo Baltijos saris Lietuvos nepriklausomybes diedienraštis.
'Eh»» regione stiprinimui.
<BNS>
amerikiečių verslovė „Wil- jeru.

Signataru namai pradeda naują
savo istorijos puslapi

Vyriausybių šimtadienių
rezultatai nedžiugina opozicijos
Vilnius, vasario 14 d.
(Elta) — Seimo opozicinės
LDDP frakcijos seniūno Česlo
vo Juršėno nuomone, nėra
apčiuopiamų rezultatų, kurie
rodytų, kad Lietuva išeina iš
krizinės situacijos.
Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis pažymėjo, jog nėra
pakankamai duomenų, kurie
patvirtintų premjero Andriaus
Kubiliaus optimistišką šių
metų pareiškimą, kad pastebi
ma ekonominė normalizacija.
LDDP frakcijos seniūno ap
skaičiavimais, šią savaite (va
sario 18 d.) bus A. Kubiliaus
vyriausybės šimtadienis. „Rei
kia pripažinti, kad A. Kubi
lius, kaip premjeras, realis
tiškiau vertina sitcacįją, rea
listiškiau kalba apie Lietuvos
padėtą. Jis pripažįsta tą liūd
ną tikrove, tačiau apčiuopia
mų rezultatų nematome", sa
kė LDDP pirmininkas.

Nr.32
Kaina 50 c.

Savivaldybių tarybų rinkimuose
žmonės turės iš ko rinktis
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KAS PER DAIKTAS YRA TA PROSTATA?
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ).
. Prostata išsivysto iš prostatinės stromos ir liaukų jau
trečiame nėštumo mėnesyje
pas negimusį kūdikį, jam gi
mus, tokia lieka iki subrendi
mo pradžios, o apie 25-30 me
tų vyrui ji sveria kiek daugiau
negu 20 gramų ir apie 50 - tus
vyro metus ji nuolat mažėja. O
kitiems priešingai, ji didėja ir
dažnai abu vyksmai esti pas
senesnius vyrus. Tyrinėtojai
Gardner ir Culberson prane
šė, susekę prostatose 67 proc.
susitraukimų ir 53 proc. mik
roskopinių padidėjimų pas 50
vyrų nuo 19 iki 29 metų am
žiaus.
Daugiau kaip 50 metų su
laukusiam vyrui prostata ima
gėrybiškai didėti ir didėja iki
apelsino dydžio, kas sukelia
įvairaus laipsnio pūslės vartų
užakimą. To priežastis neži
noma, tik manoma, kad jos di
dėjimas rišasi su pakitusia
hormonų pusiausvyra, vyrui
ilgiau gyvenant.
Vyriškus hormonus gamina
kiaušinėliai. Nesant vyriško
hormono, prostata nedidėja.
Prašalinus tuos hormonus,
prostata mažėja ir sumažta
mechaniškas šlapimo užlai
kymas.

Priešingai daugelio many
mui, daug prostatos negero
vių nepanaikina pajėgumo in
tymumui. Tikras dalykas, kad
toks pajėgumas gali būti su
grąžintas, išgydžius tas nege
roves, kurios sukelia skaus
mingą ir pasilpusį intymumą.
Tikroji prostatos užduotis
gali būti dar nežinoma, bet be
jos vyras neįšlieja sėklos ir
tampa nevaisingu. Normaliai
kiaušinėliuose pagaminta sėk
la įr pamaitinta cukrumi iš
priedinių pūslelių, praeina pro
prostatą, iš kurios gauna enzi
mus bei kitas svarbias me IMEC atstovas Paul Bamford ir „Saulutės" atstovas Robert Dūda gruodžio mėnesį lankėsi Alytaus ligoninės
vaikų skyriuje, kuriam, per IMEC atsiuntė talpintuvą įrangos.
Nuotr. Indrės Tųunėlienė*
džiagas.
Nors prostata jau esti pas
Ar pajėgiu? Apie 40-45negimusį kūdikį, ji nepradeda
NAKTIES DARBAS IR
uosius
metus, t.y. pradėjus
veikti iki subrendimo. Prosta
BIOLOGINIS
LAIKRODIS
sparčiai
senti, adaptacinės ga
toje pasigaminęs skystis išlei
limybės
staigiai
mažėja. Jeigu
Imuninė
sistema
nuo
nak
džiamas intymumui padidė
Žmogus sutvertas taip, kad
jus. Pakartotinas ar prailgė paklūsta gamtos ritmui. Naktį ties darbo nusilpsta, todėl gerai numingant prieš naktinį
jęs intymumo sujaudinimas be miega, dieną dirba, rytą būna „naktinukai" dažniau serga darbą, teisingai maitinantis,
dirbant puikiai apšviestoje pa
sėklos išsiliejimo ar staigus guviausias ir t.t. Toks yra užkrečiamomis ligomis.
paliovimas intymauti kartais mūsų prigimtinis biologinis
Visa, kas išvardyta, buvo de talpoje per pusmetį organiz
gali sukelti skausmingą pros laikrodis, bet ar visada pagal šimtmečiais tiriama amerikie mas neprisitaiko, vadinasi,
tatos pabrinkimą.
jį gyvename? Neseniai maž čių ir prancūzų mokslininkų. jums naktimis dirbti negali
ma. Tai neginčijama tiesa, ku
Jaunus vyrus retai vargina daug kas ketvirtas Lietuvos Taip, tai tiesa: kenčia visas or
rios nevalia ignoruoti, jei no
prostatos negerumai. O jei jie gyventojas dirbdavo naktinė ganizmas.
Bet ką gi daryti, jei esu rime ilgai gyventi.
atsiranda, paprastai yra ašt mis pamainomis. Šiuo metu
SOS! Kategoriškai draustini
apytikriai
kas
šeštas
gyvena
„greitukės"
gydytojas ar dien
rios uždegiminės kilmės —
„naktinukams"
yra alkoholis
nepaisydamas
biologinio
laik
raščio
korespondentas?
tai bakterinis prostatitas, daž
ir
migdomosios
tabletės. Šios
rodžio.
Atrodytų,
priprasti
Sugalvota
ir
patikrinta
vir
niausiai atsiradęs dėl papras
„priemonės"
problemos
neiš
prie
dienos
painiojimo
su
nak
tinė
priemonių,
sušvelninan
tomis žarnų bakterijomis už
sprendžia,
o
ją
padidina,
tarsi
timi
—
vienas
juokas.
Juolab,
čių
biologinio
laikrodžio
„tąsy
• Prostatos vieta
krėtimo ar lytiniu triperiu su
vėzdu
voždamas
per
smegenis.
kad
įprasta
raminti:
„Ir
šuo
mą".
Štai
jos.
sirgimo.
Visa, kas čia parašyta, skir
Miegas. Prieš naktinį darbą
Ji yra dubenyje už šlapimo
Toks jaunuolis ima skųs kariamas pripranta" bei pana
ta
tiems, kurių profesija ver
pūslės. Ji apima pradžią lata tis skausmingu šlapinimusi, šiomis liaudies „išmintimis''. būtinas miegas visiškoje tam
čia
juos maišyti dieną su nak
r
Iš
tikrųjų
yra
kitaip.
soje ir ryloje, esant 16-18*C
ko, išeinančio iš pūslės ir ša aukšta temperatūra,
Mo
timi.
Tačiau daug yra ir tokių
r
Žmogus — dienos sutvėri (maždaug 62-66'F) tempera
linantį šlapimą (uretra). Ši krėtimu ir skausmu
jse
žmonių,
kurie įnikę į darbą
mas, jo biologinį laikrodį du tūrai. Išjungiame telefoną, du
liauka yra svarbi veisimuisi, bei dubenyje.
nebemoka sustoti. Šie dirba
rų
skambutį.
kartus
per
parą
reguliuoja
suteikdama ypatingą skystį
Aštraus bakterinio . rostativyro sėklai. Tarp kitko, tas to atveju imami antibiotikai, saulė (patekėdama ir nusileis
Valgymais naktį. Yra dvi dieną naktį, nes darbas yra jų
skystis padeda išsilaikyti sėk nuo skausmo vaistai ir geria dama). Po saulėlydžio atsiran galimybės: viena — solidus psichinės sublimacijos išraiš
ka, bėgimas nuo pasaulio žai
lai, išlietai makštyje.
ma daug naudingų skysčių — da natūralus smegenų slopini karštas patiekalas, antra —
mas, o po saulėtekio — budė jogurtas, vaisiai, daržovių džiant slėpynes, įvairių neurotik ne kava ir ne svaigalai.
tinių būsenų išdava. Kiti per
Daugelis negerovių
Venerinio užkrėtimo atveju, jimas, aktyvumas. Šviesiu ir mišrainė. Jokių sumuštinių, dėtu uolumu stengiasi pelnyti
vargina prostatą
turi būti kartu gydomi abu tamsiu paros metu organiz spragėsiu, šokoladukų, spur superdarbuotojo reputaciją ir
mas skirtingai gamina hormo gų, bandelių. Jei jau naktį val
Vyrui ilgiau gyvenant, pros dalyviai.
nus,
enzimus, elektrolitus. gome, tai tik vieną sykį. Kavą taip užsitikrinti darbo vietą.
Chroninis bakterinis pros
tata paprastai padidėja ir
Visiems verta prisiminti pa
Jeigu
ignoruojame biologinį geriame ne vėliau kaip 24 vai.
trukdo ištekėti šlapimui. Dar tatitas gali dažnai labai ma
prastą
ir net banalią tiesą:
laikrodį,
savaime
susikaupia
(vidurnaktį).
dvi svarbios negerovės vargi žai varginti ar iš viso nieko
—
nesi
pelėda, šikšnospar
ir
miego
deficitas.
Naujausieji
Apšvietimas.
Jis
dirbant
na prostatą — tai jos uždegi blogo nesukelti. Tik jis gali
nis
ar
naktinis
drugys, bet
tyrimai
rodo,
kad
„miego
defi
naktį
turi
būti
labai
geras.
mas ir vėžys, kuris irgi padidi pasikartoti pablogėjimu. Ta
žmogus,
sutvertas
taip, kaip
citui"
susikaupus
organizmui
Kai
patalpa
5-6
valandas
ryš
na prostatą, kietais guzais jo da esti skausmas šlapinantis,
to
norėjo
Kūrėjas,
o ne tu
yra
padaryta
žala,
kurios
ne
kiai
apšviesta,
žmogus
darbinje pasireikšdamas. Tai pikty strėnų ir dubens skausmas bei
pats.
panaikina
„išsimiegojimas".
gesnis
ir
baigęs
darbą
leng
binis jos padidėjimas" reika veržimas šlapinantis. Reikia
(„Artuma", 1999 m., Nr. 11)
Nakties darbo padarinius viau užmiega.
laująs skirtingo gydymo. Vė ilgai gydytis antibiotikais.
ypač
gerai
jaučia
policininkai,
Ypač
vaistas,
vadinamas
„Trižys yra trečia didžiausioji vy
rų giltinė ir pati didžiausioji methoprin - sulfothozazole" gydytojai, žurnalistai, studen
KĄ ŽMONĖS KALBA
vyrui, sulaukusiam per 70 me (TMP SMZ), gerina išeitį chro tai ir kt. Ir vis dėlto nedauge
Antrą dieną Vilniuje Univer- Čečėniečius užjaučiam. Koks
lis susimąsto apie tai, kas jų
niško bakterinio prostatito.
tų.
sity
of Illinois at Chicago blogas laikas amerikiečiams
Daug dažniau negu chro laukia, jei nakties darbas taps
Nuostabu, kad kas penktas
(UIC) delegacįja turėjo prieš būti Lietuvoje rr negalime at
nuolatiniu
ir
kone
pavirs
gy
senesnis vyras (20 proc.) savo niškas bakterinis prostatitas
išvažiuojant susitartą pasima sakyti į visus pasisakymus,
prostatoje slepia mikroskopinį vargina vyrus chroniškas jos vensena.
Mėgstantieji dirbti naktį tymą su JAV ambasadorium užduotus klausimus.
vėžį, kuris dėl nežinomų prie uždegimas be numatomo su
Vilniuje Keith C. Smith. Iš
Neaišku jiems, kokią rolę
žasčių visam laikui taip ir lie kėlėjo. Tais atvejais karštos anksčiau ar vėliau susirgs ryto paskambinau pasitikrinti
parlamentas
vaidina. Yra gal
ka miegančiu — toks vyras sėdimos vonios, prieš uždegi chroniško nuovargio sindro ir sekretorė pasakė: „The Amvojančių,
kad
užsieniečiai val
mu.
Juk
dienos
miegas
nakti
miršta dėl kitokių priežasčių. mą vaistai, reguliarus sėklos
bassador is out of the office, dys Lietuvą. Klaipėdoje par
nio
kompensuoti
negali
(diena
Už tai mes, vyrai, savo nenor išliejimas ir kartais gydytojo
the government fell". Sustin davė Prekybinių laivų remon
masažas, mūsų biologinis laikrodis tikmaliu gyvenimu neprižadin atliktas prostatos
gau vietoj. Tada paaiškino, to ir visų poilsio pastatų prie
kime tokių miegalių —leis sumažina prostatos padidėji sena budėjimą, o ne poilsį). kad ministras Rolandas Pakmones norvegams. Prarastas
Virškinimo sistemos dishar
kime ten ir toliau jiems miego mą. Bus daugiau.
sas
atsistatydino
su
visu
kabi
pasitikėjimas savo valdan
ti.
Sėkmės moniją „pelėdos" užsidirba su netu. Laikinoji valdžia buvo
čiaisiais,
atseit, viai valdinin
tvirta garantija! Šiuos žmones
paskirta,
ir
rytojaus
dieną
su
kai
prisivogė,
apsipirko. Sako,
pykina, jie vemia, blogai virš
kina, kamuojasi dėl valgymo tartis su „Williams Interna dar prieš rinkimus jaučia, kad
priepuolių ar apetito stokos. tional" pasirašyta, o „Respub nebus perrinkti, tai skuba su
Kurgi ne, jei į skrandį kemša likoje" pirmame puslapyje pa sikaupti ir prikimšti užsienių
sirodo spalvota nuotrauka bankų sąskaitas.
ma tada, kai jis ilsisi!
Dėl Litimpeks banko irgi
Beveik visi „naktinukai" — prof. Vytauto Landsbergio, be
su antsvoriu. Tai suprantama, sikvatojančio ištiestom į šonus kalba ir yra labai daug nusi
vylimų. Santariškių vaikų li
nes naktį organizmas kalori rankom.
Klaipėdoje viena moteriškė goninės neišnešiotų ir išnešio
jas degina kur kas lėčiau nei
dieną. Be to, jiems mankštai susigraudinus pasakė: „Parda tų naujagimių skyriai, gavę iš
laiko nebelieka, o fizinis akty vė paskutini mūsų turtą". Už Atviros Lietuvos fondo (Soros)
kietėję konservatoriai kaltina pinigų įvykdyti »Bsby Friendvumas mažas.
„Pelėdos" du kartus dažniau prea. Valdą Adamkų už Gedi ly", natūralaus krūties maiti
suserga sunkiomis širdies li mino Vagnoriaus atleidimą. nimo, vystymo ir sekimo pro
gomis jau po šešerių naktinio Atseit, viskas buvo gerai Vag gramoms pinigų, pasitikėję Li
darbo metų. Dirbant tamsiuo noriaus vykdoma, gerai valdė. timpeks, pasinaudojo jų pas
ju paros metu, pakyla krau Kiti sako, pardavė kraštą žy laugomis, dabar pinigai užra
jospūdis ir pagausėja choles dams. Žmonės nesuvokia įvy kinti, programa stovi vietoje ir
terolio, taigi vainikinės krau kių, spėlioja, ar gali pasitikėti nežinoma, kada juos atgaus. O
valdžia. Kiti mano, kad minis- 'pradėti darbai nejuda.
jagyslės kenčia.
Taupykite pinigus Kalėdom,
Padidėjęs nervingumas ardo trė Irena Degutienė buvo ta
santykius šeimoje. Žmogus atpirkimo auka, kur pasirašė buvo pasakyta vienos ligo
būti nenervingas negali, nes jo sutartį. Kiti klausia, ar ne ninės personalui — gaji. boti,
natūrali darbotvarkė apversta užtenka Amerikai pinigų? O kad nebus sumokėtos algos
aukštyn kojomis. Atsiranda kaip su Čečėnija, kodėl Ameri gruodžio mėnesį. O draudžia
Kauno Kūdikių namuose darbuotojos ir jų globojami vaikučiai džiaugiasi vienišumo jausmas, izoliuotu ka tyli ir nieke nedaro. Geno nueiti į mišką nusikirsti Ka
cidas, mes tą patą patyrėm ir lėdų eglute.
palankiu rudens oru Nuotr. Indrės TŲūnelienes
mas.
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geriausių pietvakarių pusėje dr.
G. Skarpathiotis pediatrinės
praktikos. Gydome ir
konsultuojame įvairiais
vaikų ligų klausimais.

