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Opozicinėje Liberalų sąjungoje 
— vadovų karai 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Vidaus prieštara
vimus besistengiančioje iš
spręsti Lietuvos liberalų są
jungoje (LLS) ryškėja naujas 
konfliktas — tarp partijos pir
mininko buvusio premjero Ro
lando Pakso ir vieno partijos 
vicepirmininkų, Vilniaus mero 
Artūro Zuoko. 

Kaip pranešė „Respublika", 
R. Pakso pusėje esantys libe
ralai kritikuoja A. Zuoką už, 
jų teigimu, pastangas įnešti 
įtampą partijoje, stengiantis į 
Seimą atvesti vieną liberalų 
vadovų Eugenijų Gentvilą. A. 
Zuokas kritikuojamas ir kaip 
Vilniaus meras. 

Kitas R. Pakso šalininkų ar
gumentas — įtakodama A. 
Zuoką, prezidentūra bandė 
išstumti iš premjero posto R. 
Paksą. 

Tuo tarpu Vilniaus meras 
kaltina dalį partijos valdybos 
narių mėginant stabdyti E. 
Gentvilo atėjimą į Seimą. A. 
Zuokas dienraščiui teigė, kad 
jo asmeniniai santykiai su R. 
Pakfu yra normalūs, tačiau 
pareiškė žinąs apie buvusio 
premjero šalininkų mėginimą 
paaštrinti padėtį. „Niekada 
neslėpiau, kad mano ir parti
jos pirmininko pozicijos svar
biausiais partijos elgesio klau
simais tam tikru metu buvo 
skirtingos. Dėl to, ar reikia 
nutraukti derybas dėl koalici
jos su Naująja sąjunga, valdy
bos posėdyje mes balsavome 
skirtingai — R. Paksas už, aš 
— prieš", sakė A. Zuokas. 

Per pastarąją politinę krizę 
Lietuvoje, birželį žlugus 8 
mėnesius valdžiusiai Naujo-

Lietuvos studentai 
gali dirbti ir 
keliauti JAV 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(Elta) — JAV ambasada Vil
niuje kviečia Lietuvos univer
sitetų studentus ir kitąmet 
dalyvauti programoje „Dirbk 
ir keliauk". 

Norintys dalyvauti 2002 
metų vasaros programoje tu
rėtų pasirūpinti vizomis jau šį 
rudenį, prasidėjus naujiems 
mokslo metams. 

Amerikos centro Vilniuje 
duomenimis, Šių metų pava
sarį JAV ambasada išdavė 
apie 4,000 vizų Lietuvos uni
versitetų studentams, da
lyvaujantiems programoje 
„Dirbk ir keliauk". Šios vizos 
leidžia studentams nuvykti į 
Ameriką pavasarį ir dirbti 
visą vasarą, daugiausia turiz
mo srityje. 

Studentai uždirba 5-8 JAV 
dolerius (20-32 Lt) per va
landą, yra aprūpinami piges
niu gyvenamuoju plotu. Po ke
turių mėnesių grįžę į Lietuvą 
tęsti studijų, daugelis savo va
saros uždarbį skiria mokes
čiams už mokslą. 

Šįmet JAV ambasada Vil
niuje pirmą kartą išdavė vizas 
studentams be asmeninio po
kalbio su konsulu. Siekdami 
programos „Dirbk ir keliauk" 
vizos, studentai privalo gerai 
mokėti anglų kalbą ir mokytis 
trečiame arba ketvirtame 
universiteto dieninio skyriaus 
kurse. 

Nusprendę dalyvauti pro
gramoje, turėtų kreiptis į 
vieną iš šių agentūrų: Pasau
lio lietuvių centrą, bendroves 
„Studentų kelionės" ir „Kalba" 
arba į Jaunimo ir studentų 
kultūros mainų centrą 

šios'politikos koalicijai, politi
kos „kuluarų" žinovų teigimu, 
Liberalų sąjungoje susidarė 
trys grupuotės. 

Pirmoji jų — vadinamosios 
R. Pakso komandos nariai — 
žmonės, kuriuos pas liberalus 
atsivedė R. Paksas, prieš pus
antrų metų pasitraukęs iš 
konservatorių gretų. 

Antroji grupė — liberalų 
senbuvių, buvusių šioje par
tijoje nuo pat jos įkūrimo prieš 
dešimtmetį. Šios grupės nefor
malus vadovas — E. Gentvi
las. 

Trečioji, prezidentūros įta
kojama grupė susitelkė aplink 
A. Zuoką, kuris rėmė E. Gent
vilo įtakos didėjimą partijoje. 

* Libera lu vadova i neži
no, ka ip i t ik in t i savo parti
jos kolegę Vitalę Vinickienę. 
pareiškusią jog ji neužleis ke
lio vienam iš partijos vicepir
mininkų Eugenijui Gentvilui 
tapti Seimo nariu. Lietuvos 
liberalų sąjungos t LLS) taryba 
yra nusprendusi pavesti parti
jos vaidybai ieškoti galimybių, 
jog buvęs laikinasis premjeras 
E. Gentvilas taptų Seimo na
riu. Svarstoma galimybė, jog 
E. Gentvilas į Seimą galėtų 
patekti, iš ten pasitraukus 
vienam iš pagal sąrašą išrink
tų Liberalų frakcijos narių, 
bei parlamentarų kėdžių atsi
sakius dar 5 rinkimų sąraše 
prieš jį esantiems kandida
tams. Tačiau viena iš minėtų 
kandidatų, Valstybinio medi
cininio audito inspekcijos va
dove Vitalė Vinickienė pareiš
kė, jog vardan E. Gentvilo Sei
mo narės įgaliojimo neatsisa
kytų. „Tai yra negarbingas 
būdas tapti lyderiu. Tai būtų 
pražūtinga partijai. Jei mes 
turime tikslą susinaikinti, tai 
gal ir svarstytina", sakė JL.BNS; 

* Lietuvos liberalu są
jungos (LLS) nariai jau be
veik neslepia, kad Rolandas 
Paksas ir opozicijos vadovu, ir 
frakcijos seniūnu, ir LLS pir
mininku išbus neilgai, nes jis 
iš dalies atsakingas dėl Naujo
sios politikos koalicijos sugriu
vimo birželio viduryje. 

* Pr ieš porą mėnesiu opo
zicijoje atsidūrusi Lietuvos 
liberalų sąjunga (LLS) imsis 
kurti šešėlinę vyriausybę, 
kuri, kaip tikimasi, padės aky
liau stebėti ir analizuoti so
cialdemokratų ir sociallibe
ralų sudarytos Seimo daugu
mos bei Algirdo Brazausko 
vadovaujamos vyriausybės 
veiklą. Šešėliniu premjeru tu
rėtų tapti LLS pirmininko pir
masis pavaduotojas Eugeni
jus Gentvilas. <KD, Elta) 

* Artėjanti rugsėjo pir
moji nemažai rūpesčių kelia 
turinčioms nedideles pajamas 
daugiavaikėms šeimoms, ku
rioms į mokyklą išleisti reikės 
keletą savo atžalų. Kauno 
valdžia nutarė finansiškai pa
gelbėti šioms šeimoms. Miesto 
valdyba nusprendė skirti savi
valdybes Socialinės rūpybos 
skyriui iš Valdybos rezervo 
fondo 50.000 litų vienkartinei 
paramai šeimoms, auginan
čioms tris ir daugiau vaikų. 

•KD. Elt«. 
* Naudotais kompiute

riais prekiavusi danų įmonė 
„Vilcomp" dingo iš Lietuvos 
nesumokėjusi už patalpų 
nuomą IAB ..Liftas" 100.000 
litų. Danai paliko nežinioje 
vidurines mokyklas, pirkusias 
iŠ jos nenaujus kompiuterius. 

(L2, Elta) 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Prancūzijos verslininkai šiemet pagal prekybine sutarti (įdėtai nupirkti keletą tūkstančiu tonu ekologiškai švarių lie
tuvišku kviečių. Apie tokius ketinimus pranešė Ukm»rges rajono Krikštėnų kaimo t*ndruomeneje apsilankęs 
Prancūzijos firmos „Dijon cereales" atstovas. Už juos siūloma gerokai didesne, negu muka mūsų supirkėjai kaina. Be 
to. sudarę sutartis su ūkininkais prancūzai patys acvykti: jų išsivežti. Tačiau grudai turi būti išauginti ekologiniuose 
ūkiuose. Norint Lietuvoje įregistruoti ekologinį ukį pirmiausia tenka tinkamai paruošti žemę. Dvejus metus ji turi „il
sėtis", negalima pilti nitratų. Tuomet. įregistravus ekolog:r.į ūkį galima auginti biologiškai švarią produkciją, kuri tu
ri didelę paklausą Europoje. Lietuvoje yra apie 230 ekologinių ūkių. kurie užima beveik 5,000 hektarų žemės. 

Nuotr.: Lietuvos ūkininkai, kurių permainingi šios vasaros orai — vėtros ir liūtys — nelepino, pradėjo javapjūtę. 
Jeigu bus palankūs orai. javapjūtes darbai gali baigtis p, r artimiausią dešimtadienį. Ge&mino Svuojaus Elta. nuotr 

Kompensacijos už turėtą žemę — 
vertybiniais popieriais 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(Elta) — Valstybės įmonė Val
stybės turto fondas parengė 
atlyginimo už valstybės iš
perkamą nekilnojamąjį turtą 
vertybiniais popieriais pro
jektą, kuris bus pateiktas 
svarstyti vyriausybei. 

Kaip paaiškino žemės ūkio 
ministro patarėjas Pranas 
Aleknavičius, nutarime nusta
tyta asmenims, pageidaujan
tiems kompensacijos už išli
kusį nekilnojamąjį turtą ver
tybiniais popieriais, pagal ats
kirą vyriausybės patvirtintą 
tvarką skirti valstybei nuosa
vybės teise priklausančių ak
cijų iš šių privatizuojamų įmo
nių, įsteigtų po akcinių ben
drovių „Lietuvos geležinkeliai" 
(10 proc.), „Lietuvos jūrų laivi
ninkystė (10 proc), „Lietuvos 
telekomas" (5 proc.) pertvar

kos. 
Norint padovanoti žemę val

stybei (savivaldybei, bažny
čioms, vaikų, globos namams 
ir kt. asmenims), galioja ta 
pati tvarka, kaip ir padovano-
jant žemę juridiniam asme
niui. Reikia gauti pažymą 
(turto perleid'.nui) iš Nekilno
jamojo turto registro, notarų 
įstaigoje kartu su organizaci
jos įgaliotu asmeniu sudaryti 
ir patvirtinti dovanojimo su
tartį. Tačiau žemės ūkio pas
kirties žemės, miško ir van
dens telkinių kol kas (iki 
Konstitucijos 47-ojo straipsnio 
pakeitimo) juridiniams asme
nims perleisti negalima. 

