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* Prezidento žmonos Al
* Valstybės turto fonde
mos
Adamkienės labdaros ir
pasirašyta sutartis su Estijos
paramos
fondas jau ketvirtą
banku „Hansabank" dėl Lietu
kartą
rengia
Atvelykio šventę
vos taupomojo banko (LTB)
vaikams.
Šį
kartą į šventę
akcijų pirkimo ir pardavimo.
kviečiami
labai
mažų mieste
Pagal pasirašytą sutartį už
lių,
tokių
kaip
Medeikių,
90,733 proc. LTB akcijų Esti
Gružių
kaimo,
vaikai.
Iš viso
jos „Hansabank" įsipareigojo
jų
į
šventę
Prezidentūros
kie
sumokėti 150 mln. litų arba
me
susirinks
apie
du
šimtus.
po 9,88 lito už vieną 10 litų
nominalios vertės akciją. San Šiais metais pirmą kartą
doris bus baigtas, gavus ofi šventėje dalyvaus savivaldy
cialų Konkurencijos tarybos bėms priklausančių globos
leidimą, kuris turėtų būti duo namų auklėtiniai iš Šilalės,
tas per 30 dienų. „Hansabank" Skuodo, Jonavos, Biržų, Ma
taip pat įsipareigojo ne ilgiau žeikių, Anykščių, Akmenės,
kaip per dvejus metus nuo šio Molėtų, Joniškio, Pasvalio ra
sandorio užbaigimo investuoti jonų. 7-12 metų vaikai pus
150 mln. litų į banko akcinį ryčiaus „McDonald's" resto
kapitalą. Investicijos bus skir rane, prieš vidurdienį klausy
tos informacijos technologi sis „Tele bim bam" koncerto,
joms, naujų produktų kūrimui vaikai ridens velykinius mar
gučius. Prezidentūros kieme
ir tobulinimui. (BNS)
bus surengta vaikų margintų
* Vilniuje prasidėjo ketu kiaušinių parodėlė. Vėliau vai
rias dienas truksiantis trečia kai valgys „Da Antonio" resto
sis tarptautinis teatro festiva ranuose, vyks į Operos ir bale
lis „Viso pasaulio vaikai žai to teatrą, kur žiūrės specialiai
džia teatrą", kuris vyks įvai jiems
užsakytą
spektaklį
riose vietose ir Rukloje, daly „Daktaras Aiskauda". Šventei
vaus Vilniaus, Ruklos, Lazdijų pasibaigus vaikams bus įteik
rajono, Talino, Rygos, Leipci tos dovanėles — knygos, sal
go kolektyvai, iš viso — 280 dumynai, higienos priemonės
vaikų. Šiais metais festivalis (dantų pasta ir šepetukai).
skirtas rizikos grupės vai (BNS)
kams. Festivalio dalyviai va
žiuos į Vilniaus internatines
* Visi vidurinių mokyklų
mokyklas, parapijų centrus,
abiturientai
nuo 2003 metų
vaikų auklėjimo ir globos na
turėtų
laikyti
privalomojo
mus,
Ruklos pabėgėlių sto
kompiuterinio
raštingumo
eg
vyklą, kur rodys savo ir patys
zaminą,
mano
Seimo
Tėvynės
žiūrės šeimininkų spektak
lius. Festivalio dalyviai lanky sąjungos (Lietuvos konserva
sis Europos parke, kur jų torių) frakcijos Seime seniū
lauks pietūs ant žolės, ekskur nas Andrius Kubilius. Seimo
sija, pasiruošimai bendriems posėdžių sekretoriate užre
projektams,
improvizacijos. gistruotame rezoliucijos pro
jekte A. Kubilius taip pat siū
(BNS)
lo, jog vyriausybė kuo daugiau
* „Lietuvos medienos" paslaugų perkeltų į internetą
duomenimis, pernai baldų ir taip sukurtų gerokai dides
gamyba išaugo daugiau kaip nį interneto vartotojų tinklą.
24 procentais. Lietuvos bend „Tai taip pat padarytų vyriau
rovės pardavė baldų už 631 sybės darbą žymiai skaidres
mln. litų, iš jų į užsienį išvežė nį, žymiai atviresnį, galėtų žy
baldų už 460 mln. litų arba miai sumažinti korupciją to
beveik 73 proc. visų šalyje pa kioje srityje kaip viešieji pirki
gamintų baldų. Patys baldi- mai", prognozuoja A. Kubilius.
ninkai teigė esą maloniai nu Jo manymu, šiais metais rei
stebinti tokio spartaus gamy kia 100 proc. padidinti infor
bos augimo ir sėkmės Vakarų macinių technologijų specia
rinkose.
Elta-LR listų rengimą. A. Kubiliaus žo
džiais tariant, būtų labai ge
* Latvijos j ū r o s aplinkos rai, kad stojantieji į aukštą
valdyba (JAV) nusiuntė Bū sias mokyklas jau šiemet ga
tingės terminalą valdančios lėtų susipažinti su informacija
bendrovės „Mažeikių nafta" apie baigusiųjų aukštąsias
generaliniam direktoriui rei mokyklas įsidarbinimą pagal
kalavimą atlyginti nuostolius, specialybę. „Jeigu stojantieji į
kuriuos šalis patyrė dėl kovo aukštąsias mokyklas matytų,
pradžioje terminale įvykusio kokias specialybes baigusieji
naftos išsiliejimo. Valdyba rei turi geriausias perspektyvas
kalauja atlyginti aplinkai pa įsidarbinti geriausiose profesi
darytą žalą, taip pat lėktuvų, jose ir gauti geriausius atly
kurie tyrė ištekėjusios į jūrą ginimus, tai toks konkurenci
naftos dėmes, skrydžių ir at jos principas priverstų aukšto
liktų tyrimų išlaidas. Išlaidų jo mokslo sistemą prisitaikyti
suma kol kas nenurodoma. prie rinkos reikalavimų", ma
(BNS)
no parlamentaras.
(Elta)

Su oficialiu vizitu į Lietuvą atvykęs Ukrainos prezidentas Laonid Kučma apžiūrėjo Vilniaus senamiestį.
•i
Vladimiro G Ulevičiaus (Elta) nuotr.
>

Lietuvos ir Ukrainos vadovai
dvišalius santykius vadina
pavyzdiniais

Atsistatydina žemės
ūkio viceministras

Vilnius, balandžio 23 d.
(BNS) — Skandalingai pa
garsėjęs žemės ūkio vicemi
nistras socialliberalas Aleksas
Butkus laukia ministro Kęs
tučio Kristinaičio patenkinant
jo atsistatydinimo prašymą.
Pareiškime nurodoma, kad iš
posto A. Butkus pasitraukia
dėl šeimyninių aplinkybių bei
sveikatos sutrikimų.
Ministras K
Kristinaitis
neslėpė, kad jo pavaldinį pasi
traukti privertė plačiai nu
skambėję skandalai su buvu
sia žmona, nepasidalijus turto
ir nesant perspektyvų geruoju
susitarti.
Neseniai A Butkus vėl pate
ko į skandalą, kai „Valstiečių
laikraštis" pranešė, jog dėl ne
tinkamo A. Butkaus elgesio
vos nežlugo derybos su Rusija
dėl žuvininkystės kvotų. Anot
laikraščio, Karaliaučiuje vice
ministras išvakarėse per ofi
cialų priėmimą tiek prisivaišino, kad kitą dieną nesu
gebėjo vadovauti deryboms,
teko daryti dienos pertrauką.
A. Butkus — jau trečiasis
socialliberalų
viceministras,
viešai turintis aiškintis dėl ne
tinkamo elgesio. Vidaus rei
kalų viceministras dėl girtu
mo negalėjo dalyvauti susiti
kimuose Briuselyje. Kitas vi
daus reikalų viceministras
Ramūnas Darulis nekorek
tiškai elgėsi su Pietryčių Lie
tuvos pedagogėmis, išvadin
damas jas vištomis.

Vilnius, balandžio 23 d.
Po susitikimo prezidentūroje
(BNS) — Lietuvos ir Ukrainos Ukrainos prezidentas išvyko į
prezidentai Valdas Adamkus . Antakalnio kapines, kur pa
ir Leonid Kučma skelbia pa dėjo vainiką, vėliau pasi
ramą valstybių siekiams ir vaikščiojo po senamiestį, pie
dvišalius santykius įvardina tavo su premjeru Rolandu
kaip pavyzdinius kitoms Euro Paksu, Taikomosios dailės
pos šalims. Tai prezidentai muziejuje apžiūrėjo parodą
sakė po dvišalių susitarimų „Krikščionybė Lieturos mene".
pasirašymo surengtoje spau Po susitikimo su C/«mo pirmi
dos konferencijoje.
ninku Artūru Paulausku L.
Lietuvos ir Ukrainos socia Kučma dalyvavo Lktuvos vals
linės apsaugos ir darbo mi tybinės
televizijos
laidoje
nistrai pasirašė vyriausybinę „Spaudos klubas" L. Kuč
sutartį dėl socialinės apsau ma V. Adamkaus kvietimu
gos, vidaus reikalų bei kul taip pat vakarieniavo kartu
tūros ministrai — bendradar su Lenkijos prezidentu Alekbiavimo susitarimus. Paklaus sandr Kwasniewski, UNES
tas, ar Ukraina remia Lietu CO generaliniu sekretoriumi
vos integraciją į NATO, L. Koichiro Matsuura. Ukrainos
Kučma pabrėžė, jog yra ne prezidentas pasakys kalbą
kartą patvirtinęs Ukrainos tarptautinės
konferencijos
poziciją, kad kiekviena šalis „Civilizacijų dialogas" atida
turi teisę būti kokios nors or ryme bei Charkovo srities
ganizacijos nare. Savo ruožtu pramonės produkcijos parodos
Ukrainos prezidentas padė atidaryme.
kojo Lietuvos vadovui už
* Vilniuje viešint Ukrainos
Ukrainos eurointegracinių sie
prezidentui, į antrąjį Lietuvos
kių rėmimą.
Paklaustas, kaip vertina miestą Kauną atvyko Charko
Ukrainos vyriausybės darbą, vo miesto bei srities atstovų
L. Kučma sakė, kad vyriau delegacija. Kauno savivaldybė
sybės atsistatydinimas, jei jis bei apskrities viršininko admi
įvyks, nebus naudingas Ukrai nistracija pasirašė bendradar
biavimo susitarimus su Char
nai.
Pasak jo, tolesnę padėtį kovo miesto tarybos vykdo
Ukrainoje lems vyriausybės ir muoju komitetu ir Charkovo
asmeninis ministro pirminin srities valstybine administra
ko dialogas su Aukščiausiąja cija. Ketinimų susitarimų pa
rada (parlamentu). „Prezi grindu Kauno ir Charkovo ad
teritorijose
dentas pasiruošęs dalyvauti ministracinėse
* Savaitinis
žurnalas
kaip trečioji šalis, kad būtų tarp įmonių, mokslo įstaigų,
„Ekstra"
ir
interneto
progra
organizacijų,
surastas koks nors kompromi visuomeninių
ma
„Delfi"
savo
skaitytojams
sas", — sakė Ukrainos vado kultūros, sveikatos apsaugos,
švietimo, ekologijos, sporto ir ir interneto vartotojams pri
vas.
stato projektą „Ekstra asme
L. Kučma taip pat pakvietė turizmo bei kultūrinių mainų
nybės". Kas trečiadienį „Ekst
V. Adamkų ir Lietuvos verslo srityse bus užmezgami tiesio
ros" žurnalistas „Delfi" pokal
atstovus į birželio pradžioje giniai bendradarbiavimo ry
bių
kambaryje
http: 11
(Elta)
vyksiantį Ukrainos ir Lenkijos šiai.
www.delfi.lt/conference
kal
* Darbo biržos duomeni
verslo forumą. „Taip mes
bins
visuomenei
gerai
pažįs
galėsim paskatinti mūsų šalių mis, Lietuvoje balandžio 1 d.
tamus sportininkus, atlikėjus,
ekonominius ryšius", — sakė buvo 237,400 bedarbių. Aukš
čiausias nedarbo lygis buvo pramogų verslo atstovus, ak
L. Kučma.
»
savivaldybėje, torius, žurnalistus, psicholo
Lietuvos prezidentas žur Druskininkų
gus, verslininkus, politikus ar
nalistams sakė, kad šis Ukrai Pasvalio rajono savivaldybėje, niekam nežinomus, tačiau įdo
nos prezidento vizitas yra Akmenės, Vilniaus, Kalvarijos mius, netipiškais poelgiais,
svarbus tuo, kad sutvirtino ir savivaldybėje, Panevėžio ir Jo užsiėmimais
pasižyminčius
taip gerus abiejų valstybių navos rajonų savivaldybėse, žmones. Jiems tiesiogiai bus
Lazdijų rajono savivaldybėje.
santykius.
galima užduoti įvairiausius
Elta-VŽ
Paklaustas apie Lietuvos
* 54 metu kaunietis Felik klausimus. Pirmasis „Ekstra
paramą Černobylio aukoms,
asmenybių" svečias - „Lietu
Lietuvos vadovas pažadėjo ir sas Stankevičius jau ilgiau vos ryto" krepšininkas Rober
toliau pagal galimybes jas kaip mėnesį gyvena su 13 me tas Javtokas.
(Elta)
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus UNESCO generaliniam direkto
remti. Balandžio 26 dieną su tų jaunesnio vyro širdimi.
riui Koichiro Matau u ra įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Oedimino 1
kanka 15 metų, kuomet Kauno Medicinos universiteto
* „Daumantų" majonezo
ojo laipsnio ordiną už pastangas puoselėjant pasaulyje demokratija ir to
klinikose
širdies
persodinimo
Ukrainoje
sprogo
Černobylio
bei
padažų gamintoja UAB
leranciją, plėtojant valstybių ir tautu kultūrini bendradarbiavimą J Vil
atominės elektrinės reakto operacijų laukia dar 7 žmonės. „Vesiga" pradėjo gaminti sojos
nių K Matsuura atvyko dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ..Civili
(Elta)
žarijų dialogas".
Kęstučio Vanago < Kita) nuotr
rius.
padažus.
Elta-VŽ
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* „Vilniaus devyneto" —
Slovėmjos, Lietuvos, Slovaki
jos, Latvįjos, Estijos, Rumuni
jos, Bulgarijos, Makedonijos ir
Albanijos — užsienio reikalų
ministerijų politikos departa
mentų vadovai posėdžiauja
netoli Liublianos. Viena pa
grindinių pasitarimo temų —
gegužės 10-12 dienomis Slova
kijos sostinėje Bratislavoje
vyksiantis „Vilniaus devyneto"
ministrų pirmininkų susitiki
mas ir jo metu planuojama pa
sirašyti Bratislavos deklara
cija. Susitikimo
darbotvar
kė tebederinama, tačiau iš
anksto suplanuotos trys dis
kusijos — apie NATO plėtrą,
saugumą Balkanuose ir Rytų
bei Vidurio Europos demokra
tinius ir reformų procesus.
Praėjusią savaitę „devyneto"
šalių ambasadoriai Vašing
tone bendrame laiške padė
kojo 17-kai JAV senatorių,
nedviprasmiškai
parėmusių
kuo spartesnes NATO plėtros
būtinybę. (BNS)
* Lietuvos vieta - NATO ir
Europos sąjungoje, pareiškė
Vilniuje viešintis Liuksembur
go premjeras Jean Claude
Juncker. Susitikęs su Lietu
vos ministru pirmininku Ro
landu Paksu, jis aptarė euroatlantinės integracijos reika
lus ir dvišalius ekonominius
ryšius, kurie, J. C. Juncker
nuomone, yra visiškai .nepa
kankami. „Mūsų prekybinių
mainų apimtys visiškai nedi
delės ir neatitinka nė vienos
pusės interesų", - pažymėjo
jis. Tačiau svečias atkreipė dė
mesį, kad Lietuvoje yra nema
žai Liuksemburgo investicijų.
2000 metų duomenimis, Liuk
semburgo tiesioginės investici
jos Lietuvoje sudarė 333,33
mln. litų (6 vieta tarp ES ša
lių). Didžiausios bendros Lie
tuvos ir Liuksemburgo įmonės
- UAB „Aviabaltika" bei UAB
„Grožio terapijos ir kosmetolo
gijos centras".
(BNS)
* Praėjusią savaitę baigė
si Lietuvoje, Suomijoje, Esti
joje ir Latvijoje vykusios bend
ros šių šalių sienos apsaugos
tarnybų, policijos ir muitinės
operacijos „Migla-2" antroji
dalis. Pagrindiniai tarptauti
nės operacijos tikslai buvo ko
va su kontrabanda, naudoji
mosi padirbtais, sugadintais ir
negaliojančiais
dokumentais
atvejų atskleidimas. Taip pat
siekta tobulinti šalių dalyvių
tarpžinybinį ir tarptautinį
bendradarbiavimą bei keiti
mąsi informacija.
(BNS)
* Užsienio reikalų minist
r a s Antanas Valionis pasirašė
įsakymą, kuriuo net šešiolikos
Seimo rinkimus pralaimėjusių
politikų diplomatiniai pasai
buvo pripažinti negaliojan
čiais. Taip reaguota po to, kai
per pusę metų, praėjusių nuo
Seimo rinkimų,
nepavyko
įtikinti šių nesėkmes patyru
sių politikų gražiuoju grąžinti
valdžios privilegiją - diploma
tinį pasą.
Elta-LR
* Vytauto Didžiojo uni
versiteto žinioje esančio
Kauno botanikos sodo ūkinęfinansinę veiklą keletą pasta
rųjų mėnesių purtę Valstybės
kontrolės Kauno skyriaus pa
reigūnai patvirtino, jog sodo
teritorijoje universiteto profe
sūra savavališkai pasistatė
vienuolikos butų blokuotus
mūrinukus.
Elta-LŽ
*
Lietuvos
Kolpingo
draugijos jaunimas ir jų ko
legos iš ..Actio Catholica Patria" Kauno senamiestyje su
rengė šiukšlių rinkimo varžy
bas.
Elta-KD

Nr.79
Kaina 50 c.