Palos Pedlatrics

706-923-6300

Chicago Pedlatrics
773-582-8500

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETRBKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.RobertsRd,HčkoryHis, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
aaptomu, m u v i i m sutvarKys astras
už prieinama, kainą. Pacientai
pfimamt absOJuftajpMntauilsj,

Susitarimui (kabėti sngiikai)
Tel. 708422-8280

DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
982S S./SU i Ava., Htetory HSs, N.
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EDtMJNDASVOf4A8,mX.SC.
Specialybe- Vidaus Bgų gydytojas
KMŠumTm WĘnxrnmM

6918 W. Archer Ave. S*. 5 Ir 8
Chtcacp, tl. 80638

TeL773-22»«e66
Valandos pagal susftanmą

Bet kiti žmonės skuba į dar- '
bus, kai kurie pradeda 7 arba
8 vai. Žmonės gražiai apsiren
gę, vyrauja moterims ir vy
rams juoda spalva. Nematai
vaikščiojant, kaip Čikagos
mieste, visi su kedais, ap
temptom kelnėm ir palaidais
marškiniais. Dėvi gražius odi
nius batus, trumpesnius ir
aukštesnius. Restoranai pilni
žmonių su mobiliais telefo
nais. Daugelis, jau turi elekt
roninio pašto susijungimus, už
13 litų per valandą gali pasi
naudoti kompiuterio mokymo
centre paslaugomis, o per va
landą gali daug. prirašyti ir
išsiųsti.
Kultūrinis gyvenimas vyks
ta. Operos ir baleto teatre be
veik kiekvieną dieną spektak

lis, šeštadienio dienos metu
vaikučiams ir tėvams.. Lygis
nepaprastai aukštas. Pastaty
mai pasaulinio lygio, puikus.
Gyvenimą Lietuvoje gali pa
sverti ant svarstyklių: arba
geras, arba blogas. Kas tau
žadėta, kaip tu gyveni, arba
nori gyventi, niekam nerūpi.
Kiekvienas sau.
. .
Po visų išpardavinėjimų, ge
riausiai pasakė vienas profe
sorius, liks tik dainos ir šo
kiai.
Pranė Šlutienė
* Šiemet saus) „Mažei
kiu naftos" susivienijimas
perdirbo maždaug dešimtada
liu daugiau žaliavos nei pra
ėjusių metų pirmąjį mėnesį.
(Eha)

Lietuvos vmkų globot* norelio „Saulutes* atstovas Robert Dūda ir Alytaus
ligoninės kardiologe Sigita Lipovienė aptaria bosime IMEC siuntą ligo
ninės kardiologijos skyriui.
Nuotr Indrės TŲoneMenee