Geodeziniai matavimai rei
kalingi parduodant, dovano
jant ar išnuomojant privačios 
žemės sklypus ne žemės ūkio 
veiklai (kitai paskirčiai), taip 

pat kitais atvejais, jeigu šių 
matavimų pageidauja žemės 
savininkas. 

Šiuos matavimus atlieka 
valstybinių ir privačių įmonių, 
turinčių leidimus rengti žemės 
sklypų planus, specialistai. 
Miestų ar rajonų žemėtvarkos 
skyriuose galima teirautis to
kių įmonių sąrašo. 

Tokių darbų įkainius nusta
to šiuos darbus vykdančios 
įmonės specialistai. Pirminė 
kaina — nuo 300-500 Lt/ha 
(iki 1 ha ploto sklypams ir 
namų valdoms) iki 150 Lt/ha 
(stambesniems žemės plotams 
ar ūkiams). Jeigu kartu vyk
domas ir žemės ūkio sklypo 
dalijimas, kaina didėja iki 30 
proc. Įkainiai priklauso nuo 
žemės sklypo dydžio, žemės 
sklypo ribų posūkio taškų 
skaičiaus. Be to, kaina didina
ma už skubų darbą, sutarus 
su užsakovu. 

Nelaimę patyręs Lietuvos laivas 
bus nuskandintas 

Klaipėda, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Pietų Amerikoje, 
Magelano sąsiauryje, per ava
riją apgadintas Lietuvos lai
vas ..Eridanas" Čilės valdžios 
nurodymu turi būti nedelsiant 
pašalintas, nes kliudo laivy
bai. 

Kaip sakė laivo savininkės, 
bendrovės ..Klaipėdos tran
sporto laivynas" vicepreziden
tas Steponas Ranonis, bendro
vė .gavo pasiūlymą nupirkti 
laivą metalo laužui, tačiau jis-
..nebuvo rimtas". Kadangi lai
vą remontuoti savininkams fi
nansiškai neapsimoka, tik
riausiai „Eridaną"' teks nu
skandinti. 

Po nelaimes bendrovė ^Klai
pėdos transporto laivynas" pa
skelbė oficialiai atsisakanti 
laivo, nes jo nutempimo ir re
monto kaštai viršys laivo kai
ną. Tačiau, kaip paaiškėjo, lai
vo draudikai nepatenkino ben
drovės nuosavybės teisių į 
laivą atsisakymo, todėl „Klai
pėdos transporto laivynas" 
tebėra ..Eridano" savininkas. 
Bendrovė oficialiai atsako 
prieš Čilės valdžią už šį laivą 
bei gresiančias baudas dėl ne
laimes padarinių. 

Pasak S. Ranonio, jei drau
dikai pripažintų laivo savinin
kės atsisakymą, jie turėtų per
imti teises į laivą, o tai yra 
„papildomi rūpesčiai ir išlai

dos". S. Ranonio teigimu, 
draudikai naudojasi šia „tei
sine gudrybe", norėdami to iš
vengti. 

Bendrovė tikisi, kad draudi
kai kompensuos dėl avarijos 
patirtus nuostolius. Laivas ap
draustas 2.5 mln. JAV dol. 
suma. 

J Punta Arena uostą Čilės 
pietuose atpiukdžius nuo sek
lumos nutemptą „Eridaną", iš 
jo visiškai išpumpuotas kuras 
ir kiti teršalai. Suradus gilią 
vieta vandenyne ir gavus visų 
reikalingų institucijų pritari
mą, laivas bus nuskandintas. 
Pasak S. Ranonio, paprastai 
laivus nuskandina kariškiai. 

„Klaipėdos transporto laivy
no" viceprezidentas teigė, jog 
avarijos tyrimas tik pradeda
mas. Pasak S. Ranonio, laivo 
netekusi bendrovė patyrė 10 
mln. litų nuostolių. Dar tiek 
kainuos laivo nutempimo, ku
ro išpumpavimo, aplinkos, iš
silieja- tepalams, aplink laivą 
išvalymo darbai.. Bendrovei 
per metus netekus dviejų 
laivų — „Eridano" bei pernai 
per audrą Ramiajame vande
nyne kartu su įgula nusken
dusios „Linkuvos", ketinama 
atnaujinti laivyną ir įsigyti du 
naujus laivus. 

Dabar „Klaipėdos trans
porto laivynas" turi 15 laivų. 

* Lietuvoje vyks didžiau
sios kada nors Baltijos val
stybėse vykusios tarptautinės 
pratybos „Amber Hope 2001". 
Rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. vyk
siančiose pratybose dalyvaus 
sausumos ir oro pajėgos iš 14 
valstybių — Čekijos. Danijos. 
Estijos, Italijos, JAV. D. Brita
nijos, Kanados, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Nyderlandų, 
Suomijos, Švedijos ir Vokieti
jos. Pratybose dalyvaus apie 
2,800 karių. Kaip sakė Lietu
vos kariuomenės vadas, briga
dos generolas Jonas Kronkai-
tis, Lietuvai labai svarbu, kad 
NATO valstybių atstovai ma
tytų, jog „mūsų visa kariuome
nė gali veikti ir kad mes turi
me galimybę kontroliuoti, kad 
mūsų karininkai būtų paruoš
ti ir gali dirbti su NATO". Pra
tybose stebėtojų teisėmis suti
ko dalyvauti Rusijos, Ukrai
nos, Baltarusijos ir Gruzijos 
kariniai atstovai. 'BNS> 

* Nors Lietuvos miškuose 
jau kelios savaitės dygsta 
grybai, apsinuodijusiųjų miš
ko gėrybėmis medikai kol kas 
neužregistravo. Kaip minėjo 
Vilniaus greitosios pagalbos 
universitetinės ligonines ūmių 
apsinuodijimų skyriaus gydy
toja toksikologė Gina Kvabi-
kienė, manoma, kad apsinuo
dijusiųjų grybais antplūdis 
prasidės jau rugpjūčio vidury
je. Anot G. Kvabikienės, daž
niausiai apsinuodijama pilko
siomis meškutėmis ir į vove
raites panašiomis musmirė
mis. BNS' 

* Kairieji nusi ta ikė į kon
servatorių žvaigždę — 
premjeras Algirdas Brazaus
kas pasiūlė trauktis iš posto 
Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovui 
Rimui Kurtinaičiui. Prieš 9 
metus garsaus krepšininko. 
olimpinio čempiono R. Kurti
naičio ištarti prakeiksmai Sei
mo rinkimus laimėjusiems 
kairiesiems atsisuko prieš jį 
patį. 1992 metais Seimo rinki
mus laimėjus tuomet A. Bra
zausko vadovaujamai LDDP, 
R. Kurtinaitis viešai pareiškė, 
jog dėl rinkimų rezultatų jam 
gėda būti lietuviu. ;LR, R. Elta; 

* Lietuvos televizijoje ke
t inama pradėt i įteikinėti 
atleidimo lapelius. Pasak Lie
tuvos nacionalinio televizijos 
ir radijo 'LRT) vadovo Valenti
no Milaknio, iš 290 Lietuvos 
radijo darbuotojų po LRT per
tvarkos turėtų likti apie 190. 
Tarp 100 atleidžiamųjų yra ir 
iki šiol LRT veikiančio Leng
vosios muzikos orkestro muzi
kantai. Orkestrą yra nuspręs
ta pertvarkyti į viešąją įstai
gą. Lietuvos televizijoje iš 
1,100 darbuotojų ketinama at
leisti apie 300. LRT šiuo metu 
slegia apie 20 mln. litų skolos. 

* Vyriausybė neketina 
kištis į Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos (LRT) pro
blemų sprendimą, sakė vy
riausybės patarėjų ryšiams su 
visuomene grupės vadovas 
Laurynas Bučalis. Pasak jo. 
LRT turi administraciją bei 
tarybą, kuri ir sprendžia kilu
sias problemas, be to, LRT ta
ryboje dirba Seimo ir prezi
dentūros deleguoti tarybos na
riai, todėl vyriausybe neturėtų 
įtakoti LRT darbo. BNS. 

* Seimo narys, jaunalie
tuvis Stanislovas Buškevičius 
siūlo surengti referendumą 
dėl šiuo metu Seime svarsto
mų Konstitucijos pataisų bei 
Lietuvos narystes Europos Są
jungoje (ES). Seimo speciali 
komisija rengia Konstitucijos 
47 str. pataisas, kurios leistų 
Lietuvos juridiniams asme
nims ir užsienio piliečiams įsi
gyti žemės ūkio paskirties že
mės. Seime jau pateiktos svar
styti ir kito 119 str. pataisos, 
kurios suteikia teisę nuolat 
Lietuvoje gyvenantiems kitų 
valstybių piliečiams dalyvauti 
vietos valdžios rinkimuose. 
„Negalima leisti 141 Seimo 
nariui nuspręsti už visą tau
tą", sakė S. Buškevičius. Jo 
teigimu. Konstitucija 1992 m. 
buvo patvirtinta žmonių, todėl 
jie ir turi teisę taisyti pagrin
dinį įstatymą. BKS 

* „Esame labai kritiškai 
nusiteikę prieš rublinių in
dėlių kompensavimo įstatymą. 
tačiau jį vykdysime", pareiškė 
finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė. Kartu ji pažymėjo. 
kad valstybės biudžetui labai 
brangiai kainuoja kiekvienas 
toks socialinis krustelėjimas. 