* Vašingtono dienraštis
„The Washington
Times"
bendrovę „Omnitel" įvertino
kaip revoliucijos Lietuvos in
formacinių technologijų srityje
skatintoją. Balandžio 18 d. iš
leistame dienraščio priede
apie Lietuvą
pabrėžiamas
ypatingas didžiausios mobi
liųjų telekomunikacijų bend
rovės indėlis kompiuterizuo
jant šalies mokyklas ir visą
švietimo sistemą. Straipsnyje
nurodoma, kad „Omnitel" yra
viena didžiausių
Lietuvos
bendrovių, į mūsų šalies rinką
investavusi per 200 mln. JAV
dolerių.
(Elta)
* Atlikus antrąją operaci
ją ir iš smegenų pašalinus jo
se įstrigusią kulką, sužeisto
Lietuvos žemės ūkio banko in
kasatoriaus Arvydo Zemensko
sveikatos būklė nepablogėjo, ji
toliau lieka stabili.
(BNS)
* Vilnius turės pirmuosius
legalius lošimo namus. „Lie
tuvos ryto" žiniomis, jie įsi
kurs rekonstravus buvusį
„Pergalės" kino teatrą. „Per
galės" kino teatro pastatas da
bar priklauso kauniečiui R.
Skopui. Už 94 procentus kino
teatro akcijų sostinės savival
dybei jis sumokėjo 2,6 mln.
litų. Vilnietis architektetas A.
Žalys jau sukorė projektą, pa
gal kurį, atlikus rekonstrukci
ją, „Pergalės" kino teatras
taps ištaigingu pramogų cent
ru.
Elta-LR
* Lietuvos kariuomenės
vadovybė atmeta galimybę,
jog šauktinis devyniolikmetis
Donatas Buzius kariuomenės
arsenale Linkaičiuose (Radvi
liškio raj.) buvo nušautas per
konfliktą su tarnybos draugu.
Keičiantis sargybos pamainai,
mirtinu šūviu į galvą D. Buzių
sužalojo aštuoniolikmetis Ja
roslavas Žvirblis, kuris po ne
laimingo atsitikimo buvo su
imtas ir apklaustas, jam iškel
ta byla pagal Baudžiamojo ko
dekso 104 straipsnį, t. y. dėl
tyčinio nužudymo.
(BNS)
* Danijos įmonės „DFDS
Tor Line" vadovų teigimu,
bendrovės „Lietuvos jūrų laivinininkystė" (JLiacah įsigiji
mas yra reikšmingas Danijos
įmonės žingsnis į Baltijos re
gioną, naudingas ne tik jai
pačiai, bet ir Lietuvai. „DFDS
Tor Line" kol kas nežada di
dinti pervežimų tarifų, o su
smulkiaisiais „Lisco" akcinin
kais, vežėjais ir įvairiomis
struktūromis ketina ieškoti
konstruktyvaus dialogo. Su
tartyje danai „įsipareigojo už
„Lisco" akcijas sumokėti 47,6
mln. dolerių (190,4 mln. litų)
ir per trejus metus investuoti į
bendrovę dar 60 mln. dolerių.
Pinigus už akcijas Danijos
įmonė sumokės tada, kai bus
įvykdyti tam tikri sutartyje
numatyti įsipareigojimai, susi
ję su „Lisco" parengimu per
tvarkai ir kitais dalykais.
„Lisco" pertvarkymo planas
numato, kad bus atskirti įmo
nės keltų ir sausakrOvių laivų
verslai. Trampinių laivų vers
las liktų valstybės žinioje (ji
valdytų apie 80 proc. šio vers
lo), o 76,36 proc. keltų ben
drovės akcijų paketas priklau
sytų „DFDS Tor line", 3,4
proc. — valstybei. (BNS)

KALENDORIU8
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Sigmaringen: Bona. Ervina, Kotrimas. Visvaldis
Balandžio 26 d Melą. Morkus,
Gražvydas. Gražvyde. Zadmantaa,
Žadmantė
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IŠPROTĖJIMO IŠVENGIMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Išprotėjimas — dementia
paprastai pribaigia žmogų per
2 ar 10 metų po tos negerovės
diagnozės, priklausomai nuo
jos priežasties ir stovio, kai
diagnozuojamas. Be galo yra
svarbu anksti pradėti gydymą,
nes vėliau ligonis nepildys nu
rodymų ir nesupras jų reikš
mės. Tad jų kūnas ir protas
reikalaus globos. Daugelis to
kių ligonių pasirenka dabar
tinį patogumą ir gyvenimo ko
kybę, o ne jo ilgį, kas esti sun
kiai įgyvendinama.
Todėl apsisaugojimas nuo
išprotėjimo, ypač nuo dažniau
sios jo formos — alzheimerinės, yra pats svarbiausias.
Dabar čia įvairiai išprotėjusių
yra du milijonai ir jų gausėja,
ilgiau gyvenant amerikie
čiams. Nauji vaistai ir naujų
tyrimų duomenys teikia viltį.
Geresnė priežiūra, daugiau
išsilavinę širdingi prižiūrėto
jai gali žymiai pagerinti žmo
nių gyvenimo kokybę.
Nors dauguma amerikiečių
ir vakariečių gyvena besi
džiaugdami, bet jų 10 proc. po
65 metų išprotėja. Todėl svar
bu pačiam žmogui gintis nuo
tokios pabaisos savu normaliu
gyvenimu, tai yra, nekenkiant
sau, kitam ir aplinkai.
Jau vien nesinuodijimas
svaigalu, nikotinu, kofeinu
yra geras skydas nuo išpro
tėjimo. Dar antras skydas yra
— valgymas vaisių 4 kartus
dienoje, o daržovių — 5. Tada
apturima užtenkamai vitami
nų B6, B12 ir E, kurių trū
kumas išprotina.
Naujausi tyrimai nurodo,
kad prie šitokio maisto dar
kasdien ėmimas vitamino E
po 2,000 vienetų kapsulėse,
atitolina alzheimerinės eigą ir
ligonio gulimąsi pusmečiui li
goninėn.
Dabar atlikti tyrimai su alzheimerine sergančiais ir iman
čiais kasdien po 120 mg stan
dartizuotos ištraukos iš Ginko

biloba medžio lapų, tik mažai
pagerino protavimą sergan
čiojo alzheimerine.
Reikia
daugiau tyrimų tuo reikalu.
Svarbu gydytis nuo galimų
pasigydyti ligų, kurios artina
alzheimerine, kuri didžiausio
išprotėjimo sukėlėja.
Tos su alzheimerine drau
gaujančios, kiek galima pagy
domos ligos yra šios:
1. medžiagų apykaitos nege
rovės, kaip gūžio — thyroid
liaukos liga, chemikalų kūne
netvarka, inkstų bei kepenų
neveikia;
2. neigiamas vaistų povei
kis, kaip raminą hipnotikai.
fenobarbitalai, anticholinerginiai ir daug kitų;
3. autoimuninė netvarka,
kaip vasculitis, vilkligė — lu
pus;
4. uždegimai, kaip AIDS su
keltas smegenų uždegimas,
sifilis ir erkės įkandimo sukel
tas smegenų uždegimas;
5. augliai — vėžiai smegeny
se — pirminiai ir iš kitų kūno
vietų, kaip iš storosios žarnos
ar plaučių (rūkoriams) atke
liavę;
6. apsinuodijimas, kaip me
talais, vabzdžių naikintojais,
alkoholiu;
7. maisto stoka, kaip trūku
mas vitaminų B6, B12, niacino,
folinės rūgšties;
8. psichinė liga — nusimini
mas;
9. kitokios negerovės, kaip
galvos sužeidimas ar joje
spaudimo padidėjimas.
Už tai visi jau šiandien nusistatykime gyventi, valgyti,
gerti tik sveikus patiekalus ir
šalinti prašalinamas negero
ves, nes kitaip niekas, aišku ir
Dangus, mus savižudžius, ne
galės atitolinti nuo baisiausios
ligos, kuri vargina patį ligonį
ir artimuosius.
Šaltinis; „Hospital Practice",
January 15, 2001. Vol. 25,
No.l. Sėkmės!

ŽANETA BUS GYDOMA GRAND RAPIDS
Kaip pamenat, praėjusių
metų pabaigoje (lapkričio mė
nesį) rašiau apie Žanetos Rut
kauskaitės pagalbos šauksmą
(Kaune). Jai reikėjo kaulų
čiulpų persodinimo. Gražina ir
aš žiūrėjom, ar kaip nors būtų
galima jai padėti pas mus,
Grand Rapids mieste, per
Healing the Children/Michigan organizaciją, kuri dviem
panašiais atvejais (1994 m. ir
1999 m.) padėjo Lietuvos vai
kams. Praėjusį dešimtmetį
Healing the Children/Michigan organizacija tarpininkavo,
kad Ann Arbor, Detroit ir
Grand Rapids ligoninėse gali
ma buvo operuoti ir gydyti
aštuoniolika Lietuvos vaikų
iki 16-17 metų, sirgusių įvai
riomis ligomis. Šį kartą mums
nesisekė, nes Žaneta jau nebu
vo vaikas...
^Drauge" ir kitoje lietuvių
spaudoje buvo daug rašyta
apie Žanetos padėtį ir ligą. Jai
gydyti buvo renkamos aukos
per Vytautą Alksninį, Pranę
Šlutienę, „Lithuanian Mercy
Lift" ir kitus asmenis bei orga
nizacijas, finansinę pagalbą
pažadėjo ir Lietuvos vyriau
sybė. Virginija Grybaitė iš
PLB atstovybės Vilniuje sau
sio mėnesį parašė laišką,
straipsnį ir pasiuntė į lietuvių
spaudą, prašydama pagalbos
Žanetai.
Daugiau informacijos apie
Žaneta galima rasti Internete,
www.kalnieciai.1t/zr// Žanetos
e-paštas yra zr@euteka.lt arba
zr@kalnieciai.lt
Balandžio 10 d., Gražinai
Kamantienei telefonu pas

kambino Healing the Children/Michigan direktorė Helen
Salan iš Grand Rapids esan
čios įstaigos ir pranešė gerą
žinią: yra 99 proc. galimybė,
kad Žaneta Rutkauskaitė per
ateinančias porą savaičių at
vyks į Grand Rapids miestą
gydymui Butterworth (Spectrum Health) ligoninėje, ku
rioje aš dirbau apie 20 metų.
Jai turbūt pritaikys specialią
procedūrą, nes Žanetos krau
jas yra retas, jai negalima su
rasti tinkamų donorų, ji yra
vienintelis vaikas šeimoje. Ją
gydys daktarai, kurie toje ligo
ninėje maždaug prieš pusant
rų metų pagydė Ernestą Rie
šutą iš Vilniaus, jam persodi
nę kaulų čiulpus (bone marrowj iš jo jaunesnio brolio. At
rodo, kad dabar per Šarūną
Marčiulionį, Healing the Children/Michigan
organizaciją,
„Mercy Lift", kitus Žanetos
globėjus ir surinktų pinigų iš
daugelio žmonių bei organiza
cijų jos gydymui dėka bus gali
ma ją atvežti į Grand Rapids.
į Buttervvorth ligoninę, kuri
yra Spectrum Health sistemos
dalis. Šios ligoninės daktarai
ir gailestingosios seserys yra
jau kelis kartus buvę ir dirbę
Lietuvoje, nuvežę medicinos
įrankių bei vaistų, parsivežę
gydymui Lietuvos vaikų. Su
daktarais ir Healing the Children/Michigan organizacija ar
timai dirbam ir bendraujam
mes, Grand Rapids lietuviai,
per JAV LB Grand Rapids
apylinkę ir PLB fondą teikiam
aukas, apgyvendinam, globojam ir slaugom vaikus, juos

T i k šeštadienio laida--

Vaikų sodybos vaikučiai, susirinkę pasisveikinu' su savo geradariais — BALFo centro valdybos pirmininke Ma
ria Rudiene (sėdi viduryje su vaikučiais ant kelių) ir BALFo vicepirmininku kun. Jonu Kuzinsku. jiems lan
kantis Valakupių Vaikų sodyboje š.m. kovo 4 d.

