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Euroatlantinių Lietuvos siekių 
pristatymui reikia daugiau 

dėmesio 
Vilnius, vasario 28 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ragina daugiau dė
mesio skirti Lietuvos įvaizdžio 
formavimui bei paskirti parei
gūną, atsakingą už NATO rei
kalus. 

Pirmadienį vykusiame su
sitikime su Seimo Užsienio 
reikalų komiteto (URK) na
riais prezidentas atkreipė dė
mesį į svarbiausius, jo nuomo
ne, užsienio politikos reikalus. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė 
žurnalistams, kad valstybės 
vadovas priminė sausį išsa
kytą siūlymą paskirti parei
gūną, vadovausiantį Lietuvos 
stojimui į NATO. 

URK pirmininko Audro
niaus Ažubalio „misteriu NA
TO" pavadintą diplomatą grei
čiausiai skirtų vyriausybė. 
Ateityje jis galėtų tapti pag
rindiniu Lietuvos derybų su 
sąjunga atstovu. 

V. Adamkus ir parlamenta
rai sutarė, jog būtina daugiau 
dėmesio skirti informacijos 
apie Lietuvą pateikimui, pa
skiriant už iią veiklą atsa
kingą instituciją. 

A. Ažubalis teigė, kad dar 
nėra nuspręsta, kam pavesti 
rūpintis Lietuvos įvaizdžio ge
rinimu pasaulyje. Jo nuomo
ne, iią utstituciją galėtų pa
skirti prezidento vadovaujama 
Užsienio politikos koordinavi
mo taryba. „Dar nuo preziden
to Algirdo Brazausko laikų 
įvaizdžio klausimas tęsiasi, tę

siasi, tęsiasi", sakė A. Ažuba
lis. Jis priminė, kad dar A. 
Brazausko kadencijos metu 
buvo sukurta Įvaizdžio koordi
nacinė taryba, tačiau jos dar
bas nebuvo naudingas, nes ta
ryba neturėjo tikrų galių. 

V. Adamkus atkreipė Seimo 
komiteto narių dėmesį į pras
tą visuomenės informavimą 
apie stojimo į ES ir NATO rei
kalus. Pasak V. Gaižauskai
tės, pateikiama informacija 
yra sunkiai suprantama ir 
todėl būtina daugiau dėmesio 
skirti kasdieniam visuomenės 
informavimui. Jos teigimu, 
prezidentas siūlė apie būsimos 
narystės ES naudą daugiau 
kalbėti ir per Seimo bei savi
valdybių rinkimų kampanijas. 

A. Ažubalis pripažino, kad 
didelė dalis atsakomybės dėl 
neigiamo visuomenės požiūrio 
į Lietuvos eurointegraciją ten
ka ir politikams, kalbantiems 
Briuselio biurokratų kalba. 

Prezidentas taip pat išreiš
kė susirūpinimą dėl sudėtingo 
Lietuvos atstovybių užsienio 
valstybėse finansavimo bei 
Lietuvos įsiskolinimų už na
rystę tarptautinėse organiza
cijose. Pvz., dabar Lietava 
Jungtinėms Tautoms skolinga 
daugiau nei 2 mln. litų. 

„Jei užsienio politika ir in
tegracija į ES ir NATd "yra 
vienas prioritetų, negali būti 
taip, jog ambasadų darbas bū
tų paralyžiuotas dėl finansų 
stokos", sakė V.' Gaižauskai
tė. 

Lietuvoje prasidėjo šio Seimo 
80-mečiui skirti renginiai 

Naoir- Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Arvydas Vidžiūnas ati
dengia Aleksandro Stulginskio atminimo lentą, odimino Žilinako(Eluinuotr. 

Kaltinėnai, vasario 26 d. 
(Elta) — Šilalės rajono Kal
tinėnų miestelio gyventojai ir 
svečiai šį šeštadienį paminėjo 
Steigiamojo Seimo pirminin
ko, prezidento Aleksandro 
Stulginskio gimimo 115-ąsias 
metines. 

A. Stulginskis gimė 1985 m. 
vasario 26 d. Kaltinėnų vals
čiuje, Kutalių kaime. Kal
tinėnų liaudies mokykloje jis 
pradėjo mokslo kelius. įam
žinant šio iškilaus valstybės 
veikėjo atminimą, prieš kurį 
laiką Kaltinėnų vidurinei mo
kyklai suteiktas Aleksandro 
Stulginskio vardas. 

ŠJ šeštadienį prie Kaltinėnų 
seniūnijos pastato atidengta ir 
pašventinta Aleksandro Stul
ginskio atminimo lenta. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Arvydas Vidžiū
nas, Tauragės apskrities vir
šininkas Stasys Autbikas, Sei
mo kancleris Jurgis Razma. 

Pašventinus atminimo len
tą, Kaltinėnų Sv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje klebonas Pe
tras Linkevičius aukojo šv. 

Vengdamas „diskriminacijos", 
Izraelis neapklausė 

N. Dušanskio 
Vilnius, vasario 28 d. Europos tarpusavio 

Nootr^ Vyriausybės naujovėmis nepatenkinti privatūs keleiviu vežėjai pne Seimo rūmų Vilniuje surengė protesto 
renginį. Kcttubo Vanago (Elta) nuotr 

Audriaus Bačiulio, vežėjai tu-

Mišias ui A. Stulginskį, para
pijos salėje įvyko jo gimimo 
sukakties minėjimas ir kon
certas. 

A. Stulginskio pagerbimo iš
kilmės Kaltinėnuose sureng
tos pagal Steigiamojo Seimo 
pirmojo posėdžio ir Gegužės 
15-osios deklaracijos 80-ųjU 
sukakties metinių minėjimo 
komisijos sudarytą programą. 

Steigiamasis Seimas 1920 
m. buvo išrinktas tiesioginiuo
se rinkimuose visų Lietuvos 
gyventojų. Pirmajame jo po
sėdyje 1920 m. gegužės 15 d. 
buvo priimta Nepriklauso
mybes deklaracija. A Stul
ginskio vadovaujamas Steigia
masis Seimas (1920-1922) pa
rengė ir patvirtino pirmąją 
nuolatinę Konstituciją — pa
grindinį valstybės įstatymą. 15 
viso buvo priimta daugiau 
kaip 150 įstatymų. Steigiama
sis Seimas padėjo pamatus 
žemės reformai, pasiekė Lie
tuvos valstybės pripažinimo 
tarptautiniu mastu. 

Steigiamojo Seimo pirmojo 
posėdžio ir Gegužės 15-osios 
deklaracijos 80-ųjų sukakties 

Privatūs keleivių vežėjai 
protestavo prie Seimo 

Vilnius, vasario 28 d. 
(BNS) — Protestuodami prieš 
vyriausybės numatytą kasos 
aparatų įvedimą, privačių au
tobusų, mikroautobusų ir tak
si įmonių vežėjai pirmadienį 
Nepriklausomybės aikštėje ša
lia Seimo surengė mitingą. 

Iš įvairių Lietuvos miestų į 
sostine atvyko apie 1,000 vai
ruotoju. Kelis šimtus savo au
tomobilių jie daugiausia buvo 
išrikiavę palei Neries krantinę 
nuo Žvėryno tilto iki Žaliojo. 

Smulkiųjų verslininkų ir 
prekybininkų asociacijos pir
mininkas Eduardas Sablins-
kas žurnalistams sakė, jog pri
vatūs vežėjai nėra kraštutinių 
priemonių šalininkai, tačiau 
jei vyriausybė, pradėjusi ant
rąjį savo darbo šimtadienį, ne
atkreips dėmesio į šiuos veiks
mus, „vežėjai bus priversti 
pradėti ilgalaikius streikus". 

Pirmadienį nedirbo visi 
Klaipėdos privačių mikroauto
busų vairuotojai. 

Iš įvairių miestų į mitingą 
Vilniuje suvažiavę privatūs 

riame reikalauja panaikinti 
vyriausybės nutarimą „Dėl 
kasos aparatų naudojimo ir 
diegimo". Taip pat reikalauja
ma skubiai sūdanti darbo 
grupę prie vyriausybės, kuri 
turėtų suderinti vyriausybės 
ir vežėjų siekius. 

Be kita ko, įvesdama kasos 
aparatus, vyriausybė siekia 
apsisaugoti nuo" nesąžiningų 
vežėjų, slepiančių pajamas. 

Kasos aparatams vežėjai 
galėjo taupyti trejus metus 

Kasos aparatų įrengimo ke
leivinio transporto įmonėse 
data yra galutinė ir jokiais, 
ypač ultimatyviais, reikalavi
mais jos pakeisti nepavyks, 
pareiškė premjero atstovas 
spaudai. 

Vyriausybės nuomone, nėra 
tikslinga toliau tęsti lengvatą 
keleivinio transporto įmo
nėms, dar metams atidedant 
kasos aparatų įrengimą, kaip 
to reikalauja smulkieji vežė
jai. 

Pasak premjero atstovo vežėjai priėmė nutarimą, ku-

Konservatorė įžvelgia pavojus 
Lietuvos kelyje į NATO 

Vilnius, vasario 28 d. 
(BNS) — Viena konservatorių 
vadovių, Seimo pirmininko 
pavaduotoja Rasa Juknevi
čienė teigia nerimaujanti, kad 
per Seimo rinkimų kampaniją 
gali būti bandoma .pakeisti 
integracijos į transatlantines 
struktūras kryptį". 

Tai ji pareiškė spaudos kon
ferencijoje pirmadienį. R. Juk
nevičienė vadovauja Seimo 
NATO reikalų komisijai! 

Kalbėdama apie Lietuvos 
siekį tapti šiaurės Atlanto Su
tarties Organizacijos nare, R. 
Juknevičienė pabrėžė, kad šie
met JAV ir Rusijoje įvyks pre
zidento rinkimai. 

Pasak R Juknevičienės, ji 
teigiamai vertina tai, kad dėl 
JAV Respublikonų partijos 
vietos rinkimuose besivaržan
tys Arizonos valstijos senato
rius John McCain ir Texas gu
bernatorius George W. Bush 
pasiryžę remti NATO plėtros 

rėjo 3 metus, kad sukauptų pi
nigų kasos aparatams. A. 
Bačiulis primena, jog sprendi
mas įrengti kasos aparatus vi
sose įmonėse, kur už paslau
gas atsiskaitoma grynaisiais 
pinigais, buvo priimtas dar 
1994 metų balandžio 29 dieną. 

„Šiuo sprendimu siekiama 
ne tik užtikrinti tinkamą gry
nųjų pinigų kontrolės mecha
nizmą, bet ir sudaryti lygias 
ūkinės veiklos sąlygas visiems 
mokesčių mokėtojams", rašo
ma pranešime. 

1996 m. vyriausybė, atsi
žvelgusi į vežėjų darbo specifi
ką, padarė jiems lengvatą, ati
dėjusi kasos aparatų įrengimą 
keleivinio transporto įmonėse 
iki 2000 sausio 1 dienos. Ši 
lengvata, kaip ir galutinė ka
sos aparatų įrengimo data, bu
vo dar kartą patvirtinta 1998 
m. birželio 4 d. 

„Negana to, vyriausybė, at
sižvelgdama į tai, jog žmones 
visuomet linkę atidėlioti ne
malonius sprendimus iki pas
kutinės dienos, pernai gruo
džio 28 dieną suteikė teisę 
savivaldybėms atidėti kasos 
aparatų įrengimą miestų ke
leivinio transporto įmonėse 
dar trims mėnesiams", rašoma 
pranešime. 

metinių minėjimo komisijos, 
vadovaųjrmos Vytauto Lands
bergio, sprendimu, šią sukaktį 
taip pat numatyta paminėti 
Kaune. Seimo rūmuose bus 
atidaryta Europos parlamentų 
paroda, Vilniuje — surengtas 
iškilmingas minėjimas. 

politiką. 
R. Juknevičiene atkreipė dė

mesį į Rusijos ambasadoriaus 
Jurij Zubakov interviu Lietu
vos žiniasklaida., kur diplo
matas spėja, jog gali pasikeisti 
pačios Lietuvos požiūris į na
rystę NATO. 

Pasak konservatorės, ji taip 
pat stebisi kadenciją baigusio 
prezidento Algirdo Brazausko 
interviu, kuriame buvęs val
stybės vadovas k/iečia iš nau
jo apsvarstyti ciar 1996 m. 
bendruoju partijų sutarimu 
patvirtintą valstybės saugumo 
planą. 

Anot R. Juknevičienės, ir 
Rusijos ambasadorius, ir pre
zidentas A. Brazauskas, kal
bėdami' apie NATO, remiasi 
vienodais argumentais. 

R. Juknevičienė taip pat 
pasmerkė Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) parašų rin
kimą, siekiant skelbti 
biudžeto įstatymo pakeitimus, 
kuriais 148 min. litų būtų 
mažinamos krašto apsaugos 
išlaidos. Socialliberalai teigia, 
kad minėtąją sumą galima 
būtų skirti švietimui ir mok
slui. Anot R. Juknevičienės. 
tokie veiksmai ..supriešina vi
suomenę". 

* Dirbdamas KGB, M. 
Misiukonis kasmet gauda
vo po apdovanojimą, tvirtina 
„Lietuvos, aidas" (02.26). Pa
sak jo, paskatinimų, padėkų ir 
garbės raštų teikimo sąrašuo
se KGB darbuotojo Marijono 
Misiukonio pavardė įrašyta 15 
kartų, o iš viso per maždaug 
20 darbo KGB metų M. Misiu
konis yra gavęs 23 paskatas. 
Kaip ir dabar, taip ir sovieti
niais laikais apdovanojimai vi
daus reikalų, saugumo ir slap
tųjų tarnybų sistemos parei
gūnams buvo skiriami ne tik 
už konkrečius darbus, bet ir 
minint tarnybos jubiliejus ar
ba liaudies šventes. Apdova
nojimai veltui dalijami nebu
vo, tačiau juos gaudavo visi 
nepadarę prasižengimų. 'Eitai 

* Finansų ministras Vy
tautas Dudėnas bei Pasaulio 
banko (PB) direktorius Balti
jos valstybėms ir Lenkijai Ba-
sil Kovalsky Vilniuje pasirašė 

•sutartį dėl Pasaulio bankui 
priklausančio Tarptautinio re
konstrukcijos ir plėtros banko 
21.24 mln. dol. paskolos Svei
katos projektui. Šiemet prade
damą įgyvendinti projektą nu
matoma baigti iki 2004 m. 
rugsėjo. Be Pasaulio banko 
paskolos, jam pati Lietuva 

vasario 
(BNS) — Izraelis pareiškė, 
kad nepatenkino Lietuvos tei
sinės pagalbos prašymo ap
klausti buvusį aukštą sovietų 
saugumo karininką Nach-
maną Dušanskį, nes tai būtų 
buvusi „diskriminacija" jo at
žvilgiu. 

Lietuvoje yra iškelta bau
džiamoji byla, kurioje N. Du-
šanskis, dabar gyvenantis Iz
raelyje, įtariamas Littuvos gy
ventojų genocidu. 

Tirdama bylą, Lietuvos ge
neralinė prokuratūra pernai 
prašė Izraelio teisinės pagal
bos, tačiau vasario pradžioje 
gavo neigiamą atsakymą. 

Pirmadienį, atsiliepdama į 
tokio atsisakymo svarstymus 
Lietuvos žiniasklaidoje, Ry
goje įsikūrusi Izraelio ambasa
da Baltijos valstybėms pa
skelbė minėto sprendimo mo
tyvus. Pasak ambasados pra
nešimo, Lietuvos teisinės pa
galbos prašymas buvo nedel
siant ir kruopščiai išnagri
nėtas „aukščiausiu Teisingu
mo ministerijos lygiu" ir pasi
telkus nepriklausomus spe
cialistus. 

Svarstymų metu prieita iš
vados, kad Lietuvos kaltini
mai N. Dušanskiui kelia „la
bai rimtą susirūpinimą". 

Pasak pranešimo, Izraelis 
dabar turi sąrašą daugiau nei 
20-ties lietuvių, kurie „ėjo 
aukštas pareigas KGB ir 
NKVD, dabar gyvena Lietu
voje ir kurie dalyvavo įvai
riose KGB akcijose, apra
šytose Lietuvos prašyme, dar 
aktyviau ir turėdami dar di
desnius įgaliojimus nei N. 
Dušanskis". „Tačiau, Izraelio 
žiniomis, jokių procesinių 
veiksmų prieš šiuos lietuvius 
nepradėta, nors jie yra Lietu
vos jurisdikcijoje", sakoma 
ambasados pranešime. 

Anot jo, procesinių veiksmų 
N. Dušanskio atžvilgiu atliki
mas, neapklausiant jam va
dovavusių %ir dabar Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių, reikštų jo 
išskyrimą „diskriminaciniu 
būdu". 

„Lietuvos pareigūnų pastan
gos gauti teisinę pagalbą, sie
kiant jo ekstradicijos ir teismo 
Lietuvoje, Izraelio vertinimu, 
yra diskriminacinės jo at
žvilgiu", sakoma pranešime. 
Izraelio nuomone, tokia dis
kriminacija prieštarautų Vi
suotinei žmogaus teisių de
klaracijai, kuri skelbia įsta
tymų taikymo lygybę. 

Šiuo principu remiamasi ir 

teisinės 
pagalbos baudžiamosiose by
lose konvencijoje, kuri leidžia 
atmesti teisinės pagalbos 
prašymą, jei jis sukelia diskri
minacijos pavojų. | * 

„Taigi, Izraelio teisingumo 
ministerija informuoja Lie
tuvą, kad, išnagrinėjus Lietu
vos teisinės pagalbos prašymą 
N. Dušanskio atžvilgiu, Izrae
lis, deja, negali jo įvykdyti", 
rašoma Izraelio ambasados 
pranešime. 

Kaip skelbta, Utenos rajono 
apylinkės prokuratūra šį mė
nesį atnaujino baudžiamąją 
bylą dėl paskutinio Lietuvos 
partizano Antano Kraujelio 
nužudymo, nors ir negavo iš 
Izraelio prašytos teisinės pa
galbos dėl pagrindinio įta
riamojo šioje byloje N. Du
šanskio. Byla atnaujinta, Sei
mui šį mėnesį priėmus įsta
tymo pataisas, leidžiančias tir
ti ir nagrinėti karo nusikal
timų bylas už akių. 

A. Kraujelio, kovojusio priąš 
sovietų okupaciją, žūties by
loje jau surinkti keturi doku
mentų tomai, ir prokurorai ti
kisi pavasarį perduoti bylą na
grinėti Panevėžio apygardos 
teismui. 

N. Dušanskis byloje įtaria
mas vadovavęs jungtinėms 
KGB darbuotojų ir sovietų 
milicijos pajėgoms per A. 
Kraujelio sunaikinimo opera
ciją 1965 m. kovo 17 d. Utenos 
rajone. 

Sovietų MGB/KGB per karą 
ir pokariu tarnavęs N. Du
šanskis yra dalyvavęs bau
džiamosiose operacijose prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovotojus. 

Pernai Generalinė proku
ratūra iš Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro (LGGRTC) gavo ar
chyvinių dokumentų, kurie 
patvirtina, kad, vadovaujant 
N. Dušanskiui, pokariu buvo 
ištremtos 4 šeimos. Dokumen
tuose esantys N. Dušanskio 
parašai galėjo būti nenugin
čijami įrodymai dėl taikomų 
nusikaltimų. Jeigu Izraelio 
teisėsaugininkai būtų paėmę 
N. Dušanskio parašo pavyzdį, 
juos būtų galima palyginti su 
parašais dokumentuose, gau
tais iš LGGRTC. 

skirs 9.2 mln. dol., 3.8 mln. 
dol. gaus kaip dovaną iš PHA
RE fondų bei Švedijos vyriau
sybės. Projekto tikslas — tech
ninė ir organizacinė parama 
vyriausybės vykdomai pirmi
nės sveikatos priežiūros refor
mai, esamų sveikatos apsau
gos įstaigų pertvarkymas, at
naujinimas bei aprūpinimas 
modernia medicinos įranga. 