Danutė
Bindokienė
kotarpis nuo 6 iki 12 mėnesių macija. Kiti paskaičiavimai, vos diplomatines atstovybes
atlikti
rimtų
visuomeninių
orapie užsienio piliečių įvaikin
pagal teismo sutartį.
Posėdžiuose tuoj pat po pra ganizacįjų u* institucijų, sta tų Lietuvos vaikų tolimesnį li
nešimų vyksta apklausa, iš tistikos departamentas dar kimą".
ryškinami svarbūs, rūpimi rei pernai buvo pripažinęs, kad
Buvo siūlyta paskirti Seimo
LIUDA RUG1EN1ENE
kalai Šį kartą komisijai daug yra 23,000 tokių vaikų.
kontrolierių,
kuris rūpintųsi
Praeitą rudenį LR Seimo ir voje yra itin opus ir plačiai 'klausimų sukėlė faktas, kad
Komisįja, išklausiusi visus vaikų teisių apsauga. Atsaky
JAV Lietuvių Bendruomenes diskutuojamas. Lietuva vado- Vaikų teisių apsaugos tarnyba pranešimus u* padariusi ap
Čikaga, Cicero, Detroitas, kad susikaičiuotume po Antro
atstovų komisija sužinojusi, vaųjasi ratifikuota Hagos kon- yra vienintelė institucįja, kuri klausą, paruošė rezoliuciją mas: „LR Seimas planuoja Los Angeles, Baltimorė, Va jo pasaulinio karo įkurtas lie
kad JAV LB Socialinių reikalų venrija dėl vaiko apsaugos ir rūpinasi įvaikinimu ir kad „Dėl vaikų, gimusių Lietuvoje priimti 2000 metų I ketvirtyje. šingtonas, Philadelphia, Oma tuviškas parapijas, bet nuo to
tarybos pirmininkė Birutė Ja- bendradarbiavimo tarptauti- įvaikintų vaikų būklės užsie ii esančių Lietuvos Respubli Vadovaujantis šio įstatymo ha... Galėtume paminėti dar laiko išnykusių, arba perėju
saitienė bus Lietuvoje kaip tik nio įvaikinimo srityje. Si kon- nyje niekas nepatikrina. Va kos piliečiais, įvaikinimo tvar nuostatomis, bus įsteigta Vai daug vietovių, kuriose gyvena sių į kitataučių rankas, skai
tuo metu, kuomet vyks posė- vencija įsigaliojo 1998 m. rug- dovaujamasi tarptautinėmis kos pagerinimo bei vaikų tei ko teisių apsaugos kontrolie nemažai lietuvių ir visose čius yra gausus ir skaudus.
džiai, nutarėme vieną dieną pjūčio 1 d., kurios 6 straips- normomis — įvaikinimo proce sių ir gerovės". Šių metų riaus įstaiga, kuri iš Vaiko tei buvo susidurta su ta pačia Apie tai dažnai kalbama ir
skirti jaunimo reikalų svarsty- nyje yra numatyta paskirti sas turi boti užbaigtas ir tik sausio 18 d. iš Socialinės ap sių apsaugos tarnybos prie So problema: stoka kunigo, galin rašoma, todėl susidaro įspū
boms ir ypatingą dėmesį at- centrinę instituciją, atsakingą tuomet vaikas gali išvykti iš saugos ir darbo ministerijos cialinės apsaugos ir darbo mi čio parapijos tikinčiuosius ap dis, kad mokame vertinti tik
kreipti į Lietuvos vaikus, ypač ui tarptautinį įvaikinimą, šalies. Ne iš visų kraštų yra Komisįja gavo atsakymą. Re nisterijos perims visas vaiko tarnauti lietuvių kalba. Lietu tuomet, kai jau prarandame.
Lietuvai atkūrus nepriklau
neturinčius sąlygų augti nor- Šiuo reikalu užsiima LR Vai- gaunama informacija apie tai zoliucijoje buvo prašoma, kad teisių apsaugos įgyvendinimo viai šią problemą stengiasi
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vių
sielovadai
talkos iš tė
visur
ir
ne
visiems
pavyksta
institucijų, atkreipti dėmesį į titucija atlieka dvi svarbias
Birutei Jasaitienei užklau vaikų apsaugse ir bendradar
Siūlyta padėti šeimai, sie- (yra ir gražių išimčių), o tai vynės. Viltys neišsipildė ir dėl
našlaičius, į įvaikinimo sąly- funkcijas. Ji atlieka įvaikinibiavimo
tarptautinio
įvaikini
sus, ar antra vieta pagal di
—
mo tarnybą ir ta pati institucika<* vaikai neatsidurtų daugeliu atvejų prisideda ir to, kad Lietuvoje taip pat
džiausią įvaikinimą iš Lietu mo srityje, vadovautis nuosta- ****>
lrt>
18 kur gi gauti tikslesnę ir ja prižiūri ar nebuvo paleistos vos skaičių yra Izraelis, V. Va ta, kad užsieniečiams šutei- fc* °s namuose; padėti šei- prie lietuviškos parapijos su jaučiama kunigų stoka, ir iš
aiškesnę informaciją, jei ne iš vaiko teisės, ar teisingai įvai- doklis gana griežtai atsakė, kiama galimybė įvaikinti vai- m°ms. kurios paima svetimus nykimo, bažnyčios, statytos dalies dėl Lietuvos bažnytinės
tų asmenų, kurie yra tiesio- kinimo procedūra buvo vykdo- kad antri metai, kai į Izraelį, kus iš Lietuvos tik tada, kai vaikus; mažinti vaikų, kūne mūsų tautiečių lėšomis, prara hierarchijos nelankstumo —
nesupratimo, kad šiuo metu
giai su šiais klausimais susįję? ma. Kitais žodžiais tariant, nėra įvaikintas nė vienas vai neatsiranda norinčių vaiko auga įvairiose institucijose, dimo.
vis
labiau įsisiūbuoja ir tre
Pradedant 20-ojo šimtmečio
Išsamų, papildytą statistinė prisižiūri pati save. I. Degu kas. Ar ten vaikai įvaikinami įvaikinti ar globoti lietuviško skaičių. Atsakyta, kad galioja
čioji
lietuvių emigrantų ban
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darė Socialinės apsaugos ir
„Ten jie pilietybę gauna iš kyta sekančiai: „Tobulinant bos įstatymas, tačiau Finansų rėsi didieji lietuvių emigrantų kalba taip pat reikalinga.
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ras
Vadoklis
teigė,
kad
yra
už
Kasmet dėl įvairių priežasčių
cialią temą — įvaikinimo jeigu jie nėra įrašyti į asmenų, LR prezidento 2000 m. sausio tapatybės samprata, egzistavo Motinos, Los Angeles Šv. Ka
tėvų globos netenka arba tam siregistravusių ir laukiančių
problemas, kas čia yra gera, norinčių įvaikinti vaikus, są 10 d. dekretu nr. 745 buvo su tvirtas tikėjimas ir pamaldu zimiero, Toronto Prisikėlimo
pa našlaičiais apie 3,500 vai įvaikinti vaikus iš Lietuvos
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tėvai nėra praradę savo tėvys yra JAV piliečiai. LR įvaiki
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valstybiniai internatai, bet jie
Siūlyta sutvarkyti labdaros ne tik bažnytinės, bet ir pa
dvylikos mėnesių vaikus".
talikų
kunigų
sumažėjo dau
tikrai neduoda to, kas vaikui Lietuvos piliečiams, kurie la čiau jos buvo nubrauktos, ma
Siūlyta nedelsiant įkurti įstatymus, kad aukojantys re saulietiškos organizacijos; jų giau kaip 12 proc. Episkopalų
yra reikalinga. Ministrė aiški bai sėkmingai paima globoti, žinant biudžetą- Antra tikrai
liginėms įstaigoms, švietimui, patalpose veikė skaityklos,
no, kad „tie vaikai turi dvasi arba įvaikina sveikus ir ma svarbi problema, tai grįžta Įvaikinimo tarnybą prie LR šalpai ir kt., būtų paskatina- pradžios mokyklos, mokiusios bažnyčios vadovybė skundžia
nę traumą nuo pat mažens, žesnius vaikus, kitokia padė mosios informacijos iš užsie Socialinės apsaugos ir darbo • mi, o gaunantieji nebūtų ap vaikus lietuviškai; jų salėse si, kad neatsiranda jaunuolių,
nes jie yra užaugę ne šeimoje, tis yra neįgalių vaikų ir am nio valstybių gavimas apie iš ministerijos. Atsakymas: „įgy mokestinti. Atsakyta: „Šiuo vyko vaidinimai, pobūviai, su norinčių imtis sielovados — iš
vendinant Hagos konvencijos
o valstybinėje institucijoje, to žiumi vyresniųjų. Lietuvos pi .Lietuvos išvežtus vaikus.
metu Labdaros ir paramos sirinkimai ir kita lietuviška 15.000 dabar turimų kunigų,
nuostatas,
Socialinės
apsau
Iš
Konsultacinės
vaikų
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tik 300 gimę po 1964 metų. Iš
dėl mūsų socialinė politika ne liečiams, gyvenantiems bet
įstatymo projektas bei kiti su veikla.
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895 reformuotojo judrzmo ti
priklausomybės metais, ypač kur, ar JAV, ar Kanadoje, ar
m. numato įsteigti Įvaikinimo Ju° 8usiję projektai yra pateik
Parapijos buvo įkurtos, kaip kinčiųjų bendruomenių 200
paskutiniaisiais metais, yra Vokietijoje, nedaroma kliūčių. to kalbėjo dr. Giedre Žilins tarnybą prie Socialinės apsau- tt (pateikė Finansų ministerisakoma, „kruvinu prakaitu",
orientuota visiškai kitaip — Toliau V. Vadoklis aiškino, kienė ir pritarė komisijos na
ja) vyriausybei ir artimiausiu dėl jų kovojant — ir su tokiais trūksta rabino, o ortadoksai
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darbo
ministerijos,
ku
rio
Romualdo
Ozolo
nuomonei,
kad tas vaikas, kuris tapo kad daugumas vaikų, kurie
metu turi būti svarstomi jos pat emigrantais, bet kur kas žydai skundžiasi, kad ir jie su
siduria su ta pačia problema.
našlaičiu arba dėl kokių nors yra atsidūrę vaikų namuose, kad kai Lietuva turi tokį ma riai būtų perduotos Šiuo metu posėdyje".
Tagresyvesniais, lenkais, ir su
Manoma, kad pagrindinė
priežasčių buvo atimtos tėvys- negali būti įvaikinami, kaip žėjantį gimstamumą ir nuola Vaiko teisių apsaugos tarny
Siūlyta skatinti, kad savano šovinistiškai lietuvių atžvilgiu
pašaukimų stokos priežastis
tei-motinystės teisės, kad jis jau aukščiau minėta, nes jų tinį neigiamą prieauglį (2090 bos prie Socialinės apsaugos ir riškos tarnybos ir talkos tradi
nusiteikusia vietine bažnytine yra šiuo metu visus gyvenimo
turėtų galimybę atsidurti nor tėvams nėra atimtos tėvystės m. Lietuvoje gali likti mažiau darbo ministerijos vykdomos cija būtų pagerbta ir puoselė
hierarchija... Tad žmonės tas sluoksnius užliejęs materializ
teisės. Iš 3,500 net 10 proc. nei vienas milijonas gyven įvaikinimo funkcijos. Šiam jama. Atsakyta, kad ministeri
malioje šeimoje".
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tikslui
yra
rengiami
nuosta
nėra tų, kurie tikri našlaičiai tojų), nėra ko taip smarkiai
ja
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tai".
ir kuriuos būtų galima įvai švaistytis Lietuvos vaikais.
organizavimo
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spietė ir savo gyvenvietes.
tuvos Respublikos vaiko glo
Dr.
Žilinskienė
yra
peržiūrėju
. Buvo prašoma, kad būtų
gali sau profesiją rinktis iš
kinti.
Po Antrojo pasaulinio karo įvairių sričių, kurios nereika
bos įstatymą, buvo norėta su
si į Izraelį įvaikintų sąrašus, užtikrinta grįžtamoji informa- tą, kuris šiuo metu yra derina
Konsultacinės Vaikų reikalų tarp jų tik vienas buvęs trejų
daryti "teisines ir finansines
. cija apie įvaikintus vaikus už mas su įvairiomis institucijo į šį kraštą atvykusi a.ntroji lauja ir tiek atsakomybės, ir
prielaidas vaikus auginti šei tarybos prie LR prezidento at metų, o visi kiti kūdikiai iki sienio kraštuose. Atsakymas: mis ir artimiausiu metu bus emigrantų banga, stebėjosi lie neturi tiek asmeninių su
moje. Kartu buvo priimta stovas, Teisės instituto direk vienerių. Kyla klausimas, ko „Santuokos ir šeimos kodekso pateiktas svarstyti LR vyriau tuviškų parapijų gausumu ir varžymų. Darbas „Viešpaties
gyvastingumu. Deja, nedėjo vynuogyne" retam dabar atro
Valstybinių pašalpų šeimoms, torius Antanas Dabšys aiški dėl tokia kūdikių pirmenybė pataisas, iki 2000 m. balan sybei.
Siūlyta susirūpinti dėl spe pakankamai pastangų, kad
auginančioms vaikus, pataisa no, kad yra stiprinama įvai atiduodama šaliai, kur pagal džio 1 d. planuojama pakeisti
do patrauklus. Pastaruoju me
— vaiko globos pašalpa padi kinimo teismo kontrolė, jog Jungtinių tautų vaiko teisių vyriausybės 1995 m. spalio 16 cialiųjų mokyklų, pvz., kur tos parapijos taptų ir naujųjų tu visgi yra ženklų, kad galbūt
dinta nuo dviejų minimalių būtų išvengta ir užkirstas ke konvencįją, yra religiniai, et d. nutarimu ar. 1344 Dėl įvai čiųjų ir vaikų namų, auklėti emigrantų lietuviškojo visuo švytuoklė pasvirs į kitą pusę,
gyvenimo lygių iki keturių. lias galimiems piktnaudžia niniai, kalbos ir auklėjimo kinimo apskaitos Lietuvos nių pasiruošimo gyvenimui, meninio gyvenimo centru. Ieš nes jaunimas pradeda ieškoti
Tai šiandieną sudaro 500 litų. vimams, taip pat stiprinama skirtumai, priežiūros pakeiti Respublikoje tvarkos patvirti jiems baigus mokslus bendrojo kodami „geresnių miesto ra kažko daugiau, negu laikino
jonų", sklido vis plačiau — po pasitenkinimo. Gaila, kad tas
Atrodo, kad bent laikinai šių vaiko teisių apsauga toje šei- mas.
nimo' patvirtintą, šiuo metu lavinimo mokyklose.
(Nukelta į 5 psl.) priemiesčius, tolimesnes vie
įstatymų pakeitimas jokių moję, kurioje jis gyvens. Bus
galiojančią,
įvaikinimo
apskai
ieškojimas dažnai nuveda į
Posėdyje pateikta statistika,
toves, tad ir atvykimas į lietu klystkelius, kaip tik dėl to,
konkrečių rezultatų neatnešė, sustiprinta ir vaiko nuomonė
tos tvarką bei kitus su įvai
kad
Lietuvoje
nelankančių
dar vis 50 proc. vaikų auga — ar jis norės būti įvaikina
• Apsiavęs naujais batais, višką parapiją darėsi sunkes kad nėra kam parodyti tikrojo
kinimu susijusius teisės ak
valstybiniuose ar savivaldybių mas. Dešimties metų vaiko mokyklas yra tik apie trys tus. Šie pakeitimai patobulins žvilgterėk atgal, kad žinotum, nis, retesnis. Šiandien nerei kelio.
kia nei vienos rankos pirštų.
vaikų namuose.
nuomonė bus lemiama. Norint tūkstančiai. Dr. G. Žilinskienė informacijos gavimą per Lietu- kokius pėdsakus palieki.
abejojo, kad tai netiksli infor
įvaikinimo klausimas Lietu- įvaikinti bus bandomasis lai
niną — mažas, plikas. Šiandien jis susikivirčijo su
Geriausiai man patinka Vanda G. Ji — linksma, meili,
Artėja šventės, o mūsų iždas tuštokas. Namie radau
Dovydaityte:
ji jam atsakinėjo, ginčijosi, todėl jis išvijo
darbšti ir protinga mergaitė. Aš ją myliu.
Stasę Miliauskienę. Maniau, kad Miliauskienė pak
ją už durų ir be direktoriaus leidimo uždraudė ateiti į
vies Šventėm, bet ne. Grįžo tėvelis. Mes klausėme, ar
jo pamokas.
1640 gruodžio 18. Trečiadienis
priėmė į operetę- <K* ****>• k a d t*ip. Mes nenorime
Žavingiausias šiandien buvo matematikas ŠteimaAi, matyt, persisaldžiau, nes veidas išbertas, nosis
tikėti, bet jis visą laiką sakė, kad taip. Ii to džiaugsmo
nas. Jis atidėjo rašomąjį po Kalėdų...
ČESLOVAS 8PIRGEVIČIU8
skauda ir nekaip jaučiuosi...
aš net eilėraštį užmiršau. Bet pasirodo, kad nepriėmė.
Istorijos mokytoja Vosyliauskienė — idealas. Ji labai
Nrl7
(Tęsinys)
Mokytojo Karoso dar nėra.
Man pasidarė labai liūdna.
gera, švelni, mandagi. Per jos pamokas tylu, kaip baž
Tarpklasinėse varžybose mūsų klasė jau antrą kar nyčioj, visi ją gerbia. Dabar laikinai mūsų klasės glo
1940 gruodžio 16. Sekmadienis
tą
antrojoje vietoje mokslo ir drausmės atžvilgiu. Pas bėja rusų kalbos mokytoja Vokietaitytė.
1940 gruodžio 17. Antradienis
Buvau bainy6oj ir prie Šv. Komunijos. Buvo atėjęs
kutinę vietą laimi paralelinė VIII a. Puošimo atžvilgiu
Marytė Matukaitytė labai kenčia nuo Dovydaitytės
dėdė Stepas, Stasė. Po pietų atėjo Narcizą ir pakvietė
vietos negavom, nors menininkas Brokas ir gyrė mus, ir Kasčiukytės, tai — bjaurios, klastingos mergaitės.
Jau darosi šalta. Šaltis pradeda spausti žmones. Dar
kartu eiti pas siuvėją išrinkti fasoną. Rinkosi labai iikad mes skoningai viską atlikom. Ir rusų diktanto ga
tamsu, kai einu į gimnariją. Dabar važinėju, nes turiu
Buvau truputį išsigandusi. Pamiršau, kad autobuso
gai, bot galų gale su mano pagalba išsirinko.
vau 4+...
bilietą. Autobuse būna didelė spūstis, net sagas išrau
bilietą
įsidėjau į knygą. Ieškau, ieškau, niekur nėra,
Per .Brazilką" buvo baisu grįžti. Pasakojom visoNamuose nieko neradau... Nuėjau pas tetą Stefa net bloga pasidarė; prieš akis pasirodė pikta mama ir
na
su
»mėsa".
khis atsitikimus. Mama truputį barė, kam buvome
niją Greit atėjo Sabutė ir įėjau į namus. Sutvarkėm, tėvelis. Bet, laimė, radau. Net šviesiau pasidarė.
Saukė ii prancūzų... Mokytoja pagyrė, gavau 5.
taip ilgai ir taip- toli: išėjau 4 vai., o parėjau 7 vai.
užkurėm plytą. Tuojau parėjo mama su gražia eglute,
Namuose radau Zosę. Mama jai siuvo. Padėjau ruoš
Tėvelis buvo pamėginti laimę. Steigia operetę ir kvie Niedzviegienei vakar mašina paramoj" prakirto galvą
Kūčių grybais ir aguonom. Visa tai davė Zosė. Mama
ti pietus. Skalbykloje rūko mėsa, todėl dažnai bėgau
čia tuos, kurie jaučia turį baką. Buvo apie 150 žmo ir kojas, dabar guli, greit vsi į ligoninę. Jos duktė
buvo Muravoj. Šventėms mes viską turime. Tik blogai,
Anielka nekokia mergaitė. Jie visi keisti.
pasižiūrėti, kad neužsidegtų Mama pasiuvo man kal
nių. Kažin ar tėvelį priims. Ai Ubai norėčiau.
kad tėvelis dirbs. Po pamokų išploviau indus, nes
Vakare atėjo dėdė Stepas. Jis nupirko ii mūsų kai
nieriuką iš mezginėlių. Labai gražus. Tėvelis sakė,
mama negalavo. Tėvelis pyko ant manęs už sulaužytą
myno vailokus, apmuštus oda. Jie nors dideli, neele
1*40 gruodžio 16. Pirmadienis
spintą, sakė, kad aš nelaiminga — ką priliečiu, tą su kad su juo aš daug gražesne. Sabutei atidaviau dik
gantiški, bet stiprūs ir šiltoki.
tantą. Česiukas miega.
daužau. Mamyte, ta geroji mamyte, mane gynė.
Ai suploviau indus ir ruošiau pamokas. Mamyte siu
Šiandien grįžo ii kalėjimo klasės auklėtojas Zigmas vo man kalnieriuką ii mezginėlių. Tikrai gražus, man
Ai su liūdesiu* ir džiaugsmu laukiu švenčių.
1940 gruodžio 20. Penktadienis
Kaulakyi. Jis sėdėjo apie 1,5 mėn. Vargias labai sub patinka. Tėvelis skaitė laikraštį, aš lopiau bordavą
logęs, plaukai nuskusti. Kalėjime matė uratų auklė
1940 gruodžio 19. Ketvirtadienis
megztinį.
Grįžau po penkių pamokų. Po pietų sutvarkiau in
toją Karosą.
Sabutei nesiseka diktantai. Ii kitų dalykų ji gerai
dus.
Pamokas tingėjau ruošti. Atėjo siūti teta Stefani
šiandien važiavau kartu su Maryte Ronkaityte.
Dabar nė prasižioti negalima. Baisus laikai, tuoj į mokosi, bet lietuvių vien dvejetai, o kartais ir vienetu
ja.
Paskui
atėjo Stasė Buvo labai įdomu pasiklausyti.
Sužalau. Į klasę ai visuomet anksti ateinu. Pamokų
įgjgjįsjĮ
kai Pasirodo, kad Narcizą man melavo, kad ji 7 kla
Kalbėjo
apie
savo jaunystę, praeitį, savo tėvelius. Man
dar nepraleidau. Esu tik kartą pavėlavusi. Pirmoji pa
M.mi nusipirko suknelę (atsitiktinai), geros vilnos, sėje Vanda P. sakė, kad ji S klasėje. Reiikia, ji nuo
buvo
labai
įdomu.
(B.d.)
moka — konstitucija. Mūsų mokytojas panašus į Le
juodą, gražią, mokėjo 8 litus. Mama gailėjo, nenorėjo, manęs atsilikusi 3 metus. Jai, tikriausiai, nemalonu.
bet ai ją prikalbėjau.
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VIEŠPATIES TRUPINĖLIAI
BIRUTĖ ŽEMAITYTĖ
(Tęsinys)
Kaimynystėje buvo mirštan o senelei pranešu, kad tuojau
ti ligonė, trokštanti sakramen išsipildys jos didysis troški
tinės pagalbos, bet marti ne mas — ateis Dievas jos pa
norėjo nė girdėti apie kunigo šventinti ir parengti kelionei.
apsilankymą.
Kokiu džiaugsmu nušvito se
Kun. Juozas tėviškai man nelės veidas! Vertėjo eiti 14
sako:
km, bristi per purvą, kad
— Eik, vaikeli, tu paban Viešpaties gailestingumas ap
dyk. Jūs, moteriškos būtybės, kabintų ir priglaustų šią žesubtiliau mokate paveikti už mei,gestančią, bet dangui bun
sisklendusią širdį. Senelė dančią gyvybę.
miršta. Viešpats čia pat. Eik
Parbėgau namo ir pranešiau
Jam atidaryti durų...
žinią kun. Juozui, Viešpaties
Viešpatie, einu! Einu Tavo meilė pripildė senelę didžiąja
vardu. Marija, būk su mani sakramentine palaima, ramy
mi! Aš pažįstu senelę: pirmą bė įžengė į namus, kurių gy
karalystė
kartą atvykusi su sese Vale ją ventojams Dievo
lankiau, gydžiau. Nuėjusi pri- arti, nors suklaidinti jie laiko
sistatau kaip seniai pažįsta si raudonosios linijos. Senelės
ma. Svarbiausiu reikalu kol auka tikrai išmelš Šventosios
kas tyliu. Kalbuosi su ligone, o Dvasios šviesą marčiai, nes ji
marčią giriu už gerą senelės myli kenčiantį žmogų.
priežiūrą, nes anksčiau, gy
Nors derlius kuklus, bet mes
vendama pas dukterį, buvo ge laimingi ir džiugus grįžome į
rokai apleista. Džiaugiuosi, Petrov Valą. Atgal mus nuve
kad ligonė guli tokioje Švarioje žė motociklu. Petrov Vale, at
lovoje, kad tvarkingas kam likęs kitą misiją, mūsų laukė
barys, paduota valgyti. Nė vie t. Jonas Zubrus. Visi suplana
na smulkmena nelieka nepa vome tolesnį maršrutą. Pir
stebėta.
miausia — į Palasovką. Auto
Apkabinu senelės marčią, busu nuvykstame į Kamyšiną,
pabučiuoju, reikšdama dėkin paskui motoriniu keltu — į
gumą' už jos gerumą, rūpes kitą Volgos krantą.
tingumą. Pataikiau tiesiai į
Kokia plati Volga! Persikė
moters širdį. Visi norim būti limas trunka maždaug pusva
pastebėti, suprasti ir įvertinti. landį. Keleivių dauguma pri
Intuityviai jaučiu, kad prieš gesusiais žvilgsniais, suvargę,
taravimo sienos jau nebėra. lyg avys be piemens. Yra ir
Įteikiu ligonei ir marčiai do jaunų vyrų. Štai du įnirtingai
vanėles ir lyg rengiuosi išeiti, lošia kortomis, pasidėję jas
bet... prieš išeidama paimu apkūnios moters sterblėje, dė
jaunosios moters rankas į sa dami kortą kaskart pliaukšteli
vąsias ir nuoširdžiai prašau:
jai per šlaunis — vis šioks
— Jūs tiek daug gero pada toks malonumas.
Pagaliau mes kitoje pusėje.
rėte savo anytai, būkite gera,
išpildykite paskutinį, didžiau Autobusu vykstame į Pala
sią jos norą, tada jūsų geru sovką. Miestelis didelis, bet
skurdus, gatvės negrįstos, bai
mas bus apvainikuotas.
sus, glitus purvynas. Vienur
Ji smalsiai paklausė:
kitur šaligatviuose permestos
— O koks gi tas jos noras?
— Leiskite ateiti kunigui, lentos. Taip ir šokinėji nuo
kad jis ją parengtų Amžinybei. vienos ant kitos, jei nenori pri
Jos saulė jau leidžiasi. Pado semti į batus lipnios košės.
vanokite senelei šį džiaugsmą Vargšas tėvas Zubrus, kaip jį
— juk esate tokia gera mote veikia ši netvarka? Jis kant
riai daro akrobatinius šuolius
ris.
per suklypsias lentas...
Ji skubiai atsako:
Randame namus pagal nu
— O! Prašau, nors ir dabar.
rodytą adresą. Pirmasis įeina
Mano namų durys atviros.
Džiūgaudama ją pabučiuoju, kun. Juozas ir sveikina:

LIETUVA IR PRIEŠ BLOGĮ
TRIUMFUOJANTIS KRISTUS
VASARIO 16-OSIOS PROGA
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS
Kaip du tūkstantųjų metų ga. Kaip kiekvieno laikotarpio
Kristaus gimimo sukaktis žmonės, taip ir kiekviena
šiais metais suteikė progą krikščionybę priėmusi tauta
pažvelgti į Jo vaidmenį žmo žvelgė į Kristų pagal savo po
nijos istorijoje, taip Lietuvos linkį ir poreikį. Taip ir mūsų
nepriklausomybes šventė, Va tauta. Mūsų tauta — iš tiesų,
sario 16-oji, Šiame jubiliejuje mūsų liaudis — priėmė, pasi
sudaro progą pažvelgti į Kris savino Kristų savaip, pagal
taus vaidmenį mūsų tautos is savo patirtį, reikalus ir porei
kius, ir savą mąstyseną. Ypač
torijoje ir dabartyje.
Kristus yra tas pats: va Rūpintojėlis, Kryžius ir
kar, šiandien ir rytoj. Taip Pieta pasako, ką Kristus reiš
skelbia ir šio Jubiliejaus šū kė ir iš dalies tebereiškia mū
kis. Tačiau 2000 metų eigoje sų tautai.
kaip žvilgsnis į Jį, taip ir Jo
Rūpintojėlis yra Kristus,
vaidmuo įvairuose laikotar Dievas kaip žmogus, liūdesyje
piuose keitėsi, pagal į Jį žvel parimęs, besirūpinąs ir pats
giančiųjų poreikius ir polin vargstantis. Jame vargstantis
kius.
lietuvis matė save Dievo at
Jį priėmusiems izraelitams vaizde ir matė Dievą savo var
Jis buvo Dievo Avinėlis, Mesi gingoje patirtyje. Tuo būdu be
jas, Gerasis Ganytojas. Atsi sirūpinantis, susimąstęs, at
vertusiems pagonims, ypač jaučiantis ir atjaučiamas Rū
imperatoriui Konstantinui — pintojėlis priartino Dievą lie
pergale suteikęs Karalių Ka tuviui varge.
ralius, o vėliau kitiems — vie Krytimi, kryžiai pakelėse ir
nuolių pavyzdys, Sielos Su
prie sodybų. Kryžiai su Prikal
žadėtinis. Viduramžiais —
tuoju
ir be Prikaltojo lietuviui
Nukryžiuotasis; dar vėliau —
priminė
išganymą. „Kryžius
Etikos Mokytojas, Taikingasis
Laisvintojas,
Universalus gyvatą žadėjo". Kančia ir mir
žmogus, Visatos Alfa ir Ome tis neša amžiną gyvenimą.

m GYVYBES DRAUOMAa
Aganta* Fiar* Zapott t O*. Mgr Ai*a*
S. Kana kaba Uatuvisfcai.
FRANKZAPOUS
3206 \ū Weat 96th 8tra*
Tai. (708) 42+4664
(773)561-8664

Šlavantai, 1980 m. liepa. Kuo. Zdebskis su Pavolgio vokalais. Tą vasarą kun. Zdebskis ir Birutė Žemaitytė
atvežė pirmąją grupe vokiečių jaunimo į Lietuvą. Jaunuoliai buvo užaugę kraite, kur nėra bažnyčių, muziejų,
teatrų ir kitų kultūrinių įstaigų. 1983 m. vasarą į Lietuvą buvo atveSta antroji Pavolgio vokiečių jaunimo grupė.