gyveno keli šimtai tūkstančių
lietuvių — lietuvninkų. Šiuo
buvo nepriklausomos Lietuvos metu jų liko tik keli šimtai.
piliečiai — lietuvninkai (šišio- Dabar, kai šie lietuvninkai
nori sugrįžti į gimtąjį kraštą, gaus gyvybei. Kitas postūmis EUGENE a DECKER, DOS, P.G
niškiai).
DANTŲ GYDYTOJAS
Su viena tokių šeimų mes Lietuvos vyriausybė jiems at rekolekcijų Kryžių kalno vie
Lietuviams sutvarkys danus už
papuolėme į tą pačią tremties sako neigiamai. Šiuometinė nuolyno link buvo pernai vy
vietą — prie Angaros upės. Lietuvos vyriausybė nenori kusi Jubiliejinė pasaulio šei prieinamą kainą. Pacientai prSmami
mų šventė Romoje, kurioje absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Tai Gižų šeima. Ją sudarė prisiimti savo vaikų.
katoeti angliškai arba lietuviškai.
dalyvavo
ir nemažas šiaulie
Vytautas
Stankevičius
tėvai, du sūnūs ir dvi dukros.
4647
W. 103 St.Oak.Lawn.IL
čių medikų būrys.
Jie buvo labai draugiški ir
Tfi. 708-422-8260
Dėl netikėtai gausiai susi
ŠIAULIŲ MEDIKŲ IR
visų mylimi bei gerbiami. Visi
rinkusių medikų vadinamoji
PRANCIŠKONŲ
mes dirbome miškų ūkyje,
DR. JOVITA KERBUS
susitikimo darbotvarkė kiek
SUSITIKIMAS
prie miško ruošos darbų (kir
DANTŲ GYDYTOJA
tome medžius, vežėme ir
Balandžio 1 d. Kryžių kalno pakoreguota: nepereita prie 9625S.79ftAv»..rfckoryHfc,IL
plukdėme raštus) bei atliki vienuolyne Šiaulių ginekolo diskusijų, tačiau gydytojas M.
'
Tol. (708) 5986101
nėjome kitus ūkio darbus. Vy gai ir pediatrai susitiko su Kukčikaitis tikisi, jog tai toli
Valandos
pagal susitarimą
gražu
ne
paskutinis
susitiki
resnysis Gižų sūnus — Fran pranciškonais. J susitikimą
mas.
Rekolekcijos
Kryžių
kal
cas buvo karo invalidas, bet susirinko tiek žmonių, kad
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
vis vien ėjo į darbą.
visi netilpo į vienuolyno konfe no vienuolyno koplyčioje pasi
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
baigė
šv.
Mišiomis,
kurios
bu
Mirus Stalinui,
kuomet rencijų salę. Iškilmingai medi
7722
S.
Kedzie
Ave.
vo
aukojamos
už
susirinku
1956-1958 metais
pradėjo kams 5-ojo gavėnios sekma
0010800,1160652
sius
medikus,
jų
šeimas
bei
jų
tremtiniams duoti leidimus dienio rekolekcijas vedęs bro
Kab. tel. 773-471-3300
laisvam judėjimui ir išdavinė lis Nerijus iš Kauno pusiau gydomus ligonius.
BŽ,
2001,
Nr.
7
ti pasus, daugelis lietuvių juokais kalbėjo, kad jau
DR. L PETREIKJS
ryžosi grįžti į gimtąjį kraštą nystėje gydytojus įsivaizdavo
DANTŲ GYDYTOJA
• Vilnius. Vasario 12 d. 9055 S.Roberts
— Lietuvą. 1958 metais į savo mažų mažiausiai kaip ateis
R d . Hickory H i s . B.
gimtąjį kaim), Kiškius, Šilu tus, tačiau po šio susitikimo Santariškių klinikose buvo
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave.
T«L (708) 598406$.
tės rajone, sugrįžo ir Gižų atsisako jaunystės įvaizdžio. minima Pasaulinė ligonių die
Valandos pagal susitarimą
šeima. Bet jiems vietinė Susitikime su Kryžių kalno na. Renginį organizavo šių kli
valdžia neleido pasilikti Lietu vienuolyne gyvenančiais pran nikų kapelionas B. Augutis.
voje. Tuomet jJe, kaip mokan ciškonais dalyvavo apie šim Iškilmėse dalyvavo Vilniaus EDMUNDAS VlZNĄS, HD^ &C.
- Vidaus ftgų gydytojas
tys vokiečių kalbą, pasivadino tas Šiaulių akušerijos ir gine arkivyskupas kard. A. J. Bač- Specialybė
Kafcsms HMuvtsksJ
kis.
Ligonių
dienos
minėjimą
vokiečiais ir išvyko į Vakarų kologijos bei Vaikų ligų kli
6918 W. Aichsr Ava. Sts. 5 Ir 6
CNesqo.IL 60638
Vokietiją. Taip išvengdami nikų gydytojų, kai kurie iš jų sveikinimo kalba pradėjo kli
Tat. 773-229-9866
nikų
direktorius
dr.
A.
Vintolimesnės bolševikinės vergi su šeimomis.
VaUndos pagal susKsnms,
jos.
Anot renginio iniciatoriaus kus, kapelionas trumpai supa
ARAS ZUOBA, M.D.
Atkūrus Lietuvoje nepri Akušerijos ir ginekologijos kli žindino su Ligonių dienos
reikšme.
Prieš
Mišias
Mokslei
ANŲ UGOS IR CHIRURGIJA
klausomybę if prasidėjus di nikų gydytojo M. Kukčikaičio,
219 N. Hammes Avenue
plomatiniams ' ryšiams tarp idėja rengti medikų ir dvasi vių rūmų teatro studija vaidi
Joliet, IL 60435
Lietuvos bei Vokietijos, Fran ninkų susitikimus, naudingus no šiai dienai parengtą spek
Tai. 815-741-3220
cas Gižas kreipėsi į Lietuvos tiek vieniems, tiek kitiems, taklį „Stebuklinga šviesa". Šv.
atstovybę Bonoje, prašydamas brendo ne vienerius metus — Mišias koncelebravo ir pa
grąžinti jam Lietuvos piliety nuo tada, kai saujelė Šiaulių mokslą pasakė kard. A. J. DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
bę. Daug vilčių jis sudėjo į ginekologų ir pediatrų pradėjo Bačkis. Mišias taip pat aukojo
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Vilniaus
seminarijos
rektorius
savo prašymą, svajojo, kaip jis lankytis Šiaulių vyskupijos
168 E. Supertor, Šuto 402
dirbs savo gimtąją žemę, kaip Šeimos centro direktorės gy kun. H. F. Fischer, kunigai K.
Valandos pagal susitarimą
atkurs savo ūkį, kaip grąžins dytojos ses. D. Šlapkauskaitės Latoža, S. Tunaitis, D. Puido
Tat 312-337-1285
ir puoš Lietuvą. Deja, jo sva rengiamose
konferencijose, kas ir kapelionas B. Augutis.
UNASSIDRYS,M.D.
jonėms nebuvo lemta išsi kuriose jie buvo skatinami vi Po to kard. A. J. Bačkis, klini
Akių ligos / Chirurgija
pildyti. 1997 metais, mano ap saip pasiaukojamai tarnauti kų direktorius gyd. A. Vinkus
9630
S.Rtdgeland Ave.
ir
kapelionas
kun.
B.
Augutis
silankymo pas jį metu, jis žmogaus gyvybei. Gydytojo M.
Chicago RkJoe. IL 60415
lankė
silpniausius
ligonius.
mane nuvežė į parodomąjį Kukčikaičio teigimu, radosi
Tol. 706-6366622
ūkį, kur mes apžiūrėjome gy didžiulis noras, kad Akuše
4149W.63rd.SL
vulių auginimą, sodybas, lau rijos ir ginekologijos klinikose
TeL 773-736-7709
• Ir žmonių atstumto žmo
kus su kukurūzų ir kitais atsirastų daugiau gydytojų, gaus Žemė nuo savęs nenusi
pasėliais. Čia jis man ir pa puoselėjančių pagarbą žmo- purto.
pasakojo apie savo viltis. Iki
šiol Francas Gižas Lietuvos
pilietybės negauna, nors pa
reiškimus prezidentui rašo
kasmet—jau ketveri metai.
Nepaisant, jog trys jo buvu
sios kaimynės, ir dabar tebe
gyvenančios Lietuvoje, patvir
tino, kad Gižai ir konkrečiai
— Francas Gižas — iki iš
vežimo į Sibirą buvo lietuviai,
Lietuvos Respublikos pilie
tybės komisijos pirmininkas
A. Abramavičius reguliariai
duoda trafaretinius neigiamus
atsakymus. Jis rašo, kad Gi
žas yra vokietis ir kad jis re
patrijavo į savo etninę tėvynę
— Vokietiją. Į Gižo motyvuo
tus įrodinėjimus, kad jis ne re
patrijavo, o tiesiog pasislėpė
nuo bolševizmo Vokietijoje, ir
kad jis ten išvyko ne iš Lietu
vos, o iš Sibiro, į kur buvo Kas gali labiau užjausti vargstančius vaikelius, negu mamos), kurios nuolat rūpinasi savųjų vaikų gerove? Tad
ištremtas jėga, ir kad jam ne ir šios jaunos mamos padeda paruošti siuntinius vargstantiems vaikams Lietuvoje „Saulutė", Lietuvos vaikų
leido sugrįžti į Lietuvą, pilie globo* būrelis. <u talkininkais PI.C „Lietuvių fondo" salėje nuolat pakuoja siuntinius i Lietuvą. Dabar gera
proga „Saulutei" paaukoti naujų kuprinių, spalvotų pieštukų, rašiklių, batų, šiltų robų, nes siunta,
tybės komisija nekreipia dė iškeliaujanti gegužes mėnesį, pasieks Lietuva kaip tik naujų mokslo metų pradžioje. Iš kaires: Dalia Stropienė,
mesio.
Rita Kušeniene su sūneliu ir Teresė Šoliūnienė
Prieš karą Klaipėdos krašte
Indrės TŲūnelienes nuotr.

LIETUVA ATSISAKO SAVO VAIKŲ
Labai skaudu, kuomet tėvai
laisva valia atsisako savo
vaikų. Šiame rašinyje aš noriu
papasakoti apie palygintiną
Lietuvos vyriausybės nenorą
susigrąžinti savo vaikus — lie
tuvius, įvairiais likimo mo
mentais nublokštus toli nuo
tėvynės.
1948 metų gegužės 22 dieną
gyvuliniuose vagonuose mus
išvežė iš namų į tremtį. Va
gonuose, pajudėjusiuose iš Ši
lutės, buvome sutalpinti ant
dviejų aukštų narų. Šiuose va
gonuose buvome kartu ir va
dinamieji naujakuriai", atvy
kę iš Didžiosios Lietuvos į po
karo apleistas sodybas, ir vie
tiniai gyventojai, kurių vo
kiečiai nespėjo išsivaryti kar
tu su savimi — Mažosios Lie
tuvos (Klaipėdos krašto) gy
ventojai. Tarp šių Mažosios
Lietuvos gyventojų dauguma
parsivežam ir nuvežam į Lie
tuvą, vertėjaujam ir kitais bū
dais padedam. Labai daug dir
ba Detroito, Ann Arbor ir kiti
Michigano valstijos lietuviai
(Jūratė Pečiūrienė, Lietuvos
dukterys, kiti) su Healing the
Children/Michigan organizaci
ja ir per ją gydomais vaikais.
(Pastaba — per šią organiza
ciją gydymui atvežami tik vai
kai be tėvų, o atvežtus vaikus
priima parinktos šeimos, kaip
savo įvaikintus vaikus visam
jų gydymo laikui, tapdami jų
„tėvais". Taip susidaro artimi
draugystės ryšiai tarp vaikų
šeimų bei tėvų Lietuvoje ir
JAV, kurie tęsiasi vaikams su
grįžus į Lietuvą. Mudu su
Gražina taip susipažinom ir
dabar bendraujam su mūsų
globotų vaikų šeimomis Lietu
voje).
Įdomus ir geras artimo mei
lės pavyzdys yra tai, kad Ža
netos reikalu nuoširdžiai rū
pinasi Tadas Šumauskas iš
Kauno, kuris pats, tada bū
damas 11 metų, sunkiai sirgo
ir buvo gydomas per Healing
the Children/Michigan orga
nizaciją pusantrų metų (19931995) ir vėliau, po metų ( 1996
m.) patikrintas Detroite, Michigane. Jis, dabar jau 19 me
tų jaunuolis, telefonu ir elekt
roniniu paštu iš Lietuvos įti
kino direktorę Helen Salan,
kad ji padėtų Žanetai taip,
kaip tada prieš septynerius
metus Helen Salan ir Michigar. valstijos lietuviai rūpino
si jo gydymu.
Helen Salan yra nuostabi,
energinga, miela ir artimo
meilės kupina amerikietė, pa
dėjusi gydytis šimtams vaikų
iš daugelio kraštų, jų tarpe ir
18-kai lietuvių. Jai esam dė
kingi ir pagerbėme per LB
Grand Rapids apylinkės Vasa
rio 16 minėjimus. Viename
minėjime ji prisipažino, kad
vienas iš jos senelių buvo lie
tuvis, ir turbūt todėl jai malo
nu rūpintis lietuviais vaikais.
V y t a u t a s Kamantaa

$46.00
$33.00
JAV
$60.00
$50.00
$38.00
Kanadoje ir kitur'(UA)"'""'"""""".. $66.00
U Įsakant i Lietuvą:
$250.00
Oro paitu
$500.00
$55.00
Reguliariu paitu "™™"._™™™ $100.00
$86.00
Tik Šeštadienio laida oro paltu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paitu . $55.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Kimfcelia
* Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
* Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopjją.

PRISTATYTA KONFERENCIJA „LYGIOS
MOTERŲ IR VYRŲ GALIMYBĖS
DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE"
Balandžio 19 d. ambasadoje
surengtas š.m. birželio 15-17
d. Vilniuje įvyksiančios tarp
tautinės konferencijos „Lygios
moterų ir vyrų galimybės de
mokratinėje
visuomenėje.
Reikjavikas — Vilnius" pris
tatymas potencialiems JAV
delegacijos dalyviams. Pasi
rengimą konferencijai ir jos
tikslus pristatė Vašingtone
viešintis Lietuvos Užsienio
reikalų viceministras Evaldas
Ignatavičius, kuris taip pat
yra konferencijos Tarptautinio
komiteto vadovas bei ambasa
dorius Vygaudas Ušackas.