Prezidentui Valdui 
Adamkui sekmadienį pa
skambino Jo Eminencija kar
dinolas Vincentas Sladke
vičius. Kardinolas pasveikino 
V. Adamkų su dvejų metų su
kaktimi valstybės vadovo pos
te, padėkojo jam už krikščio
niškąjį tautos vienijimo pavyz
dį, taurumą tvarkant valsty
bės reikalus ir palinkėjo svei
katos bei palaimos Lietuvai 
vadovaujant prezidentui V. 
Adamkui. 'Eitai 

* Vidaus reikalu mini
stras Česlovas Blažys atsiri
bojo nuo Centro sąjungos savi
valdybių rinkimų plakatų, ku
riuose pavaizduota policijos 
uniforma vilkinti pareigūnė, 
netiesiogiai agituojanti už mi
nėtą partiją. „Aš balsuoju už 
Centro sąjungą", skelbia už
rašas greta policininkės at
vaizdo plakate. Ministras 
vasario 26 d. kreipėsi į Centro 
sąjungą ir Vyriausiąją rin
kimų komisiją, pareikšdamas, 
kad minėtieji plakatai nėra 
nei Vidaus reikalų ministeri
jos, nei Policijos departamento 
prie VRM. Rašte atkreipiamas 
dėmesys, kad Lietuvos policija 
yra visiškai depolitizuota. „To
kių plakatų viešas naudoji
mas, bandant paveikti rinkėjų 
valią, neatitinka policijai pri
skirtų uždavinių, funkcįjų, tei
sių, formuoja tariamai politi
zuotos policijos įvaizdį ir yra 
neetiškas visų policijos pa
reigūnų atžvilgiu", mano Č. 
Blažys. 

- KALENDORIU8 
Kovo 1 d.: Albinas, Antanina 

(Antanė), Rusnė, Talgaudas. 
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 29 d., antradienis 

AMERIKOS DAKTARAI IR 
LIETUVOS VAIKAI 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas, įsteigtas 1991 metų 
sausio mėn. ne tik atveža j 
Ameriką ir čia Shriner's ligo
ninėse gydo vaikus, atveža 
Lietuvos daktarus į Ameriką 
pasitobulinti, bet taip pat or
ganizuoja Amerikos daktarų 
— medicininio personalo keli
ones į Lietuvą. Pirmoji tokia 

nemokamai. O Liana Chotikul 
R.N. iš Baltimorės vežė gautą 
dėžę labai brangių ^nplants". 
Taip, kad jie, važiuodami į 
Lietuvą, be mokslo ir žinių 
nuvežė daugiau kaip pusės 
milijono dolerių vertės do
vanų ligoninės operacinei. 

Grupė išvyko vasario 4 d., 
penktadienį SAS lėktuvų lini-

kelionė įvyko 1992 m. žiemą, ja. Dėžes į oro uostą, padėjo 
kada vienas dr. John Lubicky, atvežti Transpak — Romas 
vyriausias Shriner's Čikagoje Pūkštys, kuris davė sunkveži-
chirurgas, vyko į Lietuvą pa- mį ir jauną stiprų vyrą. Bilie-
žiūrėti, kaip medicina — vai- tus ir reikalus su muitine pa
ku ortopedija dirba Lietuvoje, dėjo sutvarkyti American Tra-
tuomet tik atgavusioje nepri- vel Service agentūra, o mui-
klausomybę. Paskui 1993 m. 
buvo dvi (viena pavasarį, kita 
rudenį) Amerikos daktarų — 
medicininio personalo kelio
nės. Tų metų antrosios kelio
nės metu spalio mėn. oficialiai 
buvo atidaryta Ortopedinė 
„Lietuvos Vaikų vilties" opera
cinė Santariškių universite
tinėje vaikų ligoninėje. Dabar 
jau virtusi tradicija, kiekvie
nais metais vasario mėn. dak-

tinės reikalus Lietuvoje tvar
kė „Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas Lietuvoje. American 
Travel Service agentūros pas
tangų dėka, už 16 dėžių per
vežimą oro linijai nieko ne
reikėjo mokėti, reikėjo mokėti 
tik už 15 dėžių. Bet, žinant 
vežamų dalykų vertę, tas mo
kestis buvo mažas dalykas. 

Iš Čikagos vasario 4 d., 
penktadienį, išskrido 8 grupės 

tarų — medicinos personalo asmenys, nes dr. A. Čepulis iš 
grupė vyksta Lietuvon. Cleveland išskrido kelias die-

Kelionėn daktarus ir kitą nas anksčiau, viena gailestin-
medicininį personalą sukvie- ga seselė išskrido iš Bostono, o 
čia dr. John Lubicky. Kelionės rankų terapistė — iš San 
išlaidas pirmus kelis metus 
užmokėjo anoniminis aukoto
jas, o dabar kelis metus užmo
ka LW komitetas. Grupės 
pragyvenimą Lietuvoje apmo-

Francisco, ir jos abi susitiko 
su grupe Stokholme. 

Lietuvon nuskrido šeštadie
nį per pietus. Juos su gėlėmis 
pasitiko Lietuvos daktarai, 

ka Santariškių ligoninė. Dak- Amerikoje operuoti vaikai, jų 
tarai ir kitas medicinis perso- tėvai, LW komiteto Lietuvoje 
nalas aukoja savo laiką, suge- nariai. 
bėjimus ir mokslą Lietuvos Jau keli metai iš eilės ši 
vaikams. Jiems už tai niekas grupė apsistoja Naručio vieš-
nemoka — tai jų atostogų lai- būtyje. Viešbutis yra viduryje 
kas. Vilniaus senamiesčio, arti 

Šiais metais vasario mėn. įvairių krautuvių, kur daugy-
vėl buvo suorganizuota tokia bė suvenyrų, arti katedra, uni-
kelionė. Lietuvon vyko dr. versitetas ir prezidentūra. 
John Lubicky, dr. Terry Light Taip, kad grįžę vakare, po dar-
(tai pasaulinio garso rankų bo ligoninėje, jie gali pavaikš-
specialistas), dr. Michael For- čioti po miestą, krautuves ir 
seth, dr. Algimantas Čepulis restoranus, 
(iš Clevelando), gailestingosios Kai jie susitvarkė viešbuty-
seserys: Norene Jamiesion, 
Kathy Folena, Monica Sweat, 
Barbara Smirl, Liana Choti
kul (iš Baltimore), Karen He-

je, visą grupę nuvežė į Santa
riškių universitetinę ligoninę. 
Ligoninės valgykloje, grojant 
styginiam kvartetui, buvo su-

nehan — rankų terapistė iš rengti iškilmingi pietūs. Po 
San Francisco ir „Lietuvos pietų prasidėjo darbas. Šešta-
Vaikų vilties" komiteto atsto- dienį ir sekmadienį buvo tikri-
vė Marija Kraučiūnienė. Vi- narni sergantys vaikai ir vai
siems kelionę apmokėjo LW kai, kurie buvo gydyti Ameri-
komitetas, išskyrus dr. A. Če- koje. Iš viso buvo patikrinta 
pulį, kuris pats sumokėjo už apie 200 vaikų, turėjo jų būti 
savo bilietą, ir rankų terapis- daugiau, bet, Lietuvoje siau
tę, kuriai kelionę ir pragyve- čiant gripui, ne vtei galėjo būti 
nimą Lietuvoje sumokėjo 
Amerikos ortopedijos — rankų 
terapijos organizacija. Jie visi 
nevyko tuščiomis rankomis. 
Vežėsi su savimi 31 didelę 
dėžę — tai dovanos Lietuvos 
operacinei. Norene Jamieso, 

priimti. Pirmadienį prasidėjo 
operacijos. Operacijos, kurias 
kelionių metu Amerikos dak
tarai daro, yra sunkies, sudė
tingos, pamokomos. Iš viso šį 
kartą padaryta 20 operacijų. 
Kiekvieną operaciją stebi 7-8 

O'Hare oro uoste vasario 4 d . išleidžiant „Lietuve- Vaikų vilties" daktarų ir medicinos darbuotojų (Tupf į Lie
tuvą. Iš kairės: Marija Kraučiūnienė, dr. Michael r'orseth, dr. John Lubicky, Norene Jamieaon, RN, dr. Terry 
Litht, Barbara Smirl. RN. Monica Sweat. RN, ir K... h v Folina, RN. 

Shriner's ligoninės Čikagoje daktarai, atvažiavę iš kitų 
operacinės vyriausia seselė Lietuvos miestų, 
gauna iš įvairių Amerikos fir- Ši kelionė skyrėsi nuo anks-
m4 reikalingų operacinei tesnių. Dr. John Lubicky, dr. 
instrumentų ir kitų dalykų Terry Light ir rankų terapistė 

skaitė daktarams ir medici
niniam personalui paskaitas. 
Paskaitų metu didelė auditori
ja buvo pilna, visos kėdės 
užimtos, žmonės sėdėjo ant 
laiptų, nebuvo net ir stovimos 
vietos. Kai daktarai skaitė 
paskaitas, kitus grupės daly
vius, „Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto, kuriam Lietuvoje 
pirmininkauja Elena Gervic-
kienė, nariai vežė parodyti 
įvairių Vilniaus miesto įdomy
bių. O kada nebuvo angliškai 
kalbančio gido, labai puikiai 
visiems vertėjavo Marija 
Kraučiūnienė. Baigiantis vieš
nagei, penktadienį po pietų į 
Santariškių ligoninę atvyko 
Sveikatos ministras su savo 
padėjėja. Jis visiems padėkojo, 
įteikė padėkos lapus, kerami
kos dovanėles. Taip pat dėkojo 
Lietuvos daktarai, ligoninės 
administracija. 

Po to buvo surengtas priėmi
mas prezidentūroje. Dalyvavo 
amerikiečių grupė, Santariš
kių ligoninės daktarai, kai ku
ris kitas medicininis persona
las ir „Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto Lietuvoje nariai. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
dėkojo amerikiečiams už jų 
darbą, pasiaukojimą padedant 
Lietuvai — gydant Lietuvos 
vaikus. 

Penktadienio vakare, jau ta
pusi tradicija, vyksta atsisvei
kinimas su amerikiečių grupe, 
kurį surengia LW komitetas 
Lietuvoje. Čia dalyvauja sve
čiai amerikiečiai, Santariškių 
daktarai, seselės. LW komite
to nariai. Vasario 12 d., šešta
dienį per pietus amerikiečių 
grupė, palydėta daugybės 
žmonių, išskrido atgal į Ame
riką. 

Kad amerikiečių grupė Lie
tuvoje gali atlikti visus užsi
motus darbus tvarkingai ir 
laiku, kad Amerikos svečiai 
yra gražiai priimti ir viskuo 
aprūpinti, tai yra nuopelnas 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto Lietuvoje. Jį sudaro tėvai, 
kurių vaikai buvo gydyti Ame
rikoje. Tam komitetui pirmi
ninkauja Elena Gervickienė. 
Ačiū j i ems ' 

Šeštadienį vakare, grįžę į 
Čikagą, daktarai, seseles ir 
Marija Kraučiūnienė neatrodė 
pavargę, buvo patenkinti ir 
pradėjo kalbėti apie kitų metų 
būsimą kelionę. Stebėtina, 
kad amerikiečiai, kurie prieš 
dešimt metų, galbūt net neži
nojo, kur Lietuva, šiandieną 
yra didžiau; Lietuvos ir lietu
vių vaikų, draugai, aukoja sa
vo sugebėjimus, laiką ir sten
giasi padėti atsikuriančiai Lie
tuvos medicinai. 

Kad „Lietuvos Vaikų vilties'' 

Antociau Čikagoje Shnner's ligoninėje gydyti vaikai pasitinka atvykstančią medikų grupe Vi lniau* oro uosle 
* m vasano r> d I (.|1 i$ kaires Povilas Norkūnas. Agne Svitrytė. Gintaras Valentukonis. Kotryna A>menaite, 
Gabriele Gorvickaite; I I eil negalėjusio del ligos atvykti Mindaugo tėtis Algimantas Kazakevičius. Arnas Austi-
nas, Rita ftvitnene. Marija Kraučiūnienė. Rasa AAmeniene 

komitetas gali atvežti vaikus į 
Ameriką gydytis, kad gali or
ganizuoti daktarų keliones į 
Lietuvą, kad gali atvežti į 
Ameriką Lietuvos daktarus gi
linti medicinines žinias, pa
dėka priklauso visiems Ameri
kos lietuviams. Be dosnios 
Amerikos lietuvių finansinės 
paramos, be jų aukų, „Lietu
vos Vaikų vilties" komitetas 
nieko negalėtų padaryti. Pa
dėka ir pagarba visiems Ame
rikos lietuviams. 

Birutė Jasaitienė 
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Rudenį ir žiemos metu puola 
visokios ligos. Senos, chroni
nės, lenda kaip yla iš maišo, 
banalios infekcijos limpa vie
na po kitos, nesunku ir smar
kesnę liga nusitverti. Taigi, 
nelieka nieko kito, kaip stip
rinti organizmo atsparumą 
(imunitetą) Už jį daugiausiai 
atsakingi yra leukocitai, o už 
šių gamybą — mūsų imuninė 
sistema. Ryšys abipusis. Imu
ninę sistemą žalojame mes 
patys. Amerikiečių imunolo-
gas prof. Elinor Levy tvirtina, 
kad ją sustiprinti galima per 
keturias savaites. 

I savaitė 
Šią savaitę reikia laikytis 

dviejų taisyklių. 
* Kasdien suvalgyk bent 

du vegetariškus patieka
lus. Tokiu būdu aprūpinsi or
ganizmą antioksidantais. Pus
ryčiams ir pietums suvalgyk 
(gausiai!) vaisių, daržovių, 
grūdų ir ankštinių kultūrų 
(žirnių, pupelių). Vakare gali 
suvalgyti mėsos, paukštienos, 
žuvies, kiaušinių ar pieno pro
duktų. Beje, kuo daugiau sojos 
produktų. 

* Jeigu pastebėjai, kad 
greitai pavargsti ar ilgai 
sloguoji, į savo dietą 
įtrauk: 

* žiedinių kopūstų ir broko
lių, 

* vieną skiltelę česnako, 
* kmynu ir gvazdikėlių, 
* vieną tabletę multivitami-

nų. 
II savaitė 

Fizinis aktyvumas ypač 
reikšmingas. Jis atlieka svar
bų vaidmenį neurohormonų, 
limfocitų ir kitko gamyboje. 
Šią savaitę turi penkias die
nas p<> gr-rą pusvalandį pasi
vaikščioti. Kulniuoti reikia 
greitu žingsniu. Mankštinkis 
aktyviau nei paprastai. Ke-
liasdešimt minutėlių kasdieną 
tikrai surasi, nes viskas juk 
del tavęs paties! 

I I I savai tė 

Dabar smok nugalėti stre
są Pamilk save ir sužadink 
daugiau optimizmo. Š*ai keli 
patarimai 

Prieš miegą prisimink, kas 
tave tą dieną sunervino; pasi
pasakok artimam žmogui; jei 
tokio neturi, įsirašyk j magne
tofoną ar ant popieriaus lapo, 
nepamiršdamas smulkmenų; 
išvardink, ką jutai (pyktį, ap

maudą, skausmą, nerimą, są
žinės priekaištus). JAV psi
chologas prof. James Penne-
backer tvirtina, kad toks at
virumas sutaupo daug psi
chinės ir fizinės energijos. 

* Kasdien tyloje pamedi
tuok. 

* Išmok savęs klausti: „Na ir 
kas?" 

* Kai išgirsi skambant tele
foną, nepulk prie jo; giliai 
įkvėpk, neskubėdamas iš
kvėpk ir tik tada kelk ragelį. 

* Priversk save šypsotis net 
tada, kai nesinori; šypsena tei
giamai veikia smegenų bio
chemines reakcijas. 

* Galvok pozityviai: bent 
kartą per dieną apsidžiauk, 
kad „nėra to blogo, kas ne
išeitų į gera". 

I V savaitė 

Gyvenimas turi būti harmo
ningas. Apmąstyk savo dieno
tvarkę ir sugrąžink tai, ką ap
leidai. 

* Nupiešk ant popieriaus 
lapo skritulį ir padalink į pen
kias dalis, atitinkančias tavo 
laiką, kurį skiri: 

1) darbui ir karjerai; 
2) emociniams ryšiams 

(žmonai ar vyrui, vaikams, tė
vams, draugams); 

3) draugystėms; 
4) pramogoms; 
5) pomėgiams (viskam, ką 

darai su dideliu malonumu). 
Ši schema aiškiai parodys, 

kurią sritį apleidai ir ką reikia 
keisti. Devynerius metus tru
kę tyrimai atskleidė, kad emo
cinio gyvenimo ir draugysčių 
neatsisakę žmonės yra daug 
stipresni už vienišius bei at
siskyrėlius. Be to: 

• bent kartą per dieną pa
valgyk kartu su šeima; 
* • įsidėmėk, kad pabendravi
mas su draugais mažiausiai 
dviem dienoms sustiprina or
ganizmą; 

• išanalizuok save: ar ne
piktnaudžiauji vitaminais, te
levizija, kompiuteriu, alkoho
liu ir pan.? 

• eik miegoti kasdien tuo 
pačiu metu, šią savaitę — vie
na valanda anksčiau. 

• vieną dieną skirk maloniai 
pramogai (teatrui, koncertui, 
pobūviui, išvykai į gamtą). 

* * • 

Praėjo keturios savaitės. 
Penktąją savaitę gyvenk taip, 
kaip gyvenai pirmą, antrą, 
trečią ir ketvirtą. Sunku ne-
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naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathtotls padiatrinės 
pratakos. Gydoma ir 

tortsuttucįamsi įvairiais 

SVEIKAI MAITINKIMĖS 
Apie alyvų aliejų žalojančias medžiagas ir kan-

Alyvų aliejus padeda apsau
goti arterijas ir išvengti vėžio. 
Mokslininkai, stebėdami ligo
nius ir sveikus žmones, nusta
tė, kad šaltų patiekalų gami
nimui naudojamus riebalus 
pakeitus alyvų aliejumi, 85 
proc. sumažėja rizika susirgti 
plaučių vėžiu. Jie taip pat nu
statė, kad karštų patiekalų 
gaminimui naudojamas alie
jus vėžio vystymuisi neturi 
jokios įtakos. 

Ne mažiau vertingos ir pa
čios alyvos. Jose gausu unika
lių antioksidantų, panašių į 
tuos, kurių yra raudonajame 
vyne ir arbatoje. Mat alyvose 
esančios medžiagos neutrali
zuoja pavojingąjį cholesterolį, 
kuris gali užkimšti arterijas. 
Be to, alyvos neleidžia susi
kaupti trombocitams, kurie 
gali sukelti širdies infarktą 
arba insultą. Panašiomis sa
vybėmis pasižymi ir aspiri
nas. 

Juodosiose alyvose yra gero
kai daugiau antioksidantų, 
negu žaliosiose. O, kalbant 
apie alyvų aliejų, reikia pasa
kyti, kad daugiausia antioksi
dantų yra spaudimo pražioję 
išsiskyrusiame aliejuje. 

Ir sveika, ir skanu 
Didžiosios Britanijos moksli

ninkų atlikti naujausi tyrimai 
parodė, kad likopenas 4 kar
tus efektyvesnis už kitus dar
žovėse esančius antioksidan
tus. Jis neutralizuoja ląsteles 

bus, o jausiesi kur kas geriau. 
(„Artuma", 1999 m., Nr. 11) 

cerogeninį tabako durnų po
veikį. Havajų mokslininkai 
įrodė, kad likopenas suardo 
mėgintuvėliuose esančias vė
žio ląsteles. O to naudingojo 
likopeno ypač daug pomido
ruose. 

Neseniai vieno Harvard u-to 
mokslininko atlikti .tyrimai 
parodė, kad likopenas ne tik 
suteikia pomidorams raudoną 
spalvą, bet ir gali apsaugoti 
nuo prostatos vėžio. Tyrimuo
se dalyvavo 48,000 žmonių. 
Tie, kurie per savaitę suvalgy
davo ne mažiau negu 10 por
cijų iš pomidorų pagamintų 
patiekalų, prostatos vėžiu sir
go 35 proc. rečiau negu tie, ku
rie suvalgydavo tik 1,5 porci
jos. Kovojant su vėžiu, ypač 
efektyvus pomidorų padažas. 
Po jų — žali pomidorai ir pica 
(čia tai visiems amerikiečiams 
džiaugsmas). 