* Užsienyje sulaikyti Lie
tuvos nusikaltėliai kol kas 
gabenami j namus tik lėktų 
vais. Naudojamasi tik „Lietu
vos avialinijų" paslaugomis, 
perkami pigiausi bilietai. Už
sienyje sulaikytų Lietuvos nu
sikaltėlių parsigabenimas 
šiemet Lietuvai jau kainavo 
daugiau kaip 80,000 litų. (KD. 
Elta) 

Sutrumpinimai K - ..Klaipėda*. KD — 
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas". 
LR — ..Lietuvos rytas". \3. — ..Lietuvos 
žinios". R — ..Respublika" 

* JAV verslovė „Wil-
liams", nepaisant nesuskai
čiuojamų jos instancijų, turėtų 
būti atviresnė visuomenei ir 
bendrininkams. Suprantamas 
amerikiečių noras skelbti tik 
dešimt kartų suderintas dvie
jų mėnesių senumo naujienas, 
tačiau tuomet užsienio inves
tuotojai turėtų liautis aimana
vę dėl gana neigiamo lietuvių 
požiūrio į juos. (Vi, Elta; 

* Kelis mėnesius „didžio
joje politikoje" dalyvavęs 
liberalas Eugenijus Gentvilas 
sparčiai kopia populiarumo 
laiptais ir užimą jau V vietą 
visuomenes simpatijų dešim
tuke. Anot apklausos, populia
riausias politikas yra premje
ras Algirdas Brazauskas, kurį 
teigiamai vertina 66 proc. 
apklaustųjų. II vietoje — pre
zidentas Valdas Adamkus ' 61 
proc. K III — Lietuvos krikš
čionių demokratų vadovas Ka
zys Bobelis '56 proc.). IV — 
vienas turtingiausių Seimo 
narių. Seimo Ekonomikos ko
miteto pirmininkas Viktoras 
Uspaskich (54 proc.), V — bu
vęs Klaipėdos meras, buvęs 
ūkio ministras ir buvęs laiki
nasis premjeras Eugenijus 
Gentvilas, kurį palankiai ver
tina 45 proc. apklaustųjų. B.\S; 

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas pirmosiomis darbo 
savaitėmis pateko į užsienio 
žurnalistų akiratį. Trečiadienį 
daugiau kaip valandą jį kalbi
no Rusijos televizijos RTR 
žurnalistų komanda. Interviu 
su juo šiomis dienomis pa
rengė ir įtakingų laikraščių 
„Financial Times" bei „The 
Wall Street Journal" žurna
listai. (LR. Elta) 

* Vyriausybė Kauno ap
skrit ies viršininku paskyrė 
Valentiną Kalinauską. 47 me
tų V. Kalinauskas yra kaunie
tis, šiuo metu dirbo draudimo 
firmos ..Lindra" Kauno padali
nio direktoriumi. Jis — Naujo
sios sąjungos (NS, sociallibe
ralui narys. Vyriausybė jau 
paskyrė 9 iš 10 naujų apskri
čių viršininkų. Naujoji valdan
čioji dauguma nutarusi ap
skričių viršininkus pasidalinti 
po lygiai — po 5. Apskrities 
viršininkai bei jų pavaduotojai 
yra asmeninio 'politinio) pasi
tikėjimo valstybės tarnautojai, 
priimti į valstybes tarnybą jį 
pasirinkusio valstybes politiko 
įgaliojimų laikotarpiui parei
goms. Todėl keičiantis vyriau
sybėms, yra keičiami ir ap
skričių viršininkai. B.\S' 

* Prasidėjus grybų sezo
nui, pasieniečiai primena, 
jog pasienio ruože grybaujan
tys piliečiai privalo turėti as
mens dokumentą. Kaip teigė 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos Šiaulių rinktinės vado 
pavaduotojas Vytautas Dabul
skis, už buvimą pasienyje be 
asmens dokumento grybų mė
gėjai gali būti nubausti 300 li
tų bauda. Tokios pat taisyklės 
galioja ir pasienio uogauto
jams bei žvejams. Pasak V 
Dabulskio. per pirmąjį pusme
tį pasienyje su Latvija buvo 
sugauti 199 pasienio ruožo 
tvarkos pažeidėjai. BNS 

KALENDORIUS "" 
Rugpjūčio 9 d.: Jorūnas. Minta-

ras. Pilėnas. Rolandas. Romanas, 
Tarvile, Virginija. 

Rugpjūčio 10 d.: šv Laurvnas; 
Aiste. Asterija (Astra), Laima. Lau-
rencija. Laurynas. Nonmantas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG, FL 

LA.R.K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
76 KUOPOS VEIKLA 

St. Petersburg, FL, Lietuvių 
Amerikos Romos Katalikių 
moterų sąjungos 76 kuopa ne
gausi, tačiau daug metų jos tę
sia savo veiklą, pradžiuginda-
mos nares savo įdomiais susi
rinkimais, teikia šalpą Lietu
vai, kiek galėdamos lanko vie
tinius ligonius ir prisideda 
prie St. Petersburg lietuvių 
Šv. Kazimiero misijos ruošia
mų paminėjimų. 

Šiai organizacijai dabar va
dovauja Aldona Baukienė; jai 
padeda valdybos narės: Do-
lores Jonaitis, Irena Diktanie-
nė ir Julija Navakienė. Šiai 
kuopai priklauso 39 narės. 
Kuopos dvasios vadas kun. 
brolis Antanas Grabnickas, 
OFM. Pirmininkė Aldona 
Baukienė ir jos valdyba labai 
stengiasi, kad bendri suėjimai 
būtų patrauklūs, įdomūs ir 
dvasiškai pakilūs. Jos kviečia 
ne vien nares, bet ir svečius, 
džiaugiasi kiekviena nauja 
nare, įstojusia į šią katališką 
moterų organizaciją. Šiais me
tais surengti t rys pobūviai, 
kiekvienas jų suteikė gilaus 
mąstymo, davė žinių ir infor-
įnacijos, kartu įpynė džiugių 
momentų ir humoro. Visos na
rės ir svečiai buvo gražiai pa
vaišinti ir išsinešė gilių, gyve
nimiškų minčių, pabendravo, 
maloniai ir prasmingai pralei
do laiką. 

Pirmame susirinkime, kuris 
vyko š.m. vasario 23 d., narės 
ir svečiai išklausė kun. brolio 
Antano Grabnieko, OFM, pa
skaitą apie maldą, kuri tur i 
būti kasdieninė mūsų prakti
ka. J i s teigė, kad malda yra 
pokalbis su Dievu. Malda yra 
Dievo garbinimas. Prelegentas 
teigė, kad yra padėkos, atsi
prašymo ir prašymo maldos. 

Tobuliausia malda yra šv. Mi
šios. Pe r maldą išmokstame 
džiaugtis ir būti patenkintais 
Dievo valia ir Dievo suteiktu 
mums gyvenimu. 

Antrame susirinkime, vyku
siame balandžio 11 d., buvo ve
lykinis pobūvis, visas nares 
šventiškai nuteikęs. Pobūvis 
vyko Florida Power salėje, St. 
Pete Beach miestelyje. Stalai 
buvo uždengti baltomis stal
tiesėmis ir kuopos pirminin
kės Aldonos Baukienės išau
gintų avižų daigų vazonėliais 
papuošti. Stalus puošė ir spal
vingi Irenos Diktanienės iš
marginti margučiai. Prie 
šventiškos nuotaikos prisidėjo 
ir atsilankęs svečias iš Mont-
realio kun. K J. Ambrasas, 
S J. Šiame pobūvyje kun. bro
lis Antanas Grabnickas ir 
kun. K. J. Ambrasas kalbėjo 
apie pasninką. Kun. brolis An
tanas kalbėjo apie pasninko 
susilaikymą ne tik maistu, bet 
susivaldymą nuo kenksmingų 
įvaizdžių, norų, įpročių. Teigė, 
kad pasninkas yra pagrindinis 
valios ugdymo būdas. Kun. 
Ambrasas teigė, kad pasnin
kas gali būti ir minties pas
ninkas, vidinės kovos, netin
kamos minties, net ir žvilgsnio 
suvaldymas, galima pasnin
kauti visa laikysena, visu gy
venimu. 

Paskutinis šio sezono susi
rinkimas — pobūvis vyko ge
gužes 29 dieno Jame dvi pre
legentes supažindino nares ir 
svečius su moters gyvenimu 
Lietuvoje. Liuda Petkiene jau
triai įžvelgė i moters gyveni
mą Lietuvoje mūsų prosene
lių, po to perėjo \ pokarinį mo
ters gyvenimą, kuriame mote
ris turėjo išgyventi sovietinius 
trėmimus, nutolimą nuo baž

nyčios, alkoholizmą, moters 
bevertiškumą ir jos kančias. 

•Dr. Palmira Degutienė, vieš
nia iš Lietuvos kalbėjo apie 
šių laikų Lietuvos moterį- J i 
aiškino, kaip šių laikų mote
rys bando išbristi iš to negero
vių liūno, kurį paliko pražū
tinga praeitis. Tačiau lietuvė 
moteris yra stipri, nepalau
žiamos dvasios ir šiuo laiku 
labai rūpinasi, kad jaunimas 
eitų doru keliu. J i papasakojo 
ir apie skirtingas organizaci
jas Lietuvoje, tarp kurių yra ir 
katalikių moterų veikla. J i su
sirinkusioms perdavė geriau
sius Lietuvos moterų sveikini
mus. 

Kiekviename pobūvyje vyks
ta ir narių susirinkimas, ku
riame narės yra informuoja
mos apie finansus ir ateities 
planus. Aptariami šalpos 
klausimai, finansai ir ligonių 
lankymas. O šiais metais yra 
šaukiamas ir bendras 48-tas 
šios organizacijos suvažiavi
mas. Įdomu, kad ši organizaci
ja, įsteigta 1914 metais, savo 
laikraštėlį ir pranešimus lei
džia anglų kalba, nors retkar
čiais įdeda straipsnį ir lietu
vių kalba. Šios organizacijos 
pavadinimas yra JLithuanian 
American Roman Catholic 
Women's Alliance". Šis visų 
narių suvažiavimas vyks 2001 
m. rugpjūčio 23-26 d. Čikago
je. Įdomu, kad kvietimuose 
yra ir lietuviškai išspausdin
tas vienas paragrafas, kuria
me centro pirmininkė Dale 
Murray kviečia visas nares ir 
teigia, kad: „būtų labai malo
nu sulaukti naujų dalyvių, 
naujų sumanymų. Lauksime 
patarimų apie ateities veiklą". 
Taip pat ji teigia, kad: „Mūsų 
organizacija sensta — narių 
verbavimas šlubuoja, bet dar 
ne laikas ruoštis laidotu
vėms..." Žavu, kad dar St. Pe
tersburg, Floridoj, nors ir ne
didelis būrelis Romos katali
kių moterų, vadovaujant Aldo
nai Baukienei, tikrai puikiai 
ir sumaniai palaiko šią kilnią 
katalikišką moterų organizaci
ją ir tiki, kad šis suvažiavimas 
duos naujų minčių ir sustip
rins visų skyrių veiklą. 