— Gelobt sei Jesus Christus!
Pasigirsta
džiaugsmingas
atsakas:
— In alle Ewigkeit!
Tikėjimo galia! Ji daro sa
vais lig šiol nepažįstamus
žmones, pripildo širdis savi
tarpio meilės ir pasitikėjimo.
Pavakary prisirenka žmonių.
Ir čia vokiečių šeimos gausios.
Jie trokšta krikščioniškai ug
dyti vaikus, bet patiems labai
stinga žinių, todėl laukia at
vykstančių katechetų. Pa
krikštijamas ir būrys vaiku
čių.
Šventąsias Mišias aukojo
tėvas Zubrus. Tai buvo giedo
tinės Mišios. Giesmių aidai
vilnijo per stepę. Šiame mieste
žmonės pirmą kartą sulaukė
kunigų, pirmą kartą istorijoje
čia paaukota nekruvinoji Jė
zaus ir žmonių Auka, pirmą
kartą tarp jų eucharistiniu
būdu pasiliko Dievas.

Šitaip kalba nusipasninkavęs
Tėveliukas...
Visi linksmai juokiamės. Išsivyniojame vištą ir imame ją
taršyti. Godžiai valgome viš
tieną vidurnakty ir „giriame"
sovietinę tvarką.
Šiek tiek šilti ir dar gyvi pa
siekiame Kamyšiną. Aplan
kome muziejų, — jame daug
baltų, suakmenėjusių medžių.
Kokia žila senovė! Suakme
nėję medžiai, juose aiškios
amžių rievės. Kitados jie buvo
žali, ošė miškuose. Kas atsiti
ko, kad jie virto akmenimis?
šventoji Dvasia, saugok
mus, kad mūsų širdys nesuakmenėtų, kad mes netaptume
muziejaus eksponatais, kad
turėtume stipriai plakančią ir
mylinčią žmogaus širdį, varinėjančią po visą organizmą
šiltą kraują.
Netrukus pasibeldžiame į
pažįstamų žmonių duris (čia
mes buvę anksčiau). Jie tuoj
pat ima skųstis, kad tėvas Jo
zefas iš Alma Atos paėmė iš jų
Švenčiausiąjį. Dabar jie tokie
vieniši, jiems skaudu. Šio
miesto katalikų bendruomenė
silpnoka. Stačiatikiai turi sa
vo cerkvę, jų bendruomenė
stipri, gyva. O katalikai atša
lę, išsisklaidę. Bet ir šiuos tru
pinėlius broliai kunigai surin
ko, paaukojo Tėvui šv. Mi
šiose. Vėl paliko žmonėms gy
vąjį Jėzų Eucharistijoje. Po
Mišių kitoje gatvėje vyko vai
kučių krikštas.

Vykdami atgal į Kamyšiną,
nusipirkome gerus pirmos kla
sės bilietus, tikėdamiesi naktį
išsimiegoti, nes esame gerokai
pavargę. Na, ir pirma klasė!
Suolai kieti, pro plyšius švil
pia vėjas, šalta, lyg kokioje
pašiūrėje. Mes rudeniškai ap
sivilkę, drebame sušalę. Susi
rietę į kamuoliukus kiekvie
nas savo lentynoje bandome
užmigti. Bet plonytė antklodė
visiškai nešildo. Net karštos
arbatos stiklinės negauname,
ką darysi! Užmigt nepavyksta.
Ir štai prabyla t. Zubrus:
— Juozai, labai šalta. Kur ta
Sugrįžusių namo mūsų lau
višta, kurią žmonės įdėjo ke kė maloni staigmena — lėkštė
lionėn? Jeigu neįmanoma su gražių prinokusių vynuogių.
šilti, reikia bent užvalgyti, — Seimininkai turi puikų vynuo
Ir Pieta: nukryžiuoto ir mi
rusio Jėzaus kūnas ant Jo so
pulingosios Motinos kelių. Tai
skausmo ir aukos prasmė, vėl
artima lietuviui, guodžianti ir
stiprinanti jį varguose ir
skausmuose.
Rūpintojėlis, Kryžius, Pieta
— trys lietuvio varguolio la
biausiai pamėgti Kristaus
įvaizdžiai. Kaip lietuvis pats,
taip ir Kristus — Dievas žmo
gaus pavidale — irgi varge, ir
dar daugiau skausme, mirtyje,
bet ir teikiąs viltį amžino gy
venimo.
Tie įvaizdžiai — praeityje
pamėgti, ir dabar tebeturi
reikšmę, kai tik iškyla reika
las tautai ieškoti prasmės var
gui ir aukai, ir rasti viltį sun
kioje padėtyje.., o toks reika
las mūsų tautos istorijoje
daug, daug kartų pasitaikyda
vo, ir dar vis tebepasitaiko,
kad ir visai neseniai. Tad
Kristaus Kryžius, Rūpintojėlis
ir Pieta tebeturi mūsų tautai
didelę reikšmę ir Šiandien.
Tačiau galėtume klausti: Ar
vien tik šią — kad ir svarbią
reikšmę — tegali mums — ir
teturi Kristus teikti mūsų tau
tai? Kad ir svarbus, bet tai ne
pilnutinis Kristus, ir ne pilnu
tinis Kristaus vaizdas. Kristus
juk yra ir Mokytojas ir Pra
našas, ir besidžiaugiantis, ir
laiminantis, ir Prisikėlusis ir
Triumfuojantis savo pergalėje

gyną. Gardžiavomės ne tik vy
nuogėmis, bet ir raudonaisiais
arbūzais — jie ypač patiko
kun. Zubrui. Arbūzų mums
įdėjo ir kelionėn.
Mūsų misija baigta. Vėl kra
tome? autobusu iki Volgogra
do. Iš čia — lėktuvu į Maskvą.
Maskvos oro uoste mus pasiti
ko šaltis, sniegas ir vėjas, o
mes apsivilkę tik lengvais ru
deniškais drabužiais. Tėvas
Zubrus atsistoja eilėje ir kant
riai laukia autobuso. Jo bolo
ninis apsiaustas sukietėjęs
nuo šalčio. Sugrubusiomis
rankomis jis laiko tinklelyje
padovanotą didžiulį arbūzą.
— Tėveli, negi taip ir lauk
sime?! Visai 8ustirsim, —
klausiu drebėdama nuo šalčio.
— Lauksime, juk taksi bran
gu, — atsako mūsų asketas.
— Tėveli, sveikata branges
nė už pinigus. Važiuojame
taksi! — gundo kun. Juozas.
Tėvas Zubrus klusniai nuse
ka paskui, ir mes taksi per
važiuojame į kitą oro uostą.
Kun. Juozas savo nuostabiuo
ju būdu gauna bilietus ir sėk
mingai pasiekiame Lietuvą.
Kaunas. Skubu į Katedrą.
Esu pavargusi, dulkina, suly
ta. Įeinu į šiltą, švarią ir jau
kią šventovę. Užsiglaudžiu
kampelyje, nes atrodau tarsi
sulytas purvinas kačiukas.
Norint būti laimingai reikia
ne sau gyventi. Tad kokia aš
laiminga!
(Birutės Žemaitytės misijų
dienoraštį „Viešpaties Tru
pinėliai" išleido Don Bosko
Saleziečių leidykla, Jurgiškių
g., 4580 Alytus).

prieš blogį. Tokio Kristaus įta nei gėrio siekiančios dvasinės
kos, įkvėpimo ir pavyzdžio laisvės. Prieš visą blogį trium
mūsų tautai irgi reikia — ly fuojantis Kristus teįkvepia
giai tiek pat, jei ne daugiau. mus ir teperima mūsų darbus,
Mūsų tautai žengiant į dvide veiklą, kūrybą ir gyvenimą,
šimt pirmąjį šimtmetį reikia tepažadina ir teišjudina visą
Jį tokį sutikti irpriimti.
tautą į moralinį ir dvasinį at
Todėl mums, šiais metais gimimą, ypač dabar jai žen
švenčiant Lietuvos Nepriklau giant į dvidešimt pirmąjį šimt
somybės šventę, reikia priar metį.
tėti prie Kristaus ir sąmonin
gai žvelgti į Jį, tokį, koks Jis
*
Maskvos
Katalikų
yra ir koks Jis mums reikalin
Šventovė
buvo
iškilmingai
gas. Jis — ne vien paguosti
mus varge, bet ir į veiklą mus pašventinta. Popiežius Jonas
skatinti. Jis juk buvo ir tebėra Paulius D pasiuntė vadovauti
ugningas Mokytojas, savo Maskvos Švč. Mergelės Mari
mokslu uždegęs tūkstančius jos Nekaltojo Prasidėjimo
dideliems darbams. Jis juk (Maria Immaculata) katalikų
darban įkvepiantis Vadas, bažnyčios pašventinimo iškil
žmones patraukiantis ir laimi mėms savo artimiausią padė
nantis, prisikėlęs ii mirties ir jėją Vatikano valstybės sekre
torių kardinolą A. Sodaną.
triumfuojantis prieš blogį.
Gruodžio 12 dieną aukodamas
Tokį Gėrio Viešpatį reikia šv. Mišias, kardinolas A. Soatrasti Evangelijoje, gyvajame danas perskaitė ir Šventojo
Gerosios Naujienos Žodyje. Be Tėvo sveikinimą. Jame popie
abejo, dera Jį tokį skelbti gy žius išsakė savo didelį
vais žodžiais, tapyti drobėje, džiaugsmą, kad komunistų
aprašyti grožinėje literatūroje išniekinta šventovė po šešių
ir pavaizduoti dramoje, muzi dešimtmečių vėl grąžinta ka
koje ir skulptūrose. Bet labių talikams ir, ją suremontavus,
labiausiai Jis trokšta, kad Jį« čia gali vykti liturginės apei
tikintieji ir Juo sekantieji leis gos.
tų Jam juose veikti ir gyventi.
Mūsų tautos veiklusis avan
* Marijampolė. Gruodžio
gardas sunkioj kovoj atkūrė 29 d. Marijamplės rajono me
jos politinę nepriklausomybe, ras J. Vaičiulis suteikė Vilka
bet pati tauta savam krašte viškio vyskupui J. žemaičiui,
dar nesukūrė nei moralines MIC, Marijampolės rajono
nepriklausomybės nuo blogio, Garbės piliečio vardą.

TAISOME
SI\AL3IMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773-585-8624

CARE GIVERS NEEDED!
Mušt spcak English, have experience, compassion, pauence. good
personality, driver's liccnse. Jobs
are in South Wisconsin. TeL 262763-2615. Pb. leave
štai keletas greitai pagaminamų
valgiųreceptųiš senosios
Lietuvėlės!
30receptų—už 10 dolerių!
Siųsti adresu: Rima Jirus
201 P.O. Bos
PtoaclL 60545

GREIT PARDUODA

RIMAS L.STANKUS
• Greta* ir sąžiningas patarnavimą*
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame Ir parduodame namu*
• Pensininkam* nuolaida

liauoaojaaai du Baisai: 1.
Marauette Pk. apyl. 2. 99 St. *
DamenAve. Abu po 3 mieg. Taip
pattfasttBMjami2 betai: 1 mieg.
ir 2 mieg. Kreipds: tai. 773-7672400, First Šate Real Estai*,
Antra

Parduodamas botas Vilniaus
senamiestyje, Šv. Mykolo
gatvėje. Butas po remonto, su
palėpe. 90 kv.m. Mobilus teL
Lietuvoje: 370-861-7309.
Išnuomojamas atskiras
kambarys su virtuvės
privilegija moteriai, kuri būna
savaitgaliais. Kreiptis po 10
vai. ryto, teL 773-376-0051.