JAV žemės ūkio departa
mento atlikti tyrimai parodė, 
kuriuose produktuose yra dau
giausia likopeno: 1 puodelyje 
pomidorų sriubos -*• 27 mg, 
1,5 puodelio pomidorų padažo 
— 22 mg, 2 valgomuosiuose 
šaukštuose pomidorų pastos 
— 21 mg; 1,5 puodelio pomi
dorų tyres — 21 mg; 1,5 puo
delio pomidorų sulčių — 20 
mg; viename vidutinio dydžio 
sunokusiame raudoname po
midore — 110 mg, 1,5 puodelio 
konservuotų pomidorų — 11 
mg; 2 valgomuosiuose šaukš
tuose Jtečupo" — 5 mg. Tad 
valgykime daug pomidorų. Jie 
ir skanu, ir sveika. 

(U įvairių medicinos turnalg) 

I 
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LIETUVOS PRAMONĖS 
PROBLEMOS 

ZENONAS PRŪSAS 
Amžių eigoje valstybių tur

tingumo rodikliai keitėsi. Vi
duramžiais turtingais kraštais 
buvo laikomi tie, kurie turėjo 
didelius žemdirbystei tinkamų 
žemių plotus su daugybe bau
džiauninkų bei kitaip prie tos 
žemės pririštos darbo jėgos. 
Aštuonioliktame šimtmetyje, 
priartėjus industrinei revoliu
cijai, pasidarė labai svarbiais 
sunkiajai pramonei reikalingi 
žemės turtai: įvairių metalų 
rūda ir kitos iš žemės gauna
mos žaliavos, akmens anglis, 
gamtinės dujos ir vėliau nafta. 
Dvidešimt pirmame gal svar
biausiu turtu bus turėjimas 
aukštų kvalifikarijų moksli
ninkų, technologų ir inžinierių 

raštį, dr. Janulaičio įmonė, 
1992 metais turėjusi 110 dar
buotojų, iš jų 20 mokslininkų, 
ir per metus uždirbanti puse 
milijono dolerių. Jų produktai 
esą specialios paskirties bran
gūs enzimai — kai kurie kai; 
nuoją net 240 dolerių už kelių-

kubinių centimetrų plastikinį 
buteliuką. Kai kurie jų padeda 
degraduotis jūroje išsiliejusiai 
naftai, kiti esą panaudojami, 
kaip tarpiniai produktai vais
tų gamyboje. Laboratorija spe
cializuojasi rečiau naudojamų 
biotechnologinių produktų ga
myba. Apie ^Fermento" įmo
nės progresą per praėjusius 8 
metus man daugiau neteko 
skaityti nei lietuviškoje, nei 

naujų technologijos produktų užsienio spaudoje, todėl neži-
sukūrimui bei komercijos spe- nau, kaip jiems dabar sekasi. 
cialistų, sugebančių surasti 
rinkas šiems technologų su
kurtiems produktams. Pritai
kant tokius kriterijus, Lietuva 
dabar ifgi būtų priskirta prie 
pasiturinčių kraštų. Juk jau 
sovietiniais laikais Lietuva tu
rėjo pasaulinio garso matema
tikų, fizikų, biotechnologų. 

Minėtame „N. Y. Times" 
straipsnyje taip pat yra mini
mas Viktoras V. Vasilionkai-
tis, medicinos daktaras, kuris 
vadovauja Lietuvos skyriui 
„SovetarBaltika" bendrovėje. 
Ją sukūręs lietuvių, lenkų ir 
italų partneriai. Gamins ko
voje su širdies ligomis haudo-

Gaila, kad jie daugiausia buvo jamus instrumentus, pavyz-
panaudojami kariniam sekto- džiui, širdies kateterius, klini-
riui dirbančiai pramonei. Žu
vus Sovietų Sąjungai, Lietu
voje šios rūšies, pramonė pasi
darė bevertė. Šiai ir visai kitai 
pramonei nustojus Rusijos 
rinkų, teko skubiai ieškoti 

kines pompas ir instrumentus 
automatiškam vaistų įšvirkš
timui. Apie dabartinę bendro
vės padėtį irgi niekur neteko 
skaityti. Ši įmonė; irgi yra Vil
niuje. Tai tik pora pavyzdžių, 

naujų rinkų Vakaruose. Ant iš ką galima būtų s-jkurti Lietu-
sovietų paveldėtos pramonės voje lengvosios pramonės sri-
griuvėsių reikėjo skubiai kurti tyje. O kur tūkstančiai gali-

TESują, daugiau Vakarų rin- mybių elektronikoje, ypač 
Ju>ms pritaikytą, pramonę. Šis kompiuterių srityje! Tos rū-
procesas dar ir dabar tebe
vyksta. Kurios pramonės rū
šys turi daugiausia galimybių 
išsivystyti Lietuvoje? 

sies pramonė galėtų plėstis ne 
vien lietuviškoje rinkoje, bet ir 
globaliniu mastu. Tam būtų 
reikalinga valdžios pagalba, 

.Dėl pačios gamybosv *isoms kad pasirūpinąs paekoli| įren-
•.PJa^Ruės rūšims yra papras- gimarns. Gal mūras geriausias 
tai reikalingi šeši veiksniai: pavyzdys yra Suomijos „No-
žaliavos, energija, gamybos 
priemonės, technikinis perso
nalas, darbo jėga ir gaminių 
išpardavimo aparatas. Lietu-
-vaturi ribotus žaliavų ištek
lius,-.brangią energiją (ypač, 
jei būtų uždaryta Ignalinos jė
gainė) ir mažai investavimui 
reikalingo kapitalo. Todėl dau
giausia galimybių turi lengvoji 
pramonė, ypač ta, kuriai rei
kia labai kvalifikuoto techni
kinio personalo ir darbo jėgos, 
bet mažai pradinio kapitalo, 
kad išsiverstų be užsienio 
bendrovių investavimų, taip 
pat mažai energijos. Kaip te
kios pramonės pavyzdį galima 
būtų paminėti „Fermentas" 
įmonę Vilniuje, įsteigtą bio-
technologo Arvydo Janulaičio. 
Jis atkreipė dėmesį net tokio 
tarptautiniai žinomo „New 
York Times" dienraščio (1992 
m. gruodžio 11). Pagal šį dien-

kia" bendrovė, kuri per keletą 
metų su valdžios pagalba pasi
darė didžiausia nešiojamųjų 
telefonų gamintoja pasaulyje 
(apie 50 proc. visos pasaulio 
gamybos), kurios vertė yra mi
lijardai dolerių ir kuri žinoma 
visame pasaulyje. 

Kita sritis su galimybėmis 
plėstis tengvajai pramonei yra 
žemės produktų apdirbimas. 
Viena iš priežasčių, dėl ko da
bar mūsų kaime žmonės taip 
skursta, yra tai, kad dar nuo 
caro laikų tebebandoma vers
tis grūdų ūkiu. Yra nesąmonė 
•iš Brazausko tris hektarus 
gavusiam Lietuvos ūkininkui 
auginti grūdus eksportui, ka
da pasaulyje jo konkurentais 
yra tūkstančius, ar net de
šimtis tūkstančių, hektarų tu
rį Argentinos, Amerikos ar 
Vakarų Kanados ūkininkai, 
ypač kada pasaulyje yra chro-

Čikagos lit. mokyklos mokiniai Jaunimo centro sodelyje, kur vasario 12 d. buvo pakeltos vėliavos prie Žuvusiųjų 
už Lietuvos laisve paminklo, švenčiant Vasario 16-osios švente. Nuotr. Dalios Badarienės 

niškas grūdų perteklius. Lie
tuvos ūkininko išeitis yra pie
no, mėsos ūkis ir ypač specia
lizuota žemdirbystė, pavyz
džiui, linininkystė, daržinin
kystė ar sodininkystė. Dabar
tinė pieno produktų pramonė, 
pavyzdžiui, sūrių ar pieno mil
telių gamyba eksportui, yra 
gera pradžia. Valdžios supir
kinėjimas grūdų, kad paskui 
juos pusvelčiui parduotų Rusi
joje, o kainos skirtumą apmo
kant iš valdžios iždo, yra ne 
ekonominė, o tik laikina poli
tinė išeitis 

Medžio pramonė Lietuvoje 
irgi turi ateitį. Gana naudoti 
Šią vertingą žaliavą kurui! Pa
simokykime iš suomių, kurie 
kurui importuoja anglis ir 
gamtines dujas, o ne tik savo, 
bet ir iš Rusijos importuotą 
medieną panaudoja celiuliozės 
bei popieriaus gamybai. Per 
praėjusius 50 metų Lietuvos 
miškai gerokai atsigavo: da
bar medienos prieauglis virši
ja išimamą medieną. Yra gero
kai priaugusios medienos, tin
kamos celiuliozei, popieriaus, 
faneros, medienos plokščių bei 
baldų gamybai. Jei savos me
dienos pritrūktų, jos pigiai bū
tų galima atplukdyti ar at
sivežti i š kaimyninės Baltaru
sijos, gal net ir už skolas Igna
linai. Gaila, kad celiuliozės ir 
popieriaus pramonei reikia la
bai daug kapitalo: apie pusė 
milijono dolerių vienos darbo 
vietos fabrike sukūrimui. Es
tai ir latviai šią problemą ban
do spręsti per partnerystes su 
suomiais ir švedais ir daro 
pažangą. Kodėl lietuviai snau
džia? Kodėl mes vis paskuti
nieji? 

Lietuvoje pažanga yra daro
ma mechaniniame medžio ap
dirbime. Jau dabar veikia 
lentpjūvės, baldų fabrikai eks
portui. Yra nemažai galimybių 

baldų pramonės vystymuisi, 
nes čia nėra reikalingi didesni 
kapitalo investavimai. 

Vokietija, Japonija ir kiti 
per II pasaulinį karą nunioko
ti kraštai greit ekonomiškai 
atsigavo dėl gautų iš Ameri
kos paskolų, kurios buvo pa
naudotos beveik vien tik ūkio 
atstatymui, daugiausia inves
tavimui į pramonę. Pagal da
bartinį finansų ministrą V. 
Dudėną, iki šiol Lietuva yra 
gavusi iš užsienio 12 milijardų 
litų paskolų („Draugas", sau
sio 18 d.). Deja, didžioji jų da
lis buvo panaudota iš sovieti
nių laikų paveldėtos gausios 
valdininkijos algoms, algų 
priedams, premijoms, užsienio 
kelionėms. O dalis gal net ra
do kelius į privačias sąskaitas 
užsienio bankuose. Tik labai 
maža dalelė buvo skirta Lietu
vos įmonių modernizavimui, 
kad būtų sukurta naujų darbo 
vietų. Jei ir toliau taip ūki
ninkausime. Lietuvoje dar il
gai bus vargšų, kurie dėl so
vietinio indoktrinavimo taip ir 
nepastebės, kas yra tikrieji to 
vargo kaltininkai, todėl per 
būsimuosius Seimo bei per 
savivaldybių rinkimus ir to
liau už juos atiduos savo bal
sus. 

IGNALINOS 
DARBUOTOJAI 
IEŠKO DARBO 

Įbauginti gandų apie Ignali
nos atominės elektrinės užda
rymą, darbo pasiūla Vilniuje 
ėmė domėtis Visagino gyven
tojai. Atominės elektrinės dar
buotojai dairosi, ar sostinei 
netrūksta elektronikos specia
listų, — rašo „Sostinė". 

Visagino gyventojų susirū
pinimą dėl galimo darbo pra
radimo pastebėjo Vilniaus 
darbo biržos darbo centro dar-

Danutė Bindokienė 

Paieškokime geresnių 
žinių 

buotojai. Kasdien į Darbo 
centrą užsuka iki 200 vilnie
čių ir kitų miestų gyventojų. 
Čia kasdien laisvas darbo vie
tas registruoja ir darbdaviai. 
Kasdien darbo centre užre
gistruojama apie 30-40 laisvų 
darbo vietų. Kai kurie atkak
lūs bedarbiai naujomis darbo 
vietomis domisi kasdien. Nuo
latiniai lankytojai stengiasi 
rytais pirmieji patekti į kom
piuterių duomenų bazę ir susi
pažinti su naujienomis. 

Šiuo metu Vilniaus darbo 
biržos darbo centre yra užre
gistruota 600 laisvų darbo 
vietų maždaug 110 skirtingų 
profesijų. Didžiausia siuvėjų 
paklausa, darbo siūloma net 
100 specialistų. 

Dirbti siūloma medikams, 
juristams, buhalteriams, Ra-
ganiukės teatras netgi ieško 
poros aktorių. 

Maždaug kas dešimtas Dar
bo centro klientas nėra bedar
bis, tačiau tikisi rasti perspek
tyvesnį ir geriau mokamą 
darbą. 

R. Jakutytė 

* Ministrų kabineto pat
virtintos „Lietuvos dujų" 
bendrovės pagrindinės priva
tizavimo bei pertvarkymo 
nuostatos numato, kad po pri
vatizavimo valstybei liks ne 
daugiau kaip 51 proc. ir ne 
mažiau kaip 34 proc. „Lie
tuvos dujų" akcijų paketo. 

(Eltai 

* Besibaigiant antrajam 
sių metų .mėnesiui, praktiš
kai pusė Lietuvos savivaldy
bių dar nėra patvirtinę savo 
šiemetinių biudžetų. O M 

* Lietuvos draudimo 
rinka, kuri yra didžiausia 
Baltijos valstybėse, pernai iš
augo vos 3.13 proc., kai 1998 
metais — net 30 proc. <Eitai 

Ne kartą girdime, kad ži-
niasklaida tiesiog kratosi ge
resnių naujienų, kartodama 
pačias tamsiausias, skau
džiausias, — ir nešvariausias 
— kasdienybės smulkmenas, 
tarytum nieko šviesesnio nei 
šiame krašte, nei visoje mūsų 
planetoje nėra. Pasiteisinama 
tvirtinat, kad žmonės nenori 
girdėti gerų žinių, tik domisi 
blogomis. 

Ir užsienyje gyvenantys lie
tuviai yra įsijungę į tą patį 
laidotuviškai graudžių melo
dijų sąskambį, kiekvieną ne
malonią žinią, atskrendančią 
iš tėvynės (o jų ten tikrai 
netrūksta) pakartodami, dar 
savais žodžiais papildydami ir 
pagražindami. Susidaro įspū
dis, tarsi virš Lietuvos ir visų 
jos vaikų yra pakibęs juodas 
negando debesis, pasiruošęs 
kiekvienu metu prapliupti dar 
didesnių problemų liūtimis. 

Nelabai daug šviesulių mū
sų tautiečiai mato ir savo 
tarpe: dosnioji, veiklioji visuo
menė, kuri ir skaitė, ir rašė, ir 
tiek daug atliko, nors pusšimtį 
metų buvo priversta gyventi 
toli nuo savo gimtojo krašto, 
vis gausesniais būriais prade
da „emigruoti" ten, iš kur nie
kas nebegrįžta. Viltys, kad da
bar iš Lietuvos atvykstantys 
stos į jau pramintas pėdas ir 
svarbieji darbai, kuriems tiek 
aukotasi, nebus užmiršti, kol 
kas nedaug pasitvirtino. Todėl 
daugeliui, tebesisielojančių 
lietuvybės išlikimu, gyvenimo 
saulėlydžio spinduliai apšvie
čia nelabai patrauklią ateities 
viziją. 

Tad šiandien visiems bus 
pravartu bent trumpai pa
miršti pesimizmą, politiką — 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje 
— o pakalbėti apie du „pe
lenuose žibančius aukso ga
balus". 

Kas jau gavo praėjusio 
šeštadienio „Draugą", be abe
jo, atkreipė dėmesį į jo 
šeštadieninio priedo pirmame 
puslapyje išspausdintą Roko 
Zubovo straipsnį apie planuo
jamą renginių ciklą paminėti 
M. K. Čiurlionio 125-sioms 
metinėms. Nebuvo įmanoma 
nepastebėti ir būrelio žmonių 
(tai rengėjai), besišypsančių iš 
nuotraukos. Didžioji dalis jų 
— jauni. Vieni gimę ir augę 
toli nuo savo kilmės krašto 
Lietuvos, kiti neseniai iš jo at
vykę. Visi talentingi ir pa
siryžę atlikti sunkų, sudėtingą 
(neapmokamą) darbą: skirti 
savo talentus ir laiką lietuvių 
tautos genijui — muzikui, poe
tui, dailininkui, kad su juo su
pažindintų ne tik saviškius, 

bet ir kitataučius. Visi jie di
džiuojasi savo kilme ir dvasi
niais lobiais, kuriuos jiems ta 
kilmė padovanojo. 

Be abejo, tas užmojis yra la
bai svarbus, ir linkėsime šiai 
pasišventėlių grupelei sėkmės. 
Tačiau to neužteks. Linkė
jimai, net ir šilčiausi, neatliks 
darbo, kurį reikės atlikti, ne
padengs sąskaitų, kurios, de
ja, nemunais plauks, vos tik 
darbo eiga pajudės. Norime 
tikėti, kad lietuvių visuomenė 
ateis šiems pasiryžėliams į 
talką su konkrečia parama. 
Norime taip pat tikėti, kad 
Lietuvių fondas paskirs gražią 
pinigų sumą. Juk tai repre
zentacinis projektas, juo la
biau, kad jį sumanė vykdyti 
tokios jungtinės ir talentingos 
pajėgos iš abiejų Atlanto pu
sių. Jeigu nuolat dūsaujame, 
kad mūsų jaunesnės kartos 
lietuviškomis vertybėmis bei 
veikla nesidomi, tai susipras-
kime remti tuos, kurie į tą ka
tegoriją neįeina. 

Na, jeigu jau pradėjome 
kalbėti apie teigiamus reiš
kinius, ypač mūsų jaunesniųjų 
tarpe, būtina paminėti ir nese
niai „Dainavos" vyrų okteto 
išleistą muzikinį įrašą. An
samblio vadovas muz. Darius 
Polikaitis nesiliauja stebinęs 
savo sumanumu ir talentu. 
Subūręs grupelę jaunų vyrų iš 
tos pačios „Dainavos", iš jų 
„sulipdė" tikrai tvirtą dainos 
vienetą, kuris ir debiutavo su 
19 iainų įrašu (kasetėje ir 
CD). Jeigu kas drįstų tvirtinti, 
kad mūsų jaunesnieji, gimę ir 
užaugę šiame krašte, prastai 
kalba arba visai nemoka lietu
viškai, turėtų pasiklausyti 
tame įraše skambančių dainų 
su tobula tarsena, kirčiavimu. 
Net „Greitakalbėse", kurios ir 
geriausiam kalbininkui su
mazgytų liežuvį, jokios klai
delės... . . 

Nedaug kas parėmė šį pro
jektą, paskatino būrelį jaunų 
dainos mylėtojų, daugiausia 
dar studentų, arba jau moks
lus baigusių ir pradedančių 
savo karjeras įvairiose darbo
vietėse, bet dabar, kai įrašas 
pradeda plačiau pasklisti, 
staiga jie kviečiami padainuo
ti, programą atlikti. Be abejo, 
tai labai svarbu, bet ir laiko 
daug sugaištama, ir išlaidų 
susidaro. Būtų gerai tokį ok
tetą pasiųsti į Lietuvą, tik 
tam jau reikėtų stambesnes fi
nansinės paramos. Antra ver
tus, tai būtų geriausia repre
zentacija „amerikonams", pa
staruoju metu nelabai palan
kiai tėvynėje vertinamiems. 
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MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 

Stengiuosi atostogas praleisti gražiai, kukliai, turiu 
perskaityti daug vertingų knygų! 

„Jėzau, padėk man!" 

IMI birželio 20. Penktadienis, Vasaros atosto-

Dabar turiu daug laisvo laiko, pasiskaitysiu knygų. 
Stasė serga. Blogai sirgti, kai gyveni viena. Dažnai ją 
aplankome. Turi karščio, kosti. Gal gripas? 

Laikas, dabar įtemptas, neramus, kasdien laukiama 
karo, nes vokiečių ir sovietų santykiai pašliję... Dieve, 
pasigailėk nekaltų žmonių! 