E lvy ra V o d o p a l i e n ė 

D E T R O I T , M I 

ATSISVEIKINANT SU 
STASIU GRICIUM 

Didelė metų našta šių metų 
liepos mėnesio 19-tą dieną 
palaužė dvasios galiūną, Lie
tuvos ąžuolų ąžuolą, amžiną 
atilsį mokytoją Kazį Gricių. 

DRAUGAS 

Amerikos Lietuvių Romos ka ta l ik ių moterų s-gos 76-tot. kuopos valdyba su svečiais. Iš k: I eil. — kun . K. A m b 
rasas , kun . dr. M. Čyvas, kun . brol is A. Grabnickas, OFM. II eil. — I rena D i k t a m e n e . Dolores J o n a i t i e n e , p i r m i 
n inke Aldona Baukienė ir Ju l i ja Navakienė . Nuo t r . E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s 

Mes abu susipažinome 1950-
tais metais pradėję darbą 
šeštadieninėje mokykloje, 
švento Antano parapijos mo
kyklos patalpose. Mes abu 
dažnai nesusitikdavome. Ne 
visuomet mūsų įsitikinimai 
sutikdavo, bet vienu klausi
mu tikriausiai ir mielai sutik
davome. Tai lietuviško jauni
mo ir Lietuvos reikalais. Me
tai bėgo ir laiks nuo laiko 
bendros mintys, susitikus Die
vo Apvaizdos parapijoje, mus 
jungė nors trumpam pokal
biui. Maždaug prieš metus pa
stebėjau, kad mokytojo Kazio 
Griciaus trūksta Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Paskambi
nau j a m telefonu ir jis papra
šė, kad aš jį aplankyčiau. Tai 
buvo pernai metų rudenį. 

Aplankau ir randu pilną 
energijos. Eiles ir poemas de
klamavo man su nepaprastu 
įsijautimu ir didingumu. Pa
prašiau, kad Kazimieras man 
padeklamuotų Dr. Vinco Ku
dirkos eilėraštį „Labora". To 
atsisakė aiškindamas, kad ne
moka. Aš jam parūpinau 
tekstą, bet Kazimieras man 
paaiškino, kad negali išmok
ti. Tada... tik supratau Kazi
mierą... kad „kai kūnas ima 
stingti, vėlu juk prie darbo, 
nei sėsi, nei pjausi..." Tuo lai
ku Kazimieras buvo dvasios 
milžinas. Eilės ir poemos lie
josi iš jo krūtinės ir rodėsi, 
kad j is pats netilpo savyje. 
Sėdėjo ramiai kėdėje atsilošęs, 
užmerkęs akis ir susidėjęs 
rankas ant krūtinės... Ju to 
savo dvasios galingumą ir kū
no galių silpnėjimą. Brangus 
Lietuvos ąžuolų ąžuole, moky
tojau Kazy Griciau. Tu man 
galingai deklamavai: „Kran
tai Nemunėlio, kaip rūtų dar
žai". Ir kitokių eilių. Taip pat 
radome valandėlę pokalbiui. 
Neklaidžiojome po praeitį ir 
nekūrėme ateities vizijų. Lai 
ošia Lietuvos ąžuolai, Tau 
mielas Kazimierai, Tėvynės 
Lietuvos ilgesio dainas, nes 
Tu. Lietuvą iš visos širdies 
mylėjai, skyrei savo darbus ir 
jos ilgėjais. 

Kazys Gogel i s 
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Dail. Rimgaile Zotoviene ir LR garbes konsu las Pa lm Beach. FL . S t a n l e y 
Balzekas , J r . renka da i l in inkes Irenos Š imkienės tapybos d a r b u s p r i s t a 
tymui konsulate . 

P A L M B E A C H , F L 

G R A Ž I K O N S U L A T O 
INICIATYVA 

Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Pa lm Beach 
mieste, Floridos valstijoje, 
Stanley Balzekas, J r ėmėsi 
gražios iniciatyvos supažin
dint i svečius su žymiais lietu
vių dail ininkais . Kas mėnesį 
konsula te besi lankantys tiek 
l ietuviai , t iek amerikiečiai tu
ri progos pamatyt i t a m mėne
siui išr inkto dail ininko darbą 
ir susipažint i su jo biografija. 
J a u buvo pris tatyt i dailinin
kai Rimgaile Jonynai tė Zoto
viene ir A n t a n a s Lipskis. Na, 
o šį mėnesį konsulato svečiai 
gali pasidžiaugti Irenos Šim
kienės tapybos darbu . 

I rena Šimkienė dailės stu
dijas pradėjo Vilniaus meno 
akademijoje, o po to jas tęsė 
Berlyne, Vokietijoje. Jos vie
nas žymiausių lietuvių dailės 
mokytojų Amerikoje buvo dai
l ininkas Viktoras Petravičius. 
I rena Šimkienė yra surengu
si daug solo ir grupinių pa
rodų. 

Infor. 

C L E V E L A N D , O H 

„GIJA" PRAŽYDO 

Jei anksčiau buvo tvirtina
ma, kad „Gija" prigijo, tai jau 
galima drąsiai sakyti, kad 
„Gija" pražydo... 

Prieš penkerius metus nau
jai iš Lietuvos atvykusiųjų 
grupė Clevelande įsteigė „Gi
ją", kurios pagrindinis užda
vinys buvo apjungti visus nau
jai atvykusius lietuvius, ben
drauti ir planuoti savo gyve
nimą „pažadėtoje žemėje". Ini
ciatyvos ėmėsi eksporto fir
mos savininkas Dainius Za-
lensas ir jo žmona populiari 
lėlių teatro aktorė Onutė Puč-
koriūtė-Zalensienė. Prasidėjo 

Detroito Betar ia organizacijų vadovai ir p i rmininkai s m. liepos 15 d. Dar iaus ir Girėno tragiškos žūties minė
jime oficialiai susi l iko -u Lietuvos Respublikos generaliniu garbes konsulu Detroite Jurg iu .Jurgueiu. Iš k.: I eil. 
— „Lietuvišku melodijų'' radijo va landėles vedėjas Algis Zaparackas , . .Pagalba Lietuvai" p i rmininkė Regina 
Juškai te-Svobiene. Dar iaus ir Girėno klub<> pirmininkas L FVtnitis. ĮJ eil — ..Lietuviškų melodijų" redaktor ius 
Antanas Zaparackas . Lietuvos Saul ių sąjungos išeivijoje vadas Mykolas Abar ius . Vilniaus k raš to s-gos pirm. E. 
Bulotiene, LR garbes konsulas -Jurgis J u r g u t i s ir BALFo 76-to skyr iaus pirm kun. A Ba tonas . 

metinė „Gijos" gegužinių t ra 
dicija; „Gija" taip pa t organi
zuoja koncertus ir kitokio po
būdžio renginius šalia met i 
nių gegužinių gamtos aplin
koje. Įdomu pabrėžti, kad sek
madieniais po pamaldų Die
vo Motinos parapijos tradici
nę kavutę taip pa t paruoš ia 
„Gija" su labai skania už
kanda ir pyragaičiais. 

Šių metų liepos 14 dieną į 
populiarią gegužinių vietą 
gražioje Erie ežero pak ran 
tėje susirinko didokas bū rys 
visų gentkarčių Clevelando 
lietuvių. Talentingojo Bro
niaus Mūro muzika maloniai 
linksmino atvykusius l ietuviš
komis dainomis ir šokių melo
dijomis. Atvykę buvo vaiši
nami prie milžiniško s ta lo, 
už kurio buvo dal inami šaš
lykai, kar tu daržovės, salo
tos, ir vaisių kompotas . Pa
stogės patalpoje gal ima buvo 
gauti kavos su pyragaičiais ir 
įvairių gėrimų. Gražiai pa
dengti stalai buvo papuošt i 
trispalviais, ore plazdančiais 
balionais. Užkandus, prisišo
kus, prasidėjo jubiliejinės ge
gužinės programa, kur ia i va
dovavo ir pirmasis t a r ė sveiki
nimo žodį energingasis Linas 
Johansonas, taip pa t plačiai 
žinomas kaip spaudos foto
grafas. Po jo tur iningai kal
bėjo „Gijos" iniciatoriai Dai
nius Zalensas ir Onutė Zalen-
sienė, nupasakodami „Gijos 
įsteigimo istoriją ir jos s iekius 
bei laimėjimus. Po jų „Giją" 
turiningu žodžiu pasveikino 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, savo 

kalboje ska t indama „Gijos" 
na r ius įsijungti į LB veiklą. 
„Giją" tr—npai pasveikino 
LR garbės konsule Ingrida 
Bublienė ir „Amerikos lietu
vio" redaktor ius Bronius Ab-
rut is . Buvo perskai tytas Cle
velando LB apyl inkės valdy
bos p i rmininkės Mylitos Nas-
vytienės sveikinimas, kuria
me „Gijos" nar ia i buvo skati
nami įsijungti į Bendruome
nės eiles. Trumpą meninę i r 
žavią programą atl iko Onutės 
Zalensienės paruoštos mažos 
ir paauglės mergai tes . 

Buvo labai įdomu stebėti, 
kad į vietinės Clevelando or
ganizacijos renginį atvyko as 
menys iš tolimų vietovių, jų 
ta rpe „Draugo" redaktorė, 
„Amerikos lietuvio" redakto
rius, Čikagos lietuvių televizi
jos atstovai i r d a r daugelis 
kitų. Programai pasibaigus, 
pašokus ir pasivaišinus, Linas 
Johansonas pravedė laimėji
mus . Tai buvo didžiulis ver
tingų laimikių rinkinys, nuo 
įvairių gėrimų, staltiesių, 
„Taupos" piniginės dovanos ir 
dak t a rų paslaugų iki didžiu
lio ir komplikuoto televizijos 
apara to , kur į laimėjo Teresė 
Beržinskienė. Svarbu paste
bėti, kad laimėjimams laimi
kius dovanojo vietiniai lietu
viai, įvairūs verslininkai, gy
dytojai ir kiti asmenys bei or
ganizacijos, tuo efektingai pa
remdami „Gijos" veiklą. U vi
so vyravo draugystės ir abi
pusės pagarbos nuotaika. Net 
ir ilgokai užsi tęsusiems laimė
j imams pasibaigus, dauguma 
dalyvių nesiskirs tė , patraukti 
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7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATIUUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.CTmeffoTSurQeryandbreasthealtti.com 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. P0SL6S. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for htoeMh, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D 
Fe0ow. American Academy of 

FamHy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61et Ava. (219) 
HotoafĮIN 46342 FttftjŽ) 

947-5279 
947-6239 

TERESE KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tel. 706-34*0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr.RIrmBHovIckls 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvot skausmu (ir migrenos), 
•painių traumų tpectalstas 

6646VV. Stanley Ava., Berwyn. IL 
80402, tai. 706.484-1111. 