Į VILNIŲ
Iš Čikagos ir atgal
Iš New Yorko ir atgal

$450
$400

iki kovo 31 d. Plius mokesčiai.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 —235 St
Douglaston,NY 11363
TeL 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM
VERTINGAS LEIDINYS
Vartau nedidelio formato,
bet labai gražiai ir skoningai
išleistą knygute, pavadintą
„Tarptautinis kongresas —
Komunizmo nusikaltimą įver
tinimas". Ją pernai metais iš
leido Komunizmo nusikaltimų
tyrimo fondas. Lietuvių ir
anglų kalba leidinyje nuosek
liai išdėstomi komunizmo nu
sikaltimai ir propaguojamas
komunizmo nusikaltimų įver
tinimo kongresas, kuris įvyks
Vilniuje š.m. birželio 12-14 d.
Nuosekliai ir detaliai apibū
dinus kongreso tikslus, toliau
rašoma apie su kongreso orga
nizavimu susijusias išlaidas,
numatant, kad jos sieks dau
giau kaip puse milijono litų
arba 125,000 JAV dolerių ut
svečių išlaikymą, patalpas,
susižinojimo priemones ir pan.
Lietuvos vyriausybe ir Vil
niaus miesto savivaldybe kon
gresą remia, bet jo organizato
riai kreipiasi į visus lietuvius
su prašymu kongresą finan
siškai remti, pinigines dova
nas siunčiant fondui šiuo
adresu: Komunizmo nusikal
timų tyrimo fondas, Gedimino
pr. 15, Vilnius 2000, Lietuva
(Lithuania).
Knygutės gale yra Lietuvos
Respublikos Aukščiausios Ta
rybos pareiškimas demokrati
nių šalių parlamentams, juos
labai įtikinančiai kviečiant

dalyvauti tame istoriškame
kongrese, kurio tikslas yra
Vilniuje surengti tarptautinį
teismo procesą bolševizmui ir
jo doktrinfe vykdytojams. Tam
tikslui bus organizuojamas
tarptautinis tribunolas, taip
pat įkurdinamas Vilniuje.
Beveik graudu žiūrėti į kny
gutes viršelius, kuriuos •puo
šia" kažkokių griuvėsių ar
tremtinių stovyklų panora
mos, o apačioje matome liūd
nomis veidų išraiškomis trem
tinius.
Mes, demokratijose gyve
nantys lietuviai, savo tėvyne
praradę komunizmo siautėji
mo ir teroro dėka, turime jaus
ti pareigą tą kongresą remti,
nes, nors ir gerokai pavėluo
tai, jau pribrendo laikas ko
munizmą oficialiai ir teisiškai
pasmerkti. Net baisu pagalvo
jus, kad jis tebesiaučia Kini
joje, Kuboje ir Siaurės KorėjojeAurelija M. Balaiaitienė
* Prezidentas Valdas
Adamkus penktadienį priėmė
JAV ortopeduos specialistus ir
padėkojo jiems ui pagalbą Lie
tuvos vaikams. JAV medikai
Vilniuje atliko 17 nemokamų
operacijų, Lietuvos chirur
gams padėjo rengiant įvairius
seminarus vaikų ortopeduos
srityje.
(Dui

DR. ANT. KŪMO MĮSLES
SPRENDŽIANT
š.m. vasario 1 d. „Laiškai ir si sau duota priesaika „Never
nuomonės" skiltyje dr. Ant. again!" (Niekad daugiau!) ir
Ktimas savo laiške „Dešimt tikėjimo principu — „akis už
metų — dešimt mįslių", pa akį, dantis už dantį". Mes gi,
kvietė .Draugo" skaitytojus bodami krikščionys, puoselė
bent kelias jų atspėti. Tikiuo jame atlaidumą priešui, tiki
si; kad nebusiu vienintelis su me, kad nusikaltėlio sąžinė
sigundęs paieškoti atsakymų į gali boti graužiama, o Dievo
dr. Klimo statomas mįsles ry bausmė gali boti kur kas
šium su artėjančia 10 metų skaudesnė už šio pasaulio
Lietuvos
nepriklausomybės teismų bausmes. O visgi esa
atgavimo sukaktimi.
ma gerų komunizmą ir jo nau
Kodėl per tuos dešimt metų dotus metodus pasmerkiančių
niekas niekur neiškėlė bylos filmų: „Reds" su aktorium W.
komunistų vadeivoms? Net ir Beatty, „Burnt by the Sun" su
dabar, po 55 metų, dar vis lietuvaite aktore Ingeborga
vyksta nacių bylos, o apie ko Dapkūnaite, TV rodinių apie
munistų „darbelius" — nieko. Stalino suorkestruotą badmetį
Klimas teisus, tačiau būtina Ukrainoje, „Candle in the
pastebėti, kad Lietuvos neryž Wind" apie sovietų vykdytus
tingumas kelti bylas komunis žiaurumus, PBS prieš daugiau
tams nėra išimtis. Visos iš kaip metus rodytas filmas
komunizmo nasrų išsilaisvi apie Baltijos valstybes.
nusios valstybės panašiai el Kodėl Lietuvos širdyje —
giasi. Čekija šiuo klausimu Vilniuje — nėra paminklų Lie
.rodo kiek iniciatyvos, tačiau tuvos partizanams, kaliniams
dekomunizarijos
įstatymai ir tremtiniams?. Nežinoma ar
apeliuojami teismuose. Vokie nepastebima. Pirmaisiais ne
tija nuteisė kelis Rytų Vokieti priklausomybės metais atsta
jos slaptosios policijos parei tytas Trįjų Kryžių kalno pa
gūnus (STASĮ), ir vėl viskas minklas, liudijąs tikėjimo per
aprimo. Lietuva teisė Buroke sekiojimą. Pereitais metais
vičių ir Jarmalavičių už anti prie Krašto apsaugos ministevalstybinę veiklą, įvykdė ne rįjos pastatytas paminklas
sėkmingas kelių nusikaltėlių partizanų vadui gen. Žemai
paieškas Rusijoje ir Izraelyje, čiui. Prie KGB rūmų esama
ir nusprendė, kad visuomenei paminklo, o kur barikadų li
labiau rūpi įstatyminiai pažei kučiai prie Lietuvos Seimo
dimai, susiję su politikų įsigy rūmų, kur „panteonas" Anta
tais sklypais. Patinka mums kalnio kapinėse Medininkų
ar ne, Lietuvos gyventojai ne žudynėms prisiminti, kur kop
turi noro knistis po komuniz lyčia Vilniaus katedroje trėmi
mo pamatais. Jie žino, kad mams prisiminti?
veik per pusšimtį sovietinės Kodėl 1579 metais jėzuitų
okupacijos metų komunizmas įsteigtas Vilniaus universiteto
'tiek buvo įsisiurbęs į visas gy senatas savo rektoriumi išrin
venimo sritis, tiek piliečių ko Rolandą Pavilionį? „Nejau
buvo angažuoti sekti, įskundi gi senato nariai rausvi, parau
nėti, ir su saugumo įstaigomis dę, net raudoni", retoriškai
bendradarbiauti, kad nuodug klausia Ant. Klimas. Manau,
nesnis koloboravimo apraiškų kad, esama ir tokių, tačiau
pajudinimas dar labiau su esame „klystantys žmonės",
priešintų lietuvių tautą, atver kaip sakytų poetas Strazdelis.
tų apgyjančias žaizdas šeimų Neatpažinome vilko avies kai
santykiuose. Kuriant ir įtvir lyje. Daugelį stebino faktas,
tinant Lietuvos nepriklauso kad sovietinė* okupacijos me
mybę, gal geriau atpildą už tais R Pavilionis galėjo tobu
juodus darbus pavesti Dievo lintis Prancūzijoje, A. Greimo
teismui.
būta jo artimu draugu, taip
Kodėl apie nacių žiaurumus pat jo būta vienu ankstyvesnio
Houywood prigamino šimtus rektoriaus J. Kubiliaus „pa
filmų, TV rodinių, o apie ko teptųjų". Nepakenkė turėji
munistų „nuopelnus" nieko? mas ir Vakarų feministinėms
Dr. Klimo mįsle daugiau emo idėjoms atstovaujančios žmocinio pobodtio, gerai neįsigili nos-akademikės Marijos Auš
nanti į tikruosius faktus. Kad rinės Pavilionienės, dabarti
apie nacių žiaurumus kur kas niu metu Vilniaus universi
daugiau kalbama, yra pasau tetą pastačiusios į nemalonią
lio žydų nuopelnas. Jie remia padėtį dėl jai suteikto habili

tuotos daktarės laipsnio. Lie
tuvos Mokslo akademija nelin
kusi jai to laipsnio pripažinti.
Be to, R. Pavilionio esama „va
karietiško". Kai prieš porą me
tų jis siekė Lietuvos preziden
to posto, gan plačiai nuaidėjo
jo potvarkiai, leidžiantys skir
tingų lyčių studentams „integ
ruotis" bendrabučiuose, Salo
mėjos Nėries žodžiais, „be baž
nyčios, be altoriaus, be sumainymo žiedų..." Asmeniškai te
ko R. Pavilionį pažinti 1989
metais, kai Philadelphijoje
koncertavo Vilniaus universi
teto folklorinis ansamblis „Ra
tilio". Ansambli atlydėjo tuo
metinis prorektorius R. Pavi
lionis. Jau tada skrajojo Są
jūdžio atnešti vėjeliai ir pro
rektorius nesudarė politruko
įspūdžio. Pribuvo jis Philadel
phijoje, pametęs visus asme
ninius dokumentus ir mes ta
da jam tarpininkavome, su
darydami laikinus dokumen
tus. Laikini dokumentai turė
jo tarnauti, kol Sov. Sąjungos
ambasada jį galės aprūpinti
naujais. Praėjus dešimt metų,
R. Pavilionis- gero žodžio gaili
užsienio lietuviams.
Vienoje mįslėje Ant. Klimas
užklausia, kodėl per 10 neprikausomybės metų „tik apie
200 seneliukų ir seneliukių
sugrįžo iš Vakarų gyventi Lie
tuvoje, o „Iš didesnių, žymes
nių lietuvių išeivių (pabėgėlių,
dypukų) veikėjų nesugrįžo nei
vienas". Čia tai jau ignoruoja
mi tikrieji faktai. Grįžo ne
vien senukai, grįžo jų vaikai ir
vaikaičiai, kai kurie jau gimę
JAV-se. Nemažas skaičius jau
nuolių talkino Aukščiausiajai
Tarybai, kai televizijos bokštą
1991 m. sausio 13-ąją puolė
sovietiniai tankai. Jiems Sei
mas išimties tvarka suteikė
Lietuvos pilietybę. Veik visi
jie liko gyventi Lietuvoje. Vien
i š dr. Ūimo gyvenvietės Rochester, NY, Lietuvon nuvyko
gyventi jauni profesionalai:
adv. R Sedlickas, adv. T. Kli
mas, kompiuterių specialistas
R. Butrimas. O kalbant apie
žymesnius veikėjus, kodėl to
kiais dr. Klimas nelaiko dr.
St. Bačkį, prez. V. Adamkų,
dr. K Bobelį, dr. A. Damušį,
L. Kojelį ir kt.? Būtų ir dau
giau Lietuvon sugrįžusių jei
Tėvynės sąjunga pirmaisiais
nepriklausomybės metais bū
tų tvirčiau parėmusi Lietuvos
pilietybės užsienio lietuviams
atstatymo eigą.

KODĖL, KODĖL?
Tiesiog susižavėjau Ant.
Klimo straipsniu „Dešimt me
tų — dešimt mįslių" („Drau
gą*" _ Nr. 22, „Laiškai ir
nuomonės" skyrius). Čia jis
taip sistemingai suformulavo
10-ties metų Lietuvos neprik
lausomą gyvenimą su labai
aktualiais klausimais, juos
papildydamas datomis ir skai
čiais. Straipsnis vertas meda
lio. Padariau keletą kepijų ir
siųsiu giminėms į Lietuvą.
Manau, kad prie kiekvienos
Ant. Klimo išvardintos mįslės
tinka klausimas: kodėl? Aš iš
savo pusės pridėčiau dar vie
ną. Užsienyje turime daug lie
tuvių, baigusių aukštuosius
mokslus, su patirtimi įvai
riose srityse. Lietuvos tarnau
tojai nebando tuo pasinaudoti,
bet ignoruoja, kritikuoja ir
net boikotuoja. Kodėl?
Kostas Mažiulis
Reno, NE

la. Tą nuomonę palaikė ne tik
sukviesti lenkai, bet ir vienos
lietuviškos mokyklos direkto
rė. Siaubas!"
Aišku ir be komentarų, tai
vėl kita „sudėtinga" situacija
kaip ten įprasta vadinti.
Eugenijus Slavinskas
St. Petersburg, FL

DĖMESIO LAVORIŠKIŲ
MOKYKLOS STATYBOS
RĖMĖJAMS
Iš Lietuvos gautame laiške
rašoma štai kas:
„Įdomiausias buvo susitiki
mas prieš Naujus metus su
premjeru Kubiliumi, švietimo
ministru, Vilniaus rajono me
rų, lenkų seimo nariu ir kitais
lenkų veikėjais.
Jūs tikriausiai žinote, kad
Amerikos lietuviai rinko lėšas
Lavoriškių mokyklos statybai.
Dabar jau padėti pamatai. O
lenkai nusivežė premjerą, no
rėdami įrodyti, kad ten lietu
viškos mokyklos nereikia, kad
tuos Amerikos lietuvių pini
gus galima būtų skirti len
kiškai vidurinei mokyklai sta
tyti. Jie netriesigėdijopasaky
ti, kad keliems lietuviukams'
duos dvi klases, o tuos pinigus
geriau pridėti, kad būtų pasta
tyta lenkiška vidurinė mokyk-

mokslus baigusių studentų
(net ir tie, kuriuos remia JAVių Lietuvių fondas) negrįžta
dirbti ir gyventi Lietuvoje. Tai
„smegenų nutekėjimas", ku
riuo skubiai turėtų susirūpinti
Lietuvos vyriausybė. Būtina
kurti darbo vietas pramonėje,
o ne ugdyti biurokratiją. Ma
nau, kad yra pribrendęs lai
kas Lietuvių fondui sąlygoti
Dr. Klimui mįslė, kad di paramos davimą grįžimu nu
džiuma užsienio valstybėse statytam laikui į Lietuvą. Ne
grįžus, stipendija LF grąžin
tina su palūkanomis.
Dr. Klimu: pati „liūdniausia
•įt «TM> IUMC1
mįslė" ir Juodžiausia Lietuvos
istoryos diena" yra 1992 m. į
Seimą
rinkimai, į valdžią at
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tačiau jau istorija. Šiandieną
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

etikete8

Algimantas S. Geeys

LIETUVOS VAIKAI —
MŪSŲ RŪPESTIS
Atkelta iš 3 psl.