Pereitą savaitę 5 vai. ryto išvežė mūsų nuomininką 
Daunorą į Rusiją. Atėjo kareiviai su durtuvais, leido 
pasiimti šiek tiek rūbų ir indų surašė baldus ir parda
vinės. Išvežė labai daug žmonių. Sukišo į užkaltus 
vagonus ir išvežė kaip gyvulius nežinia kur. Girdėjau, 
kad ir Dovydaitytę išvežė ir dar daug mokytojų. 

1941 liepos 21. Pirmadienis 
Jau dvi savaitės kaip įvestos prekių kortelės. Prekių 

normos yra labai mažos, pvz. cukraus 1 asmeniui per 
savaitę 50 gr. Mums dabar ne taip baisu: turime kar

vę, truputį mėsos, uogų. Bet kai tai pabaigsime, reiks 
vaikščioti pusalkaniems. Su pienu gyventojams ypa
tingai sunku. Moterys anksti rytą eina 4-5 km ir dau
giau, kad tik pieno gautų. Vaikščiojimo laikas nustaty
tas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, o žydams iki 3 
vai. vakaro. Visi žydai turi kairėje pusėje nešioti gel
toną Dovydo žvaigždę. Iki šio mėnesio pabaigos jie turi 
būti visi išsikraustę į Vilijampolę, ten bus jų „ko
lonija". 

Praeitą dieną buvo labai apsiniaukę, dabar giedrėja. 
Vakar su tėveliais ir teta buvau Muravos miške uo
gauti, bet uogų neradom. Dabar niekur nevaikštau ir 
niekas pas mane neateina. Svajoju apie Alfą, Ričardą. 
Jie neateina. Net Stasė nesusitinka su jais. 

Aš noriu būti dora mergaitė. Aš galvoju apie tokią 
meilę, kuri iš Dievo susilaukia palaimos... 

1941 liepos 23. Trečiadienis 

Atsikėliau anksti. Dangus apsiniaukęs, liūdna gam
ta. Aš taip laukiu, kada nusišypsos saulutė ir pra
džiugins'mano sielą. Mano sieloje turi būti linksma, 
bet aš dažnai esu pesimistė. Gerasis Viešpats man su
teikė daug malonių, aš turiu būti jam dėkinga, bet 
kaip, pasakyk, Viešpatie! 

Atsikėliau anksti. Dangus apsiniaukęs, liūdna gam
ta. Aš taip laukiu, kada nusišypsos saulutė ir pra
džiugins mano sielą. Mano sieloje turi būti linksma, 
bet aš dažnai esu pesimistė. Gerasis Viešpats man su
teikė daug malonių, aš turiu būti jam dėkinga, bet 
kaip, pasakyk. Viešpatie! 

„Kuklumas — gėlė žydinti vieną kartą". Ir aš turiu 
žydėti kaip ta gėlė. Gėlės gražios, skaisčios, kvepian
čios, jos niekam nenusikalto, jos tik vilioja, svaigina... 
ir aš turiu būti, kaip nekaltos gėlės. Aš turiu melstis, 
turiu eiti dažnai prie Šv. Komunijos, bet mano sieloje 
šalta, tuščia. Marija, Motina mano, tu atvesk mane į 
tikrąjį kilnumo kelią. Aš neturiu pykti, turiu būti mei
li ir neapkalbinėti. 0 Dieve, padėk man! Mano gyveni
mas dar kuklutis. Aš dar nieko nemylėjau, lūpos mano 
skaisčios, vyrų nenubučiuotos. Tik svajoju... apie jį 
(pati nežinau ką) gerą, kilnų, vyrišką, švelnų... Kur aš 
jį sutiksiu, nežinau, kada — nežinia. Bet išmuš tokia 
Dievo valanda, aš laukiu jos, tada man reikės* mylėti 
žmogų, būti jam patikima ir padėti jam eiti gyvenimo 
keliu. Aš rengiuos jį sutikti. Man rodos, kad skaisti 
meilė susilaukia Dievo palaimos. O kaip aš trokštu 
skaisčiai mylėti... Ir būti skaisčiai mylima... Reikia 
mesti visas kvailystes apie grožį... Sakoma: „Negimk 
gražiu, bet laimingu". 

Tikiu, Dievulis man padės eiti gyvenimo keliu, nešti 
kryžių ir džiaugsmus, baigti mokslą ir padėti tėvams. 
Girdėjau, kad Aleksas nori vesti Janiną. Per anksti. 
Tetulė Stasė taip ilgai neišteka. Ji , kai man rodos, ne
turi patraukimo prie šeimyninio gyvenimo. O gal aš 
neteisingai galvoju? 

Jau vakaras, — saulė nusileido, užmigo žiedai, už
migs greitai visa žemė, ir aš, atidavusi sielą angelams, 
užmigsiu su žiedais ir žiogeliais. 

1941 liepos 24. Ketvirtadienis 
Dangus giedras. Pramerkusi akutes apsidžiaugiau, 

kad bus puiki diena, bet teko apsivilti, — apie pietus 

smarkiai lijo, tik į pavakarį kiek pragiedrėjo. Mamytė 
su Sabute anksti išėjo į turgų su uogomis. Aš atlikau 
kai kuriuos namų ruošos darbus. Sode raudonuoja ser
bentai, avietės, vyšnios, žaliuoja obuoliai, agrastai. 
Vienas malonumas! Mano širdžiai ten taip miela ir 
jauku! Šiemet mūsų bulvės puikios... Šiandien par
davėm uogų už 160 rb. Vakare uogų pirkti atėjo Vik
tutė, Stasė, p. Lukoševičienė. 

Aš ilgiuosi... mano sieloje begalinis ilgesys. Aš ilgiuo
si gero ir vyriško žmogaus. 

Aš noriu būti gyvenimo draugė! 
Jėzau, padėk man! 
1941 rugpjūčio 1. Penktadienis 
Anksti rytą buvau Mišioms ir komunijos. Kokia aš 

būsiu laiminga, kai mano širdyje gyvens Jėzus. Aš tik 
tada pajusiu tikrąją laimę ir džiaugsmą... Diena labai 
karšta, tiesiog kepina, bet į pavakarį pradėjo lyti. 

Geroji mamytė iš žydų nupirko rašomąjį staliuką ir 
ružavos spalvos kėdutes. 

Ach, tie brangūs tėveliai, kaip jie mane myli, turiu, 
turiu, turiu būti jiems meili ir gera. 

Mano širdį dažnai apima ilgesys, švelnus ilgesys 
mane vis kankina, aš ilgiuos žiedų, pievų, miško ir il
giuos kilnumo, kuris yra Jame. 

Teta Stefanija kenčia dėl Alekso. Ryt, rodos, jo šliū-
bas, ir viskas bus baigta. Ką jis galvoja, su kokia šir
dimi jis žiūri į ašarotą-motinos veidą, kodėl, kai jis pa
milo ją, tėvai jam pasidarė antraeiliai, beprasmiški 
žmonės? Aš bijau, kad su manimi taip neatsitiktų. Gal 
ir jam skaudu, gal ir jis nežinojo, kur pulti, bet paskui 
nutarė paklausyti jausmų, o ne proto9 (Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MALDOS SAVAITĖ UŽ KRIKŠČIONIŲ 
VIENYBĘ 

Sausio 18-25 d. trijų didžių
jų krikščioniškųjų konfesijų — 
katalikų, ortodoksų ir evange
likų — iniciatyva buvo sureng
ta Maldos už krikščionių vie
nybę savaitė, kurios metu vy
ko konferencijos, kultūriniai 
renginiai, susitikimai, melsta
si, kad visi krikščionys būtų 
viena tikinčiųjų šeima. 

Sausio 19 d. Tauragėje, M. 
Mažvydo evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, bendrai maldai su
sirinko trijų seniausių Lietu
voje krikščioniškųjų konfesijų 
atstovai. Maldai vadovavo 
evangelikų liuteronų vysku
pas J. Kalvanas, kartu su juo 
meldėsi Telšių vyskupas A. 
Vaičius bei ortodoksų kun. Vi
talijus. Liuteronai, katalikai ir 
ortodoksai kartu atsiprašė 
Dievo ir vieni kitų už praeities 
nesutarimus, susiskaldymus, 
vienų kitiems rodytą priešiš
kumą ir abejingumą. Atgailos 
maldą lydėjo Dievo žodžio 
skaitiniai bei Viešpaties Kris
taus išmokyta malda Tėve 
mūsų. Kartu su gausiu liute
ronų, katalikų ir ortodoksų 
būriu meldėsi ir šių Bažnyčių 
jaunimas, prieš bendrą vieny
bės maldą surengęs koncertą. 

Sausio 21 d. skirtingų konfe
sijų tikintieji rinkosi melstis 
Klaipėdos ortodoksų visų rusų 
šventųjų cerkvėje. Pamaldos 
vyko Rytų Bažnyčios liturgijos 
forma. Joms vadovavo orto
doksų dvasininkas archi
mandritas Klaipėdoje tėvas 
Antonijus. Vidine malda per 
ortodoksų liturgiją vienijosi 
arkivyskupą* S. Tamkevičius 
ir vyskupas A. Vaičius, evan
gelikų liuteronų vyskupas J. 
Kalvanas, baptistų, pastorius 
A. Latužis. Giedojo cerkvės 
choras, įspūdingai skambėjo 
šv. Ambraziejaus giesmė. 

Popietė Klaipėdos universi
teto Menų fakulteto salėje 
prasidėjo konferencija „2000 
metai — žmonijos ir Bažny
čios slenkstis". Šio universite
to rektorius S. Vaitiekūnas 
pasidžiaugė, kad gyvename 
unikaliu laiku, verčiančiu su
simąstyti apie save pačius, 
krikščioniškąjį ir nekrikščio
niškąjį pasaulį, pajusti mokslo 
ir religijos sąsają. Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos (LVK) 
2000 m. jubiliejaus komiteto 
atsakingasis sekretorius kun. 
R. Makrickas konferencijos 
pradžioje perskaitė Jėzaus 
maldą už jį įtikėjusių vienybę. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
sveikindamas konferencijos 
dalyvius sakė, kad sienos tarp 
konfesijų jau sugriautos, šią 
mintį pailiustruodamas prisi
minimais iš lagerio, kai visi 
kartu švęsdavo Kalėdas ir Ve
lykas. 

D. I. Vaišvilaitė apžvelgė 
Bažnyčios skaudžius skilimus 
ir ekumenizmo istoriją. Kalbė
dama apie ekumenizmą Lietu
voje, prelegentė akcentavo, 
kad Lietuvoje krikščionys 
bendrauja, bet nebendradar
biauja. „Pas mus susiformavo 
savotiškai pagarbus atstumas 
tarp konfesijų. — sakė dr. I. 
Vaišvilaitė. — Dabar šį atstu
mą reikia pakeisti meilės ar
tumu" 

Ortodoksų kunigas tėvas V. 
Novinskis apibūdino laiko 
ženklus, sekuliarizacijos pada
rinius Žmogui ir aplinkai. 
„Evangelijos sūnaus paklydė
lio Įvaizdi tam tikra prasme 
galima pritaikyti ir Bažnyčiai. 
— sako tėvas V' Novinskis — 
Bažnyčiai taip pat būtina atsi
peikėti o svarbiauM.'i. pana
šiai kaip tam sūnui pakly
dėliui at.-ikelti ir eiti". 

Evangelikų liuteronų kuni

gas D. Petkūnas apžvelgė isto
rines Reformacijos atsiradimo 
sąlygas XVI amžiuje, jos indėlį 
į švietimo, ekonomikos ir vi
suomenės raidą, kalbėjo apie 
šiuo metu Bažnyčioje vyks
tančią reformą. Kaip labai 
svarbų žingsnį į suartėjimą 
kunigas įvardijo neseniai ka
talikų ir liuteronų pasirašytą 
bendrą deklaraciją dėl nuteisi
nimo doktrinos. 

Sausio 25-ąją, paskutinę 
Maldos už krikščionių vienybę 
savaitės dieną, krikščionys ir 
visi, kuriems rūpi ekumeniz
mo klausimai, buvo pakviesti į 
konferenciją Vilniaus univer
sitete. Arkivyskupo A. J. Bač-
kio, dėl ligos negalėjusio daly
vauti konferencijoje, vardu jos 
dalyvius pasveikinęs vysk. J. 
Boruta, SJ, priminė popie
žiaus Jono Pauliaus II iškel
tus tris matmenis krikščionių 
vienybei apmąstyti: tai sąži
nės tyrumas ir atgaila už 
krikščionių skilimą, malda ir 
dialogas. 

Dr. I. Vaišvilaitė, skaičiusi 
pranešimą „Visuomenė ir Baž
nyčia ant trečiojo tūkstant
mečio slenksčio", glaustai ap
žvelgė ekumenizmo bruožus ir 
religijos bei tautiškumo san
tykį Lietuvos istorijoje, patei
kė keletą šių dienų bendravi
mo tarp įvairių krikščioniš
kųjų konfesijų pavyzdžių. Dr. 
L Vaišvilaitės nuomone, pa
garbaus atstumo tarp krikš
čioniškųjų konfesijų laikyma
sis neleidžia vieniems kitus 
geriau pažinti, nekalbant jau 
apie glaudesnį bendradarbia
vimą. 

Konferencijoje žodį tarė or
todoksų arkivyskupas Chri-
zostomas. „Krikščionybės isto
rija šlovinga ir tragiška. Jos 
tragizmas — tai krikščionių 
skilimas. Žmogus vis labiau 
įsitikina, jog visų nesutarimų 
ir skilimų — tiek religinių, 
tiek ir šeimyninių — priežas
tis yra nuodėmė", — sakė orto
doksų arkivyskupas. Anot jo, 
nei katalikai, nei stačiatikiai 
negali laikyti savęs vieninte
liais tikraisiais Kristaus Kūno 
nariais. Arkivyskupo nuomo
ne, „krikščionių suartėjimo 
procesas prasidės tuomet, kai 
kiekvienas jų suvoks, kaip dar 
toli jis yra nuo Kristaus", kai 
įsisąmonins, jog pagrindinis 
krikščionio bruožas — nuolan
kumas ir Dievo meilė mylint 
savo artimą. 

Pasaulietis ortodoksų Baž
nyčios atstovas R. Jaraševi-
čius aptarė šiuolaikinio žmo
gaus dvasinę būklę, atskleis
damas optimisto ir pesimisto 
požiūrį į krikščionybę ir apgai
lestaudamas, kad dar ne visi 
krikščionys supranta, jog 
bendra malda su skirtingos 
konfesijos atstovais anaiptol 
nereiškia savo tikėjimo atsiža
dėjimo. 

„Bažnyčios žinios", 
2000 m., Nr. 2 
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EUROPOS JAUNIMAS 
VARŠUVOJE 

Gruodžio 28 - sausio 1 d. 
Varšuvoje vykusiame Taize 
bendruomenės brolių sureng
tame Europos jaunimo susiti
kime dalyvavo per 70 tūkst. 
jaunimo iš įvairių Europos ša
lių bei kitų kontinentų. Į tra
dicinį naujametį susitikimą iš 
Lietuvos atvyko apie 1,800 
jaunų žmonių. Išvykai buvo 
rengiamasi iš anksto. Savo pa
rapijose jaunuoliai 3 mėnesius 
kiekvieną savaitę susitikdavo 
artimiau susipažinti, pasidaly
ti mintimis, pagiedoti, drauge 
melstis. 

Visi atvykusieji į susitikimą 
buvo apgyvendinti lenkų šei
mose. Vakare piligrimai rinko
si bendrai maldai. Penkiose 
maldos vietose susibūrė po ke
liolika tūkstančių jaunuolių. 
Kiekvienas dalyvis galėjo pa
tirti ypatingą krikščioniško so
lidarumo jausmą. Vieno vaka
ro pamaldose Europos jauni
mas susitiko su Lenkijos kar
dinolu J. Glempu. Šiame mal
dos susitikime taip pat daly
vavo įvairių konfesijų vysku
pai, kunigai, Lenkijos vyriau
sybės bei Seimo vadovai, kiti 
garbingi svečiai. Kardinolas J. 
Glempas apibūdino Taize 
bendruomenės vykdomą mi
siją kaip „pasitikėjimo piligri
myste žemėje", dėkojo, kad 
broliai Jubiliejinių metų susi
tikimą surengė Varšuvoje. 
Gausiai į Varšuvą susirinku
sius piligrimus Lenkijos pri
mas pavadino Dievo dovana ir 
išreiškė troškimą visus juos 
kuo svetingiausiai priimti. 

Gruodžio 30 d. visi atvyku
sieji į Taize brolių rengiamą 
susitikimą dalyvavo šv. Mišio
se tautinėse grupėse. Piligri
mams iš Lenkijos Mišias au
kojo primas kardinolas J. 
Glempas. Lietuviai tuo metu 
rinkosi didžiausioje Varšuvoje 
Visų Šventųjų bažnyčioje, visų 
maldininkų iš Lietuvos bend
ram susitikimui, kurio metu 
buvo dalijamasi tikėjimo pa
tirtimi, drauge svarstoma, 
kaip dvasinio gyvenimo patirtį 
perduoti savo aplinkoje. Po to 
vyko koncelebruotos šv. Mi
šios Lietuvos jaunimui. Pa
mokslą sakęs vysk. R. Norvilą 
kalbėjo apie piligrimystės 
prasmę. Šv. Mišiose dalyvavu
sių per tūkstantį lietuvių la
bai gyvai įsitraukė į Eucharis
tijos šventimą, praturtino jį 
darniu bendruomeniniu giedo
jimu. Naujųjų Metų naktį ats
kirose parapijose piligrimai 
meldė taikos pasaulyje. 

Bž, 2000 m., Nr. 1 

ŠV. TĖVAS VĖL 
KELIAUJA 

Popiežius Jonas Paulius II, 
vadinamas labiausiai keliau
jančiu Katalikų Bažnyčios va
dovu visoje jos istorijoje, atsi
sako kreipti dėmesį į savo 
sveikatos stovį, kuris kaskart 
vis prastėja, ir leidžiasi vis į 
naują kelionę. 

Praėjusios savaitės ketvirta
dienį jis nuvyko į Egiptą, kur, 
kaip ir kitų savo kelionių 
metu, aplankė įvairias vie
toves, aukojo Mišias, sakė pa
mokslus, skatino melstis už 
taiką, mylėti visus žmones, 
sugyventi tarpusavyje. Jonas 
Paulius II buvo pirmasis po
piežius, apsilankęs ir meldęsis 
Sinajaus kalne, kur Viešpats 
Mozei pateikė Dešimt Įsaky
mų. 

Kadangi kovo mėnesį po
piežius planuoja apsilankyti 
Šventojoje Žemėje (numatyta, 
kad jis ten nuvyks kovo 21 d.), 

Popiežius Jonas Paulius II 

vienas šios keliones tikslų 
buvo tęsti veiksmingi dialogą 
ne tik su graikų ortodoksų 
Bažnyčios hierarchija, sten
giantis vedant šią krikščionių 
bendruomenę į glaudesnį ryšį 
su Vatikanu, bet statvti tiltus 
ir tarp krikščionių bei musul
monų. 

Nors nuo šių metų pradžios 
buvo pasklidę gandai, kad po
piežius Jonas Paulius II gali 
savanoriškai savo pareigų at
sisakyti, bet kol kas jis tuos 

gandus paneigia ir taip veik
smingai darbuojasi Viešpaties 
vynuogyne, kaip niekas kitas 
galbūt niekuomet nėra dar
bavęsis. Ar jis ir Egipte pa
siekė savo tikslus, nebespė-
liojama, bet viena aišku: po
piežius Jonas Paulius II visuo
met susilaukia daug dėmesio 
ir iš. katalikų ir nekatalikų. 
Pastarieji jį gerbia už huma
niškumą, toleranciją ir drąsą 
„didiesiems pasakyti į akis 
net ir nemalonią tiesą". 

INFORMACIJA TURTINGAS „MUZIKOS 
KALENDORIUS* 

Darbštumu pasižymintis, 
Lietuvoje gyvenantis, muziko
logas Vaclovas Juodpusis, 
1999 metais pradėjęs, dabar 
kasmet sudaro ir paruošia 
„Muzikos kalendorių". Pasta
rasis, skirtas 2000 metams, 
jau dešimtas. 

Tame kalendoriuje prie 
kiekvienos metų dienos yra 
įvairių muzikų gimimo, mir
ties, operų, baleto premjerų ir 
pirmą kartą atliktų žymių 
kompozitorių kūrinių sukak
tys. 