"•nTifirc tiattlin. n titnalaii 
susteni*. Kalbama itetuviikai. 

žavios Broniaus Mo.ro muzi
kos. Norėtųsi susukti: „var
d a n tos Lietuvos vienybė te
žydi"!. 

Aurelija M. Ba la ia i t i enė 

http://www.CTmeffoTSurQeryandbreasthealtti.com
http://Mo.ro


KADA LIETUVOS ŽMONĖS 
IŠBRIS IŠ NEPRITEKLIŲ? 

SKIRMANTĖ KONDRATIENĖ 
Tęsinys 

Dabartinė sistema šiek 
tiek paremia skurstančiuo-
sius, bet neskatina jų išbristi 
iš skurdo. 

Sistemos valdymas ir finan
savimas taip pat problema
tiškas. Sistema administruoja
ma savivaldybės lygmenyje, 
lyg ir decentralizuota, bet val
stybė nustato labai detalią ir 
griežtą tvarką dėl pašalpų bei 
kompensacijų skyrimo. Savi
valdybės skundžiasi ir dėl 
centro direktyvų nelankstu
mo, biurokratiškumo ir dėl fi
nansavimo neskaidrumo bei 
netikslingumo. Nors savival
dybės finansuojamos iš valsty
bės biudžeto, kai kurios pašal
pos būna tikslinės, o dažniau 
— finansuojamos iš bendro 
savivaldybės biudžeto, kur tu
ri konkuruoti dėl lėšų su ki
tais savivaldybei svarbiais 
prioritetais. Prie administra
vimo problemų taip pat dažnai 
prisideda kvalifikuotų darbuo
tojų trūkumas. 

Socialinis d raud imas . 
Nuo 1995 metais įvykdytos re
formos pensijų sistema Lietu
voje grindžiama draudimo 
principais. Tai einamųjų įmo-
kų-išmokų sistema (pay-as-
you-go). Kitaip tariant, dabar
tinė dirbančiųjų karta išlaiko 
dabartinę pensininkų kartą. 
Įmokos apskaičiuojamos indi
vidualiai, ir jų pagrindu 
draustiems asmenims įgyjama 
teisė ateityje patiems gauti 
pensiją. Įsteigtas atskiras so
cialinio draudimo fondas (So-
Dra), kuris moka ne tik se
natvės, bet ir invalidumo bei 
našlių/našlaičių pensijas. (Yra 
ir valstybinės pensijos, moka
mos- iš valstybės biudžeto, 
pvz., pensijos pasižymėju
siems asmenims, nukentėju
siems, ginant Lietuvos nepri
klausomybę, mokslininkams, 
krašto apsaugos ir kitiems pa
reigūnams.) Jau daugiau kaip 
trejus metus „Sodros" biudže
tas 'eficitinis. Deficitas ypač 
padidėjo per ekonominį nuo
smukį 1999 metais, ir pra
ėjusių metų pabaigoje siekė 
462 mln. Lt (einamųjų metų 
— 212). Šiemet prognozuoja
mas einamųjų metų 100 mln. 
deficitas, o sukauptas jau 
sieks 561 mln. Lt. Per pasta
ruosius metus pensijų skai
čius didėjo (senatvės pensijų 
sumažėjo dėl sistemoje už
programuoto pensinio am
žiaus didinimo, bet invalidu
mo pensijų labai padaugėjo), ap
draustųjų skaičius mažėjo (ne
darbo lygis išaugo), nemokios 
įmonės liko „Sodrai" skolingos 
šimtus milijonų litų. 

Bendras socialinio draudimo 

įmokų tarifas siekia 34 proc. 
uždarbio, iš kurio 25 proc. 
punktai skiriami pensijoms. 
Socialinio draudimo pensijos 
nedidelės — vidutinė apie 310 
litų, o tai — maždaug 40 proc. 
vidutinio darbo užmokesčio, 
gaunamo į rankas. Pensinis 
amžius buvo 60 metų vyrams 
ir 55 — moterims, kai dabar
tinė sistema buvo įkurta, bet 
nuo to laiko jis laipsniškai ke
liamas, kol pasieks 62,5 metų 
vyrams ir 60 metų moterims 
(dabar jau siekia 61 ir 57). 
Galima gauti ne vieną pensiją, 
o kelias, jeigu gavėjas atitinka 
kriterijus. Nemažai pensinin
kų gauna po dvi ar tris. Bet 
ekonominė krizė, demografi
nės tendencijos, sistemos ap-
rėptis aiškiai rodo, kad tokios 
sistemos, kokia yra, neužten
ka užtikrinti apsaugą nuo 
skurdo ir prarasto uždarbio 
senatvėje, jau nekalbant apie 
fondo finansinę būklę. 

Socialinės paramos 
reformos 

Šiuo metu yra rengiamas 
Piniginės socialinės paramos 
įstatymo projektas, kuriuo sie
kiama tiksliau nukreipti pi
niginę paramą skurdžiausiai 
gyvenančioms šeimoms. Pro
jektu siekiama supaprastinti 
administravimą bei suvieno
dinti paramos teikimo princi
pus, vienu įstatymu reglamen
tuojant kelias paramos for
mas. Jau ir dabar remiamasi 
prašytojo pajamų ir turto nus
tatymu, bet tikimasi, kad bus 
priimtas visuotinis Gyventojų 
turto ir pajamų deklaravimo 
įstatymas, kuris supaprastin
tų šią užduotį savivaldybėms 
ir suvienodintų deklaravimo 
bei paramos teikimo tvarką. 

Įstatymo projektas taip pat 
siūlo pakelti valstybės remia
mas pajamas nuo 135 Lt iki 
180 Lt. Taip, Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos 
(SADM) skaičiavimais, socia
linės pašalpos gavėjų padau
gėtų, į jų skaičių įeitų dalis 
skurdžiausių bedarbių (apie 
97,000) ir pensininkų (apie 
63,000). Numatoma sumažinti 
pašalpos normą (t.y., padidinti 
skirtumą), kurią šeima gali 
gauti vien iš pašalpos, palygi
nus su minimaliu uždarbiu. 
Įstatymas taip pat nustatys iš 
valstybės biudžeto tikslinę do
taciją pašalpoms ir savivaldy
bių atsakomybę už būsto išlai
kymo kompensacijas ir vien
kartines pašalpas. Nežinau, 
ar gerai, kad įstatymas numa
to išplėsti valstybės subsidi
juojamas komunalines paslau
gas. Viena vertus, tai spren
džia kai kurių šeimų opiau

sias problemas, bet kita ver
tus — tai neteisinga tų menkų 
pajamų šeimų, kurios negau
na kompensacijų, atžvilgiu. 
Tai neskatina gyventi pagal 
savo išteklius, ieškoti pigesnių 
butų, taupiau naudotis komu
nalinėmis paslaugomis. 

SADM taip pat ruošia refor
mos koncepciją dėl šeimos pa
šalpų, nes, kaip jau minėta, 
šelpiant visas šeimas vieno
dai, neužtenka pinigų dera
mai paremti labiausiai pašal
pos reikalingas Šeimas. Nėra 
ir paskatų dirbti, nes nesude
rinta su paslaugomis ir mo
kesčių politika. Anot šios mi
nisterijos Socialinio darbo ir 
socialinių paslaugų skyriaus 
viršininkės Violetos Muraus
kaitės, reformos koncepcijos 
tikslas būtų — „skatinti tėvus 
dirbti ir išlaikyti savo vaikus 
ir suderinti valstybinių pašal
pų sistemą su palankia vaikus 
auginančių šeimų atžvilgiu 
fiskaline politika, užimtumo 
garantijomis'', socialinėmis 
pašalpomis ir socialinėmis pa
slaugomis. Taip pat būtų per
žiūrėta vaikų globos pašalpa, 
kurios dydis šiuo metu skati
na piktnaudžiavimą ir neska
tina įvaikinimo. 

Pensijų reformos 
Pensijų reformos modelis, 

kurį pasirinko darbo grupė, 
jau prie trijų vyriausybių ku
rianti reformos koncepciją ir 
įstatymų projektus kartu su 
SADM, pasirinktas pagal 
tarptautinių organizacijų re
komendacijas ir pritaikytas 
Lietuvos specifikai. Numato
ma trijų pakopų pensijų siste
ma. Pirmoji — dabartinė ei
namųjų įmokų-išmokų siste
ma. Ją siūloma koreguoti to
bulinant administravimą ir 
įmokų surinkimą (apjungiant 
su pajamų mokesčių surinki
mu), pakeliant pensinį amžių 
iki 65 metų vyrams ir mote
rims, praplečiant aprėptį 
(įtraukiant didesnį skaičių ap
draustųjų} ir panašiomis da
linėmis priemonėmis. Tačiau 
iš esmės tokios priemonės de
ficitą gali sumažinti, bet ma
žai tikėtina, kad artimoj atei
ty visiškai padengtų nuosto
lius. Kai ūkis atsigaus ir ne
darbas žymiai sumažės, pers
pektyvos bus šiek tiek ge
resnės, bet dėl demografinio 
spaudimo ir kitų priežasčių 
vargu ar šios vienos pakopos 
pakaks užtikrinti Lietuvos gy
ventojų saugumą senatvėje. 

Privačių pensijų fondo įsta
tymas sudarė prielaidas Lie
tuvoje įsisteigti privatiems 
pensijų fondams, kuriuose gy
ventojai galėtų kaupti lėšas 
savanoriškai, panašiai, kaip 
tai daugelio daroma Ameri
koje. Tai būtų pensijų siste
mos trečioji pakopa (aš prie 
antros tuoj sugrįšiu). Bet ir 
dėl įstatymo netobulumų, ir 
greičiausiai dėl dabartinės 

rinkos mažo potencialo patei
sinti fondo steigimo investici
jas dar nė vienas fondas ne
įsteigtas. Kiekvienu atveju, 
kas nori ir sugeba taupyti se
natvei, gali investuoti į užsie
nio fondus ar pirkti draudimo 
polisus, kurie ateityje mokėtų 
anuitetus, ar kitaip taupyti. 