nės veiklos srityse, versle, sie
kiant ekonominės ir socialinės
pažangos — viena iš svarbiau
sių sąlygų plėtoti atvirą de
mokratinę visuomenę.
JAV paraginta atsiųsti į
konferenciją
kaip
galima
aukštesnio lygio delegaciją,
pažymint, jog tai paskatintų
aktyvesnį bendradarbiavimą
tarp Lietuvos ir JAV spren
džiant lyčių lygių galimybių
įgyvendinimo klausimus, ini
cijuotų naujų
tarptautinių
projektų atsiradimą, paskatin
tų glaudesnį visuomeninių or
ganizacijų bendradarbiavimą,
dėmesį moterų ir vyrų gali
mybėms šiuolaikinėje demok
ratinėje visuomenėje.
Ambasadorius V. Ušackas
pažymėjo, kad Lietuvai ypa
tingai praverstų JAV patirtis,
skatinant verslą moterų tar
pe. Numatoma, kad konferen
cijos metu JAV pirmininkaus
posėdžiams, kuriuose bus na
grinėjamos temos „Moterys ir
jų iniciatyva versle" bei „Vado
vavimo įgūdžių ugdymas".
Rolandas Kačinskas
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Visiems viskas niekad dar — pabendrauti su savaisiais,
neįtiko: kai kas sugeba net ir pasidžiaugti vertingu kultū
iš paties pozityviausio reiš riniu renginiu. Kiek žinome,
kinio priskaldyti kelis veži kai kurie lietuvių telkiniai
mus neigiamybių. Tad nerei kasmet susiorganizuoja, sam
kia stebėtis, jei kritikuojamas do autobusą ir atkeliauja į
kasmetinis Čikagos Lietuvių operą. Čia nekalbame apie Či
operos choro
pasiryžimas kagos miestą ar priemiesčius,
ir apie
kiekvieną pavasarį lietuviš o, pavyzdžiui, kad
kajai išeivijai padovanoti vis Clevelandą. Kaip buvo džiu
naują operos spektaklį. Mūsų gu, kai pernai didžiulis auto
„visažinantiesiems kritikams" busas įriedėjo į „Draugo" kie
atrodo, kad tai bereikalingas mą ir po visą pastatą pasipylė
pinigų ir pastangų švaisty mielieji svečiai — Clevelando
mas: tiek darbuotis ir vargti lietuviai...
Pristatyme dalyvavo JAV
dėl vieno vienintelio spektak
Kodėl negalėtų ir kituose
administracijos
pareigūnai,
lio! Juo labiau, kad savo jė nelabai tolimuose telkiniuose
verslo bei nevyriausybinio
gomis čikagiečiai jau nebe toks organizuotumas ir visuo
sektoriaus atstovai, visuome
įstengtų operos pastatyti — meniškumas pasireikšti? J a u
Marčiulionio krepšinio mokyklos krepšininkai ir jų vadovai, pasirengę išvykai j Čikagą I eil. iš kaires: Zita
nės
veikėjai,
Amerikos
žurna
reikia
samdyti brangiai kai vien ilgesnė kelionė autobusu
Grigonienė, Donatas Dailidė Nr. 9, Tomas Steikanas Nr. 8, Paulius Pranckevičius Nr. 4, Martynas Pocius Nr.
listai.
nuojantį
orkestrą, kviestis re suartintų žmones, tad, ir grį
7, Vytautas Valiulis Nr. 10, Linas Ptašekas Nr. 8, Džiugas Nutautas — II treneris, Rolandas Penikas — I tre
žisierius,
solistus (buvo atvejų žus namo, gyvenimas telki
neris; II eil.: Jonas Grigonis, Tomas Pranciliauskas, Tomas Balčiūnas Nr. 5, Nerijus Kliukas, Žygimantas
Lietuvos diplomatai pažy
Šeštokas Nr. 6, Mantas Leonavičius, Tomas Balčetis Nr. 12, Andrius Paškevičius Nr. 15, Gracijus Naujikas — mėjo, kad Lietuvos, kaip nau
— net choristus) iš Lietuvos. nyje, tarpusavis bendravimas
dir pavaduotojas.
Ar visa tai verta?
jos demokratinės šalies tikslas
būtų sklandesnis, lengvesnis.
Ir dar kaip! Turbūt nei vie
yra pademonstruoti, jog abie
1989
m.
rudenį
atvyko
į
Ame
SVEIKINAME LIETUVOS JAUNUOSIUS
Žinant, kad Čikagoje lietu
nas, sėdėjęs publikoje, net ir
riką, būdamas pirmasis buvu jų lyčių lygiateisis dalyvavi
viškos
operos visgi statomos
toje
nepatogioje
svetimoje
KREPŠININKUS
sio sovietinio bloko valstybių mas valdžios ir valdymo
mėgėjų jėgomis, negalime no
Morton
gimnazijos
auditori
| Čikagą atvyko „marčiulio- rytos iš įvairių Šiaurės Ameri krepšininkas, priimtas į pa struktūrose, įvairiose profesijoje, plojęs iki užsidega, šau rėti visiškai tobulo spektaklio.
niukai" iš Vilniaus!
kos miestų jaunųjų krep saulinio garso NBA krepšinio
kęs „bravo" solistams, chorui Tiesa, solistai ir orkestras yra
Pirmadieni iš Vilniaus į šininkų, atvykusių į Šiaurės profesionalų tarpą.
ir visiems, kas tik bent pirštą profesionalai. Maestro Alvy
GERIAUSI LENGVOSIOS PRAMONĖS
Šiemet mokykloje yra 750
Čikagą atskrido didokas būrys Amerikos
lietuvių
sporto
prikišo prie operos pastatymo, dui Vasaičiui — operos diri
GAMINIAI
krepšininkų bei jų palydovų - žaidynių krepšinio varžybas. berniukų 8-18 metų. Čia dir
nedrįstų pasakyti, kad nebuvo gentui ir sielai — taip pat nie
iš viso 20 žmonių. Tai Šarūno Iš viso tą savaitgalį Čikagos ba 10 trenerių ir 4 mokytojai
Pasibaigus „Litexpo" parodų
Pirmą kartą parodoje vyko verta. Šalia tautinių šokių ir kas negalėtų priekaištų rasti.
Marčiulionio krepšinio mokyk apylinkėse rungtyniaus apie (dar yra dėstoma anglų kalba paviljone keturias dienas Vil jaunųjų dizainerių konkursas. dainų švenčių, sutraukiančių Bet, reikia atsiminti, kad tai
los keturiolikmečių komanda, 50 lietuvių komandų - apie bei kompiuterių technologija, niuje veikusiai penktajai teks Tai buvo proga jiems pade mūsų tautiečių minias net iš ne Vilniaus Operos rūmai, o
o be to etikos bei estetikos pa tilės, drabužių ir odos gaminių monstruoti savo kūrybinius
mokyklos direktorė Zita Mar- 430 jaunųjų lietuviukų.
tolimiausių vietovių, pavasa palyginti primityvi gimnazijos
grindai).
čiulionytė-Grigonienė, jos vy
parodai-mugei
„Lietuviškos sugebėjimus, o įmonių vado riniai operos spektakliai ir auditorija, nepritaikyta tokios
„Marčiulioniukai" taip pat
ras - masažuotojas Jonas Gri rungtyniaus ir kitą pirmadie
Kiekvieneriais metais pri mados 2001", paskelbti tradi vams — įsižiūrėti į jaunuosius vėliau vadinamieji pooperi- rūšies renginiui. Jeigu galime
gonis, direktoriaus pavaduoto nį bei antradienį. Apie kitus imamos trys aštuonmečių vai cinio konkurso „Geriausias talentus — potencialius būsi niai koncertai (argi nebūtų sulaukti rezultatų, kurie lydi
jas Gracijus Naujikas, trene varžovus pranešime vėliau. kų grupės - apie šimtas as metų gaminys" laureatai.
mųjų pramoninių kolekcijų galima sugalvoti geresnio pa kiekvieną naują operos pasta
ris Rolandas Penikas su padė Atgal į namus jie pajudės ge menų. Maždaug tiek pat kas
Šiame konkurse medaliais autorius. Kaip rodo patirtis, vadinimo), į salę privilioja net tymą, tai tik daugelio, rankų,
jėju Džiugu Nutautu. Taip pat gužės 3 d. Taigi linkime jiems met šią mokyklą apleidžia. buvo apdovanotos aštuonios daugiausia apdovanojimų pa ir tuos, kurių šiaip jau jokia pasiryžimo, net užsispyrimo
grupėje yra ir du rėmėjai. geros viešnagės Čikagoje ir 2001-aisiais net 13 šios mo įmonės. AB „Alytaus tekstilė" rodose pelno įmonės, kurių ko me lietuviškame renginyje ne dėka.
Daugiausia atvyko žaidėjų - kviečiame lietuviškąją visuo kyklos komandų, 11 ir 17 apdovanota medaliu už lino lekcijas kuria garsūs Lietuvos pamatysi. Žinoma, dalyvavi
Džiugu, kad neseniai atvy
dvylika. Tai 1986-ųjų gimimo menę, ypač sporto mėgėjus, metų
amžiaus,
dalyvavo audinį ir iš jo pasiūtą komp dizaineriai.
mas operoje yra galbūt „gero kusios dainininkų,
šokėjų,
krepšininkai. Nepaisant to, kaip galima artimiau pabend įvairiose jaunimo pirmenybėse lektą miegamajam, AB „Audė
skonio",
ne
patriotiškumo
ar
scenos
darbuotojų
ir
kitų
Jaunųjų dizainerių konkur
kad jie dar jauni vyrukai, rauti su tolimais svečiais, Lietuvoje.
jas"— už baldinį audinį „Pie
noro
pasisemti
dvasios
peno,
aukšto
lygio
kulraresr'Ynėgėjų
se paskelbti penki nugalėtojai.
tačiau net penki iš jų yra 190 busimomis Lietuvos krepšinio
Mokyklos komandos plačiai nė", AB „Pakaita" — už triko
Pirmoji
vieta atiteko Pavelui reikalas. Juk svarbu pamaty gretos papildo Čikagos Lietu
žvaigždėmis. Svečius Čikagoje keliauja po pasaulį ir jau tažinę medžiagą, AB „Sparta"
cm. ūgio arba aukštesni.
ti, kas atsilankė ir save paro vių operos choro eiles. Tai
Svečiai iš Vilniaus, kurie globoja Akademinis sporto aplankė 25 valstybes. Aplan — už kolesciją vaikams „Dide Blaževičiui iš Kauno technolo dyti kitiems...
įneša šviežumo, žada tęstinu
populiariai vadinami „mar- klubas „Lituanica", kuris, be kytų valstybių sąraše yra net lė žuvis", AB „Dobilas" — už gijos instituto. Firma „DHL"
Kaip
būtų
iš
tiesų
puiku,
mo eigą, kai vienas po kito
čiulioniukais",
pirmąsias je, ir rengia ateinantį savait tolimieji kraštai: Australija, pašiltintą moterišką striukę, apdovanojo jį kelione dviem į kad šį sekmadienį, į Morton mūsų mielieji veteranai turės
rungtynes žais trečiadienį, ba galį vyksiančias Šiaurės Ame Japonija, Urugvajus, Argenti AB „Rožė"r— už jaunimo liniją Šiaurės Europos krepšinio ly gimnazijos auditoriją susirin užversti gaidas ir atsisėsti
landžio 25 d., 6:30 vai. prieš rikos lietuvių jaunimo krep na. Jau ne kartą „marčiu „Tiks", AB „Lituanica" — už gos finalą. Antroji vieta atite kę, tautiečiai paragautų ne tarp publikos, ne kaip atli
ko Godai Aleksienei iš Giedrės
ASK „Lituanicos" bendra šinio varžybas.
lioniukai" yra buvę ir Šiaurės vyrų avalynės grupę „Fortū
vien „meilės eliksyro", bet to kėjai, o klausytojai. Norim, ar
amžius. Rungtynės vyks LeŠ. Marčiulionio mokyklos Amerikoje. Prieš dvejus metus na", AB J3kalmantas" — už Feldžinskienės aukštesniosios lietuviško visuomeninio susi nenorim, bet laikas drebina
menų mokyklos. Ji apdovano
mont High School patalpose, keturiolikmečių komanda yra keturiolikmečių komanda vie konkūrinį balną.
ta firmos „West Express" ke pratimo, kurio kartais taip balsus, baltina plaukus ir
prie Illinois ir Julia gatvių Le- viena geriausių šioje mokyk šėjo Čikagoje ir čia pirmą
Diplomais buvo apdovanotos
trūksta. Kaip būtų gera, kad, lėtina net labiausiai pasišven
monte.
loje, nors joje yra 13 ekipų. kartą mūsų žiūrovai, taip pat 7 įmonės., AB „Alytaus teks lione į Paryžių. Apdovanoji uždangai paskutinį kartą už- tusių operos „sirgalių" žings
Ketvirtadienį, 7 val.v., vil 1999 m. ji yra laimėjusi I vietą ir amerikiečiai, turėjo progos tilė" apdovanota diplomu už mus taip pat gavo Vaida Ja- siskleidus, plojimų aidams te- nius. Kaip sakoma, reikia so
niečiai rungtyniaus Čikagoje tarptautiniame turnyre Pran patirti jų aukštoką meist mišriapluoštį audinį ir iš jo nuškaitė iš Vilniaus dailės beklaidžiojant aukštaisiais sa listui (ar choristui) žinoti,
akademijos, Deimantė Songai
prieš James Jordan Boys Club cūzijoje. 2000-jų pasiekimai riškumą.
pasiūtą užuolaidų ir staltiesės
lienė iš Kauno technologijos lės skliautais, visi išsineštų kuomet atėjo laikas nuo sce
komandą to paties vardo pas yra tokie: m vieta Baltijos
Ši mokykla organizuoja įvai komplektą, UAB „Kurima" —
pasididžiavimą savais kultū nos nulipti. Bet užtat visi šie
tate — 2102 West Monroe turnyre Vilniuje ir pirmosios rius krepšinio turnyrus. Labai už frotinę paklodę su timpa, universiteto bei Giedrius Pau ros pasiekimais, tvirtą norą ir metiniai solistai jauni, žavūs,
Street (netoli „United Center" vietos Baltijos lygoje (Sankt- populiarūs yra viešieji turny AB „Pakaita" — už trikota lauskas iš Vilniaus aukštes kitą pavasarį sulaukti naujo gražiabalsiai, daug žadantys.
Peterburge) ir Lietuvos vaikų rai, kuriuose žaidžiama trys žinę medžiagą, AB „Trikota niosios lengvosios pramonės
rūmų).
operos spektaklio, net jeigu Kaip puiku, kad mes juos
„A" čempionate prieš tris į vieną krepšį. Taip žas" — už sportinį kostiumą mokyklos.
Vilniečius bus proga pama krepšinio
reikėtų jam teikti vienokią ar matysime ir girdėsime Čika
tyti vėl Lemonte jau minėtoje „Karūna".
pat čia vyksta ir politinių par moterims, AB „Dobilas" — už
Keturias dienas parodoje kitokią paramą.
goje, kol dar neužkopė taip
salėje šeštadienį, 4:30 vai.,
striukę
jaunimui
iš
lietpaltitijų
bei
kitos
specialiųjų
gru
įmonės
demonstravo
savo
ko
Argi
lietuviška
opera
vien
aukštai karjeros laiptais, kad
Žinios apie mokyklą
žaidžiančius prieš Kanados
nio audinio „Nona", A. Ren- lekcijas, kurias sukūrė aukš Čikagos ir apylinkių lietu pasiekti nebus įmanoma. Lin
pių varžybos.
lietuvių jaunimo rinktinę, o
Šią mokyklą 1992 metais
Ši mokykla yra įsikūrusi ne kauskaitės komercinis salonas tos klasės dizaineriai, daili- viams? Ačiū Dievui, kad ne. kime, kad Morton auditorija
sekmadienį - 2:30 vai. po įsteigė vienas žymiųjų Lietu toli „Šarūno" viešbučio - Rai „Elzė" — už skrybėlaitę jauni ninkai-modeliuotojai,
kurių Yra ir net iš labai tolimų vie būtu sausakimša, o kiekvie
pietų - prieš Amerikos lietu vos krepšininkų, ilgoką laiką tininkų 4a. Ji laukia svečių ir mui „Gabija ", AB JLituanica" darbai žinomi ne tik Lietu tovių žmonių, kurie kartą nas žiūrovas ir atlikėjas iš
vių geriausius bendraamžius. žaidęs NBA lygoje, Šarūnas iš Amerikos.
— už vyrų kariškus lauko ba voje, bet ir užsienyje. Parodoje metuose išsiruošia į Čikagą — sineštų kuo puikiausius įspū
Beje, šios rinktinės bus suda Marčiulionis. Jis, kaip žinome,
Edvardas Šulaitis tus.
dalyvavo 83 įmonės. (ELTA)
tarytum į lietuviškąją Meką džius.
Visiškai kitaip rusai elgiasi Čečėnijoje, kurią ji laiko reikia ieškoti kitų kelių. Suprantame, kad Rusija rū kare prieš Vokietiją, buvo tyliai uždarytas. Tik pats,
savo žeme. Po sunkių kovų, užimant čečėnų sostinę
pinasi savo saugumu ir kad Pabaltijo žmonės turi savo vos atsigavęs nuo ilgo karo su Hitleriu, Stalinas jau
Grozną, Putin paskelbė visos Čečėnijos „išlaisvinimo" troškimų. Kaip tai suderinti? Prieš sovietų stūmį į
1947 metais tam tikslui vėl atkūrė Kominterną. Net
pergalę. Ar tas rusų brutalumas sukėlė didelę pasipik Vakarus ir Suomija dažnai būdavo vadinama Pabalti rukus pasirodė ir to naujo veikimo pasekmės: ko
tinimo audrą Europoje bei Amerikoje? Deja, ne. Nese jo kraštu, panašiai kaip Estija, Latvija, Lietuva. Gal ir munistiniai terorizmo veiksmai ir net pilietinis karas
ALEKSAS VITKUS
niai paprastas naujos Austrijos vyriausybės sudary šiandien būtų įmanoma visiems keturiems kraštams Graikijoje, Turkijoje, demokratinės valdžios nuverti
Nr.4.
mas, dalyvaujant ir jų Laisvės partijos vadovui Joerg pasirinkti tą patį likimą — sudaryti laikiną karinį gy mas Čekoslovakijoje (1948.02.25). Ryžtinga prezidento
Haider, sukėlė pasaulyje daug didesnį šurmulį.
nybos bloką, kuris vėliau būtų inkorporuotas į NATO?
Harry Trumano doktrina, paskelbta 1947.03.12, išgel
Nesena NATO istorija rodo, kad ir toje organizacijoje
Ar Rusįja dabar gali panašiai pasielgti ir Pabaltijo
Nei NATO, nei Jungtinės Tautos ginklu neapgynė bėjo Graikiją, bet Čekoslovakija liko sovietų naguose.
kartais sunkiai prieinama vienodos nuomonės. Tai
kraštuose? Tą suprato Lietuvos Seimo pirmininkas V. Čečėnijos, taip kaip seniai užgesusi Tautų sąjunga ka Pagaliau Berlyno blokada, prasidėjusi 1948.07.24, kai
matėme ir 1999 metų akcijoje Kosove, kai sąjungi
Landsbergis, kuris savo interviu vokiečių laikraščiui daise neapgynė nuo Mussolini nei Abisinijos, nei Suo sovietai uždarė visus, iš Vakarų į Berlyną einančius,
ninkai negalėjo sutarti, kaip pašalinti Jugoslavijos
„Die Presse" yra šitaip pasakęs: „Kur nors Pskove ar mijos nuo Sovietų Sąjungos, nei visos eilės valstybių
geležinkelius ir plentus.
Slobodan Miloševič. Panašiai buvo ir su dykumos karu
Novgorode susprogdinama bomba... Rusija ima spaus Europoje — nuo Hitlerio. Taigi, būkime realūs, ir ne
Nors jau rytojaus dieną Trumano įsakymu prasidėjo
Irake, kur beveik laimėtas karas, kilus nuomonių skir
ti Baltijos valstybes, taip pat panaudodama ir dideles užmerkime akių prieš pavojų. Užuot 100 proc. pasi vadinamasis „Berlyno oro tiltas" padėti 2 milijonų gy
tumui, pakibo ore neišspręstas. Paskutinėmis dieno
rusakalbių bendruomenes tose šalyse. Netrukus prasi tikėję NATO globa, dažniau prisiminkime, kad tik ventojų miestui, sovietai blokados nenutraukė iki
mis (2001 m. kovas) albanai vėl sujudo puldinėti ser
deda intervencija". Pagal rusų tvirtinimus, estai ir lat savo tvirtu užsispyrimu, valstybiniu supratimu ir tau
1949 metų pavasario. Amerika pagaliau suprato, kad
bus. Europiečiai norėjo į tai atsakyti griežta karine viai grubiai ir nuolat pažeidžia vietinių rusų teises. tiškumu, remiami protinga ekonomine vidaus ir pro
Sovietų Sąjunga tokiais ir panašiais veiksmais grasi
akcya, tuo tarpu, kai naujasis Amerikos prezidentas
Nors Kosovo įvykius negalima sulyginti su tuo, kas tinga bei lanksčia užsienio politika, pasieksime dau na visos Europos saugumui. Jos iniciatyva, 1949.04.04
Buah pasirodė nenorįs įvelti savų NATO dalinių.
vyksta PabaKyje, patyrę Rusijos saugumiečiai mokėtų
giau. Kai taip pasiruošime patys gintis, gal ir NATO buvo sudaryta Šiaurės Atlanto sutarties organizacija
NATO 1999 metų pavasario oro karas prieš Serbiją
iš tų žmogaus teisių „pažeidimų" sukelti didelį triukš mus noriau priims į savo tarpą.
(NATO), kurią pradžioje sudarė JAV, Kanada ir 10
galėjo sukelti labai nemalonias ir grėsmingas pasek
mą ir pačioje Rusijoje. Pasaulis gal su tuo ir nesutiktų,
Gal šia proga prisiminkime NATO istoriją ir jos tiks Vakarų Europos valstybių. Ši organizacija buvo sukur
mes ir Baltijos valstybėms. Amerika ir NATO tuomet
bet — »Jei amerikiečiai gali padėti albanams, tai kaip lus. Nors 1945 metų Jaltos konferencijose sovietams ta paties šaltojo karo karštame sūkuryje, todėl pagrin
argumentavo, kad serbai vykdė šiurkščius žmogaus
mes nepadėsime saviems rusams, žemėje, kuri nuo praktiškai buvo atiduota beveik pusė Europos, tuoj po dinis tos sutarties punktas ir buvo toks: „Užpulti bet
teisių pažeidimus prie* Serbuos Kosovo provincijoje
amžių (!) yra mūsų?", — sakytų Putin. Prisiminkime, II pasaulinio karo pergalinga Sovietų Sąjunga, veda kurią, šią sutartį pasirašiusią, valstybę reiškia užpuo
gyvenančius albanus. Tuo jie pateisino NATO karinius kad jau 1998 metais prie Estijos sienos Rusija yra ma Stalino, skubinosi išnaudoti savo pergalę išplėsti
limą visų, kurios visos kartu gins užpultąją".
veiksmus, įskaitant Belgrado ir kitų Serbįjos miestų
vykdžiusi manevrus, pavadintus kodu „Grįžimo opera- komunizmą karo nuniokotoje Vokietijoje, Europoje ir
Ilgainiui NATO organizacija išaugo iki 16 narių, o
78 dienas trukusį bombardavimą. Rusai, tradicinis rija".
visame pasaulyje. Lenino 1919 metais įkurtas Komin- po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1991 metais į NATO
serbų sąjungininkas, šiuo metu būdami gana silpni,
Mąstantys pabaltiečiai laukia įsyungimo į NATO. ternas (viso pasaulio komunistų partijų sąjunga), sie buvo priimtos valstybės, anksčiau priklausiusios ko
nieko negalėjo padaryti, išskyrus gal tik ankstyvą, bet
Eiliniam amerikiečiui tas atrodo kaip kokia sunkiai
kiant sukelti pasaulinę revoliuciją, 1943 metais, sten
munistiniam vadinamajam Varšuvos paktui, įkurtam
simboliškai svarbų, Pristinos oro uosto užėmimą.
įvykdoma svajonė. Toks priešingumas lyg ir rodo, kad
giantis išgauti kuo daugiau Vakarų pagalbos sovietų
1954.11.2, priešintis tariamai NATO agresijai. B.d.
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Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