Prie nekuriu sukakčių ka
lendoriaus autorius V. Juod
pusis prideda ir platesnį ap
rašymą. Žvilgterėkime į keletą 
jų: „10 metų, kai mirė daini
ninkas, chorvedys Vaclovas 
Verikaitis. Vilniaus Antakal
nio kapinėse dainininko, chor
vedžio ir muzikos veikėjo Vac
lovo Verikaičio kapą papuošė 
meniškas paminklas... Jo ža-t 
vingo tembro balsas, kaip gero 
vyno aromatas slepia tiek 
daug balsinių spalvų, niuan
sų, kad po kiek laiko nustoji 
juos analizuoti ir tik leidi save 
užburiančiai apsvaigti". 

„85 m., kai gimė dainininkas 
Algirdas Brazis. Jis — vienas 
ryškiausių vokalinio meno as
menybių JAV. Neatsitiktinai 
buvo pagerbtas Čikagoje, kur 
1999.11.14 jam buvo įteikta 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos premija už' 
ypatingus nuopelnus savo ta
lentu praturtinant išeivijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą"... 

„110 m., kai gimė chorvedys 
ir kompozitorius Juozas Karo
sas. Jo baltą galvą, tarsi žy
dinčią obelį, buvome įpratę 
matyti visur. Jo padrąsinantis 
žodis paskatino ne vieną gabų 
jaunuolį siekti muzikos aukš
tumų".. 

„25 m., kai mirė chorvedys, 
dainininkas, vargonininkas 
Vladas Baltrušaitis. Laikas 
ištrina iš žmonių atminties 
įvykius, faktus. Bet laikas ne
daug ką begalės pakeisti mi
nint V. Baltrušaitį"... 

„15 m., kai G. Verdi operą 
„Traviatą" Lietuvos operos ir 
baleto teatre dirigavo Alvydas 
Vasaitis, o Žoržo Žermono par
tiją atliko Algis Grigas". 

„80 m., kai gimė dainininkas 
Stasys Baras-Baranauskas. 

Tai vienas populiariausių JAV 
lietuvių dainininkų; Čikagos 
lietuvių operoje dainavęs net 
44 kartus"... 

„80 metų, kai gimė kultūros 
veikėja, žurnalistė Salomėja 
Narkėliunaitė... Beje, veiklu
mo pavyzdžiu galinti būti S. 
Narkėliunaitė nuolat į JAV 
lietuvių spaudą rašo įvairiau
siais muzikos klausimais. Šias 
publikacijas paryškina nuo
traukos, nes foto aparatas yra 
visų jos kelionių palydovas". 

Kai, mėnesį užbaigus, pusla
pyje dar lieka tuščios vietos, 
V. Juodpusis mėgsta pa
šmaikštauti: „Vokiečių kompo
zitorius Maksas Regeris 
(1873-1916) buvo žinomas ir 
kaip pianistas bei vargoninin-
kas-virtuozas. Kartą po kon
certo Meiningene jam padė
koti priėjusi kilminga dama 
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are in South Wisconsin. TtL 2*2-
7s3.2c31S.Pls.lmve 
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RIMAS LSTANKUS 
• O r e * * * ir sąžininga* patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vettui 
• Perkama it parduodame namus 
• PeneMnkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKY8 

TEL. 773-585-6624 

išreiškė apgailestavimą, kad 
visą koncertą matė tik maest
ro nugarą. — Nieko baisaus, 
brangioji ponia, vienodai atro
dau tiek iš priekio, tiek iš 
užpakalio, — juokdamasis pa
guodė Regeris, turėdamas gal
voje savo pavardę „REGER", 
kaip be8kaitytum — iš kaires 
ar dešinės, skambančią taip 
pat"(psl. 17). 

Nekuriuos kitus mėnesius 
užbaigęs, likusioje to puslapio 
dalyje autorius klausia: „Ar 
žinote, kad"... 

Tokiu bodu užbaigęs liepos 
mėnesi ir klausia: „Ar tinote, 
kad Vytautas Strolia yra pa
ruošęs „Lietuviškos diskogra-
fijos vardyną", kuriame yra 
per 5,000 pavadinimų. Jo pa
rengtos diskogranjos Įvairio
mis temomis: „Maironis lietu
viškose gramafono plokštelė
se" (1982), „Religinė muzika 
lietuviškose gramafono plokš
telėse (1987), „Vladas Jaku-
bėnas lietuviškose gramafono 
plokštelėse" (1988), „M. K. 
Čiurlionio korinių diskografi-
ja", „J. Kačinsko diskogranja" 
irt.t. 

Kalendoriaus viršelį puošia 
V. Kudirkos nuotrauka ir sti
lizuotas piešinys: arfa, su jos 
stygas užgaunancios rankos 
pirštais. Paskutiniame virše
lio puslapyje — M. K. Čiur
lionio „Preliudas". Viršelio 
dailininkas Romas Dubonis. 
Kalendorių išleido Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas. 

P. Palys 

TRYS KARALIAI 
TAPIAVOJE 

Tradiciškai Tapiavos (dabar
tinis Gvardeiskas), kurios pi
lyje kadaise buvo krikštytas 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Vytautas, lietuviai kasmet 
Tnjų Karalių šventę Švenčia 
kartu su Vilniaus dainų klubu 
JRaskila". Vilniečiai prieš pen
ketą metų surašė visus 400 
Tapiavos ir Vėluvos lietuvių ir 
sukvietė juos į bendrą šventę, 
kurios metu gimė lietuvių 
kultūros draugija. Tapiaviš-
kiams ketvertą metų vadova
vo Algis Lukoševičius, o šie
met pirmininke buvo išrinkta 
Vanda Čiursina. 

Šiemet sausio 8 dieną Vil
niaus „Raskilėnai" kartu su 
Karaliaučiaus srities LB pir
mininku Sigitu Šamborskiu, 
lankė šeimas, o sausio 9-ąją, 
sekmadienį, Tapiavos lietuviai 
šeimomis susirinko į Kultūros 
namus, kur dainavo, šoko, 
sprendė lietuviškuosius klau
simus. Iš Vilniaus buvo atvež
tos dovanėlės vaikučiams. 
„Raskilos" kelionę ir dovanėlių 
pirkimą mecenavo Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija Či
kagoje, vadovaujama Viliaus 
Algirdo Trumpjono, paskyrę 
šiam lietuvių sambūriui 1,000 
litų. 

V i taLantrat , 
Tapiavos LKD narė 

* P e r praėjus ius m e t u s 
L i e t u v o s prekybos s u Rusi
j a deficitas padidėjo nuo 2.45 
iki 3.05 milijardo litų arba 25 
procentais. IEIU'I 
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lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travei to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago. we 

offer dally servtce to Vilnius wtth 

just one hassle-free eonneetton 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gtes you a retaed morn-

ing arrtvai fer business or pleasure. 

When you're ready to retom, youl 

enjoy samt-day travet back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Ctass 

Eoonomy Oass, you cart be 

sure our servtce wM be worid-dass, 

and wtf arto* you to arrtve rested and 

ref reshed - ai for a ressonsbte tarė. 

Find out wnat a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just cail your Travtl Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For fnore irtfor-

mation and special offers, visit 

our website at www.ftysas.com. 
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LIETUVA NETEKO DAR VIENO 
TAURAUS SŪNAUS 

1999 metų gruodžio 8 d. į Stasys Žukas' buvo papras-
Vilniaus Antakalnio kapines tas Lietuvos sūnus, vienas iš 
amžinam poilsiui buvo pa- daugelio. Jis gimė 1916 m. 
lydėtas politinis kalinys, kovo- gruodžio 27 d. neturtingoje 
tojas už Lietuvos laisvę, darbininkų šeimoje Marijam-
„Draugo" bendradarbis, inži- polės apskr. Balbieriškio 
nierius Stasys Žukas. Stasio miestelyje. Pirmojo pasaulinio 
Žuko mirtis buvo staigi ir ne- karo audra nusinešė tėvą, 
tikėta. Savo gyvenimą pa- sūnų teko užauginti vienai 
šventes Lietuvai, išėjo palikes motinai, dirbusiai paprasta 
daug neužbaigtų darbų, ne- padiene darbininke Balbie-
įgyvendintų užmojų ir svajo- riškio spirito varykloje, leni
nių, pjūvėje. 

Paskutinėn kelionėn Stasį Nuostabi Balbieriškio gam-
Žuką palydėjo Vilniaus Šv. Ar- ta, miestelį supantys upeliai ir 
changelo Rapolo bažnyčios didžioji Nemuno kilpa, tamsio-
klebonas kun. Valentinas Vir- ji Balbieriškio giria ir Prienų 
vičius, Kauno Karmelitų baž- šilas, priglaudę ir slėpę ne 
nyčios klebonas kun. Algiman- vieną kovotoją už Lietuvos 
tas Keina, artimieji, Seimo na- laisvę, piliakalniai, menantys 
riai, gausus būrys jo ben- garbingas kovas su Lietuvos 
dražygių ir bendraminčių. priešais, motinos pasakojimai, 

Atsisveikinimo žodį tarė Lie- nepriklausomos Lietuvos vi-
tuvos Krašto apsaugos vice- suomeninės organizacijos, 
ministras Edmundas Simonai- darbštūs žmonės jaunuolio ir 
tis, Lietuvos Sąjūdžio tarybos net vaiko širdyje įdiegė tėvy-
pirtn. dr. Romas Batūra, Vii- nės meiles jausmą, didžia-

DRAUGAS, 2000 m. vasario 29 d., antradienis 

Genocido aukų koplyčioje 1997.11.30. Mišias aukoja mons. A. Svarinskas ir Kauno arkivyskupas S. Tamke-
vičius. Prie žvakių stovi ir gieda S. Žukas. Nuotr. A. Račo 

niaus Sąjūdžio „Labora" tary
bos pirm. Leonas Kerosierius, 
su Stasiu Žuku Vorkutos 
šachtų lageryje kalėjęs politi-

vimąsi ja, pasiryžimą kovoti 
dėl jos laisvės, negailint ir 
savo gyvybės. 

Balbieriškyje gyveno ir kle-
nis kalinys Juozas Butrimas, bonavo Telšių vyskupas Justi-
Lietuvos Politinių kalinių ir nas Staugaitis, čia dvaro 
tremtinių sąjungos Vilniaus mechaniko šeimoje gimė ir 
skyriaus pirmininkas Vytau- augo garsus Lietuvos žemės _̂  o w 
tas Čereška. Visi jie minėjo ūkio ministras prelatas Myko- vavo energingas Balbieriškio 
Stasio Žuko atsidavimą Lietu- las. Krupavičius, pravedęs Lie- vikaras Juozas Baltramonai-
vos laisvės kovai, jo darbą ir tuvos žemės reformą, atosto- tis. Stasys priklausė pavasari-

riškyje aktyviai veikė šaulių 
sąjunga, pavasarininkai, jau
nieji ūkininkai ir kitos orga
nizacijos. Lankydavosi ir skai
tydavo paskaitas organizacijų 
vadovai, kultūros ir mokslo 
žmonės, lankėsi su paskaito
mis ir prof. J. Eretas, prof. K 
Pakštas, kurių paskaitų apie 
Lietuvą ir jos ateitį įdėmiai 
klausėsi ir Stasys. 

Pavasarininkų organizacija 
buvo didžiausia ir labai veikli, 
turėjo savo pučiamųjų or
kestrą, gausų chorą, jai vado-

pastangas, kad kovotojų, už 
Lietuvos laisvę atminimas 
būtų tinkamai pažymėtas, o 
iškovota laisvė ir nepriklauso
mybė tinkamai pagerbta, kad 
KGB rūmai Vilniuje, iš kurių 
50 metų buvo duodami nuro
dymai naikinti Lietuvos pa
triotus, kuriuose buvo kanki
nami ir žudomi geriausieji 
Lietuvos žmonės, būtų paver
sti „Tautos kančių namais" — 
muziejumi, kad Vilniuje Tus
kulėnų parke, kur buvo slapta 
užkasta beveik 1,000 KGB 

gaudavo vyskupai A. Karosas, 
ir M. Reinys, pulk. Rėklaitis, 
Marijampolės - apskr.. virši
ninkas Pempė, daug Lietuvos 
kariškių ir studentų. - -

Dar visai mažą Stasį klebo
nas Juozapas Rudaitis išmokė 
patarnauti Mišioms, patar
naudavo ir atostogaujantiems 
Balbieriškyje vyskupams. Te
ko ir piemenuko duonos para
gauti, r ,-. Oft . M I . 

Balbieriškyje tuo metu gyve
no apie 2,000 gyventojų, buvo 
nemaža pramonė: spirito va

romų kalėjime nužudytųjų pa- rykla, malūnas, lentpjūvė, odų 
triotų, būtų pastatytas pa
minklas — Lietuvos panteo
nas, o Lukiškių aikštėje 
įamžinta kova už Lietuvos Ne
priklausomybę ir iškovotą 
laisvę. Dalis šių darbų jau 
pradėta,' juos užbaigti teks 
pasilikusiems. 

išdirbimo fabrikėlis, stalių 
dirbtuvės. Buvusio dvaro rū
muose prelato M. Krupa
vičiaus pastangomis buvo 
įkurta mergaičių žemesnioji 
žemės ūkio mokykla, buvo. lie
tuvių ir žydų mokyklos, vais
tinė, net 23 krautuvės. Balbie-

Stasys Žukas su žmona Regina Vilniuje 1997 m. Jia laiko iavo piesta pa
veikslą „Pasatrija*. 

ninkams, grojo orkestre, pa
dėdavo kun. J. Baltramo-
naičiui rengti minėjimus, vai
dinimus ir misterijas, piešė 
dekoracijas ir plakatus, vaidi
no. 

Labai norėjo mokytis, tačiau 
tam lėšų nebuvo. Bandė ruošr 
tis egzaminams į Prienų gim
naziją, tačiau motina į mokslą 
gimnazijon leisti neišgalėjo. 
Baigė tik žemės ūkio kursus. 
Vėliau, jau turėdamas 15 
metų, klebono J. Rudaičio pa
dedamas, įstojo į Marijampo
lės marijonų amatų mokyklą, 
o po metų persikėlė į Kauno 
dailiųjų amatų mokyklą. Ge
rai mokėsi, išmoko medžio ir 
metalo apdirbimo darbų. Mo
kykloje piešimą dėstė iš Če
koslovakijos stažuotės sugrį
žęs dailininkas J. Valentuko-
nis. Jo vadovaujamas, Stasys 
nupiešė daug lietuvių liaudies 
•ornamentų, kryžių ir stogų 
žirgelių piešinių, kurie buvo 
nusiųsti į Pasaulinę, New 
Yorke vykusią, parodą — Lie
tuvos skyrių. Buvo kalbama, 
kad Šie piešiniai vėliau buvo 
perduoti Balzeko lietuvių mu
ziejui, gal dar yra jų išlikusių? 

Baigęs dailiųjų amatų mo
kyklą, prof. Balčikonio patar
tas, įstojo 1937 m. į Kauno 
aukštesniąją technikos mo
kyklą. Metus mokėsi archi
tektūros skyriuje, vėliau pe
rėjo į pramonės mechanikos 
skyrių. Mokyklą baigė 1942 
m., įgydamas pramonės inži
nieriaus specialybę. Mokykloje 
priklausė mokyklos šaulių 
būriui, leido satyrinį laikraštį 
„Girnos". 

Už mokslą reikėjo mokėti, 

M 
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Lietuviai politiniai kaliniai ir tremtiniai Vorkutoje 1956 m Pirmasis i* kaire* stovi S ?,uka* 

be to, kur dar pinigai pragyve
nimui. Pinigų užsidirbdavo 
vasaromis dirbdamas Kauno 
Šančių ginklų dirbtuvėse, ku
riose atliko praktiką, dar tebe
simokydamas amatų moky
kloje. Vertėsi ir privačiomis 
pamokomis, draugams padė
davo braižyti. 

Ginklų dirbtuvių vadovybe, 
pastebėjusi gabų jaunuolį, pa
siūlė baigus mokyklą, važiuoti 
stažuotėn Čekoslovakijor. to
bulintis ginklų gamyboje, ta
čiau Hitlerio žygis į Čekoslo
vakija šiuos planus suardė. 

Prasidėjus sovietinei okupa
cijai, kartu su kitais studen
tais, įsitraukė į pogrindinę 
veiklą. 1941 m. birželio 22-25 
d. dalyvavo sukilime Kaune, 
Vilijampolės amatų mokyklos 
ribose. Vokiečių ir sovietų 
okupacijos metais kartu su 
savo draugu Aloyzu Baronu, 
vėliau pasitraukusiu į vaka
rus ir emigravusiu į Ameriką, 
priklausė Kauno pogrindinei 
organizacijai „Lietuvių fron
tas", kartu su kitais e-ganiza-
cijos nariais lėido ir platino 
pogrindinę spaudą: „Apžval
ga", „Prošvaistė", „Lietuvių 
frontas", rusų kalba .,Nabat" ir 
kt. Jauniems vyrams padėjo 
išvengti tarnybos vokiečių ir 
sovietų kariuomenėje, parū
pindamas jiems suklastotus 
dokumentus, padėjo partiza
nams. 

Baigęs mokyklą, įstojo į 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto technologijas fakulte
to 3-jį kursą. Uždarias univer
sitetą, lankė dek >ratyvinio 
meno kursus. 

1942 m. liepos 10 i. pradėjo 
dirbti Kauno Malu; n. centre 
inžinierium-konstrultorium. 
Projektavo malūnus ruošė jų 
remonto projektus gamino 
girnas. Vokiečių • kupacijos 
metais Malūnų certre ir jo 
skyrių viršininkais >uvo Lie
tuvos kariuomenes karinin
kai. Centro direkto ius buvo 
pulk. Butauskas. jo pavaduo
toju pulk. Šlioger Ą Didelė 
dalis tarnautoju bu-. > patrioti
nių organizacijų iariai ir 
žemesnių laipsnių s»rininkai. 
Teisės klausimais taifaautojus 
konsultavo pulk. S • Leonas, 
teisęs Klaipėdos ikietinin-
kus. Malūnų statyb i ir tech
nologijos klausim., 8 Stasį 
Žuką konsultavo Kuino Vy
tauto Didžiojo urtversiteto 
prof. A. Grauroka:- Malūnų 
centre dažnai lankydavosi ma
lūno savininku buv J gen. P. 
Plechavičius, gen. ( ernius ir 
kiti aukšti Lietuvi s kariuo
menės karininkai. 

„Artimas bendrav nas ir po
kalbiai su šiais žm< nėmis, — 
rašė savo biografij e Stasys 
Žukas, skatino man dirbti po
grindinį darbą ir itsisakyti 
išvykimo į vakari:-", nors į 
Froiburgo univers: tą studi
joms jau buvo pa> :sti doku
mentai. 

Bet jau vokiečių kupacijos 
metais jaunuosiu:- pogrindi
ninkus stebėjo akyti KGB 
agentų akis, g, praūžus fron
tui, ir visai nebenuleido nuo jų 
akių. 

Prasidėjus antrai sovietinei 
okupacijai, norėdamas išveng
ti tarnybos sovietinėje kariuo
menėje, Stasys Žukas pradėjo 
dirbti inžinieriaus pareigose 
Marijampolės apskr. vykdo
majame komitete. Buvo suim
tas, bet po kelių dienų paleis
tas. Netrukus išvažiavo į Kau
ną ir pradėjo dirbti buvusiame 
Malūnų centre, dabar vadina
mame Kauno Kepyklų ir 
malūnų trestu. Dirbo malūni-
ninku-technologu. deja, neil
gai. 1945 m. sausio 24 d. kar
tu su kitais septyniais pogrin
dinės organizacijos nariais 
buvo suimtas. Kratos metu 
pas Stasį buvo rasti ir daikti
niai įrodymai — 33 egz. nele
galiai platinamos literatūros. 

Kaip matyti iš S. Žuko by
los, esančios KGB archyve, po
grindinės organizacijos na
riams Aloyzui Baronui, Sta
siui Reiniui ir Antanui Bieli
auskui, kaip nežinia kur esan
tiems (jie buvo pasitraukę į 
vakarus ar slapstėsi) buvo 
užvesta atskira byla. 