1999

m

lapkričio 30 d.vyriausybės nu
tarimu buvo patvirtinta tvar
ka, kuria reglamentuojama
našlaičių ir likusių be tėvų
globos asmenų, kurie iki pil
nametystės buvo globojami
globos institucijose, šeimynose
ar globėjų šeimose, integravi
mo į visuomenę tvarka. Su
šiuo dokumentu vyriausybė
rekomenduoja savivaldybėms
paskirti atsakingą asmenį, ku
ris padėtų spręsti įsidarbini
mo, įsikūrimo ir kitus klausi
mus.
Komisija dažnai gauna
klausimus, apie tai, kas komi
sijos posėdžiuose daroma ir
kas pasiekiama. Iš aukščiau
pateiktos informacijos skaity
tojams turėtų būti supranta
ma, kad tie klausimai, kurie
yra diskutuojami nėra jau taip
lengvai ir paprastai spren
džiami. Galiausiai reikia sude
rinti nuomones, ypač kai Lie
tuvoje daugumas įstatymų
siūlymų ateina iš vyriausybės,
ne iš Seimo. Seime veikia pen
kios pagrindinės partijos, su
kurių atstovais mes dirbame.
Rezoliucijas priimame susita
rimo principu.
Šį pavasarį komisija renkasi
posėdžiams kovo 6-10 d. JAV
L*-XV Tarybai atstovauja iš
rinkti nariai Vytas Maciūnas,
Regina Narušienė, Dalia Puškorienė, Vytautas Vidugiris ir
pirm. Liuda Rugienienė. Vėl
bus svarstoma visa eilė klau
simų, ne tik dėl vaikų įvaiki
nimo, labdaros apmokestini
mo, bet ir srityse, kaip kultū
ros, švietimo, jaunimo, Piet
ryčių Lietuvos mokyklų, kon
greso komunizmui pasmerkti,
Lietuvos piliečių genocido, In
formacijos centro, NATO,
krašto apsaugos ir kiti. Dalis
šių klausimų yra svarbūs,
vystant ir vykdant JAV lietu
vių veiklą, todėl komisijos dar
bas tęsiasi ištisus metus, o ne
tik pavasario ir rudens posė
džiuose.
* Išsamią informaciją
apie Lietuvoje veikiančias
religines organizacijas ir jų re
gistravimo tvarką galima rasti
Internet'e, Teisingumo minis
terijos puslapyje. 1995 m. lap
kričio mėn. įsigaliojus Lietu
vos Respublikos Religinių ben
druomenių ir bendrijų įstaty
mui, religinių organizacijų re
gistravimas buvo pavestas
Teisingumo ministerijai. Iki
2000 m. ministerija juridinio
asmens teises patvirtinančius
pažymėjimus išdavė 912 tradi
cinių religinių bendruomenių
ir bendrįjų. Iki šių metų Lie
tuvoje taip pat buvo įregist
ruotos 165 netradicinės religi
nės organizacijos.
<EIU>

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME
Vėl artinasi Gavėnia, šventas laikotarpis, skirtas maldai, Kristaus
Kančios apmąstymui ir atgailai. Nek. Pr. Marijos seserų vienuolyne
Putname GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS i . m. KOVO 10-12 d.
Praves svečias iš Lietuvos kun. Sigitas Žalys, kuris šiuo metu
studijuoja Washinton, DC.
Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 10 d., 8:00 vai. vakare ir
baigsis pietumis sekmadienį, kovo 12 d. Jei kam nors sąlygos
neleidžia dalyvauti pilną savaitgalį* galima įsijungti vieną dieną,
šeštadienį, kovo 11d. — prasideda 9:00 vai. ryto. Pilnas savaitgalis
— $ 8 0 (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų). Viena pilna
diena (be nakvynės) — $25 Dvi dienos su nakvyne — $50.
VWIrrtečiJ^!Ap*«Mroda*Yr«vmiąpTandWikJkoYo3d.,karTu
su $25 įmokejimu, užtikrinant rezervuotą vietą, arba skambinti 860•28-7955.

"
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Ą.FĄ.
dailininkė MARIJA
LAURINAVIČIENĖ
mirė š. m. vasario 11 d., sulaukusi 85 metų amžiaus.
Velionė gimusi Lietuvoje, Biržuose. Daug metų gyveno
Brighton Parke, buvo žmona mirusio teisininko Povilo
Laurinavičiaus.
A.a. Marija Laurinavičienė pašarvota pirmadienį 3 vai.
p.p. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės antradienį, vasario 15 d. A. a. Marija bus
nulydėta 10 vai. ryto į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią ir po šv. Mišių bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Liko liūdintys giminės Lietuvoje ir draugai
Amerikoje.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440.

TRISDEŠIMTIES
METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
Kun.
VINCENTAS J.
KAMARAUSKAS
Jau suėjo trisdešimt metų, kai Aukščiausiojo pasauktas,
1970 m. vasario 17 d. iškeliavo į Viešpaties Namus
mylimas brolis.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę.
Už jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 17 d.,
ketvirtadienį, 8:00 vai. ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir
Michigan bei Floridos valstijų parapijose.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis
pasimelsti už a.a. kun. Vincento vėlę.
Nuliūdusios seserys.

Neužmirštamam

A. t A.
ANTANUI JANONIUI
užmerkus akis Amžinam Poilsiui ant savo mylimos
šeimos rankų, jo žmoną, mūsų mielą JULIJĄ, dukrą
INGRIDĄ, žentą DAVID SCHECKEL, seseris
KSAVERĄ JANČIENĘ irDANUTĘ GOGELEENĘ,
svainį GYTI KRIKŠČIŪNĄ, svainę DONATĄ
KARUŽIENĘ bei jų seimas nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

Danguolė

Marija

Grauįinytė

Vytautas

Graužinis

ir Petras

Griganavičiai

A.tA.
Dipl. agronomui ANTANUI
VERBICKUI
mirus, j o našlei ADELEI VERBICKJENEI, jo dukrai
DALIAI ANCEVIČTENEI ir jos šeimai reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
Užvenčio

Smilgevičiūtės:

-

Elena

Miknienė

Janina

Petrušienė

Kristina

Senulienė

Ona

Žolynienė

Brangiai žmonai

A. t A.
dr. DALIAI KUČĖNIENEI
mirus, užjaučiame jos vyrą JONĄ, motiną
ANTANINĄ NOREIKJENĘ, dukterį SILVIJĄ, sūnų
RIMĄ su šeimomis ir kartu liūdime.
Gaile ir Robertas