JĖZUS YRA VIEŠPATS
II Velykų sekmadienis
Evangelijos skaitinys dvel
kia ramybe ir didybe, tikra
Velykų vakaro atmosfera. Pri
sikėlęs Jėzus ateina pro už
darytas duris, kvepia į savo
mokinius, suteikdamas jiems
ramybę ir Šventąją Dvasią.
Anot Šv. Ignoto Antiochiečio,
Viešpats perduoda Bažnyčiai
brangų patepimą, kad ji
„skleistų pasaulyje nemirtin
gumo kvapsnį''. Šis patepimas
liejasi nuo galvos ant viso
kūno. kuris yra Bažnyčia.
Panašiai kaip kvapnus aliejus
nuo Aarono galvos varva ant
jo apdaro (Ps 133, 2).
Evangelistas Jonas siekia
pavaizduoti prisikėlusį Jėzų,
kuriam duota visa valdžia že
mėje ir danguje. Šiandienos
skaitinyje Jėzus perduoda
Bažnyčiai šias galias, tarp
kurių pirmiausiai yra galia at
leisti nuodėmes. Tai yra Ve
lykų Kristaus viešpatavimo
skelbimas: „Juk Kristus nu
mirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų
ir mirusiųjų Viešpats" (Rom
14, 9). Skaitinys iš Apreiškimo
knygos ženklina šio skelbimo
kulminaciją. Jėzus čia vaiz
duojamas visoje dangiškoje di
dybėje ir skelbia pirmuoju as
meniu: „Aš esu Pirmasis ir
Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš
buvau numiręs, bet štai esu
gyvas per amžių amžius ir tu
riu mirties ir mirusiųjų pasau
lio raktus".
Abiejų scenų — tiek žemiš
kosios, tiek dangiškosios —
centre yra Prisikėlusysis, skelbiantis^jsuotinį viešpatavimą
pasaulyje ir istorijoje. Abi šios
scenos Viešpaties dieną turi
priminti, jog Bažnyčia per Eu
charistinį susirinkimą privalo
nuolat iš naujo skelbti savo
tikėjimą Kristaus viešpatyste.
Tais pačiais žodžiais, kuriuos
anuomet ištarė apaštalas To
mas: „Mano Viešpats ir mano
Dievas!" Labai svarbu, kad su
prastume, ką reiškia vadinti
Jėzų Viešpačiu. Mums skirta
Apreiškimo knygoje užrašyta
žinia: Išgirdau sau už nuga
ros galingą balsą, tarsi tri
mitą, bylojantį: Jcą matai,
surašyk į knygą ir pasiųsk
septynioms bendrijoms".
Šiandienis
Dievo
žodis
mums atskleidžia Velykų Kris
tų arba, kaip įprasta sakyti,
tikėjimo Kristų. Velykų tikėji
mas Naujajame Testamente
yra grindžiamas Jėzaus moki
nių patirtimi. Šią patirtį gali
ma išreikšti žodžiais „Jėzus
gelbėja." Niekame kitame nė
ra išgelbėjimo, išskyrus jį (plg.
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Apd 4, 12). Titulas Kristus, ta
pęs tarsi jo antruoju vardu,
išreiškia įsitikinimą, jog jis
yra lauktasis Mesijas, Išlais
vintojas ir Gelbėtojas, atida
vęs savo gyvybę kaip išpirką
už daugelį (plg. Mk 10, 45).
Mokiniai patiria Jėzų esantį ir
gyvą. Šiandien mums sunku ir
netgi neįmanoma be Švento
sios Dvasios veikimo suvokti
tos patirties gelmę. Tai buvo
nuostabus suvokimas — Jėzus
savo sekėjams neliko tik atmi
nimu kaip bet kuris kitas
anksčiau gyvenęs ir miręs
žmogus, jis yra esantis, gyvas,
„Gyvasis". Ypatinga vieta, su
sijusi su šia patirtimi, buvo
eucharistinė vakarienė. Mums
tai liudija gyvybe pulsuojantis
aramėjiškas posakis Maranatha. Šis kreipinys reiškia:
„Ateik, Viešpatie!", tačiau
dar dažniau juo išreiškiamas
džiaugsmo šūksnis: „Viešpats
čia!" Jėzaus esamybė yra tokia
akivaizdi, jog jis prabyla į su
sirinkusią bendriją pirmuoju
asmeniu: „Aš buvau numiręs,
bet štai esu gyvas per amžių
amžius ir turiu mirties ir mi
rusiųjų pasaulio raktus" (.Apr
1, 18); „aš esu Alfa ir Omega,
Pirmasis ir Paskutinysis, Pra
džia ir Pabaiga" (Apr 22, 12);
„aš, Jėzus, pasiunčiau savo
angelą jums tai paliudyti apie
bendrijas" (Apr 22, 16).
Išreikšdami savo tikrumą
Jėzaus buvimu, pirmieji moki
niai vartodavo Viešpaties ti
tulą (graikiškai Kyrios). Se
niausias ir paprasčiausias
krikščioniškasis tikėjimo išpa
žinimas — „Jėzus yra Vieš
pats!" (plg. Rom 10, 9). Vadin
dami Jėzų Viešpačiu, mokiniai
išreiškia savo tikėjimą, jog
Jėzus prisikėlimu buvo Tėvo
išaukštintas ir gavo iš Jo visą
valdžią savo bendrijoje ir vi
soje visatoje. Viešpaties titu
las visiškai nereiškia to, ką
šiandien siejame su turtingo
ir galingo žmogaus asmeniu.
Šiandienos sąvokos, pertei
kiančios viešpatavimo prasmę,
būtų didžiadvasiškumas ir kil
numas. Senajame Testamente
šis titulas taikytas vien Jah
vei ir reiškė aktyvią Dievo
viršenybę istorijoje ir pasau
lyje, jo teisingą ir šventą val
džią. Šio titulo reikšmę at
skleidžia apaštalo Pauliaus
frazė: „Mes turime tik vieną
Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa
ir jam esame mes, ir vieną
Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį
yra visa ir mes esame per jį"
(1 Kor 8, 6). Neįmanoma pasa
kyti kažko daugiau: per Jėzų
yra visa. Jėzus išaukštintas ir
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KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentei Frank Zapois Ir Off. Mor. Auka*
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Kalame visų rūšių „aktinga",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774.1025.

Cima da Conegliano (1459-1581?). „Apaštalo Tomo netikėjimas"

pasodintas Dievo dešinėje, at
siduria tame pačiame lygme
nyje su Tėvu. Tai atskleidžia
apaštalo Pauliaus sveikinimo
frazė: „Malonė jums ir ramybė
nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir
Viešpaties Jėzaus Kristaus!"
(1 Kor 1, 3). Šitoks suvokimas
neatsiranda krikščionių ben
druomenės vadovams susita
rus, tai spontaniškai tyliai
plinta visais lygiais, tarsi vi
suotinai pasklidęs tikėjimo
raugas.
Šiandien mums svarbu įsi
sąmoninti, kad tasai pamati
nis skelbimas — kerygma turi
būti bent kartą gryna forma
pateikta visiems tikintie
siems. Tai tikrieji vartai no
rintiems įžengti į Velykų švie
są. Jėzaus kaip Viešpaties
skelbimas privalo užimti gar
bingą vietą visais svarbiau
siais krikščioniškojo gyvenimo
momentais: ne tik krikštijant
suaugusius, bet taip pat at
naujinant krikšto pažadus, in
dividualių atsivertimų metu,
pradedant katechezes kursus,
maldos ar Šventojo Rašto
grupes, rekolekcijas bei misi
jas. Skelbimas — Jėzus yra
Viešpats — privalo tapti tarsi
arklas, varantis vagą tikėjimo
dirvoje ir parengiantis ją vė
lesnei katechezes sėjai. Dievas
sako dabarties misionieriams
tą patį, ką jis kalbėjo atei
nančiam į Korintą Pauliui:
„Nebijok! Kalbėk ir netylėk!
[...] Šiame mieste daugel žmo
nių — manieji" (Apd 18, 9-10).

stiprus, iš Dievo galios kylan
tis skelbimas: Jėzus yra Vieš
pats!
Jėzų kaip Viešpatį skelbti
reikia ne tik kitiems, bet visų
pirma sau patiems, pačioje
krikščionių bendrijoje. Tai vie
nintelis būdas, kad įstengtumėm jį skelbti kitiems. Apaš
talas Paulius šiandienos skai
tinyje sako: „nors yra vadi
namųjų dievų danguje ar že
mėje, — daug tų dievų ir daug
viešpačių, — tai mes turime
tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio
yra visa ir jam esame mes, ir
vieną Viešpatį, Jėzų Kristų,
per kurį yra visa'ir mes esame
per jį" (plg. 1 Kor 8. 5). Ne tik
pasaulyje, bet ir mūsų širdyje,
yra daug stabų ir daug vieš
pačių. Su tikėjimu skelbiant
Jėzų esant Viešpatį, pakar
tojamas Jėzaus nužengimo į
pragarus stebuklas. Jis įžen
gia atnešdamas šviesą pro
plačiai atvertas duris, sprunkant ir sklaidantis tamsos ga

lybėms: neapykantai, pagie
žai, geidulingumui, išdrįskime
ištarti: „Jėzus yra viešpats!",
kai esame gundomi, neryžtin
gi, sutrikę — ir pajausime šio
žodžio galią.
Yra vienintelis Viešpats, ir
mes egzistuojame jam. Mes
esame taip pat ir kitiems, vis
kam, kas gera ir gražaus
šiame pasaulyje, tačiau per
Jėzų. Šiandien dvasiškai atsi
gręžiame į tą sceną, kai Jėzus
pro uždarytas duris ateina pas
susirinkusius mokinius. Atsi
gręžiame į Jėzų, bylojantį:
„Buvau numiręs, bet štai esu
gyvas per amžius". Išreikškime savo Velykų tikėjimą pa
prastais ir iškilmingais anks
tyvosios Bažnyčios žodžiais:
„kad Jėzaus vardui priklauptų
kiekvienas kelis danguje, že
mėje ir po žeme ir kiekvienos
lūpos Dievo Tėvo šlovei iš
pažintų: „Jėzus Kristus yra
Viešpats!" (Fil 2,10-11)
Bažnyčios žinios, 2001 m., Nr. 6