Už antiokupacinę veiklą, po 
tardymų ir kankinimų Stasys 
Žukas 1945 m. gegužės 7 d. 
buvo nuteistas 10 m. lagerio ir 
5 metus tremties be teisių. 
Bausmę atliko Vorkutos šach
tų Nr. 12, 14 ir 16 lageryje. 
Teko valgyti vergo duoną, kęs
ti šaltį, pažeminimus, pergy
venti dėl draugų, vienos liku
sios senos motinos, giminių, 
dėl Lietuvos likimo. 

Kai Stasį Žuką su kitais ka
liniais nuvežė į Vorkutą, jau 
artėjo žiema. Kaliniai buvo 
apgyvendinti palapinėse, nes 
lageris, kaip ir šachtos, buvo 
vos pradėtas statyti. Kaliniai 
nei šiltų rūbų. nei apavo ne
turėjo, maisto trūko. Šachtų 
statyba nesisekė, nes buvo 
sugedęs žemei trupinti at
vežtas amerikietiškas kompre
sorius. Su kastuvu amžino 
įšalo žemėje ne ką tepadarysi. 
Dėl kompresoriaus gedimo 
šachtų statyba sustojo, o tai 
lagerio vadovybei grėsė dide
liais nemalonumais. Iš esamų 
rusų kalinių ir laisvųjų spe
cialistų niekas pataisyti kom
presoriaus nesugebėjo. Kaž
kas atsiminė, kad kalinių tar
pe yra inžinierius iš Lietuvos. 
Atvedė pas lagerio vadovą 
Stasį Žuką. Stasys matė, kaip 
kaliniai kankinasi, dalbomis 
trupindami įšalusią žemę. Ap
žiūrėjęs kompresorių (ši tech
nika jam buvo pažįstama), 
greitai nustatė gedimą, nu
braižė reikalingas pagaminti 
detales ir dirbtuvėse stebėjo, 
kad jos būtų tinkamai padary
tos. 

Kompresorius pradėjo veik
ti, šachtų statyba atgijo. Žuką 
paskyrė dirbti šaltkalviu į re
monto dirbtuves, kurioms va
dovavo kalinys vokietis. Sta
sys remontavo įrengimus šach
tose ir dirbtuvėse, vėliau ruo
šė šių įrengimų remontui de
talių brėžinius. 

Neapykanta priešams, tvir
tas tikėjimas bolševikinės san
tvarkos žlugimu, pasitikėji
mas Dievo pagalba ir savo 
jėgomis padėjo Stasiui Žukui 

ištverti, sulaukti laisvės. Ti
kėtis pagalbos iš namų nebuvo 
ko, motina buvo sena, beturtė, 
siuntinių siųsti negalėjo. 

1953 m. lageriuose prasidėjo 
sukilimai. Dirbtuvėse ir iš 
šachtų valdyboje dirbusių lais
vųjų specialistų, su kuriais 
reikėjo bendradarbiauti, re
montuojant įrengimus šach
toms, Žukas išgirstas linias 
apie sukilimus kituose lage
riuose ir padėtį šalyje, perduo
davo kalėjusiems kartu kali
niams: kun. A. Yliui ir gydyto
jui V. Stoniui. Šios žinios pa
dėjo kaliniams orientuotis si
tuacijoje ir ruoštis streikui. 
Sukilimo metu, kai kaliniai 
lageryje į darbą eiti atsisakė, 
prie vieno lagerio barako ant 
suoliuko sėdėjo ir kalbėjosi 
Stasys Žukas su broliais Vy
tautu ir Petru Maknevičiais. 
Sargybinis iš bokštelio į juos 
paleido salvę iš automato ir 
Vytautą Maknevičių nušovė. 
Kulka galėjo tekti ir šalia 
sėdėjusiam Žukui, bet Dievo 
Apvaizda apsaugojo. 

Atlikęs lagerio bausmę, Sta
sys Žukas turėjo gyventi Vor
kutoje, buvo tremtinys. Pra
dėjo dirbti šachtų valdyboje 
Nr. 2 inžinierium saugumo 
technikai ir mechaninių dirb
tuvių konstruktorium. Dėjo 
pastangas, kad palengvintų 
sunkų kalinių šachtininkų 
darbą, apsaugotų juos nuo 
traumų. 

Sugalvojo visokių patobuli
nimų. Už mechanizuotą rastų 
ir vagonų iškrovimą, kurį 
dažniausiai naktimis, esant 
net 40 laipsnių šalčio, atlikda
vo kalinės ir tremties moterys, 
ir kitus panašius penkis pa
siūlymus Stasiui Žukui 1955 
m. net suteiktas geriausio Ko
mijos racionalizatoriaus var
das. Režimas jau buvo su-
švelnėjęs. Tremtis S. Žukui 
baigėsi 1956 m. birželio 5 
dieną. Tačiau, parvažiavęs į 
Lietuvą, sužinojo, kad Lietu
vos valdžia buvusių politinių 
kalinių įsileisti nenori, jų ne
prirašo, o tuo pačiu negalima 
gauti darbo. 

Vėl sugrįžo į Vorkutą, į 
darbą šachtų valdyboje. Suor
ganizavo kursus, kuriuose 
ruošė šachtų mechanizatorius, 
elektrikus. Šiuos kursus lankė 
buvę kaliniai, jau atlikę baus
mę lageryje, tremtiniai. Baigę 
kursus, gaudavo atitinkamą 
specialybės pažymėjimą. Ga
lėjo dirbti šachtose lengvesnį 
darbą, o. grįžęs į Lietuvą, 
lengviau įsidarbindavo. 

Dirbdamas Vorkutos šachtų 
valdyboje Nr. 2 konstrukto
rium. Stasys Žukas į gamybą, 
įdiegė savo sukurtus 32 įren
gimus ir patobulinimus, kurie 
pagerino darbo sąlygas ir sau
gojo dirbančiuosius nuo su
žeidimų. Apie tai rašė ir Vor
kutos spauda. 

Vienoje šachtų anglies 
sluoksnis buvo labai plonas, 
vos 60 cm storio. Šachtininkai, 
kasdami tokį sluoksnį, turėjo 
dirbti tik su plaktuku, kom
bainui toks klodas buvo per 
plonas. Aišku, taip dirbant 
daug anglies neiškasi. Šach
tininkai, kurių dauguma buvo 
atlikę bausmę kaliniai ir armi
joje užverbuoti darbui šach
tose jaunuoliai, uždirbo ma
žai, žmones buvo nepatenkin
ti, pinigų trūko net maistui. 
Ištyrinėjęs darbo sąlygas. Sta
sys nusprendė pritaikyti an
glies kasimo kombainą. Po po
ros mėnesių įtempto darbo 
jam tai padaryti pavyko. Ang
lis pradėjo kasti mašina, o 
šachtininkams prisakė apie 
tai niekam nesakyti, kad va
dovybė nesužinotų ir jiems 
darbo normų neperžiūrėtų. 
Šachtų vadovai nebuvo linkę 
lankytis šachtose. Ten tamsu, 
o. be to, dar nežinia kokį ka
linį gali sutikti... 

Darbas užvirė, normos buvo 
viršijamos du ir daugiau kar

tų. Žmonės pradėjo uždirbti, o 
laikraščiai rašyti apie šachti
ninkus stachanoviečius. Iš 
kitų šachtų pradėjo važiuoti 
delegacijos pasimokyti. Aišku, 
padėtis išaiškėjo. Sužinota, 
kad anglis kasama ne su plak
tukais, o perdirbtu kombainu. 
Žinios pasiekė ir Maskvoje 
esantį Centrinį anglies pra
monės mašinų projektavimo 
institutą „Gipruglemaš". Insti
tuto vadovas pats atvažiavo į 
Vorkutą apžiūrėti patobulinto 
kombaino ir pakviesti Stasį 
Žuką pereiti dirbti konstruk
torium į šį institutą, jie savo 
sektorių turėjo ir Vorkutoje. 
SSSR piliečio pasą Stasys 
Žukas gavo tik 1960 m. liepos 
15 d. ir nuo 18 d. pradėjo dirb
ti vyr. inžinieriaus konstruk
toriaus pareigose „Giprugle
maš" instituto Vorkutos sekto
riuje. Čia dirbo iki 1967 m. 
kovo 13. Pusantrų metų buvo 
komandiruotas į centrą Mask
voje, bet Maskvoje politinio 
kalinio prirašyti net instituto 
vadovybė negalėjo. Dirbant 
„Gipruglemaš", Stasiui Žukui 
pavyko pakeisti anglies kasi
mo kombainų konstrukcijas ir 
pritaikyti originalią dulkių 
nusodinimo sistemą, kuri sau
go šachtininkus ir požeminių 
tunelių tiesėjus nuo sveikatos 
pavojingo susirgimo silikoze. 

Stasys Žukas labai mėgo 
meną, muziką. Pats gražiai 
piešė ir braižė. Lageryje buvo 
pieštuku nupiešęs daugelio 
kalimų portretus. Jam teko 
kalėti su įvairių tautybių cha
rakteringų bruožų kaliniais. 
Buvo daug ispanų, kurie, 
Franko paėmus valdžią, pasi
prašė prieglobsčio Sovietų 
Sąjungoje. Čia pabuvę pa
matė, kad tikrovė nuo propa
gandos labai skiriasi, kad 
žmonės skursta. Pasijuto ap
gauti ir pradėjo prašytis iš
leidžiami namo. Vietoj to at
sidūrė Vorkutos anglies ka
syklų lageriuose. Buvo ir vo
kiečių karo belaisvių, ukrai
niečių, estų, latvių. Kalėjo ir 
Dikmanas, žymus Varšuvos 
žydų rabinas, ir „Novosibirsko 
pravdos" laikraščio redakto
rius J. Altajevas, baptistų ku
nigas Šapovalovas ir daugelis 
kitų. Gaila, tačiau šiuos por
tretus lageryje kratos metu 
suradę iš Žuko atėmė. Išėjęs iš 
lagerio, kartais piešdavo vely
kinius ar kalėdinius atviru
kus, vaizduojančius okupuotą 
Lietuvą, tautinę simboliką. 
Buvęs politinis kalinys Vincas 
Garmus juos fotografuodavo, 
daugino ir platino. Abu gero
kai rizikavo. Saugumiečiai 
klausinėjo Žuko, ar jis ne
žinąs, iš kur tie atvirukai. Jie 
Stasį įtarė, bet įrodymų ne
turėjo. 

Dirbdamas šachtų valdy
boje, Žukas tuoj susisiekė su 
Maskvoje esančiais knygynais 
ir „knyga-paštu" užsisakė nau
jausius specialybės srities lei
dinius, juos vakarais studija
vo, todėl šachtų mechanizmus 
gerai išmanė. Įvykus gedimui, 
tuoj pat ranka nubraižydavo 
sulūžusios detalės brėžinius, 
nurodydavo išmatavimus, kad 
remonto dirbtuvės gedimus 
pašalintų. Kiti specialistai ste
bėjosi Žuko atmintimi ir su
gebėjimais, su juo skaitėsi ir 
pavydėjo. Dirbdamas „Giprug
lemaš" institute, kartais ištisą 
dieną vaikščiodavo, nesėsda-
mas prie braižymo lentos, kol 
apmąstydavo ir subrandinda
vo sprendimą, po to greitai 
braižydavo lapą po lapo. Ki
tiems darbuotojams, kurių 
dauguma buvo rusai ir žydai, 
toks darbo stilius buvo nesu
prantamas. 

Regina Žukiene 
(Bus daugiau) 

• Tūkstantis melų neatstoja 
vienos tiesos. 

Armėnų patarlė 
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Tai—Jūsų laikraštis! 

Ir vėl galima užsiprenumeruoti 
„DRAUGĄ" 

papiginta kaina: tik ui 65 dol metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 

užsiprenumeruokite DRAUGĄ 13 mėn. mokėdami tik $65.00 

vardas/pavardė 

adresas 

miestas 

telefonas 

Atkarpą su mokesčiu siųskite 
DRAUGAS Administracija • 4545 W 63"1 Street • Chicago, IL 60629 

„DRAUGO" PRENUMERATŲ VAJUS 
2000 METAIS 

Vajus prasidėjo Pasaulio lie
tuvių centre Maironio mokyk
loje vasario 26 d. „Draugas" 
buvo pristatytas mokiniams. 

„Draugo* dienraščio svarbu
mas buvo mokiniams aiškina
mas iš istorines perspektyvos. 
Istorija yra mums visiems 
svarbi, todėl, kad mūsų sene
liai ir proseneliai ją kūrė ir 
mums paliko šiandieną laisvą 
Lietuvą, mūsų kalbą ir kultū
rą. „Draugas" ir knygos tą is
toriją kasdieną rekorduoja. 

Be užrašytu įvykių mes ne
žinotumėm daug istorijos. Tai
gi „Draugas" yra svarbus įran
kis pažinti praeitį ir kas mes 
esame. 

„Draugo" administratorius 
moksleiviams parodė grafo 
Tiškevičiaus kardą ir Napoleo
no Lietuvos septyniolikto pul
ko kareivio kepure. Tie daik
tai yra svarbūs ir žinomi 
mums todėl, <ad apie tą Lietu
vos dalinį Napoleono kariuo
menėje yra parašyta knyga, 
surašytos visos kareivių pa
vardės. Tai ir.ūsų proseneliai į 
mus kalba. Tai todėl yra svar
bus rašytas žodis. 

Pastiprinti veiklą tarp jau
nesnių skaitytojų „Draugas" 
skelbia du Konkursus. Jau
niems išleidom spalvinimo, 
knygelę ir konkurse kiekvie
nai klasei bus skiriami trys 
laimėtojai. Vyresniems davėm ; 
„Eglę, žalčių karalienę" per
skaityti ir mokiniai turės pa
keisti legendos pabaigą taip, 
kaip jiems patiks. Piniginės 
premijos bus paskirtos laimė
tojams JDraugo" vasaros šven
tėje. Visą tą pristatymą filma
vo Arvydas Jleneckis ir šią sa
vaitę rodys Lietuvių televi
zijoje: ketvirtadienį, 7 vai. 
vak., ir šeštadienį, 7 vai. ryte, 
kanalas 23 (;WBT). 

Televizijos programoje Šią 
savaitę pamatysite mūsų jau
nus skaitytojus, taigi kviečia
me tėvelius, senelius ir gi
mines — draugus pažiūrėti 
mūsų jaunosios kartos. 

Taigi mūsų „Draugo" vajus 
prašo jūsų užprenumeruoti 
„Draugą". Naujiems skaityto
jams tik 65 dol. Neseniai į 
JAV atvykusiems 30 dienų 
„Draugą" siunčiame nemoka
mai. Prašom visų užsakyti 
„Draugą" kaip dovaną savo ar
timiesiems. 

Atsiminki me,- kad be dien
raščio ir televizijos lietuviškos 
programos mūsų lietuviškas 
pasaulis Amerikoje liks labai 
nežinomas. 

Noriu padėkoti Eglei Novak, 
mokyklos direktorei, ir moky
tojoms, kurios gražiai prisidė
jo prie „Draugo" pristatymo. 

Labai ačiū Arvydui Renec-
kiui ir Lietuvių televizijai už 
filmavimą. Taip pat noriu pa
dėkoti Benardui Kordell ir jo 
žmonai už fotografavimą. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 

Visos nuotraukos Bernardo Kordell 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
MOKĖKIME PAGERBTI 

VĖLIAVAS 
Atėjo laikas pakartoti, kad 

su valstybės bei organizacijų 
vėliavomis reikia elgtis pagar
biai, parodyti joms deramą pa
garbą. Galima manyti, kad 
prasilenkiama su vėliavos eti
ketu iš nežinojimo, todėl 6a 
priminsiu svarbiausias tai
sykles. Štai pavyzdys, kaip ne
reikia elgtis. 

Brighton Parko LB apy
linkės pastangomis i.m. vasa
rio 20 d. buvo suruoštas Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
paminėjimas. Pasibaigus iškil-
mingąjai daliai, pranešėja pa
sakė, kad bus atliekama me
ninė programa. Užuot pakvie
tusi Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinę, kad išneštų scenoje 
sustatytas vėliavas, patys ren
gėjai pradėjo stumdyti vėlia
vas i kampus. 

Rinktines vėliavų tarnyba 
atskubėjo prie scenos ir taip 
vėliavos buvo pagarbiai iš
neštos. Pabrėžiu, kad vėliavos, 
ypač tautinės, yra įnešamos ir 
išnešamos su garbės sargyba. 
Kitaip pasielgti botų pažeistas 
ne tik vėliavų etiketas, bet ir 
pagarba tautai ar organizaci
jai, kurios simbolis yra vė
liava. Jeigu kurio minėjimo ar 
šventės rengėjai nežino pa
grindinių vėliavos etiketo tai
syklių, tai turi pasiklausti 
žinančių. 

Juozas Gurevičius 
Chicago, IL 

PASTATYKIME HIMNO 
AUTORIUI PAMINKLĄ 

VILNIUJE 
1999.11.16-ją minėjome V. 

Kudirkos šimtąsias mirties 
metines. Liūdna, kad ši data 

' laMlu buvo prisiminta išeivi
joje, nei Lietuvoje. 

V. Kudirka neeilinių gabu
mų asmenybė: gydytojas, pub
licistas, poetas satyrikas, ver
tėjas, muzikas, mūsų himno 
autorius. Deja, anksti išėjo 
Anapilin, nors per 11 metų ak
tyvaus darbo lietuvybės ba
ruose, jo palikimas ypač ver
tingas. Pažymėtinas jo reda
guotas laikraštis „Varpas", ku
rio dešimtmečiui V. Kudirka 
parašė .Tautišką giesme", su
korė jai muziką. .Tautišką 
giesme" rašė jau labai pasili
gojęs, karščiuodamas. Ji, tarsi 
testamentas, išeinančio iš gy
venimo patrioto savajai tau
tai „Tautiška giesmė" vėliau 
tapo Lietuvos himnu. 

Vilniaus medikų grupė įstei
gė JLabdaros ir paramos fondą 
Vinco Kudirkos vardui įam
žinti". Mūsų tikslas iš Lietu
voje ir užsienyje gyvenančių 
tautiečių suaukotų lėšų, jo 
mirties šimtmečiui pažymėti, 
pastatyti paminklą. Jeigu leis 
finansiniai ištekliai, įsteigsi
me V. Kudirkos vardo pre
miją, kuri kasmet botų įtei
kiama asmeniui, daugiausia 
pasidarbavusiam lietuvybės 
baruose. 

Labai bosime dėkingi tau
tiečiams, gyvenantiems užsie
nyje, paaukojusiems pinigų 
mošų tikslams įgyvendinti. 

Mošų banko sąskaita valiu
ta Nr. 567089001, AB Vil
niaus bankas, Vilniaus filiale. 
Čekius galima siųsti Jutijai 
Šolomskienei, Gedimino pr. 
Nr. 1, Sąjūdžio bostinė, 2002, 
Vilnius, tel. 224848. Platesnę 
informaciją galima gauti tel. 
791779. Vilniuje. 

Spaudoje bus skelbiamos as
menų, paaukojusių 500 ar 
daugiau dolerių, pavardes. Pa
aukojusių 10 ir daugiau tūks
tančių dolerių, pavardės, kaip 
pagrindinių fundatorių, bus 
įamžintos V. Kudirkos pa
minklo specialioje lentoje. 

Med»dr. Marija 
Jackevicienė 

Fondo steigėjų atstovė 

DIDVYRĖ AR 
IŠSIŠOKĖLĖ? 

Lietuvių spaudoje ir lietuvių 
visuomenėje yra daug rašoma 
apie ordinų įteikimą vasario 
16-tos dienos proga dviems 
Lietuvos darbuotojams, kurie 
praeityje bendradarbiavo su 
okupantais. Nįjolė SadOnaitė, 
dalyvaudama prezidentūroje 
— aktų salėje, išdrįso pasaky
ti prezidentui: „Prezidente, už 
ką žmonės sėdėjo kalėjimuose, 
kodėl apdovanojami budeliai, 
kurie kankino ir vėtė mūsų 
tautiečius į Sibiro mirties la
gerius". 

Kai kurioje spaudoje, Nįjolės 
SadOnaitės pasakyta tiesa 
prezidentui, palaikyta išsišo
kimu — netaktu. 