Dabartinės pensijų reformos 
esmė — antroji pakopa. Tai 
būtų privalomas kaupimas vi
siems dabartinėje sistemoje 
apdraustiesiems iki 40 metų 
imtinai. Vyresnių gyventojų 
reforma neliestų, nebent jie 
norėtų prisijungti savanoriš
kai. Siūloma privalomai 5 pro
centus dalyvių pajamų kaupti 
privačių pensijų fondų asme
ninėse sąskaitose. Tokia pat 
suma sumažėtų įmokos į 
„Sodrą". Dėl privalomo am
žiaus ir tarifo dydžio dar tik
riausiai bus diskutuojama, bet 
esmė ta, kad tokio taupymo 
mastai paskatintų privačių 
pensijų fondų atsiradimą, o 
kaupimas, kaip pasaulinė pa
tirtis rodo, suteiktų galimybę 
sistemos dalyviams ateityje 
gauti didesnes pajamas se
natvėje ir sumažintų dabar
tinės sistemos politinę bei eko
nominę riziką. 

Reformų laipsniškumas. 
Ar galima daugiau? 

Dažnai apie socialines ir ki
tas reformas Lietuvoje sako
ma, kad jos stringa, kad vyks
ta per lėtai, kad nepakanka
mai radikalios. Tiesa ir tai, 

kad kartais Lietuvos politinėje 
virtuvėje puodai verda taip, 
kad net dangčiai šokinėja. Tad 
virėjai šokinėja prie puodų ir 
neturi laiko suplanuoti valgia
raščio. Tačiau kokiame de
mokratiniame krašte reformos 
nebūna lėtos ir nestringa? Tai 
demokratinės sistemos sau
giklis — gal reformos vykdo
mos ir skausmingai, bet išven
giama grubių klaidų. Visuo
menė turi progą pakartotinai 
klausimus svarstyti, įsigilinti, 
apsiprasti su pokyčiais. Būna 
laiko apmąstyti patį įgyven
dinimą ir suplanuoti tam biu
džetinių lėšų. Reformas vyk
dant, tiesiog reikia atkaklu
mo ir tęstinumo, reikia ieškoti 
politinių partijų ir visuomenės 
sutarimo, atsižvelgti į visuo
menės vertybes. Vienos parti
jos ar politinės pakraipos sku
biai įvesta reforma gali žlugti 
jau po kitų rinkimų. 

Ir Amerikoje visuomenė il
gai svarsto radikalius poky
čius. Dabartinis JAV prezi
dentas, George W. Bush, savo 
rinkiminėje kampanijoje siūlė 
valstybinę einamųjų įmokų-
išmokų sistemą (Sočiai Securi-
ty) reformuoti, įvedant priva
lomąjį kaupimą iš dalies įmo
kų, investuojant tą dalį daly
vio vardu į investicinius fon
dus. Tai tas pats, kas minėtoji 
Lietuvos antroji pensijų pako
pa. Galima lažintis, kad Lietu
va šią antrąją pakopą turės 
anksčiau nei Amerika. 

(Nukelta į 5 psl.) 
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DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis 

Danutė Rindokienė 

Ramybės reikia ne 
mirusiems, bet gyviems 

Burlaivis Oalvos ef.ere Trakucse V. (Mulevičiaus ' Elta • nuotr 

Pagai Hagos tribunolo sta
tutus, genocidas yra „smurto 
veiksmai, atlikti, siekiant su
naikinti tam tikrą dalį, arba 
visus kurios tautinės, rasinės 
arba religinės grupės žmo
nes". Remiantis tais statutais, 
š.m. rugpjūčio 2 d. Hagos tri
bunolas paskelbė, kad, po 16 
mėnesių užsitęsusio teismo, 
serbų ginkluotų pajėgų gene
rolas Radislav Krstic nuteisia
mas 46 m. kalėjimo, nes jis 
buvo atsakingas už 1995 m. 
serbų įvykdytą maždaug 
7,000-8,000 musolmonų vyrų 
ir berniukų nužudymą Sre-
brenica vietovėje, Bosnijoje. 

Tai buvo pats stipriausias 
Hagos nuosprendis ir, mano-
ma, padėjo pagrindus tolimes
nei tribunolo veiklai, ypač, 
kai ateis laikas nagrinėti bu
vusio Jugoslavijos prezidento 
Slobodan Milosevič bylą ir pa
skirti jam bausmę. Galbūt šis 
tribunolo nuosprendis buvo 
taip pat ir simboliškas, nes 
ištartas beveik tuo pačiu 
metu, kai gen. Krstic vado
vaujami kariai vykdė savo 
kruvinus darbus Screbreni-
coje. Tai įvyko palyginti labai 
trumpu laiku — tarp liepos 12 
ir 19 dienos (1995 metais). 

Kadangi nuo įvykių tepra
ėjo šešeri metai, tiek įrody
mų, tiek liudininkų dar labai 
lengva atrasti, nepaisant ser
bų pastangų nusikaltimus pa
slėpti. Daug lavonų iš masi
nių kapų Srebrenicoje buvo 
paskubomis iškasta ir palaido
ta kitur, nemaža dalis duo
menų apie suimtuosius buvo 
sunaikinta arba „dingę be ži
nios", tačiau pakankamai įro
dymų rasta netikėtose vietose: 
karinės policijos dokumen
tuose, pažyminčiuose suim
tuosius saugančių asmenų pa
vardes ir budėjimo eilės tvar
ką; vietinių statybos firmų 
įrašai, kai kariuomenė įsakė 
buldozeriais išrausti griovius 
nužudytiesiems laidoti... Visa 
ši kaltinamoji medžiaga Ha
gos tribunolo surinkta, na
grinėta ir. ja bei liudininkų 
pareiškimais pasirėmus, pa
darytas sprendimas. 

Nors daugeliui atrodė, kad 
Hagos tribunolas beviltiškai 
įstrigęs savo darbuose ir nie
kaip neprisirengia padaryti 
nuosprendžių, bet gen. Krstic 
nuteisimas vel davė vilties, 
kad toks likimas galbūt laukia 
ir kitų genocido vykdytojų. 
Tiesa, yra nepatenkintų, kad 
už tokius baisius darbus pa
skirta tik 46 m. kalėjimo, bet. 
atsižvelgiant į žudiko gene
rolo amžių (jis yra 53 m.), jam 

išeiti į laisvę nedaug galimy
bių. 

Nuo II pasaulinio karo pa
baigos, kai buvo teisiami di
dieji Trečiojo Reicho nusi
kaltėliai, Europoje tai buvo 
pirmasis atvejis, kai asmuo, 
apkaitintas genocidu, pa
trauktas atskaitomybėn. Visgi 
net pi-Starųjų dešimtmečių 
būvyje panašūs teismai buvo 
suruošti Ruandoje ir kitur 
Afrikos kraštuose. Dabar pa
galiau nuspręsta, kad atėjo 
laikas ir Kambodijai, apie ku
rios „mirties laukus" ir kru
vinąjį diktatorių Pol Pot nuo 
1977-1978 m. laisvasis pasau
lis daug kartų girdėjo (yra 
parašyta nemažai veikalų, su
sukta filmų ir paruošta seriji
nių televizijos programų, o 
neseniai mūsų dienraščio at
karpoje gan plačiai apie Kam-
bodijoje vykdytą genocidą rašė 
dr. R. Sidrys ir A. Vitkus). 

Galbūt tik keista, kad iki 
šiol nei vienas — nors vieti
niams gyventojams gerai ži
nomas — nusikaltėlis iš bai
siųjų Khmer Rauge gaujų, at
likusių neįsivaizduojamus 
žiaurumus ir žudynes, dar nė
ra teistas ar nubaustas. Ket
verių metų Pol Pot valdymo 
laikotarpiu Kambodija neteko 
1.7 mln. savo žmonių — apie 
penktadalio visų krašto gy
ventojų. 

Kodėl tik dabar pradedama 
kalbėti apie teismus ir baus
mes? Visų pirma dėl to, kad 
dabartinis Kambodijos kara
lius Norodom Sihanouk yra 
tam palankus. Yra ir kitų ap
linkybių, tačiau nemažai gy
ventojų, kuriems anuomet pa
vyko išlikti, baiminasi, kad 
tribunolas gali atverti senas 
žaizdas ir kraštą vėl paskan
dinti neapykantoje, nesuta
rimuose. Juo labiau, kad 
daugelyje vietovių kartu (pa
lyginti gan taikiai) jau daug 
metų gyvena ir kankintojai, ir 
jų aukos, todėl galimi liudi
ninkai bijo garsiai kalbėti, 
kad nesulauktų keršto... 

Kiekvieną kartą, kai mūsų 
planetoje pasireiškia tribuno
lai didiesiems nusikaltėliams 
teisti, lietuvių mintyse švys
teli viltis, kad galbūt ateis lai
kas ir jų tarpe tebegyvenan
tiems kankintojams, persekio
tojams, išdavikams, žudikams 
atsistoti prieš teisėją, kur jų 
praeities darbai bus pasverti 
ir atseikėtas teisingas atpil
das. Tačiau tas „galbūt" vis 
nustumiamas kažkur į mig
lotą ateitį, atrandant pasi
aiškinimų ir pasiteisinimų, 
del ko ne šiuo metu. 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 
Nr.2 

Dabar aš jums galėčiau parašyti dar tai, kad 
kiti trys jūsų vaikai 1948 metų žiemą išvyko į Lietuvą, 
tai yra pėsti nubrido per sniegą. Kojelės apmautos 
maišeliais, ir jie išcipeno, užuojautos vertas vaizdas, į 
Girdavos geležinkelio stotį. Marija šiek tiek suprato 
rusiškai. Rusai pajuto pasigailėjimą klausydamiesi jos 
pasakojimo ir visus tris vaikus paėmė kartu į Lietuvą. 
Ten Marija su dviem vaikais užsuko pas vieną ūki
ninką, kuris Mariją ir Joakimą priėmė, o Hansą pali
ko pas kitą ūkininką. Aš pats žinau, kad jiems ten bu
vo gerai, bet vis tiek jie nuolat kalbėjo apie mamą. 
Kaip jie būtų džiaugęsi, jei būtų ką nors patyrę apie 
tėvą. 