7 POPIEŽIŠKOSIOS GYVYBĖS
AKADEMIJOS GENERALINĖ
i;
ASAMBLĖJA

Kovo 2-3 d. Popiežiškosios
gyvybės akademijas nariai da
lyvavo septintoje' kasmetinėje
generalinėje asamblėjoje, ku
rios tema šiemet buvo „Gyvy
bės kultūra: pagrindas ir mat
muo".
Susitikimų metu dalyviai
pabrėžė, kad visuomenei, ypač
Nė vienas negali ištarti: jaunimui, būtina susigrąžinti
„Jėzus yra Viešpats!", jei suvokimą, jog gyvenimas yra
Šventoji Dvasia nepaskatina dovana, ir tokiu būdu atkurti
(plg. 1 Kor 12, 3). Panašiai kūrybišką pasaulio sampratą
kaip ankstyvojoje Bažnyčioje, bei viziją. Kita diskusijų tema
taip ir šiandien pasaulį iš ne buvo žmogaus kūniškumas.
tikėjimo stingulio gali išvesti Akademijos nariai akcentavo,
ne teologiniai ar politiniai kad kūnas priklauso asmens
traktatai, ne nepabaigiamos subjektiškumui, jis nėra ob
diskusijos, bet paprastas ir jektas. „Kūno kaip 'subjekto',
o ne tik kaip materialaus
'objekto' orumo atgavimas
nuosekliai gręžia į biblinę
žmogaus sampratą", — sakė
Jonas Paulus II, sveikinda
mas asamblėjos dalyvius kovo
3 dieną.
Asamblėjoje buvo kalbama
ir apie šeimą, pabrėžiant, kad
būtent čia pirmiausia yra pri
imama ir globojama naujoji
gyvybė. Kalbant apie ekologi
ją, buvo akcentuojama pareiga
atsakingai saugoti aplinką.
Tarptautinės biopolitikos or
ganizacijos įkūrėjas ir prezi
dentas Agni Vlavianos-Arvanitis kalbėjo, kad krikščionys
turi puoselėti meilę ne tik
žmonėms, bet ir visoms gy
vybės formoms Žemėje, nes jos
atspindi tobuliausią Kūrėjo
darbą. Anot Vlavianos-Arvanitis, gyvybė yra pati nuosta
biausia Kūrėjo meilės išraiška,
tačiau žmogiškoji gyvybė prik
lauso nuo kitų ją remiančių ir
palaikančių kūrinių, todėl ap
linkos destrukrija kelia pavojų
ne
tik gyvūnams bei auga
Radio Vaticana nuotrauka

lams, bet ir žmonėms. „Kad
žmonija padarytų pažangą
naujajame
tūkstantmetyje,
mes turime susirūpinti ne tik
aplinkos, bet ir visuomenės
etikos užterštumu", — sakė
Agni Vlavianos-Arvanitis.
Romos Laterano universite
to moralinės teologijos profe
sorius monsinjoras Mauro
Cozzoli akademijos nariams
kalbėjo, kad šiandieniame pa
saulyje Katalikų Bažnyčia ne
gali apsiriboti vien moraliniu
mokymu. Anot jo, nors mora
linės Bažnyčios normos yra
nušviestos krikščioniškojo ti
kėjimo, jos remiasi prigimti
niu įstatymu ir nekintančia
tiesa apie žmogų bei jo san
tykį su kitais. Todėl Bažnyčia
turi aiškinti šias normas taip,
kad j o s ne tik saistytų, bet ir
būtų įtikinamos".
Pranešime spaudai akade
mijos atstovai teigė, kad šį
kart buvo nuspręsta ne nag
rinėti atskirus pavojų gyvybei
ar bioetinius klausimus, bet
filosofiškai ir teologiškai api
brėžti gyvybes kultūrą. Todėl
asamblėjos metu buvo kalba
ma apie biblinį žodžio „gyvy
bė" vartojimą, Bažnyčios mo
kymo žmogaus gyvybės klau
simais sintezę bei žmogiškojo
orumo sąvokos kaitą istorijoje.
BŽ, 2001 m. Nr. 5
PASAULIO JAUNIMO
DIENU DALYVIU
AMŽIUS
2002 liepos 18-28 d. Toronte
vyksiančių Pasaulio jaunimo
dienų organizatoriai pranešė,
kad šioje tarptautinėje kata
likų šventėje laukiami daly
viai nuo 16 iki 35 metų am-
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių jkjunavimaa veltui
• Perkama ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

TAISOME
SKALBIMO MASINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.

H.DECKY8
Wiadow Waabcra Needed!
40.000 per year. We need 100 crewt.
TEL. 773-585-6824
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve vtlid driver's hcense and trmns- Rcft alingi dažytojai to patyrimu
poruūon. Mušt befluentin Engliih
Amerikoje.
LA.McMaboaWindowWasUnt>
Privalo turėti automobilį.
Td. 800-820-*! 55.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare ano 8-10 vaL
Moteris ieško darbo.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
Gali prižiūrėti sergančius
senelius ir gyventi kartu.
Gydytojas gali slaugyti
Dirbusi amerikiečių šeimose.
sergančius arba senyvo
TeL 847-5464275, Valė.
amžiaus žmones.
TeL 815-577-7945,
38 metų moteris ieško
Kazimieras.
darbo su pagyvenusiais
žmonėmis arba ligoniais.
Gali keisti savaitgaliais.
TeL 708-396-8868, Kristina.
žiaus. Ankstesnėse Pasaulio
jaunimo dienose galima buvo
dalyvauti tik sulaukus 18
metų.
Vasario 23-24 d. pasirengi
mo šioms dienoms forumo me
tu 2002 m. Pasaulio jaunimo
dienų koordinatorius tėvas
Tom Rosica pranešė, kad Vati
kanas sutiko pakeisti amžiaus
limitą ir priimti norinčius at
vykti paauglius. Tačiau jis tei
gė, kad ši šventė neturi tapti
renginiu vaikams, todėl visus
jaunimo dienų rėmėjus ragino
deramai laikytis nustatyto
amžiaus limito ir visus no
rinčius dalyvauti supažindinti
su šventės tikslais. Tėvas Ro
sica sakė, kad pagrindiniai
šventės akcentai yra piligri
mystė ir misija, atspindintys
svarbų Kanados istorijos eta
pą, t.y. prancūzų jėzuitų misi
jas XVII amžiuje. Piligrimystė
palei Šv. Lauryno upe ir Di
džiuosius ežerus, leidžiantis į
kelione pirmųjų Kanados mi
sionierių prieš 350 metų eitais
keliais, simbolizuos Gerosios
Naujienos nešimą pasauliui.
Pasaulio jaunimo
dienų
ženkle vaizduojamas stilizuo
tas kryžius, Kanados vande
nys, klevo lapas ir geltonas
apskritimas, simbolizuojantis
jaunimo tikėjimą. Nuolat pil
domą informaciją galima rasti
internete www.WYD2002.org.
GLAUDŽIAU
BENDRADARBIAUS
Vienuolijų nariai ir dvasi
ninkai turėtų glaudžiau ben
dradarbiauti, nes ir vieni, ir
kiti siekia to paties tikslo. Tai
buvo pabrėžta kovo 21 d., Vil
niuje vykusiame
Lietuvos
vyskupų konferencijos plena
riniame posėdyje.
Į šį posėdį buvo pakviesti
Lietuvos vyrų ir moterų vie
nuolijų vadovai. Vyskupai la
bai gerai vertino vienuolijų
veiklą Lietuvos Bažnyčioje,
dėkojo vadovams už jų pastan
gas, tačiau buvo pageidauta
didesnio tarpusavio veiklos
koordinavimo. Pagal Bažny
čios įstatymus už sielovadinę
veiklą atsakingas vietos vys
kupas, o vienuolijos didesnius
prioritetus skiria savo chariz
mos vykdymui. Posėdyje tiek
vyskupai, tiek ir vienuolijų va
dovai pripažino, kad būtina
veikti bendrai. Vyskupai pa
reiškė norą glaudžiau bendra
darbiauti su vienuolijų vyres
niaisiais rengiant įvairius
Lietuvos vyskupų konferenci-

jos dokumentus.
Posėdžio metu buvo taria
masi, kaip sėkmingiau prie
sielovados galėtų prisidėti ir
vienuolijų nariai, ir Kretingos
Šv. Antano religinių studijų
centre besimokantys pasau
liečiai. Jų pagalba, vieningai
pripažino posėdžio dalyviai,
būtų labai naudinga ateitinin
kams, taip pat jaunimo vasa
ros stovyklų organizatoriams.
Vyskupai buvo informuoti
apie vienuolių pranciškonų
ketinimą kurti narkomanų re
abilitacijos centrą.
Posėdyje vieningai sutarta,
kad vyskupų ir vienuolijų va
dovų susitikimai yra labai
naudingi, kad juos reikėtų
rengti sistemingai. (ELTA)
LIETUVIU PARAPIJOS
SUKAKTIS
Londono (Anglijos) lietuvių
Šv. Kazimiero misija-parapija
š.m. balandžio 22 d. paminėjo
savo gyvavimo 100 metų su
kaktį. Minėjime dalyvavo ar
kivyskupas Jonas V. Bulaitis,
gimęs Londone, dabar nunci
jus Albanijoje, ir lietuvių ka
talikų išeivųos vysk. Paulius
A. Baltakis, OFM.
Šv. Mišių metu buvo pilna
bažnyčia — sėdinčių ir sto
vinčių. Maždaug puse maldi
ninkų sudarė neseniai atvy
kusieji iš Lietuvos.
Parapijai šiuo metu vado
vauja kun. Petras Tverijonas
iš Telšių vyskupijos. Ilgus me
tus jos klebonu buvo kun. Jo
nas Sakevičius, MIC, šiuo
metu gyvenantis t. marijonų
vienuolyne Čikagoje.
• Marijampolė. Kovo 26 d.
Marijampolės šeimos centre
buvo surengta popietė šei
moms „šeima ir krikščioniš
kas vaikų auklėjimas", šia te
ma kalbėjusi gyd. N. Liobikdenė popietės dalyviams pri
minė moters vaidmenį, pasto
racijos reikšmę šeimoje. Rem
damasi Bažnyčios dokumen
tais, prelegentė apžvelgė šei
mos uždavinius ir iškylančias
problemas. Gydytoja akcenta
vo maldos ir Dievo reikšmę
šeimos gyvenime. Popietėje
dalyvavęs kun. V. Labaiauskas pabrėžė krikščioniškojo
vaikų auklėjimo svarbą, paaidabjo savo patirtimi, kalbėjo
apie sekuliarizuoto pasaulio
neigiamą įtaką ir kvietė nuo
lat melstis ir krikščioniškai
auklėti vaikus.
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KAIP PADĖTI LIETUVAI?

LAIŠKAI

Balandžio 3-osios „Dirvoje" kvalifikuota. Turime nemažai
perskaitytas Broniaus Nainio puikių pramonės, informa
straipsnis „Mintys kuriant cinės technologijos bei žemės
modernią Lietuvos valstybę" ūkio specialistų, išsilavinusių
paskatino mane baigti dėstyti gydytojų, mokslininkų, paga
seniai puoselėjamas savo min liau sportininkų ir menininkų.
tis. B. Nainys daugiau liečia Ta darbo jėga yra pakankamai
politini ir teisini LR gyvenimo pigi. O svarbiausia - neišle
aspektą, pateikia savo vals pusi, užgrūdinta kovoje už
tybės ateities viziją. Aš noriu būvį dabartinėmis sąlygomis.
Neraginu visų imti ir išva
pakalbėti apie ekonomiką.
Iš karto noriu perspėti na žiuoti iš Lietuvos, bet ar spe
cionalinės ekonomikos šali cialistai, dirbdami kitose vals
ninkus: būkite realistai. Prieš tybėse (priėmus palankesnius
kario metai niekada negrįš- įstatymus), neparvežtų už
Toks ekonomikos modelis, dirbtų pinigų ir kapitalo į Lie
koks buvo 1918-1940 m., šiai tuvą savo šeimoms, kurios
dienai ne tik nereikalingas, galėtų sau leisti didesnes
bet ir žalingas. Visame pa išlaidas. Savaime pagerėtų ir
saulyje vyksta globalizacijos vartojimo lygis.
Didžiausias turtas šiais lai
procesas, kurį vis labiau skati
na šiuolaikinės technologijos. kais yra informacija. Čia ga
Mes, lietuviai, jo nesustabdy- lėtų daug padėti išeivijos lie
sime svajomis apie sėkmingai tuviai. Jie, surinkdami infor
pardavinėtus Anglijai beko maciją apie pasaulio rinką,
nus. Nacionalinės ekonomikos galėtų prisidėti prie smulkaus
tampa internacionalinėmis ar ir vidutinio verslo vystymo,
net transnacionalinėmis. Ka surasti lietuviškai produkcijai
pitalas juda iš vienos šalies i pirkėjus, susigaudyti Ameri
kitą paprastam piliečiui sun kos ir kitų valstybių rinkos
kiai įsivaizduojamu greičiu. įvairovėje, susirasti patikimus
Kuriasi ekonominės ir poli verslo partnerius. Laisvo ka
tinės nepriklausomų valstybių pitalo JAV visada galima ras
sąjungos, tokios kaip Europos ti, ko trūksta Lietuvoje, nes
Sąjunga, i kurią mes ir ei bankai nelabai nori dirbti su
name. Visur tempas, pašėlęs nedidelėmis įmonėmis. Tiesiog
gyvenimo ritmas. Kaip mums, trūksta gerai susiklosčiusių
mažos valstybės piliečiams, ryšių, ką turi Amerikos lietu
viai. Jie galėtų padėti atsida
surasti savo vietą po saule?
Receptas paprastas - išnau ryti kredito linijas, gauti pa
doti, kiek įmanoma geriau, skolas, tegu ir smulkesniam,
savo tautos potencialą, kurio bet perspektyviam verslui.
lietuviai nestokoja. Tai rodo Nereikia tikėtis didelių per
valstybės nepriklausomybės spektyvų parduodant maisto
atkūrimas ar lietuvių emi produktus, nes Amerikoje ši
grantų
svetimose
šalyse rinka yra persotinta, bet visa
išlaikytos tradicijos, lietuvybė. da galima pasiūlyti tai, ko kiti
Reikia dirbti, kiek leidžia jė nesiūlo - specifiškų lietuviškų
gos, pasinaudoti prekių ir prekių. Iš dalies tai jau daro
žaliavų tranzitu iš Rytų i ma („Kalnapilio" ar „Utenos"
Vakarus ir atvirkščiai ypač alus, „Rūtos" šokoladas ir t.t.).
palankia geografine padėtimi. Manau, kad lietuviai turi ką
Semtis patirties iš valstybių, pasiūlyti. Racionalu kurti
sukorusių ekonominę gerovę, bendras įmones, kas padėtų
siųsti jaunimą studijuoti i susidaryti palankesnes sąly
užsienį, remti vietines mokslo gas prekių ir kapitalo ju
bei švietimo institucijas ir tam dėjimui. Iš dalies tai būtų
negailėti lėšų. Tikiu, kad naudinga todėl, kad į vien tik
įdėjimai atsipirks šimteriopai. užsienio įmones bet kurioje
Ugdyti idealistus, nebijoti šalyje žiūrima su šiokiu tokiu
lankstumo užsienio politikoje, nepasitikėjimu.
Lietuvos gamintojai JAV
kuri dažnai artimai susisieja
rinkai
galėtų pasiūlyti baldus,
su krašto ekonomika.
kitus
gaminius
iš medienos,
Bet užteks teorijos. Kokie
tekstilės
produkciją,
dalį
turėtų būti praktiniai žings
chemijos
ir
farmacijos
pra
niai? Pamąstykim, ką galim
pasiūlyti pasaulio rinkoms. monės gaminių. Reikia tikėtis,
Pirmiausia, manau, darbo kad naujasis LR ambasado
jėgą, kuri yra pakankamai rius JAV V. Ušackas padirbės
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JIS JAUČIASI LIETUVIU
Labai puiki ir svarbi Sau
liaus Šimoliūno mintis surasti
nutolusius lietuvius, čia pat
jis atkreipia dėmesį į vieną
pačių stambiausių mihjardierių pasaulyje — Winthrop
Rockefeller. Šiuo atveju, atro
do, mums netektų pasekti
graikų filosofo Diogeno pa
vyzdžiu, dienos šviesoje su
žibintu ieškojusio sąžiningo
žmogaus. Pats W. Rockefeller,
niekieno neparagintas, 1988
m. su tūkstantine įsirašė į
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus amžinuosius narius
(Life Member), o kitą tūkstan
tinę jis atsiuntė, užsisakyda
mas, ką tik galėjo gauti lietu
viška: knygas (istorijos, meno,
žodynų, valgių receptų ir .t.t),
Rūpintojėlį, koplytėlę, trispal
vę vėliavėlę, monetas, mar
gučius, šiaudinukus, juostas,
net 2 taut. drabužiais lėles
(vieną Ksaveros Jancienės, iki
smulkiausio autentiškumo už
baigtą, o kitą — Albinos Ra
manauskienės, meniškai at
liktą) ir daug kt. Taipgi jis
parėmė muziejų aukomis.
VV. Rockefeller, gimęs 1949
m. rugsėjo mėn. taip vadina
mosios „Amerikos dinastijos"
ainis, mokslus ėjo Europoje,
net trumpai studijavo Chrfor-