Daug kam teko skaityti apie 
N. SadOnaitės kančias, kada ji 
KGB tardymo kambariuose ir 
teismuose drąsiai gynė tikėji
mą ir nekaltų žmonių siun
timą į mirties stovyklas. Gar
bė jai, kad nepabūgo pasakyti 
tiesos ir savo prezidentui, 
užaugusiam demokratiškame 
krašte. 

Skaitant spaudą, susidaro 
vaizdas, kad kam bus įteikti 
Gedimino antro laipsnio ordi
nai, žinojo tik keli asmenys. 
Reikia manyti, kad, jeigu Ni
jolė Sadunaitė botų žinojusi iš 
anksto, kam bus teikiami ordi
nai, nebotų reikėję pareikšti 
protesto ordinų įteikimo metu. 

Nįjolės SadOnaitės kantrybė 
išsibaigė, kada ordino atsiimti 
buvo pakviestas Marijonas 
Misiukonis, tarnavęs tvalgy-' 
bos viršininku KGB eilėse ir jo 
vadovaujami bendražygiai 
kankino ją už demonstracijas 
Vilniuje 1987 metais. Nijole* 
SadOnaitės drąsus žodis tebū-
~na švyturiu visiems, kurie my
li laisvę ir tiesą. 

Antanas Paąžuolis 
Chicago, IL 

KVIEČIA ŠIAULIAI 

Šiaulių kraštas ir vėl kviečia 
visus, po pasaulį pasklidusius, 
tėvynainius, visus, kam arti
ma šita žemė, jos miestai ir 
kaimai, upės ir girios, žmonės 
ir jų rūpesčiai. 

Šiemet, 2000-aisiais, susiti
kime birželio 15-ąją, kaip 
įprasta, Šiaulių dailės galeri
joje (Vilniaus 245) ir tris die
nas pabūkime kartu, pašvęs
kime tą laiką ir širdžių šilumą 
5-ajam tėvynainių sambūriui 
pažymėti didžiojo jubiliejaus 
metais. Šiaulių krašto tėvy
nainių sambūris — nuolat 
vykstantis procesas, nes nuo 
pst pirmojo, įvykusio 1992 
metais, daugybė tėvynainių, 
net ir iš tolimiausių kraštų 
skambina, rašo laiškus, o, ne-
iškentę ar reikalo vedami, ir 
atvažiuoja. Mus labai džiugi
na tie ryšiai, mums labai 
brangūs ir laukiami visi tėvy
nainiai, gyvenantys toliau
siuose toliuose ir gretimuose 
kraštuose, Šiaulių kraite gimę 
ir užaugę, ir tie, kurie dar nie
kada nėra čia buvę, bet norėtų 
pabūti, pamatyti, susipažinti. 
Todėl prašytume pakviesti ir 
padrąsinti atvykti į iių metų 
sambūrį visus, kas uk pagei
dautų. 

5-ojo tėvynainių sambūrio 
renginiai prasidės nuo gegu
žės 1 d.: numatoma surengti 
aktoriaus Laimono Noreikos 
meno kolekcįjos parodą, įvyks 
maestro (tėvo ir sūnaus) Son-
deckių koncertai, rašytojų V. 
Reimerio, S. Lipskio ir kt. kū
rybai skirti vakarai, prof. V. 
Dargužo iš šveicaruos mokslo 
darbų pristatymas — aptari-
mas. Botų puiku, jeigu užjū
riuose ir užsieniuose gyvenan
tys tėvynainiai turėtų galimy
bių atvykti nuo gegutės pra
džios ir paboti Šiaulių kraite 
ilgiau — pasižvalgytume, kas 
per 10 metų pasikeitė mumy-
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Don VaraaSjAmerikos legiono posto nariai prie vėliavų Lietuvos Nepriklausomybės šventės paminėjime Maria 
gimnazijos salėje vasario 13 d. Minėjimą ruošė ALTo Čikagos skyriaus valdyba. Nuotr. Jono Tamulaičio 

se, Lietuvoje, pasaulyje, būtų 
progų ir galimybių daugiau 
pabendrauti su Šiaulių visuo
mene. 

Per 3 birželio vidurio dienas 
paskrajosime po Žemaitiją, 
pasitarsime, kaip pagražinti 
Kurtuvėnų bažnyčią, aplanky
sime Telšius, Platelius, pavie
šėsime aristokratiškame Re
navo dvare: Čia bus surengtas 
koncertas „Dvarų muzika su
grįžta ir sugrąžina". Teks ras
ti valandą — kitą laiko nukak
ti į Kryžių kalną ir ten pasi
tarti, pabandyti išspręsti šios 
šventovės aplinkos civilizavi-
mo klausimus. 

Šiaulių krašto 
tėvynainiu sambūrio 

organizacinis komitetas 

medalininkai ir Lietuvos lais
vės gynėjai, ir jos žalotojai, 
„apmokami" už savo veiklą 
tuo pačiu ordinu. 

Tauta nepateisinamai skau
džiai užgauta. Per ilgai gyve
nama klaidose, kurios daug 
pridarė žalos Lietuvai. 

Jadvyga Damušienė 
St. Peterburg, FL 

* Lietuva ketina derėtis 
su Kipru dėl dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutarties 
taikymo. Kipras yra jau 20-
toji valstybė, su kuria Lietuva 
rengiasi sudaryti tokią sutar
tį. (BU) 

DAR VIENA NESĄMONĖ 
TĖVYNĖJE 

Verčiantis paskutiniam dvi
dešimtojo amžiaus dienos la
pui, Lietuvos Radijo, Televizi
jos ir JBztra" žurnalo darbuo
tojai paskelbė jų sudarytą 
šimtmečio žmonių sąrašą! Są
rašas didelis, net 1,854 pavar
dės, iš kurių šimtinė buvo 
įvertinta balsų skaičiumi. 

Skelbiama, kad būta 6,550 
balsavusių. Pirmuoju įėjo dr. 
J. Basanavičius, gavęs per 
30,000 balsų, toliau ėjo A 
Smetona, Vyt. Landsbergis, 
visi kiti: ir žemės bei oro spor
tininkai, ir Lietuvos vyskupai, 
ir Lietuvos okupacįjų metų 
„didvyriai" — vadiu, ir t.t. 

Koks buvo šio konglomera-
tiško sąrašo tikslas? Ir visuo
menininkai — kultūrininkai, 
ir politikai, ir sportininkai — 
krepšininkai, ir lakūnai, ir su 
nuopelnais, ir su žala, padary
ta Lietuvai — visi sukišti į 
vieno „šimtmečio žmonių" są
rašą. Ar norėta vienus mažai 
vertus iškelti (pagal skaičių 
sprendžiant), o kitus ir labai 
vertus nuvertinti? 

Ar galima daryti vertinimą 
tarp sportininko įmestų krep
šių skaičiaus ir Mykolo Kru
pavičiaus įvykdytos žemės re
formos Lietuvoje, kuri davė 
galimybę valstiečiui dirbti sa
vo žemę ir žmoniškai gyventi? 

Ar galima garbius asmenis, 
kaip vyskupą Sigitą Tamkevi-
čių, prof. V. Landsbergį ir eilę 
kitų įrašyti į sąrašą kartu su 
Sniečkumi, Paleckiu ar Pau-
lsusku, ir jiems panašiais? 

Ar R. Paksas daugiau nusi
pelnė Lietuvai kaip istorikas, 
Adolfas Šapoka, ar Ed. Guda
vičius, kurie duoda Lietuvai 
nemeluotą jos istorįją? 

Skaudu daryti šiuos sugre
tinimus, bet reikia Tiesai švie
sos. Manau, kad ne vienas, 
paskaitęs sąrašą, ar klausęs 
duodamų rinkimų rezultatų, 
galvojo, kad daugelis „šimtme
čio žmonių" sąraše tikrai ne
norėtų boti: vieni nesijaučia 
verti būti sąraše, kiti gi jau
čiasi netinką būti lyginamųjų 
tarpe. 

Žodžiu — sąrašas bevertis ir 
užgaulus. 

Tokių nesąmonių pas mus 
Lietuvoje „aibės". Ir paskuti
nioji, kol kas, tai vasario 16 d. 

* Sausio mėnesį Lietu
voje būsto, vandens, elekt
ros, dujų ir kito kuro grupės 
prekių ir paslaugų kainos iš
augo 9.3 proc., o specialistai 
spėjo, kad išlaidos būstui iš
laikyti padidės 8 proc., elekt
ros kainos — apie 10 proc., ta
čiau jos išaugo 30.2 proc. (Eita) 

* Per ateinančius 3 me
tus spėjamas beveik visų 
Lietuvos maisto pramonės ša
kų augimas. Daugelis specia
listų mano, kad, nepaisant 
pastarųjų metų nuopuolio, pir
maujančia išliks pieno perdir
bamoji pramonė. (Eita) 

A. t A. 
ENGELBERTAS ANDRIUŠIS 

Mūsų džiaugsmo dienos iemėj baigias. 
Bet kelionė mūsų nesibaigs. 
Dieve, pas Tave mes eisim 
Visą amžių tik abu kartu. 

B. Brazdžionis 
Gyveno Čikagoje. Mirė 2000 m. vasario 26 d., sulaukęs 

86 metų. Gimė Anglijoje, Glasgow mieste. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Marija Petrušaitytė, mirusio 
sūnaus Vytenio šeima, sūnus Edvardas, marti Astra, 
anūkai Justinas, Danius ir Renė; sesuo Regina 
Mickevičienė, vyras Pranas ir jų šeima; Lietuvoje brolis 
Algis, žmona Sofija ir jų šeima; krikšto sūnus Vytas 
Mickevičius; žmonos seserys Elena Pažerienė su šeima, 
Renata Žilionienė su vyru Česlovu ir šeima; mirusio 
žmonos brolio Vyto Petrušaičio žmona Birutė ir šeima. 

Velionis priklausė Lietuvių Filatelistų draugijai. 
Aa. Engelbertas pašarvotas vasario 28 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. 

Laidotuvės antradienį, vasario 29 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sū aus su šeima ir Įriti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

JLtJL 
LYDIA LUBERT 

Gyveno Marengo, IL Mirė 2000 m. vasario 25 d. 9:32 
vai. ryto, sulaukusi 84 metų. . 

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Vainuto 
kaime. Amerikoje išgyveno 35 metus. 

Nuliūdę liko: sūnus Helmut Lubert, marti Irena, 
duktė Alma Fetting, žentas Augustas; anūkai: Silvia 
Libner, vyras Wade, Renata Lubert, Augustas Fetting, 
žmona Michele, Violetta Loewe, vyras James; 
proanūkai: Bekki Lubert, Wade Libner, Eric Libner, 
Micnael Fetting; sesuo Berta Stonis, gyv. Zion, IL; 
svainė Olga Peterat, vyras Kurtas, gyv. Vokietijoje. 

Velionė Lydia buvo pašarvota sekmadienį, vasario 
27 d Becvar-Lack laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie 
Ave. ir pirmadienį, vasario 28 d nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. 
Religinės apeigos pirmadienį 7 vai. vakaro Lietuvių 
Evangelikų liuteronų „Tėviškės" bažnyčioje, 6641 S. 
TroySt., Chicago, IL. 

Velionė Lydia bus laidojama antradienį, vasario 29 
d., po 10 vai. ryto pamaldų bažnyčioje, Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nubudę: sunūs, duktė, anūkei, proanūkai, 
sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

Brangiai Mamytei 

A. t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 
mirus, jot dukroms — MARIJAI REMIENEI ir 
seselei MARGARITAI reiškiame gilią užuojautą. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 

A.tA. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 

namo pas Viešpatį išėjus, jos dukroms — MARIJAI 
REMD5NBL JAV Krašto valdybos kultūros tarybos 
pirmininkei ir seselei MARGARITAI BAREI
KAITEI. MICP, reiškiame nuoširdžią ir gil ią 
•užuojauta 

JAV LB Kultūros taryba: 

D. Anysienė 

V. Drupaitė 

R. Jautokaitė 

L. Petrauskaitė-Vanderstoep 

A . Sakalaitė 

L Venclauskienė 

J. lygas 

A. t A. 
EDA BRAŽĖNIENĖ 
SABATAUSKAITĖ 

Mirė 2000 m. vasario 27 d. Gimusi 1922 m. sausio 30 
d., Kretingoje. 

Iš jos artimųjų Amerikoje liko: jos vyras Vilius, duktė 
Lyvia Marija Garsienė, vaikaičiai Darius Šarūnas, Linas 
Tomas, Gintautas Radvila ir provaikaitis Tirnan 
Šarūnas. Lietuvoje liko broliai Vytautas ir Eugenijus bei 
sesuo Dangerūta. 

Aa. Eda mirė nuo lemtingo kraujo krešulio smegenyse 
ir širdies negalavimo sutapimo. Velionės pelenai bus 
laidojami Lietuvoje. 

Jos draugai ir draugės bei pažįstami prašomi Velionę 
prisiminti maldoje. 

Nul iūdę artimieji . 

A. t A. 
Sesuo M. AGNESINE DERING 

Mūsų mylima Seselė mirė 2000 m. vasario 26 d., 
sulaukusi 84 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo parapijos, 
Chicago, IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 67 metus. 

Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 
giminės: svainės Betty Dering iš Palos Hills, IL ir Midge 
Dering iš Los Alamos, N. M., taip pat dukterėčios ir 
sūnėnai. 

Aa. ses. Agnesine pašarvota Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd. vasario 29 
d., antradienį, nuo 1 v.p.p. iki 7 vai. vakaro. Laidotuvių 
šv. Mišios antradienį, 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės trečiadienį, kovo 1 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Dering šeima 
Laidotuvių direkt. Lack & Sons 

A.tA. 
JURGIS POVILAITIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
2000 m. vasario 26 d, sulaukęs 85 metų. 

Gimė Lietuvoje, Jurbarko apskrityje, Pašvenčių kaime. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Elena, seserys Marija, Marta, 
Emilija ir Birutė, brolis Augustinas, dukterėčios Nijolė, 
Irena, Auksė su šeimomis; pusbroliai Romas ir Alfredas. 

Velionis pašarvotas antradienį, vasario 29 d. nuo 3 iki 
6 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. 

Laidotuvės trečiadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Jurgis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, eesrys, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 



8 DRAUGAS, 2000 m. vasario 29 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Ar žinote, kad jau Už
gavėnės visai netoli? Kol kas 
dar negirdime, kad kas ruoštų 
Mardi Gras ar kitą kokį šaunų 
užgavėnišką šurmulį, bet štai 
Brighton Parke, Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje „Mardi Gras 2000" 
vyks net dvi dienas — šeš
tadienį ir sekmadienį — kovo 
4 ir 5 d. Bus skanaus maisto, 
žaidimų, visokių linksmybių, 
laimėjimų, muzikos... Parapi
jos klebonas Thomas Koys, 
seselės kazimierietės ir visa 
parapija kviečia visuomenę at
silankyti ir pasilinksminti. 
Brighton Parko parapijoje kas 
sekmadienį aukojamos lietu
viškos Mišios (10:30 vai. r.), 
apylinkėje gražiai veikia Lie
tuvių Bendruomenė, nuolat 
vyksta įvairūs renginiai, tad 
parapija verta paramos. 

Austėja Sėliūtė bus apdo
vanota trečiąja premija, kurią 
paskyrė vertinimo komisija, 
perskaičiusi konkursui atsiųs
tus kūrinius apie mūsų tautos 
kančias skaudžiausiu Lietu
vos istorijos metu. Premija, 
kurios mecenatas dr. Jonas 
Adomavičius, laureatei bus 
įteikta už kūrinį „Užverstų šu
linių vanduo", o įteikimas 
vyks Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventėje kovo 
11 d. 6 val.v. Jaunimo centre. 
„Lietuvių balsas" kviečia jus 
dalyvauti, bilietus į minėjimą 
ir į iškilmingą vakarienę pra
šoma užsisakyti iš anksto 
laikraščio įstaigoje, 2624 W. 
71st St., Čikagoje, o daugiau 
informacijos — tel. 773-776-
3399. Dalyvaukime Lietuvos 
laisvės kovotojų pagerbime! 
_ Beyerly Shores Lietuvių 
klubas rengia Tautos švenčių 
- Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios - minėjimą šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores, IN. 
Minėjimas vyks kovo 5 d., sek
madienį, šv. Mišias 12 vai. au
kos kun. Antanas Puchenski, 
vargonais gros muz. Vytautas 
Gutauskas. Po Mišių bus pro
grama ir vaišes. Pagrindinis 
kalbėtojas - dr. Kazys Ambra
zaitis. Meninėje programoje 
dalyvaus Meno mokyklėlės 
jaunimas. Kviečiame dalyvau
ti! 

Užgavėnių blynais vaišin
sime kovo 7 d. nuo 5 iki 8 
val.v. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Bus: bulvinių 
blynų, blynų su mielėmis, 
varškės vyniotinių, spurgų ir 
kitų saldumynų. Kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Nuo kovo 14 d. kiekvieną 
antradienį vyks šokių pamo
kos (iš viso - šešios). Bus gali
ma pasimokyti Vienos valso, 
lėto (anglų) valso, stilizuoto iš
kilmingojo trejinio ir kitų šo
kių žingsnių, laikysenos. Kvie
čiame visus, norinčius pakru
tėti, pajudėti! Pamokos vyks 
Lemonte, PLC, 6:15-7:45 vai. 
v. ir 7:45-9:15 val.v. Pamokų 
kaina vienam žmogui - 25 
dol., porai - 45 dol. Pelnas ski
riamas Meno mokyklėlei pa
remti. Smulkesnė informacija 
tel. 630-690-4051. 

Kovo 5 d., sekmadieni, 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė rengia šaulių organizaci
jos įkūrėjo VI. Pūtvio minėji
mą, kuris prasidės šv. Mišio-
mis 10:30 v.r. Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je Brighton parke. Po to 12 
vai. Šaulių namuose (2417 W. 
43 St.) pagrindinę paskaitą 
skaitys Šaulių sąjungos išeivi
joje vadas M. Abarius, bus kiti 
paįvairinimai ir, kavutė. Visi 
kviečiami dalyvauti. Ruošia 
VD šaulių rinktinės valdyba. 

„Laiškų lietuviams" jubi
liejinė šventė įvyks balandžio 
2 d. Jaunimo centre. 3 val.p.p. 
vyks šv.Mišios, programa pra
sidės 4 val.p.p. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje kovo 12 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., bus ypatingu 
būdu paminėtas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo de
šimtmetis: bažnyčioje ruošia
mos ekumeninės pamaldos, 
kuriose dalyvaus lietuvių 
evangelikų reformatų, evange
likų liuteronų ir katalikų 
dvasininkai bei tikintieji. Gie
dos jungtinis parapijos ir 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijos choras, kuriam va
dovaus muz. Ričardas Šokas. 
Tai nuostabi proga aki
vaizdžiai parodyti Bažnyčios 
vienybės dvasią, lietuviško so
lidarumo ir tarpusavio ben
dravimo bei bendradarbiavi
mo gerą valią. Norime tikėti, 
kad šia proga gražioji Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčia bus 
sausakimša — atvykite ir iš 
toliau, ne vien apylinkių! 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje'', kovo 1 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. obuoli
nių blynų paragauti atvyks ne 
tik trečiadienio popiečių lan
kytojai — čia susirinks ir 
Užgavėnių „kaukės" — Kana
pinis ir Lašininis, Raseinių 
Magdutė bei kiti veikėjai, kad 
pasivaišintų „Seklyčios" gar
dumynais. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami (su kaukė
mis ar be) atvykti ir linksmai 
praleisti popietę. Dci pasima
tymo trečiadienį! 

Bronius Naras, buvęs Lie
tuvių Skautų sąjungos Atlan
to rajono vadas, savo laiške 
„Draugo savaitinio „Skauty-
bės kelio" puslapio redaktorei 
j.v.8. Irenai Regienei rašo: 
„Rajono vadijos nutarimu, 
man baigiant kadenciją, turiu 
progą pasveikinti Jus ir kartu 
paremti skautišką spaudą. 
Siunčiu LSS Seserijos ir Broli
jos Atlanto rajono 100 dol. au
ką. Linkiu Jums nepavargti ir 
toliau dirbti skautybės gė
riui". „Draugo" redaktoriams 
ir leidėjams malonu girdėti, 
kad organizacijos vertina joms 
skiriamas „Draugo" skiltis, 
jas skaito ir tai išreiškia pa
dėka bei parama laikraščiui. 
Nuoširdžiai dėkojame v.s. Bro
niui Narui, LSS Atlanto rajo
no vadovybei, skautams ir 
skautėms. Budėkite, skauty-
bėje, kad lietuvių kalba ir 
spauda klestėtų ir toli nuo 
tėvynes gyvenant. 