Vitai

DRAUGAS, 2000 m. vasario 15 d., antradienis

LABDARINGAS VIENOS
VALSO POKYLIS
l I

^ \ ^ ^ J S Z

Š.m. sausio 22 d. Vilniuje kius rašyti: „Vienos valsas", o pasaulio, Europos konkursuo
neįvyko Austrijos ambasado siųsti: P.O.Box 4102, Whea- se pirmaujančias vietas. Deja,
tuo pačiu metu Kaune rengia
riaus dr. Florian Haug inicia ton, IL 60189.
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čius. Paliko žmoną Sofiją Gi- mybės paskelbimą, Vasario
riaitytę, seserį Stase Miliaus 16-ąją. Kalbės Lietuvos garbės
Žiniasklaidoje pasirodę pra Vienos valsui, iškilmingam tik planai.
Lietuvoje, Kaune, užsakiau
kienę su vyru Petru, dukte konsulas Čikagoje Vaclovas
nešimai, grasinimai įžeidinėti trejiniui, lėtam valsui ir kt.
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paskaitos
—
meni
rėčią Aliciją Mikučiauskienę
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knygynėlyje tūrinės akcijos, skirtos labda- tojai, moksleivių tėvai. Rėmė- mokyklėlės dėst. B. Mockienė
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MAŽOJI
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centre. Lemonte, Bočių menė
kovo 25 d., 2 vai. p.p. iš Pasau
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LeJakubėnaite.
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Čikagos vietų - 98 Walgreen,
vasario 23 dienos.
ir šviesi salė su meno mokyk- kad Austrijos ambasada ša
32 Osco Drug, 37 Jewel, 24 laidos, metinė vakarienė ruo
Šiai dienai turime keletą
lelės dailės skyriaus dėstytojų lims, kuriose reziduoja, skiria
Kovo 12 d. Pasaulio lietu Dominick's parduotuvėse, 23 šiama balandžio 9 d. Meninę užsakytų
stalų, jau ir tekį at
pagalba pražys žiedais. Jokios specialias programas. Parama
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Ukmergės
te
nepriklausomybės atstatymo t.t. Galima užsiregistruoti ir
gausime. Yra ir kita labai kio tipo namus (didesnę dau- skelbta spaudoje. Nuoširdžiai
dešimtmetį, šv. Mišias aukos užpildžius bei rinkimų komisi rytė. Vietas į šią šventę jau
svarbi šio pasirinkimo pusė gumą sudaro sutrikusio in- Jums dėkoju už užsakytas 2
kun. Algirdas Paliokas, SJ, po jai paštu išsiuntus tam tikrą dabar galite užsisakyti „Sek
— Lemonte, PLC ir Čikagos telėkto vaikai) ir buvo nuvy- vietas ir 100 priedą!
jų rinksimės į pagrindinę sa formą. Registracijos lapelį ga lyčioje" (2711 W. 71st St., Chi
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Sausio 15 d. Lietuvos Vyčių
Jaunimo centre vyko visi pa- kęs pats Austrijos ambasadolę. Dr. Jonas Jasaitis, „Dir lima įsigyti įvairiose Čikagos cago, tel. 773-476-2655).
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JAV LB Švietimo taryba Lietuvos vardas? Vilius Pėte- grindiniai lietuvybės rengi A. Adamkienė, kuri pritarė koncertavo ir padėjo vesti
mirštamų įvykių dalyvis ir kyti jį paštu, paskambinus tel.
niai. Visada galima išeiti į
links mavakarį Brighton parko
liudininkas, bus pagrindinis 312-269-7900. Paskutinė re iš Lietuvos gavo naujų, pasku raitis, 1992 m. išleidęs knygą gražesnes, turtingesnes sales. pasirinkimui.
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li
c
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ir
Tvankstą",
lietuviams. Neprašomi gavo
pa kaitininkas. Vėliau vyks gistracijos diena - vasario 22Bet nepamirškime, kad reng ' Šioje mokykloje — internate
teratūros
knygų
vaikams.
No
rašo,
kad
pirmąkart
šis
var
me labdarą — 70 dol.,.kurią
meninė dalis ir kavutė. Ame oji, antradienis.
dami tokius labdaros rengi nėra įrengtų dušų, tad savai
rėdami
įsigyti
katalogą,
kreip
das
pasirodė
Prūsijos
kroniki
visi nutarėm panaudoti Vie
rikos Lietuvių Tautinė sąjun
Ar jau brandinate pla kitės: JAV LB Švietimo tary ninko Simon Grunau „Prūsų nius mes paremiame ir savais me suprantame, kad pirmiau nos valso pokyliui. Ačiū jums
ga maloniai kviečia visus da
nus, kaip vasarą važiuosite į ba, 13648 Kickapoo Trail, kronikoje", išėjusioje tarp vadinamus lietuviškus namus. sia ir svarbiausia yra vaikų visiems. Ta pačia proga paža
lyvauti.
Lietuvą? Pats metas pažvelg Lockport, IL 60441; tel7fax 1517 ir 1526 m. V. Pėteraitis Nenorime pabranginti bilietų, higienos (švaros) problema. du, kad visi finansiniai reika
elektroninis savo knygoje pateikia istori nes mūsų tikslas — kad kuo Vilniuje buvo numatyta su lai bus skelbiami viešai.,,., r. a
Marąuette Parko Lietuvių ti, ką yra išleidusi Vilniuje įsi 708-301-6410;
daugiau žmonių ir neseniai at rinkti per 50 tūkstančių litų
Be abejo, lėšoms sutelkti yra
namų savininkų organizacijos kūrusi spaudos įmonė "In paštas: kucai@worlnet.att.net nių žinių apie Mažąją Lietuvą, vykusių iš Lietuvos atsilan internato būklės pagerinimui.
Your
Pocket"
("The
Ultimate
spausdina
Mažosios
Lietuvos
daug
įvairių kelių. Galima
narių susirinkimas šaukiamas
Edward T. ir Anelė Po
Su R. Jakubėnaite sutarėm,
kytų ir paremtų labdarą. Jei
vasario 18 d., penktadienį, City Guides to Europe"), lei ciai, Oak Lawn, IL, siųsdami ir Tvankstos vandenvardžių pavyks renginys, ateinančiais kad gausime neįvykusio rengi- siuntinėti eilinius prašymo
laiškus — kas atsilieps, kas
6:30 vai. v. Švč. M. Marijos Gi džianti įvairių miestų vado- mokestį už „Draugo" prenu etimologinį žodyną bei rašo
metais tokį pat pokylį mėgin- nio programas ir gal -galėsime ne ir t.t., tačiau rengdama šį
mimo parapijos salėje. Nariai vus-žinynus. "In Your Pocket" meratą, pridėjo dar 100 dol. apie žodžių darybą ir analizę.
Šios knygos kaina - 50 dol., su sime rengti tuoj po Trijų kare- panaudoti kai kurią pokylio pokylį turėjau mintį ne tik
ir svečiai kviečiami gausia' spausdina informacines kny- auką. Labai dėkui!
lių. Maloniai kviečiame Jus atributiką, tuo pačiu sumaži lėšų sutelkimo, bet ir mūsų
persiuntimu - 53.95 dol.
dalyvauti, nes reikia svarbius gėles apie Vilnių (penkis kartapti šios garbingos akcįjos da nant savo išlaidas, be kurių visų susitikimo, pabendravi
Čikagos Lietuvių moterų
tus per metus), Kauną ir Klai
reikalus aptarti.
lyviu. Kaina vienam asmeniui joks renginys neapsiena. Taip mo, gal kiek primiršta, bet vi
pėdą (kartą per metus). Visuo klubas švęs Lietuvos Nepri
pat pažadėta padėti užmegzti sada malonia — šokių pokylio
— 50 dol.
LB Lemonto apylinkės so se žinynuose atrasite pačią klausomybės
paskelbimo
Vietas galima užsisakyti iš ryšį su mokyklos direktore.
cialinių reikalų skyrius š.m. naujausią informaciją apie tai, šventę trečiadienį, vasario 16
forma.
Susiskambinau su kaunie
anksto.
Skambinti Beatai (nuo
birželio 30 d. - liepos 1 ir 2 d. kas iš tikrųjų vyksta Lietuvo d. Bohemian Crystal resto
Tad tiek šiai dienai.
6 v.v) tel. 630-629-2917 arba čiais J. ir Č Norvaišomis, ti
organizuoja
kelionę auto je. Aplankykite "In Your Poc rane, 639 N. Blackawk Dr
Ligįja Tautkuvienė
Tomui tel. 773-297-2857. Če- kėdamasi, kad galėsime pasibusu į XI Lietuvių tautinių šo ket" puslapį Internete:
(prie Ogden Ave), Westmont,
kių šventę Toronte. Išvyksta
Illinois. Pagrindinė kalbėtoja
www.inyourpocket.com
vai.) buvo pasiūlyta ja laikinai
me liepos 1 d. anksti rytą. Į
Įmonės adresas: Vokiečių yra Lietuvių katedros Illinois
20OO-JI LIETUVIŲ TELEVIZIJOS LAIDA nemokamai pasinaudoti, ta
PLC grįžtame liepos 3 d. apie 10-15, 2001 Vilnius, Lithua- universitete doktorantė Jurgi
6 vai. v. Galima užsisakyti: a) nia, tel. 3702-22-29-82; fax ta Baltrušaitytė, kuriai nese
Čikaga yra vienintelis mies- Per pirmuosius metus buvo čiau tik su sąlyga, kad bus pa
tiktai autobuso bilietus: b) au 3702-22-39-78.
tas už Lietuvos ribų, kur ruo- susikaupę apie 10,000 dol. kartojama ta pati programa.
niai suteikta Čikagos Lietuvių
tobuso ir nakvynės bilietus; c)
šiama ir per vietinę stotį per skolos stočiai už laiko nuomą", Tačiau dar. reikia pasakyti,
Jaunimo centre Vasario moterų klubo stipendija. Jos
autobuso, nakvynės, šventės 16-oji bus švenčiama vasario tema — „Šiandieninė Lietu
duodama lietuviška televizijos — taip pradėjo dėstyti savo kad iki šiolei stotis nėra suti
ir pokylio bilietus. Užsisakant 16 d., trečiadienį, 7 vai. vaka va". Klubo pirm. Birutė Zala
kusi išnuomoti lietuviams va
Naujoji „Dainavos" okteto programa. Vasario 17 d. čika- bėdas A. Reneckis.
Taigi pinigai, ir dar kartą pi karo laiką.
visus bilietus, bilietų kaina — ro. Jaunimo centro kavinėje torienė ruošia lietuviškos tau kompaktinė plokštelė kainuo giečiai matys jau 200-ąją šios
nigai, buvo ir iš dalies tebėra
3^0 do!. Informacija apie ke
A. Reneckis sako, kad butų
paskaitą skaitys Jūratė Bud todailės parodėlę. Pobūvio ją 15 dol., kasetė - 10 dol. programos laidą, o netrukus
pats pagrindinis rūpestis šiam gera turėti dvi skirtingas lie
lionę teikiama šiais tel. 630pradžia
11:30
vai.
r.,
o
prieš
—
balandžio
mėnesį
jai
sueis
(persiuntimo
mokestis
3.95
rienė, meninę programą atliks
televizijos entuziastui. Reikia tuviškas laidas kiekvieną sa
243-0791 arba 708-346-0756.
ketveri gyvavimo metai.
vaikų ansamblis „Lakštutė", piečiai — 12:30 vai. p.p. Vie dol.).
tas
rezervuoti
galima,
skambi
Kaip matome, tai jau gana mokėti stočiai už valandos lai vaitę, tačiau tuomet išlaidos
Primename, kad kiekvieną vadovaujams mokytojos Da nant B. Zalatorienei 708-524ilgas laikotarpis per kurį Či ko nuomą, o pradžioje reikėjo gerokai pakiltų. Vien tik „Pa
ketvirtadieni kraujo spaudimą lios Gedvilienės, ir Akademi 2244 arba Frances Simanonis
pakloti apie 40,000 dolerių už
• „Saulutė, Lietuvos naš kagos ir apylinkių lietuviai įsigytą aparatūrą — ne vien noramos" medžiagos per sa
„Seklyčioje" dabar matuoja dr. nio Skautų sąjūdžio Čikagos 708-422-5937.
savo
televizorių
ekranuose
ga
vaitę gaunama 3 valandoms.
laičiams, seneliams bei pa
skyriaus nariai.
Petras Rasutis.
tik filmavimo, bet ir montavi
ramos reikalingiems remti lėjo stebėti siužetus iš vietos mo bei kitus aparatus. Žino Todėl reikia daryti didelę at
būrelis Daytona Beach, FL lietuvių visuomeninės ar kul ma, tas gauta išsimokėjimui ranką, nes Čikagos lietuvių
skyrius dėkoja St. Barui už tūrinės veiklos, o taip pat ir per 3 metus, bet likusi skola programoje žinioms iš Lietu
$100 auką. A.a. L. Noreikos vaizdus iš Lietuvos — dau visą laiką jaudinusi. O išsi vos skiriamas tik pusvalandis.
atminimui suaukojusiems $150 giausia paruoštus JPanora- mokėjus vėl atsirado naujos Būtų galima dar rodyti pro
gramėles vaikams bei kitus
dėkojame, reiškiame šeimai mos" darbuotojų
Sukakties proga pakalbino- bėdos — prasidėjo aparatūros siužetus.
užuojautą „Saulutės" vardu.
A.a. Vyt. Mačiuikos atminimui me šios televizįjos programos gedimai. Na, ir vėl — ta pati
Dar vis galvojama apie išei
B. Kožicienė paaukojo $30 ir B. įsteigėją ir vadovą Arvydą Re- liūdna gaida iš pradžių,
vijos lietuvių kultūrines veik
Čia daug pagelbėjo skelbta- los pažymėjimą per Lietuvos
Kožicienės gimtadienio auką. neckį, kuris jau beveik 4 meD. B. FL. „Saulute*" vardu tus rūpinasi, kad lietuvių tele- sis vajus, kurio metu nemažas televiziją. Ta linkme jau kuris
virijos laidos pasiektų žiūro- būrys mūsų tautiečių atvėrė laikas veikiama, bet nėra
ačiūl
ne vien tik širdis, bet ir pini- lengva konkrečiai šią mintį
• Algimantas ir Teresė yyg
Kas
yra
A.
Reneckis
»Drauginęs. Ir po jos vis ateina di- įgyvendinti. Žinoma, ir čia di
Gečiai, Huntingdon Valley,
go"
skaitytojai
jau
gerai
žino,
desnės ar mažesnės aukos iš džiausia kliūtis yra pinigai.
PA, Barbara Morkūnas, Oak
nes
apie
jį
šio
dienraščio
pusžiūrovų. Be tokios paramos
Tai maždaug tokios suglaus
Lawn, IL, Lietuvos Vyčiai, NY,
lapiuose
ne
kartą
rašyta.
O
jo
tikrai
nebūtų
galima
išsilaitos
mintys, išgirstos iš lietu
Alex E. Valibus, Minereville,
PA, visi globoja Lietuvoje naš veidą Čikagoje ir apylinkėse kyti — teigė A. Reneckis. Dau- vių televizijos, kuri oficialiai
giausia aukoja tik senesnės vadinasi
ALTV (adresas
laičius, visi atsiuntė po $160. gyvenantieji mūsų tautiečiai kartos
mūsų tautiečiai. Tačiau
televizorių
ekranuose
mato
14911 127th Street, Lemont,
Dėkojame visiems geriesiems
per 23-ąjį kanalą ketvirtadie naujai į šį kraštą atvykusieji IL 60439, tel. 708-485-8087)
globėjams! „Lietuvos Našlai
nių vakarais ir šeštadienių ry labiau palaiko programoje ma vadovo A. Reneckio. Sukakties
čių globos" komitetas, $711
tomus skelbimų davėjus.
tais.
proga, jis nori padėkoti vi
Weat 71 Str., Chicago, IL
Šiuo metu laidos yra perduo siems mūsų tautiečiams, ku
„Sunkiausi buvo pirmieji gy
80829
vavimo metai. Ir, jeigu ne fi damos du kartus per savaitę. rie lietuvių televizįjos laidas
nansinė parama iš Lietuvos Su 23-ojo kanalo vadovybe su žiūri ir remia, akcentuoda
(padėjo G. Vagnoriaus vyriau tartis yra pasirašyta tik dėl mas, kad tik tų žmonių dėka
IR \ - . S I ' ^"
sybė, kuri paskyrė 24,000 do šeštadienio ryto (7 vai.). Kuo programa gali išsilaikyti.
M„ronio Htuanistinėa mokyklos 5-ojo skyriaus mokin* (.s kairts). Kristina Bacevičiūte. Dama Annanr.o. Sigilerių), nebotų galimybės at met atsirado laisva valanda
Ed. Bulaitis
u l ' l Z Z Z . JpinKvmas) ir Ointar* Radv.la.te pasiruošusi rodyt, savo javam.ų reklama . . K n ^ n R , p.n*naujinti sutarties su stotimi. ketvirtadienio vakare (irgi 7
i n\ K <*
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