Bet kaip tai padaryti? Aš mielai jums patarčiau, bet 
kaip? Aš nežinau, kaip vadinasi kaimas, kuriame jie 
apsistojo, kur jie yra, viskas ten vadinasi lietuviškai, o 
tai sunku įsiminti, tik žinau, kad pasienio miestas 
vadinasi Pagėgiai. Toliau nieko nežinau. Pagėgiai yra 
tuojau už Tilžės. Gal Jūs galėtumėte kreiptis į Rau
donąjį Kryžių? Gal jie galėtų vaikus surasti ir iš ten 
parvežti? Bet gali būti ir taip, kad jie per šį laikotarpį 
gali būti atsidūrę kur nors kitur. Juk jau dveji metai 
prabėgo. Aš tikiuos, ponas Bobetai, kad aš šiuo laišku 

šiek tiek padėjau. 
Jeigu jūs norėtumėte dar ko nors paklausti, 

parašykite: aš Jums mielai atsakysiu. Viena yra tik
ra, kad trys vaikai prieš trejus metus buvo gyvi. Ar 
gyva Jūsų žmona su Renata, aš nežinau. Aš būčiau 
jums dėkingas, jei jūs parašytumėte atsakymą man. 

Jus sveikina viena iš jūsų gimtinės 
Ponia Lina Paslak 

% 
Ponas Verteri Bobeth, 
Kadangi mes atsitiktinai sužinojome, jog Jūs ieškote 

savo žmonos ir vaikų, norėčiau jums štai ką pranešti: 
mes Jūsų žmoną pažinome tik rusų laikais. Mes tada 
visi gyvenome Peisnike. Per 1946 metų Kalėdas mes 
buvome su Jūsų žmona kartu paskutini kartą. Po to ji 
turėjo išvykti į Kortmedyną. 

Ten nebuvo jokio darbo, todėl buvo baisus badas. 
Vienintelis išsigelbėjimas buvo Lietuva, kur buvo dar 
galima susielgetauti duonos, nors sunkiai ir graudžiai. 
Ten ir Jūsų žmona išvyko kartu su vyresniąja dukteri
mi į pavojingą kelionę, kad savo vaikams pargabentų 
nors kiek maisto ir išgelbėtųjų gyvybę. 

Bet nuo tos išvykimo dienos ji daugiau nepasirodė ir 
niekas nežinojo, kur ji pasidėjo. 1948 metų pradžioje 
mano motina Girdavoje sutiko pažįstamą, kuri buvo 
atėjusi iš Sofienbergo. Ta moteris jai papasakojo, kad 
ponia Bobeth su dukteris buvusi Sofienbergo bausmės 
stovykloje. Mano motinai paklausus, kodėl, ponia Bo
beth jai papasakojo: važiavo prekiniu traukiniu, ku
riame važiavo ir daug rusų, į Lietuvą. Šis transportas 

vilke kelis užplombuotus vagonus su cukrumi. Mums 
buvo griežtai uždrausta keliauti tokiais traukiniais. 
Rusai panoro vienu iš tų vagonų pasinaudoti. Ar Jūsų 
žmona prie jų prisidėjo, mes nežinome. Šiaip ar taip, ji 
buvo įtarta ir už tai uždaryta į bausmės lagerį-

Mano motina vasarą mėgino prasibrauti prie jos ir 
jai pranešti, kur yra jos vaikai. Bet lageris buvo ap
tvertas spygliuotos vielos tvora ir nebuvo įmanoma ją 
pasiekti. Kiti jau išėję iš lagerio pasakojo, kad lageryje 
nebuvo labai blogai: jie gaudavo tris kartus pakanka
mai sočiai pavalgyti, bet turėję sunkiai sargybinių 
prižiūrimi dirbti. Jos duktė ten turėjo su kitais vaikais 
šluotas rišti ir patalpas tvarkyti. Kitus tris Jūsų vai
kus mano motina 1948 m. sausį buvo radusi Girdavos 
geležinkelio stotyje. Buvęs labai liūdnas vaizdas. Trys 
mažiukai alkani drebėję nuo šalčio. Mažasis kojas bu
vo apsivyniojęs skudurais, kurie buvo peršlapę. Mano 
motina perplėšusi rankšluostį ir nušluosčiusi vaikui 
kojas. Po to ji padalijo į tris dalis jų kelionės maistą, 
su kuriuo jie galėtų nukeliauti į Lietuvą. Jie norėję 
važiuoti į Tauragę, nes vyresnioji jau buvo jiems pa
rūpinusi vietas. 

Gegužės mėnesį mano motina mažiausiąjį užtiko 
Tauragėje prie geležinkelių įstaigos. Pagal jos pasako
jimą jis ten gyvenęs labai gerai ir kiti du taip pat buvę 
netoli jo. Bet pagal jo pasakojimą mano motina neži
nomame mieste negalėjusi jų rasti. Bet yra galima ma
nyti, kad jie taip pat yra dar gyvi. 

Aš tikiuosi, kad aš jums suteikiau Šiek tiek šviesos 
apie viską ir, svarbiausia, vilties jums pasimatyti su 

žmona. Pasak kitų žmonių, nubaustieji lageriu, jei jie 
nėra politiniai, turį būti greitai išleisti iš lagerio. Ki
taip bausmė būtų apytikriai 5-8 metai. Gali būti, kad 
jos dar šiais metais bus išleistos iš lagerio kartu su 
karo belaisviais, nes tie taip pat dar visi lageriuose. 

Jūsų žmona buvo dar jauna ir pakėlė šiuos sunkius 
laikus, kaip ir mes visi pakėlėme tuos vargus. Jokia 
negarbė, kad daug kas pateko į lagerius; ir mes darė
me viską, kad išliktume gyvi... Daug žmonių dar yra 
pasilikę Lietuvoje. Galbūt artimesni ką nors žino apie 
Jūsų vaikus. Mes dar tik spalį baigiame. 

Jus sveikina nepažįstamas išminčius. 
Erna Thiel 

Gerbiamas pone Bobeth, 
Vakar aš gavau Jūsų laišką, rašytą šio mėnesio 8 d. 

Per aplinkinius kelius, nes jis ėjo per Leipcigą, laiškas 
ėjo ilgiau. Mat tuo pačiu metu aš su ponia Grioning 
praeitų metų gruodžio mėnesį atvykau į Vakarų zoną. 
Paskutiniame savo laiške man Jūs klausėte jau apie 
tolimesnes savo žmonos dienas. 

Dabar ir aš nepajėgiu pakankamai gerai paaiškinti, 
ko jūs norėjote, bet viena, pone Bobeth, iš anksto pa
sakyti galiu, kad nė vienas iš mūsų, vokiečių, liudy
tojų to negali pasakyti. Kas žino mūsų patirtus var
gus? Niekas, ir to niekas negali išmatuoti. 

Mes, Trauserio darbininkai, štai ką patyrėme: kai 
mes vieną rytą, o tai buvo 1947 metų rudenį — rugsėjo 
mėnesį, ėjome į darbą, mes, vokiečiai, žinojome, kad 
rytą bulvių lauke (netoli plento į aerodromą) buvo ras
tas moters lavonas. (B.d.) 
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LIETUVIŠKAS SAIKINGUMAS 
APSAUGOJO BAŽNYČIĄ 

Čikagoje viešėjo iš Lietuvos 
kun. Vaclovas Aliulis, MIC, 
buvęs Marijonų vienuolijos 
vicegenerolas ir šešerius me
tus gyvenęs Romoje, buvęs 
Kauno kunigų seminarijos 
vicerektorius, pirmojo ir popu
liariausiojo, įsteigto laisvėjant 
Lietuvai, katalikiškojo žurna
lo ..Katalikų pasaulis" (dabar 
pervardinto į „Sandorą") įkū
rėjas ir pirmasis vyriausiasis 
redaktorius, knygų (tarp jų -
apie Palūšės parapiją), gau
sybes straipsnių autorius, 
bendraautoris. Neseniai 
„Draugas" pristatė jo vieną iš 
paskutinių darbų - knygelę 
„Geroji Atpirkėjo Motina" -
gegužinių skaitymų forma pa
teiktą Švč. M. Marijos litani
jos ir enciklikos „Redemptoris 
Mater" nagrinėjimą. 

- J ū s - nenu i l s t an t i s raš
to da rb in inkas . Kas šiuo 
metu guli an t jū sų da rbo 
stalo, kur is , a t rodo , nieka
da nebuvo tuščias? 

- Sunkoka pasakyti. Dažnai 
ne paties veikalai, o talka ki
tiems. Pavyzdžiui, talkinau 
Jonui Šlekiui sudarant XX a. 
marijinės lietuvių poezijos an
tologiją „Eilėraščiai Marijai", 
Ričardui Jakučiui rengiant 
chrestomatiją ir biografinį 
žodyną „Lietuvių dvasininkai 
kūnįai". Apgailestauju nepa
kankamai prižiūrėjęs, nedaly
vavęs nustatant kainą. Ji 
užkelta dvigubai, todėl knyga 
neperkama. 

Vadovavau dviejų religijos 
studijų VU magistrančių rašto 
darbams. Saulenos Žiugždai-
tės, kuriai mažai padėjau, 
darbas įvertintas pažymiu 
„10". Kitai padėjau daugiau, ji 
gavo „6" 
„Naująjį 
leidinys ir jo darbuotojai da
bar man artimiausi iš visų 
žiniasklaidos darbininkų. Esu 
prisiėmęs atsakomybę už a.a. 
kun. Prano Račiūno, MIC, vei
kalo „Lietuvos vyskupų istori
ja" parengimą spaudai. Reda
guoja ir perrašinėja kiti as
menys, man reikia derinti. 

„Aidu" leidykla uždavė man 
darbelį: patikrinti kun. Jono 
Vailionio parengtą „Naujojo 
Testamento" graikų kalbos 
žodyną. Turiu suktis... 

Vis pasitaiko parengti ar 
suredaguoti ką nors marijo-
niska. pvz., patikslinti „Mari
jonų ugdymo programos" ver
timą pagal generalinės kapi
tulos priimtas pataisas. 

Buvau bemanąs, kad turė
čiau parašyti Lietuvos mari
jonų istoriją po vienuolijos at
naujinimo, nes jau esame ant 
vienos rankos pirštų skai
čiuojami iki 1940 m. įsto
jusieji. Bet pasirodė, kad tai 
padarys Liublino katalikų uni
versiteto Bažnyčios istorijos 
doktorantas. Lenkijos ma
rijonas kun. Paulius Chudzi-
kas, šešerius metus dirbęs 
Marijampolėje ir gerai mokan
tis lietuviškai. Man užteks 
parašyti (ar į juostelę įkalbėti, 
talkininkai iššifruos) atsimini
mus apie puikius Lietuvos 
marijonus, kuriuos pažinojau 
nuo 1933 m., apie kuriuos jau
noji marijonų karta bemaž 
nėra girdėjusi. 