SKELBIMAI 
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $300 — Dr. Leo J. Tre
čiokas. $50 — Antanas Gir
nius. $25 — Jonas Vasys. $10 
— Elena Jasaitienė. $5 — 
Apolinaras Bagdonas. Rėmė
jams dėkojame. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

• Lietuvos vaikams au
koja: $500 Ottilia Dee Baldvin, 
Crown Point, IN; $50 Milda 
Matusz, Delran, NJ; $30 Iza
belė Stankaitienė, OH. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame gerie
siems aukotojams. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 West 71 Str., Chi-
cago, IL 60829. 

• Emile P. ir Claudia Lab-
rico, Miami, FL, remia 3 vaikus 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, atsiuntė $450. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 8tr., Chicago, IL 
60629. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS — 
MŪSŲ ANTRIEJI NAMAI 

Šį Bronės Nainienės linkėji
mą patvirtino didžiąją salę 
pripildę PLC nariai, su 3451 
balsu susirinkę šių metų vasa
rio 27 d. į Pasaulio lietuvių 
centro narių metinį susirin
kimą. 

Susirinkimui vadovavo ilga
metis, sėkmingas PLC tarybos 
pirmininkas Rimantas Griške-
lis, visus pasveikindamas ir 
pakviesdamas sugiedoti Lietu
vos himną. Tylos minute buvo 
pagerbti visi mirusieji PLC 
nariai. Invokacijoje misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, dėkojo Dievui už pa
laimą šį centrą sukuriant, jį 
išlaikant, prašydamas tos pa
laimos visiems šio centro dar
buotojams ir ateityje. 

Praėjusių metų PLC narių 
susirinkimo protokolas buvo 
priimtas narių plojimų. 

Tarybos pirmininko 
pranešimas 

PLC tarybos pirm. Riman
tas Griškelis pirmiausiai pa
dėkojo visiems PLC rėmėjams, 
komitetams ir tarybos na
riams, kurių septyni baigė ka
denciją: Genė Rimkienė, Kęs
tutis Ječius, Povilas Kilius, 
Zenonas Mereckis, Romas 
Kronas, Vytenis Lietuvninkas 
ir Rimantas Griškelis. Jiems 
buvo įteikti įrėminti padėkos 
lapai, vieną jų įteikiant ir sek
retoriui Sigitui Miknaičiui. 
Padėkos lapai buvo įteikti ir 
PLC archyvo tvarkytojoms: 
Leonidai Kazėnienei, Marytei 
Černiūtei ir Ramintai Sinkie-
nei. Dėkojo PLC komitetams: 
kultūrinių renginių — pirm. 
Bronė Nainienė; bendrų pa
talpų — pirm. Genė Rimkienė; 
PLC nuostatų — pirm. Vyte
nis Lietuvninkas; pastato 
priežiūros — pirm. Zenonas 
Mereckis; butų („condomi-
nium") — pirm. Vytautas Ger
manas; ryšių su visuomene — 
pirm. Romas Kronas, vado
vaujantis ir didžiajam „Bingo" 

departamentui; lėšų telkimo 
— dr. Antanas Razma, jaunes
nysis; tūkstantmečio — pirm. 
Alė Lieponienė. Ypatingas 
ačiū buvo pareikštas valdybos 
pirmininkui Kęstučiui Jeciui, 
posėdžių sekretoriui Sigitui 
Miknaičiui bei korporacijos 
sekretorei Danai Gylienei, 
iždininkui Algirdui Sauliui, 
buvusiam administratoriui Ig
nui Budriui ir naujai adminis
tratorei Violetai Karalienei. 

R. Griškelis 2000-ųjų metų 
tarybai ir valdybai siūlė to
kius ateities užsimojimus: a) 
atlikti didžiosios salės pert
varkymą, b) naujų „condomi-
nium" ar butų statybos plėti
mą, c) labiau ryškinti, skelbti 
PLC „vizyą" — jos svarbą, d) 
toliau vykdyti paminklų sodo 
ir Ateities tako statybą, e) įeiti 
į Interneto tinklą ir e-mail. 
Užbaigdamas priminė švenčių 
dovanas asmeniškajame gy
venime ir mūsų bendruome
nėje. Dovana kiekvienam iš 
mūsų — lietuviška visuome
nė, kurioje mes jaučiamės 
kaip savo namuose. Dovana — 
ši vieta. Pasaulio lietuvių 
centras. Koks būtų mūsų gy
venimas be šios vietos? Dova
na — tai laimė būti čia dabar 
visiems kartu. 

Valdybos pirmininko 
pranešimas 

Šių metų kovo 19 d. parei
gas bebaigiąs valdybos pirm. 
Kęstutis Ječius, visus pasvei
kinęs, padėkojo už tokį gausų 
atsilankymą metiniame PLC 
narių posėdyje. Kartu dėkojo 
visai valdybai ir tarnautojams 
už gerą pareigų atlikimą. Pra
nešė, kad nuo 1999 m. gruo
džio 1 d. PLC administratore 
yra Violeta Karalienė. Jos pa
dėjėja yra Rasa Leitenantie-
nė. Šeštadieniais lituanistinės 
mokyklos metu raštinėje dirba 
Lidija Šoliūnienė. Sąskaitybą 
tvarko Dalia Povilaitienė. 
Centro tarnautojų prievazda 

GRAŽI METINĖ ŠVENTĖ 
2000 m. sausio 30 d., sekma

dienį, įvyko Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos fondo 
(BALFo) Cicero skyriaus meti
nis susirinkimas ir kartu ru
deninio vajaus užbaigimo 
šventė. 

Renginys prasidėjo 11 vai. r. 
lietuviškomis pamaldomis Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Nors diena buvo Šaltoka ir 
dulksnojo smulkus sniegas, į 
pamaldas susirinko ganėtinai 
didelis skaičius žmonių — vie
tinių ir svečių iš toliau. Kun. 
Kęstutis Trimakas aukojo šv. 
Mišias, skirtas Pal. arkivysku
po Jurgio Matulaičio mirties 
sukakčiai paminėti (J. Matu
laitis mirė 1927 m. sausio 27 
d.) ir pasimelsti už BALFo Ci
cero skyriaus gyvus ir miru
sius narius — aukotojus. Turi
ningame pamoksle buvo pa
sakojama apie Palaimintąjį 

asmenį, kuris siekė nugalėti 
blogį gerumu ir gerais dar
bais. Todėl pamokslininkas 
kvietė melstis ir už BALFo 
darbuotojus, nes BALFo tiks
las — šelpti vargan pateku
sius, ir už tuos, kurie šalpai 
aukoja, artimo meilės vedami. 
Choras giedojo „Palaimintas 
Jurgi" ir „Giesmę į Pal. J. Ma
tulaitį". Giesmės buvo parink
tos choro pirm. Jonės Bobinie-
nės, o paruoštos muz. Giedrės 
Kazakauskaitės • Nedveckie-
nės. Sol. Laimutė Stepaitienė 
praturtino pamaldas, įspūdin
gai atlikdama „Ave Maria" ir 
„Atsiklaupus prieš altorių", 
kurias vargonais palydėjo Ma
rijus Prapuolenis. Mišių au
kas nešė pamaldose dalyvavu
si BALFo pirm. Maria Rudie
nė ir skyriaus pirm. Bronė 
Motušienė. Gėlę prie arkivysk. 
J. Matulaičio paveikslo padėjo 
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yra Romualdas Zavistauskas. 
Tarnautojai — Tautvydas Pa
tamsis, Jūratė Simonienė ir 
Aleksandra ir Juozas Bubulai 
— Radzevičiai. PLC gyvento
jus maitina Nijolė Garbaliaus-
kienė. šildymo-šaldymo sis
temą prižiūri Ignas Navickas 
ir Zenonas Mereckis. 

Buvo atlikti tokie PLC dar
bai: 

1. Pakeista centro saldymo 
įranga. 

2. Didžiojoje salėje įmontuo
ta rūkymo durnų filtravimo 
sistema. 

3. Užbaigta Maironio litua
nistinės mokyklos trijų klasių 
statyba ir tualetai rūsyje. 

4. Nupirktas 9 pėdų fortepi
jonas Lietuvių fondo salei. 

5. Romas Povilaitis padarė 
dar 5 stalus gegužinėms. 

6. Užbaigti pietinės muro 
sienos pataisymai. 

7. Pasodinta nauja žolė ge
gužinių pievoje. 

8. Pastatytas Partizano mo
tinos paminklas. 

PLC valdybą sudaro: sekre
torė — Vida Jonušienė (iki 
1999.12.31); iždininkas — Al
girdas Saulis; pastato mecha-
ninių-elektrinių sistemų pri
žiūrėtojas — Zenonas Merec
kis; „Bingo" direktorius — Ro
mas Kronas; krautuvėlės „Do
vana" vadovė — Dana Gylie
nė; Kultūrinių renginių komi
teto vadovė — Bronė Nainie
nė; narė įvairiems reikalams 
— Genė Rimkienė ir centro 
administratorė — Violeta Ka
ralienė. 

Olimpija Baukienė ir Algirdas 
Didžiulis. 

Mišių skaitytoja akt. Irena 
Leonavičiūtė pakvietė visus į 
BALFo susirinkimą parapijos 
salėje. Ten jų laukė padengti 
stalai, papuošti gėlėmis, ir 
užkandžiais bei pyragaičiai, 
balfininkių paruošti bei iškep
ti. Prieš susirinkimo progra
mą buvo suteikta proga pasi
sakyti Cicero lietuvių parapi
jiečių komitetui. Buvo kalba
ma opiuoju visų lietuvių ti
kinčiųjų reikalu, vykstant ne
sutarimams su klebonu dėl 
pakeitimo lietuvių pamaldų 
laiko iš 11 vai. į ankstyvesne 
rytmečio valandą. 

Po to skyriaus pirm. B. Mo-
tušienė pradėjo susirinkimą, 
pasveikindama dalyvius ir 
pristatydama garbės svečius: 
BALFo pirm. Marią Rudienę, 
inž. Antaną Rudį, ižd. Faustą 
ir Terese Strouas, protokolų 
sekretore Valeriją Čepaitiene, 
sol. Laimute Stanaitienę, inž. 
Algirdą Stepaitį. Invokariją 
sukalbėjo kun. K Trimakas ir 
pakvietė visus bendrai maldai 
„Tėve mošų" — už BALFo 
šalpos rėmėjus. Tylos minute 
buvo pagerbti skyriaus miru
sieji ir aukotojai. Po to sky
riaus pirmininkė pranešė apie 
skyriaus veiklą, kurios tikslas 
yra lėšų telkimas BALFo šal
pai. Ypatingos pastangos yra 
skiriamos rudeninio vajaus 
įvykdymui. Aukos buvo renka
mos asmeniškai aplankant au
kotojus bei kreipiantis laiš
kais. Praėjusių metų valdybą 
sudarė: Bronė Motušienė — 
pirm.; Algirdas Stepaitis — 
vicepirm.; Česlovą Bačinskie-
nė — sekr.; Algirdas Didžiulis 
— ižd.: Juozas Mikulis — 
tvarkė kartoteką; Janina Ska-
mienė — šeimininkė. Kont-

Finansai 

Violeta Karalienė pateikė 
trumpą savo pareigų aptarimą 
ir dėkojo visiems už paramą ir 
patarimus. Ji yra PLC narė 
nuo jo pirmųjų dienų, centre 
ėjusi mokytojos ir reikalų ve
dėjos pareigas. 

Svarbiausios PLC finansinės 
jėgainės — .Bingo" vedėjas 
Romas Kronas pasidžiaugė vis 
didėjančiu žaidimų pelnu PLC 
išlaikymui, tik apgailestavo 
jaunesnių talkininkų stoka, 
kviesdamas į .Bingo" talką 
trečiadienių vakarais lituanis
tinės mokyklos mokinių tėvus. 
PLC negali prarasti .Bingo" 
dėl talkininkų stokos. 

Kultūrinių renginių vadovė 
Bronė Nainienė linkėjo PLC 
būti mūsų antraisiais namais 
ir pagarbą išreiškė PLC stei
gėjams ir statytojams. Rengi
niai bei gaminiai 1999 metais 
centro iždui atnešė apie 
43,000 dolerių pelno. Dėkojo 
visoms ir visiems, kurios ir 
kurie darbuojasi PLC renginių 
komitete, bei Partizano moti
nos paminklo statybos komite
tui. 

Plataus dėmesio sulaukė 
PLC iždininko Algirdo Saulio 
pranešimas. Per 1999 metus 
turėta 844,616.36 dol. pajamų 
ir 596,560.11 dol. išlaidų, lie
kant 275,056.25 dol. pelno. 
(1998 m. buvo: 784,706.75 dol. 
pajamų ir 716,789.50 dol. iš
laidų, liekant 67,917.25 dol. 
pelno). 1999 metais daugiau
sia pelno atnešė: „Bingo" — 
137,557.79 dol., .Dovanėlės" 
krautuvėlė davė 8,118 dol. pel
no, Kalėdų mugė — 3,881 dol. 
pelno, Madų paroda — 
3,408.70 dol. pelno, Naujų 
metų sutikimas — 12,610.53 
dol. pelno, PLC vajai ir loteri
ja — 35,682.19 dol. pelno. Iž
das turi perskaičiuoti renginių 
komiteto sutelktą pelną. Di
džiausios išlaidos yra atlygini
mai („Payroll") — 188,011.09 
doleriai (1998 m. buvo 
173,318.43 dol., o 1997 m. bu
vo 126,000 dolerių). 

Visas Pasaulio lietuvių cent
ro turtas pagal knygų vertę 

rolės komisija: Olimpija Bau
kienė, Stasys Bernatavičius ir 
Viktoras Motušis. Mirė keturi 
nariai — aukotojai ir tragiškai 
žuvo valdybos narė J. Ska-
mienė. Aukas rinko visi valdy
bos ir kontrolės komisijos, na
riai bei talkininkai: Stasė Di
džiulienė, Balys Novickis, 
Eleonora Radvilienė ir Rai
mundas Rimkus. Laiškų pa
siųsta 58. Į juos atsiliepė 46 
aukotojai. E. Radvilienė, be to, 
rinko drabužius ir kitokius 
daiktus. Supakavusi 17 siunti
nių, pristatė į BALFo centrą, 
kad šie būtų pasiųsti į Lie
tuvą. Skyrius turi būrelį auko
tojų, kurie kasmet aukoja po 
šimtinę ir daugiau. Bacino's 
restoranai aukojo 400 dol. 
Buvo išvardinti visi būrelio 
aukotojai (21), įskaitant šio 
vajaus naujus aukotojus — 
David Burbą bei Klemensą ir 
Anelę Žukauskus. Būrelio au
kų suma — 2,706 dol. Viso su 
būrelio auka vajaus proga su
rinkta 6,122 dol. iš 218 auko
tojų. Visa suma, kaip visada, 
bus įteikta BALFo centro val
dybai. 

Pirm. Motušienė padėkojo 
aukotojams už dosnumą, o 
aukų rinkėjams už paaukotą 
laiką ir pastangas aukas ren
kant. Padėkojo pamaldų ir šio 
susirinkimo programos atlikė
jams, BALFo pirm. M. Rudie
nei ir inž. A. Rudžiui bei ki
tiems centro valdybos sve
čiams už dalyvavimą skyriaus 
metinėje šventėje, „Draugui" 
ir „Margučiui IT už susirinki
mo garsinimą, šeimininkei S. 
Žemaitienei ir talkininkėms 
už maisto paruošimą, Racine 
kepyklai už paaukotą duoną. 

Po iždininko ir kontrolės ko
misijos pranešimų susirinki
mas patvirtino naują valdybos 

1999.12.31 buvo 1,556,725.53 
doleriai. PLC rinkos vertė da
bar būtų bent 5 kartus dides
nė. 

Revizijos komisijos pirm. Al
girdas Antanatis perskaitė pa
tikrinimo aktą, skelbdamas, 
kad visa sąskaityba vedama 
tvarkingai ir tiksliai. Toks 
pranešimas gautas ir iš ameri
kiečių patikrinimo — CPA fir
mos, kuri kasmet tikrina PLC 
sąskaitybą. 

Pagal pasiūlytus kandidatus 
aklamacijos būdu į PLC ta
rybą 2 metų kadencijai išrink
ti: Rimantas Griškelis, Juozas 
Kapačinskas, Povilas Kilius, 
Romas Kronas, Vytenis Lie
tuvninkas, Genė Rimkienė ir 
Vitalija Vasaitienė. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Vytautas Ja-
sinevičius, Aleksas Karaliū
nas ir Liudas Slėnys. 

Diskusijose buvo iškeltas 
papildomų butų („condomi-
nium") statybos klausimas. 
Dėl informacijos stokos tuo 
reikalu jokių nutarimų nepa
daryta. Posėdis tęsėsi dvi va
landas. 

Bronius Juodelis 

Lietuvos nepriUausosay-
bes atstatymo Kovo 11-
osios minėjimas įvyks kovo 
12 d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Nu
matyta tokia programa: 11 
vai. r. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje aukos Šios misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ. Mišių metu parapijos 
choras giedos šiai šventei spe
cialiai parinktas giesmes. 
12:30 vai. p.p. didžiojoje cen
tro salėje himnus ves solistė 
Praurimė Ragienė, pagrindinę 
kalbą pasakys „Dirvos" redak
torius dr. Jonas Jasaitis. Me
ninę dalį atliks muz. Ričardo 
Šoko vadovaujamas;-vokalinis 
moterų ansamblis, deklamuos 
lituanistinės mokyklos moki
nės. Programai vadovaus Dai
va Meilienė. Visi kviečiami 
šiame minėjime gausiai daly
vauti. Ruošia Amerikos Lietu
vių tautinė sąjunga. -

narį Albiną Mickų (vietoj'mi
rusios J. Škėmienės) bei visus 
dabartines valdybos ir revizi
jos komisijos narius kitai ka
dencijai. 

BALFo pirm. M. Rudienė 
pasidžiaugė'pamačiusi daug 
jaunų čiabuvių ir naujųjų atei
vių iš Lietuvos. Ji kalbėjo apie 
tai, kaip Amerikos lietuviai 
BALFą sukūrė gelbėti 
Lietuvą, užplūdus raudona
jam tvanui. Sovietai BALFo 
neįleido. Tada pradėta ieškoti 
lietuvių kitur, ypač Vokieti
joje, kur jiems buvo teikiamas 
maistas, drabužiai, o studen
tams — ir stipendijos* Lietu
voje mažai žinoma, kokią di
delė pagalba buvo teikiama 
lietuviams tėvynėje ir Sibiro 
tremtyje. Šiandien lietuviai 
patriotai yra smerkiami, ir vy
riausybė nepakankamai, aprū
pina partizanus ir tremtinius. 
Vykstant neteisėtam pasisavi
nimui, šalpa nesiuntiama per 
sveikatos ministeriją ar Ititas 
institucijas, nes siuntiniai vis
gi „nusavinami". Nesfundama 
nei krovininėse dėžėse (kontei
neriuose), nes neįmanoma 
kontroliuoti, šelpiamos men
kai įrengtos mokyklos, parūpi
nant maisto, drabužių (pietų 
Lietuvoje) ir mokslo priemo
nių. JAV ambasadorius Lietu
voje Keiti) Smith, apvažiavęs 
Lietuvą, sakė, jog 40 proc. 
žmonių dar gyvena sėmiau 
skurdo ribos. Daug žmonių 
žudosi iš nevilties. Rūbai yra 
reikalingi, nes ne visut pasie
kia iš Europos teikiama labda
ra. 

Mariai Rudienei buvo sugie
dota „Ilgiausių metų*. Tuo ir 
baigėsi ši metinė šventė, įkvė
pusi dalyviams atnaujintą nu
siteikimą artimo meilės — 
šalpos veiklai. V. Motasis 