NUOMONĖS
de. 1973 m., tėvui mirus, anot
rašančiųjų, 24 m., aukštas,
stambus, plačiapetis, gražus
tamsiaplaukis, populiariu var
du Win Paul, perėmė tėvo
.imperiją".
W. Rockefeller motina Jievutė Paulekiūtė (dabar Barba
ra „Bobo" Rockefeller, o prieš
tai — Sears, kito mibjonieriaus buv. žmona), 1933 m.,
tuomet septymolikinė, buvo
išrinkta „Miss Lithuania"
Čikagoje vyskusioje „World
Fair" — Pasaulinėje mugėje.
Savo vaikystėje Win Paul
čiauškėjo grynai lietuviškai su
savo močiute ir seneliu, na, ir,
žinoma, su savo mama.
Kaip butų mums visiems
smalsu, jei kas susigundytų
pravesti pasikalbėjimą su šia
įdomia, neeiline asmenybe.
Manyčiau, jog ir jam pačiam
būtų labai malonu ir smagu,
kad tautiečiai nepaliko jo nuo
šaly. Dažnai girdime: „Pabelsk
į duris ir bus atidaryta". Todėl
išgirsti iš jo paties lūpų, kiek
jam brangi iš motinos pusės
kilmė, būtų „muzika mūsų au
sims". Kažin, gal ir jis neliktų
abejingas Lietuvai, o gal būtų
dabar net ir* gerokai jai nau
dingas?!
Stasė E. Semėnienė
"*• Baraboo,WI
LAIŠKŲ NESPAUSDINO

šia linkme, skirs dėmesio lie
tuviškų prekių rinkos pa
ieškai.
Nedera pamiršti ir informa
cinių technologijų srities. Tu
riu žinių, kad keletas Lietuvos
kompanijų (pvz., „Alna") jau
keletą metų dirba ne tik Lie
tuvos rinkai. Vadinasi, suge
bama surasti užsakovų. O
JAV turi ypač didelius porei
kius IT srityje. Plečiant ryšius
su Amerikos bendrovėmis, bus
galima sustabdyti jaunų ir
perspektyvių specialistų išvy
kimą iš Lietuvos. Jie susiras
gerus darbus Lietuvos IT
kompanijose, o šios savo ruož
tu galės teikti savo produkciją
pasaulio rinkai.
Perspektyvų yra: ir valsty
bei, ir jos piliečiams. Tiesiog
reikia dirbti. Ant lėkštės nie
kas nieko neatneš. Viską
gyvenime galima pasiekti tik
sunkiu darbu. Todėl daugiau
darbų, mažiau kalbų.
Antanas Venckus

Norėčiau atkreipti dėmesį į
vieną sakini-D. Bindokienės
vedamajame'.. balandžio 6 d.
Sakoma, kad nebuvo reaguota
į „Sun-Times" dienraštyje
žurnalisto tvirtinimą, esą lie
tuviai norėjo birželio 23 d.
paskelbti džiaugsmo diena,
nes tą dieną naciai okupavo
Lietuvą.
.
Nežinau, ar reagavo oficia
lios įstaigos, tačiau asmeninių
reakcįjų buvo. Man yra
žinomi keturi laiškai „SunTimes" redakcijai. Visi ramūs,
rimti ir kreipiantys dėmesį į
aiškius faktus. „Sun-Times"
nei vieno jų nespausdino. Ma
tyt, dienraščw'savininkų nuo
mone, lietuviai nėra pajėgūs
ir laikraščiui pakenkti negali.
Jeigu, vardan teisybės, at
siimtame kelias stambias rek
lamas, į mus žiūrėtų kitaip.
Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC
Redakcijos pastaba. Su
tinkame su šio skaitytojo nuo
mone, nes jau žinome, kad į
„Sun-Times" redakciją buvo
rašyta ir daugiau laiškų, ku
rie niekuomet nepasirodė
dienraščio puslapiuose.
NE VIEN ANGLOSAKSAI
„Draugas", garsindamas ko
vo 16 d. laidoje knygynėlyje
gaunamą lietuvių kalba išleis
tą Šv. Raštą, siūlo savo skaity
tojams „pasisavinti anglosak
sų labai prasmingą paprotį",
įrašant jo puslapiuose svar
biausias savo šeimos istorines
datas. Bet toks „prasmingas
paprotys" nebuvo senais lai
kais naudojamas vien tik pas
anglosaksus, juo naudojosi ir
daugelis evangelikų šeimų
Lietuvoje, ypač Mažojoje Lie
tuvoje. Beveik visų Šv. Rašto

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS
From Chicago. we offer daily servtce to Vilnius with a hassle-free connection via
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a vorld of difference SAS
can make f a your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsrte at www.scandmavian.net.
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laidų lietuvių kalba pirmieji
keli puslapiai buvo palikti
tušti, kai kurie net paauksuo
tais kraštais, „Ant Prisimini
mo" skirtiems šeimos įrašams.
Kai kuriose šeimose, vietoje
Šv. Rašto puslapių, buvo pa
naudojami tam tikslui palikti
tušti didelio formato „Mišknygių" arba pamokslų knygų
puslapiai. Šių „Mišknygių" pa
mokslai būdavo sekmadieniais
šeimos tėvo ar motinos skaito
mi, visai šeimai atidžiai klau
santis, jei dėl sniego ar šiaip
blogo kelio nebuvo galima nu
vykti į bažnyčią.
Kiek tokių Šv. Rašto ir „Miš
knygių" egzempliorių su šei
mos istoriniais įrašais dar yra
lietuvių tarpe, būtų sunku nu
statyti. Čikagos apylinkėje gal
tik Marta Skudytė-Trumpjonienė iki šių dienų išsaugojo
vieną Šv. Rašto egzempliorių
su Trumpjonų šeimų kelių
kartų įrašais, kurie nusako
šiandien
daugelio
metų
Trumpjonų gyvenimą, lyg bū
tų panašus į Ievos Simonai
tytės „Aukštųjų Šimonių li
kimą".
Valteris Bendikas
Chicago, IL
NEPAGRJSTA KRITIKA
Bronius Nainys „Drauge",
savo straipsnyje š.m. kovo 24
d., pavadintame „Švilpėją",
gana objektyviai aprašo da
bartinį Lietuvos teigiamą ir
neigiamą gyvenimą.
Vienas laikraščio skaitytojas
parašė „Draugui" laišką, kad
B. Nainys per daug kritikuo
jantis ir peikiantis Lietuvą.
Kartu jis paklausė B. Nainį:
„Jeigu esi jau toks gudrus,
kodėl nekeliauji ten ir tų rei
kalų nesutvarkai?"
Čia, mano nuomone, yra vi
sai nerimtas pasiūlymas. Negi
į Lietuvą nuvažiavęs, B. Nai
nys vienas galės pašalinti vi
sas krašto negeroves?
Esu Lietuvos dienraščio
„Respublika" nuolatinis skai
tytojas. Atverskite kiekvieną
„Respublikos" puslapį ir ten
mirga aprašomų įvairiausių,
kartu rafinuotų, nusikaltimų.
Kiekvienas teisinantis da
bartinės Lietuvos nusikaltimų
skaičių, galėtų palyginti su
Amerikos ir Lietuvos gyven
tojų skaičiumi, ir proporcijas
įvykdytų nusikaltimų abie
juose kraštuose. Be abejonės,
ta proporcija yra Lietuvos ne
naudai. Jeigu kam nepatinka
tiesa, tai geriau nutylėkime.
Lietuviška patarlė sakė: Tiesa
akis bado".
Todėl nekaltinkime B. Nai
nio, nes jis yra objektyvus
laikraštininkas, drįstantis iš
kelti teigiamas ir neigiamas
Lietuvos gyvenimo sritis.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA
* Lietuvos kariuomenės'
vadas brigados generolas Jo
nas Kronkaitis pradėjo ofi
cialų vizitą Čekijoje, kur susi
tiko su čekų kariuomenės Ge
neralinio štabo viršininku,
Čekijos gynybos ministru ir
parlamento Užsienio reikalų,
gynybos ir saugumo pirminin
ku. Susitikimuose buvo aptar
ti Lietuvos ir Čekijos karinio,
bendradarbiavimo planai.
(BNS)

A.tA.
AUDRONEI TAMULIONYTEILENTZ
nelauktai Lietuvoje mirus, jos tėveliams ALDONAI ir
ROBERTUI TAMULIONIAMS, sūnui ANDRIUI, vyrui
WILJLIAM ir visiems artimiesiems reiškiame užuojautą
ir kartu Uodime.

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 24 d., antradienis
Po sunkios ligos, 2001 m. balandžio 21 d., sulaukės 87
metų, mirė

A.tA.
JUOZAS KACILAUSKAS
Velionis gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje
išgyveno 49 metus.
A.a. Juozas buvo vyras a.a. Hildos.
Velionis priklausė Palaimintojo Jurgio Matulaičio
nusįjai, Lietuvių fondui, Lietuvių Bendruomenei.
A.a. Juozas bus pašarvotas antradienį, balandžio 24 d.
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 25 d. Iš Petkus
Lemont laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misįjos bažnyčią, kurioje
10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą.
Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę liko būrys draugų.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhoiiMt.com

AtA.
Mokytojui
JUOZUI PLAČUI
Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną MARIJĄ, dukrą
LAIMUTĘ, sūnų GINTARĄ bei jų Seimas nuoširdžiai
užjaučia
Čikagos lituanistinis mokyklos mokytojai,
mokiniai ir tėvų komitetas
Mūsų mylimai

A.tA.
AUDRUTEI
mirus, jos šeimą ir tėvelius ALDONĄ ir ROBERTĄ
TAMULIONIUS užjausdami liūdime kartu...
R. ir K. Ražauskai

Žymiam pedagogui, mokytojui

A.tA.
JUOZUI PLAČUI
mirus, žmoną, mielą MARYTĘ, dukrą LAIMUTĘ, sūnų
GINTARĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.
Halina Dilienė su šeima
Erika Brooks ir mokytojos Plačienės buvę
mokiniai: Rasa, Edmundas, Andrius, Aušra,
Aliukas ir Audra

A.tA.
Mokytojui
JUOZUI PLAČUI
mirus, žmonai MARIJAI, jos šeimai reiškiame širdingą
užuojautą ir kartu liūdime.
Lietuvių Evangelikų Reformatų parapija

A-tA.
JUOZUI PLAČUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
MARIJAI, dukrai LAIMUTEI ir sūnui GINTARUI su
šeimomis.
Irena ir Eugenijus Vilkai bei mūsų vaikai:
Gražina, Alma, Vytenis ir Regina —
jo buvę mokiniai Roselande

A.tA.
JUOZUI PLAČUI

Graibia ir Jonas Urbonai

mirus, jo Žmonai MARIJAI PLAČIENEI, sūnui, dukrai
su Šeimomis, giminėms bei artimiesiems, draugams ir
bendradarbiams reiškiame gilią užuojautą ir liūdime su
jumis.

Erna ir Bronius Borisai

Skirmantė ir Tomas Miglinai

Tėvynainiai - Pušalotiečiai:
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ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE
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SVEČIAI IŠ LIETUVOS „SEKLYČIOJE"
nius. Žemesnių klasių moki
niai po pamokų ruošia klases
kitai dienai. Vyresnių klasių
mokiniai per ketverius metus
turi atlikti 120 valandų socia
linę praktiką, dirbdami ligo
ninėse, neįgalių vaikų na
muose, padėdami senukams
bei neturtingiems išnešiodami
jiems maistą. Ypač skiepija
mas sąžiningumas, meilė ki
tam žmogui, aukštesnės mo
ralės supratimas ir apsauga
nuo įvairių rūšių narkotikų ir
girtuokliavimo. Be gerų darbų
tikėjimas ir maldos nesiderina
su krikščionišku gyvenimu.
Visų šitų siekimų yra mokomi
jaunuoliai. Kartais atrodo,
kad mums pasiseka, bet jauni
mas pasilieka jaunimu, pasi
taiko ir nukrypimų, bet,
atėjus rekolekcijoms, prisipa
žįsta nukrypę nuo tiesaus ke
lio ir, jausdami širdyje sąžinės
graužimą, visada atsiprašo.
Iš mano pasakojimo nesusi
darykite vaizdo, kad į gimna
ziją priimami tik „angelai",
priimame lėtus, judresnius ir
labai gyvus jaunuolius-les, bet
jeigu mokiniai nenori paklusti
gimnazijos reikalavimams, tu
ri apleisti šią mokslo įstaigą. Į
gimnaziją ateina mokinių iš
įvairių socialinių sluoksnių.
Neturtingiesiems teikiame pa
šalpą. Gimnazijoje visi moki
niai yra traktuojami lygiai,
nežiūrima į piniginį tėvų pajė
gumą. Gimnazija daugiausia
išsilaiko tik aukotojų dėka.
Lietuvos valstybių įstaigos
neskiria mokyklai pinigų. Mus
remia kitų valstybių jėzuitai.
Gauname aukų ir U turtinges
nių Lietuvos žmonių, versli
ninkų. Mus paremia ir išeivi
jos lietuviai. Esame aukoto
jams labai dėkingi. Gimnazijai
labai reikalinga valgykla, labo
ratorijų kambariai, sporto
aikštės ir dar daug kitų page
rinimų. Norint įstoti į gimna
ziją, reikia laikyti stojamuo
sius egzaminus, kadangi no
rinčių lankyti yra;!daug. Šiuo
metu gimnazijoje mokosi 480
mokinių. Jėzuitų;: gimnazija
Kaune yra valstjfcinė, visas
išlaidas padengia Švietimo
ministerija. Joje mokosi 540
mokinių.
Vasaros metu ruošiame jau
nimui stovyklas Kulautuvoje.
Į šią stovyklą priimami ir ne
turtingi, tėvų apleisti vaikai.
Vyresnių klasių mokiniai dir
ba su stovyklautojais. Gimna
zijos mokiniai palaiko ryšius
su užsienio jėzuitų ir vieti
nėmis gimnazijomis. Dalyvau
ja sporto ir mokslinėse varžy
bose. Mokiniai dalyvauja pat
riotinių švenčių minėjimuose.
Gimnazijoje veikia skautų ir
ateitininkų organizacijos bei
įvairūs dalykiniai būreliai.
Veikia mokinių išsirinkta mo
kinių taryba — tai moksleivių
savivaldos institucija, atsto
vaujanti mokinių interesus
bei teises. 95 procentai abitu
rientų, baigusių gimnaziją,
kaip puikus dainos vienetas. įstoja į aukštąsias mokyklas.
(Ar gali būti kitaip, muz. Da Samdomi mokytojai su aukš
riui Polikaičiui vadovaujant?) tuoju išsilavinimu. Gimnazija
Taigi, okteto vyrai visus stengiasi išauklėti dorus, Die
kviečia į visai kitokio pobo vą mylinčius, patriotiškai nu
džio renginį — dainų vakaro siteikusius ir visapusiškai
nę. Gegužės 11 d., penktadie išauklėtus jaunuolius-les, bai
nį, 8 vai. vak., Lietuvių dai gė pranešimą kun. Antanas
lės muziejuje, Lemonte. Pro Gražulis, SJ.

Programų vedėja Elena Si
rutienė, kai sužino, kad yra
atvykusių iš Lietuvos žymių
asmenų, juos pakviečia ir į
„Seklyčią" pabendravimui su
trečiadienio popietės lankyto
jais. Ačiū ir LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkei Bi
rutei Jasaitienei už pabendra
vimą kartu su mumis. Į vyres
niųjų popietę atvyko kun. An
tanas Gražulis, SJ, Vilniaus
Jėzuitų gimnazijos direkto
rius, ir dr. Albina Pajarskaitė,
Nekalto Prasidėjimo Mergelės
Marijos vargdienių vienuolyno
vienuolė bei Lemonte gyve
nanti šio vienuolyno vienuolė
Laimutė Kabišaitytė, dirbanti
su PLC Maironio lituanistine
mokykla.
Programų vedėja pakvietė
Soc. reikalų tarybos pirmininkę Birute Jasaitienę pristatyti
svečius iš Lietuvos.
Kun. Antanas Gražulis, SJ,
Du tenorai, penktadienį, balandžio 20 d., apsilankę JDrauge". J a u du
dėkojo
už pakvietimą paben
kartus iš eilės laimėjęs Stasio Baro vardo stipendiją Lietuvoje, tenoras
Edgaras Prudkauskas Čikagos Lietuvių operos statomoje Donizetti ope drauti su Čikagos vyresniai
roje „Meiles eliksyras" dainuoja pagrindinę Nemorino partiją. Lydimas siais. Prieš pradedant praneši
Stasio Baro (kairėje) E. Prudkauskas. pakeliui j repeticiją, apsilankė mą, sukalbėjo maldą, prašyda
„Draugo" redakcijoje. Bernard Kordell nuotrauka.
mas Dievo palaimos šiems na
mams, vedėjoms ir jos lanky
Šeimų Mišios t. jėzuitų
JAV LB P i e t r y č i u apygar tojams.
koplyčioje bus balandžio 29 dos valdyba, vadovaujama Vy
Jo atvykimo tikslas yra vesti
d., sekmadieni, 10 vai. r. Gie to Maciūno, globoja JAV LB
gavėnios
susikaupimą keliose
dos Dalios Gedvilienės „Lakš Krašto valdybos šaukiamą ra
bažnyčiose
ir kartu informuoti
tutės choras. Po Mišių tėvų joninį suvažiavimą š.m. ba
apie
Jėzuitų
vedamas gimna
jėzuitų namuose ruošiami re landžio 21-22 d., Philadelphia
zijas
Vilniuje
ir Kaune. Šiuo
liginiai užsiėmimai vaikams. Lietuvių kultūros centre. Pa
metu
esu
Vilniaus
Jėzuitų
Jiems vadovaus ses. Laimute. ruošiamuose darbuose taip
gimnazijos
direktorius.
Jėzui
Tėveliams ir vyresniems vai pat talkina Philadelphia apy
tų
gimnazijos
pagrindiniai
kams klierikas Nerijus Šve- linkės valdyba, kuriai pirmi
rauskas kavinėje rodys trum ninkauja Vytas Bagdonavi tikslai yra: paruošti jaunimą
visapusiškai dvasingus, inte
pą filmą apie Eucharistinį čius.
lektualius, Dievą mylinčius ir
kongresą Lietuvoje. Visi kvie
Atvykite \ „Vienos valso" pasirengusius tarnauti ki
čiami.
pokyli. Labdaringas pokylis, tiems. Vilniaus gimnazija —
Lietuvos
Respublikos kurio pelnas skiriamas Val
savanoriška,
demokratiškai
ambasadoje,
Washington, dovų rūmų statybai, ruošia
organizuota, humanizmo prin
DC, surengta nuotraukų paro mas gegužės 12 d., šeštadienį,
cipais, bendromis žmogiško
da susilaukė nemažo pasiseki Pasaulio lietuvių centre, Lemis ir katalikiškomis verty
mo. Ambasados kvietimu, šį monte. Pokylį organizuoja Libėmis savo gyvenimą grin
savaitgalį Vašingtone lanky gija Tautkuvienė, Meno mo
džianti mokinių, jų tėvų ir
sis — fotomenininkė Regina kyklėlės direktorė ir steigėja.
mokytojų bendruomenė. Ši
Oraitė ir dainininkė Audronė Šokiams gros Algimanto Bargimnazija tuomi ir skiriasi
Simanonytė, kurios šiuo metu niškio orkestras, vaišes ruoš
nuo
valdiškų mokyklų. Gim
A. ir R. Januškų „Bravo", me
gyvena Čikagoje.
nazija
mokina mokinius pa
Algirdas Rimas, JAV LB ninę programą atliks „Svaja" žinti save, iškelti Kristų kaip
Visuomeninių reikalų tarybos — kas matė juos, sklan gyvenimo idealą, auklėti ki
pirm., rūpinasi svarbių NATO dančius vaškuotomis salės tiems norinčius padėti žmo
reikalų programa LB Krašto grindimis pernykščio „Vienos nes, mokyti objektyviai pažin
valdybos šaukiamuose rajoni valso" pokylio metu, žino šo ti pasaulio tikrovę su jos
niuose suvažiavimuose — kėjų sugebėjimus patraukti džiaugsmais ir nupuolimais,
dėmesį. Kas norėtų tapti po
Philadelphia, PA. ir Lemont.
kylio mecenatais, rengėjai pri paruošti jaunimą socialiniam,
IL, miestuose. Jis pats daly
mena, kad. BALFo centro val ekonominiam gyvenimui, —
vavo suvažiavime Philadeldybos pirm. Marios Rudienės sakė kun. A. Gražulis. — Jė
phijoje, Sv. Andriejaus lietu
gimnazija
stengiasi
dėka, galima aukas nurašyti zuitų
vių parapijos salėje, balandžio nuo mokesčių. Čekius rašyti: išauginti jaunuolus, supran
21-22 d. kartu su LR ambasa United Lithuanian
Relief tančius katalikiškas tiesas,
dos JAV-se patarėju Kęstučiu Fond, siųsti P.O. Box 4102, didžiausią dėmesį skiriant
Jankausku.
Wheaton, IL 60189. Šiuo adre Kristui. Dvasingai galvojančių
Ar Jums įdomu, ką veikia su galima užsisakyti ir stalus. ir patriotiškai nusistačiusių
mūsų mažytėliai „Žiburė
žmonių Lietuvai labai daug
lyje"? Ateikite ir sužinosite"
Visi
užsienio
lietuviu reikia. Pamokos pradedamos
Pasaulio lietuvių centre sek t a u t i n i a i ansambliai, chorai malda už mokytojus ir mokimadienį, gegužės 6 d., nuo 10 ir tautinių šokių grupės kvie
v.r. iki 12.30 v.p.p. vyks ..Ži čiami dalyvauti III Pasaulio
„Dainavos" ansamblis —
burėlio" Montessori mokyk lietuvių dainų šventėje 2002
mūsų, o mes — „Dainavos"
lėlės atvirų durų diena ir re m. liepos 4-7 d. Vilniuje. Infor
ansamblio! Todėl visi dainagistracija („Žiburėlio"" klasėje K maciją teikia muz. Darius Poviečius pažįstame ir žinome,
Šeimos rytas (didžiojoje sa likaitis, 7318 Ticonderoga Rd.,
kad viskas, ką jie ruošia, yra
lėje) ir „Žiburėlio" vaikų meno Downers Grove, IL 60516
„aukštos klasės". Mylime ir
paroda 'meno galerijoje). In USA; tel. 630-241-0074; fak
„Dainavos" vyrų oktetą, nors
formacija teikiama „Žiburė sas 630-241-0075; e- paštas:
jis dar neseniai susikorė, bet
lyje" 630-257-8891.
ldpolikaitis@att.net
jau spėjo užsirekomenduoti,

grama — paslaptis, bet, be jo
kios abejonės, bus ir linksma,
ir smagu. Visi, kieno širdžiai
tik artima lietuviška daina,
kviečiami atvykti.
ALTo centro
valdyba
maloniai kviečia atvykti į
susitikimą su naujuoju Lietu
vos ambasadorium JAV-se Vygaudu Ušacku, šį penktadie
nį, balandžio 27 d., 11:30 vai.
ryte. Pietūs ir pabendravimas
vyks Chicago Athletic Association patalpose, 12 S. Michigan
Pal Jurpio Matulaičio misijos Lemonte Motinos riieno? paminėjimo
Ave,
Chicago. Vietas rezer
rengėjos planuoja švedų retrįstrariją. Iš kairės J a n i n a Mikutaitienė,
vuoti
prašoma tel. 773-735Aušra Šauliene ir Vida Gvildienė. „Mama, Tau" pietūs su programa ir
6677.
faksu
773-735-3946 arba
pabendravimu bus gegužės 13 d.. 12 v., PLC didžiojoje salėje. Vietae
e-paštu ALTcenter@aol.com
užsisakyti reikia tel. 630-271-9136 arba 630-9a5-1820.

Svečiui teko atsakyti į klau
simą apie Seimo nuostatą pa
remti privačias mokyklas.
„Taip, Seimas norėjo, kad pri
vačios mokyklos botų parem
tos, bet LR prezidentas V.
Adamkus vetavo šį įstatymą"
— sakė kun. A. Gražulis.
Klausimas: „Teko spaudoje
skaityti, kad jus nepriėmėte
jums skirto Nepriklausomybės
medalio, kurį skyrė LR prezi
dentas" „Taip, ai jo laikinai
nepriėmiau, paaiškindamas jo
atstovams, kad Vilniaus gim
nazijos tikintieji tėvai (mokes
čių mokėtojai) yra išmesti už
tautos ribų (LR prezidentas V.

Sesuo J. Lora Dambrocki, pranciškiečių generalė vyresnioji (iš kairės). Lucy Jurlis, Sv. Teresės
vienijimo prezidentė, Sabina Hensen, pranciškiečių seselių rėmėjų prezidentė, ir Anna Marie Gudjunas.

Adamkus vetavo Seimo nuta
SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJŲ
rimą remti katalikų mokyk
POKYLIS
las). Neleido mano sąžinė
prieš vaikus, tėvus ir mokyto
Po to Victoria J. Leone pa
Nors, atrodė, kovo 24-ąją į
jus to padaryti".
Čikagą grįžo žiema, bet Šaulių kvietė Stasę Viščiuvienę pa
Kun. Antanas Gražulis, SJ, namuose, 2417 West 43-oje skaityti savo kūrybos eilių.
prašė pagal galimybę paremti gatvėje, buvo tikras pavasaris.
Seselių pranciškiečių pobū
šią gimnaziją, nes ji ruošia Čia vyko šaunus seselių pran- vyje dalyvavo garbingas sve
ateities Lietuvos darbuotojus. ciškiečių gerbėjų, kurių susi čias kun. Peter Rookey, OFM.
Jis palinkėjo Dievo palaimos rinko gražus būrys, pokylis. Jam palaiminus, stebuklingu
visiems lietuviams ir popietės Šventiškai išpuoštoje salėje būdu yra išgijusių daug žmo
lankytojų šeimoms džiaugs susirinkusius
pasveikino nių. Viena jų buvo Joan S.
mingų Kristaus Prisikėlimo — pranciškiečių rėmėjų pirmi Cius, kurios prieš penkerius
Velykų — švenčių.
ninkė Sabina Hensen, kuri metus laukė, atrodo, neiš
Kitą pranešimą padarė Ne buvo pagrindinė šio renginio vengiama ir sunki nugaros
kalto Prasidėjimo Mergelės organizatorė, ir seselė Helen operacija. Kun. Peter Rookey
Marijos vargdienių vienuolyno Sirvinskas. Victoria J. Leone maldų dėka moteris pasveiko.
vienuolė dr. Albina Pajarskai vedė tai dienai skirtą prog
Rėmėjų vadovė Sabina Hen
tė. Ji kalbėjo apie palaimintąjį ramą. Helen Alekna buvo pa sen
padėkojo visiems sve
Jurgį Matulaitį jo 130 gimimo kviesta sugiedoti Jungtinių čiams, gražiai pagerbusiems ir
metinių proga ir 75 metų pa Amerikos Valstijų ir Lietuvos tuo pačiu įvertinusiems gerus
minėjimą, kada jis buvo atvy himnus. Muzikinę programą seselių pranciškiečių darbus,
kęs į Ameriką ir aplankė net atliko nenuilstantis muzikas jų pasiaukojimą
vargstan
90 parapijų. „Šiais sunkiais Kostas Ramanauskas ir gra tiems ir sergantiems. Ypač
laikais Lietuvai reikia palai žiabalsė Liucija Kvietkaus- buvo padėkota Anelei Rama
mintojo Jurgio Matulaičio kienė, padainavę dainą apie nauskienei, kuri šventę rengti
dvasios, — sakė viešnia. Rei pavasario grožybes
„Pava pradėjo prieš keletą dienų, o
kia, kad Lietuvos žmonės grįž sario takais", pagarbinę mūsų per šventę prižiūrėjo stalus,
tų prie Dievo ir artimo meilės. visų mylimą motinėlę švč. kad ko netrūktų; John Cius,
Ekonominiam
gyvenimui Mergelę Mariją ir Kristų, jam kuri papuošė stalus gėlėmis;
smunkant, smunka žmonių skirtomis dainomis „Tavo mė Jonui Vyšniauskui ir visiems
pažiūra į artimą. Atsiranda lynos akys", „Nepalik mūsų, kitiems, kurie prisidėjo prie
noras įgyti materialinių gėry Kristau" ir kt.
šventės pasisekimo.
bių kitų sąskaita. Ji dėkojo
Meninei programai pasibai
Vakarui baigiantis, tėvas
Putnamo seselėms vienuolėms gus, kun. Jonas Sakevičius, kun. Peter Rookey, OFM, vi
už įsteigimą prieš 50 metų MIC, palaimino skanius lietu siems suteikė palaiminimą.
Putname vienuolyno. Tuo me viškus valgius, kuriuos patu vienuolės Lietuvoje turėjo Tjošė Racine Bakery.
Stasė Viščiuvienė
pasitraukti į pogrindį, o jų vie
nuolynai buvo atimami. Dėko
jo už sukauptas vertybes, ku
rios dabar labai pagelbsti
Lietuvoje dirbančioms Nekal
to Prasidėjimo Mergelės Mari
jos vargdienių vienuolėms, ktr*
rios dirba su gyvenimo nu
skriaustais vaikais ir suaugu
siais. Ji pabrėžė, kad okupaci
jos metu vienuolių darbas bu
^•r
«w.a^fiaH
vo ypač pavojingas, bet jos
Kfl Hk^l
K- "3įJW
savo apaštalavimo darbo ne
nutraukė.
Atgavus nepriklausomybę,
atsivėrė platūs darbo plotai, o
pinigų ir seselių vienuolių
trūksta. Atgauti pastatai rei
kalingi kapitalinio remonto.
•
Yra įsteigta Anoniminių alko
*^^^^^t i 4V
holikų draugija, nes Lietuvoje
Victoria J. Leone pristatė kun. Peter Roockey, OFM.
girtavimas yra labai išplitęs,
tai griauna šeimas, vaikai iš
metami į gatves, išyra vedybi
x Karaliaučiaus srities
Antano Ragausko publi
nis gyvenimas. Seselės yra
lietuvišku
mokyklų para
cistinių
straipsnių
knygos
įsteigusios gatvės vaikams na
mai
per
Mažosios
Lietuvos
„Ginčai
dėl
skonio"
sutiktu
mus.
vės bus Lietuvių dailės muzie Lietuvių draugiją Čikagoje au
„Atgavome
Marijampolėje
juje, Lemonte, gegužės 25 d., kojo: $50 — J. ir R. Aleksa; A.
turėtą vienuolyną, kuriam
ir V. Valavičiai. $30 — Jonas
7 vai. vak.
reikėjo didelio remonto. Tik
ir Julia Kučinskas; Mėta Lin
nuoširdžių rėmėjų dėka pasi
kus. $25 — Rimantas ir Dalia
sekė šiuos namus padaryti gy
• 27 centai skambinant į Bitėnas; Petras Kliorys; dr.
venamais" — sakė dr. A. Pa
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. Sofija Kungys; Alfonsas Tu
jarskaitė.
mas. $20 — Genė Armalis;
Ji pabrėžė, nors Lietuvoje per parą, 7 dienas per savai Vincas ir Agnietė Bigelis; Wilgyvenimas sunkus, daug ko te, 6 sekundžių intervalai. liam G. Burimauskas; Liucija
trūksta, bet vienuolės stengia Jokių mėnesinių mokesčių. Jankauskaitė. $15 — Geno
si nuskriaustiesiems padėti Tikslus apskaičiavimas. Koky vaitė Karsokas. $10 — Albert
pagal esamas galimybes. Vi biškiausias ryšys. Paslauga be E. Balilionis; John Jodka; Va
siems reikia turėti palaiminto apgaulės. Kreipkitės vakarais clovas Kiukys; Pranė Mileris.
jo Jurgio Matulaičio krikščio lietuviškai į TRANSPOINT Dėkojame visiems rėmėjams.
niškosios dvasios, nuolanku atstovą su 8 metų patirtimi „Karaliaučiaus krašto lie
mo, meilės artimui ir pasiry tarptautiniuose ryšiuose. Tel. tuvybei", 1394 Middleburg,
žimo gyventi pagal Dievo įsa 708-3864)556. TRANSPOINT Ct., Naperville, IL 60540— patikimiausias ryšys su
kymus.
7011.
(Skelb.)
Lietuva bei visu pasauliu!
Elena Sirutienė dėkojo pra
nešėjams. Po pranešimų ir po
kalbių buvo pasisotinta „Sek
Tai - Jūsų laikraštis
lyčios" šeimininkių paruoštais
valgiais.
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