Kasdien po trejetą valandų 
paima tarnyba Švč. M. Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo baž
nyčioje (su nuvažiavimu ir 
grįžimu) Vilniuje, Žvėryne, 
taigi ne visą darbo dieną galiu 
skirti raštams. 

- Žvilgterkite \ Lietuvos 
spaudą, k u r i a vyresnis 
skaitytojas, ypač gyvenan
tis išeivijoje, n ė r a paten
kintas . „Kairioji", „deši
ni oji*\ „liberalioji", katali
kiškoji spauda . Kokią J ū s 
ją matote i r ko j a i reiktų 
siekiant idealo? 

- Lietuvos katalikų spauda 
visa geros kokybės, ir aš ne
manau, kad ją reikėtų skirsty
ti pagal kokias nors kryptis. 
Leidinių pobūdis priklauso 
nuo skaitytojų rato, kuriam jis 
skiriamas. Trumpai galėčiau 
apibrfdinti taip: 

„Naujasis židinys-Aidai" -
plataus profilio inteligentams; 
„Sandora" - apsišvietusių 
konvertitų problemoms; „Že
mės druska" - vidutinio išsi
lavinimo publikai, arčiausiai 
senojo „Katalikų pasaulio"; 
„Lux" moka kalbėti apie dorą, 
tikėjimą ir kitas tikras ver
tybes su paaugliais ir pra
muštgalviu jaunimu; „Artu
ma" - šeimos ir socialiniai 
klausimai, buvusio „Caritas" 
žurnalo tęsinys; „Žodžio vers
mės" - tikybos dėstymo mo
kykloje teorija ir praktika. 

Du kartus per savaitę 
išeinantis laikraštis „XXI am
žius" turi du stiprius nuo
latinius autorius. Mindaugas 
Buika pateikia puikias baž
nytinio gyvenimo pasaulyje ir 
Vatikano skelbiamų doku
mentų apžvalgas, o Petras Ka
tinas narsiai polemizuoja su 
ekskomunistais, puskomu-
nisčiais ir jiems giminingais 
politiniais veikėjais bei tos 
rūšies reiškiniais. Pažymė
tina, kad šis laikraštis patei
kia daug provincijos katali
kiškojo gyvenimo deiman
čiukų, kurių nepastebi vadina
moji didžioji spauda. 

Katalikiška dvasia taip pat 
vadovaujasi iš savaitraščio 
mėnraščiu virtęs kultūros gy
venimo leidinys „Dienovidis", 
su „XXI amžiumi" draugau
jantis simpatingas kultūros ir 

Dažnokai parašau į doros savaitraštis „Žemaičių 
židinį-Aidus". Tas saulutė" ir dar keli regioniniai 

leidiniai. Visų jų neišvardysi, 
ne visus ir matau. Bendra šios 
krypties leidinių bėda - mažai 
skaitytojų. Daug neturtingų 
pensininkų juos skaitytų, bet 
mano, kad tai jiems brangus 
malonumas, o pinigingesnioji 
publika geriau mėgsta sensa
cijų kupinus leidinius, na, ir 
seksualinę tematiką. 

„Katalikų pasaulis", „Aidai" 
ir kitos leidyklos išleidžia dau
gybę gerų knygų, bet apie jas 
būtų atskira ilga šneka, taigi 
pasitenkinsiu tik užsiminęs. 

Apmaudu, kad dauguma ku
nigų visiškai neužsiima kata
likiškos spaudos platinimu, ne 
taip, kaip buvo prieš 1940-
uosius. Didžioji geros spaudos 
bėda - publikos nesidomė-
jimas. Ko ir norėti, jeigu (ne
seniai mačiau) jauna choristė 
ateina į šventovę su dviem 
lėkštais iliustruotais žurnalais 
saujoje, bet jai tikriausiai ne
belieka pinigų nusipirkti 
„Sandorą" ar panašų turi
ningą leidinį. 

Jūs mane turbūt klausėte 
apskritai apie Lietuvos spau
dą (kodėl ne apie žiniasklaidą 
apskritai?), o aš pradėjau nuo 
to, kas man artimiausia - apie 
katalikiškąją spaudą. 

Pasaulietinės spaudos mar
gumyne galime išskirti leidi
nių grupes: politiniai bei kro
nikiniai laikraščiai, daugelio 
sričių specifiniai žurnalai 
(kvalifikuoti ir turiningi, bet 
platesnėse sferose nepastebi
mi) ir pramoginiai. Mažiausiai 
galiu pasakyti apie šiuos pa
staruosius: nebelieka laiko 
jais domėtis. 

Kai kalbama apskritai apie 
spaudą, paprastai turimi gaf-
voje masiniai dienraščiai: 
„Lietuvos rytas", „Respub
lika" su „Vakarų ekspresu", 
„Lietuvos aidas", „Kauno die
na", „Lietuvos žinios". 

Minėtųjų laikraščių turinys 
tai kyla, tai smunka, net tame 
pačiame numeryje užtenka 
bangavimo tarp kuo rėksmin-

S K E L B I A I 
Paslaugos N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. „Draugo" redakcijoje prie pal. Jurgio Matulaičio portreto. J o n o Kupr io nuotr. 

gesnių sensacijų ir šiokių 
tokių rimtesnių pasvarstymų. 
Tradicinėmis mūsų tautos ver
tybėmis daugiau už kitus 
mėgina remtis „Lietuvos ai
das", bet ir jame daug ne
tikėtų šuolių aukštyn ir 
žemyn. 

Apskritai mūsų dienraščiai 
nesiekia ugdyti skaitytojų 
kultūrinio ir dvasinio lygio. 
Vaikosi to. kas greičiau „par
duodama". „Ketvirtąja val
džia" besivadinanti žinia-
sklaida - niekieno nerinkta ir 
niekam (nebent pinigui) neat
sakinga valdžia, visus kriti
kuojanti, o pati kritikos besi-
purtanti, gali sudoroti ar bent 
aplamdyti bet ką, kas pamė
gins jai priešintis. 

Dėkui Dievui, pastaruoju 
metu padaugėjo balsų, prime
nančių žiniasklaidai jos užda
vinius: informuoti, bet ne de
formuoti, gerbti žmoniškumą, 
tiesą ir teisę. 

Garsiai nuskambėjo keliuo
se laikraščiuose paskelbtas 
32-jų inteligentų kreipimasis į 
LR prezidentą dėl žiniasklai-
doje vyraujančių destruktyvių 
tendencijų. Supratome, kad 
nėra ko daug tikėtis iš gerb. 
prezidento, nuolat susirūpi
nusio savo „reitingu", kurį 
kaip tik žiniasklaidą daugiau
sia kuria. Toks kreipimosi 
adresas buvo tuo vykęs, kad 
labiau atkreipė visuomenės 
dėmesį. Netrūko pasityčio
jimų, bet šis tas pajudėjo. 
Ateinantį rudenį numatoma 
surengti platų forumą žurna
listinės etikos klausimais. 

„Draugas" kalbino 
Čikagoje šiuo metu besi
mokantį, s iekiantį daktaro 
laipsnio, j a u n ą kunigą Ri
mą Gudelį, ku r i am atrodo, 
kad Lietuvoje sunkiau ski
nasi kelią II Vatikano Susi
rinkimo idėjos. J u m s ta ip 
pat teko gyventi ir dirbti 
užsienyje, gal galėtumėte 
palyginti Lietuvos ir, saky
kime, Italijos bažnyčią; 
Lietuvos bažnyčią prieš 10 
metų, ir š iandien . Ar baž
nyčia, parapi ja , žmonių 
dvesia keičiasi i r a r matote 
„šviesą tune l io gale", nes 
daug žmonių jos nemato. 

- Vargšas tas II Vatikano 
Susirinkimas! Kas tik ką pro
tingo ar visiškai neišmintingo 
sumano, kiekvienas remiasi 
Susirinkimu... 

Man atrodo, kad mūsų izo
liacija sovietmečiu ir įgimtas 
lietuviškas saikingumas ap
saugojo Lietuvos Bažnyčią, 
pavyzdžiui, nuo altorių griovi
mo. (Kanadoje, jos Kankinių 
šventovėje, bado akis plika 
priekinė bažnyčios siena, kur 
tikriausiai būta stilingo alto
riaus). Taip pat išvengėme 
išpažinties apleidimo ir kito
kių nekatalikiškų bandymų. 

Susirinkimo vaisiai leng
viausiai pastebimi liturgijoje. 
Aš nepatyriau jokių žymesnių 
skirtumų tarp to, kaip Eucha
ristija švenčiama Vilniuje, 
Švenčionyse, Kaune, Panevė
žyje, Marijampolėje, ir to. kaip 

ji vyksta šv. Petro bazilikoje 
Vatikane ir Romos marijonų 
koplyčioje, Miunchene ir Vie
noje. Manojoje Vilniaus Žvė
ryno bažnyčioje tikintieji 
moka skirtu laiku stovėti, 
klūpoti, sėdėti ir sutartinai at
sakinėti, po išpažinties pagal 
savo sąžinę daugelis pri
iminėja šv. Komuniją kelias 
savaites ar kelis mėnesius. 

Palyginus su 1940 m. būkle, 
Bažnyčia Lietuvoje labai iš
plėtė karitatyvinę veiklą (kitų 
šalių katalikų remiama), iš
ugdė didelį būrį pasauliečių ti
kybos mokytojų. Katalikiškų 
organizacijų veikla palyginti 
daug silpnesnė, vos pastebi
ma. Gal žmonės „atkando 
dantį" nuo privalomo soviet
mečiu priklausymo organizaci
joms, be to, trūksta vadų. 
Šlubuoja katalikiškos inteli
gentijos ugdymas. Gaila, kad 
tokie garbingi religinės pa
ramos centrai, kaip vokiečių 
„Renovabis", vis labiau riboja 
stipendijas pasauliečiams, be-
remia tik klierikų ir kunigų 
studijas. Man atrodo, kad 700 
kunigų, tegu ir šaunių, neda
rys stipresnės įtakos visuome
nei be 7,000 sąmoningų kata
likų inteligentų. Kada tai 
bus? 

Lig šiol, atrodo, vyravo tai
syklė, kad Bažnyčia rūpinasi 
suteikti kuo aukštesnį išsi
lavinimą tik tiems pasaulie
čiams, kuriuos pati tikisi 
įdarbinti savo struktūrose (ir 
tokių dar nepakanka). Many
čiau, šitoks požiūris yra per 
siauras. Reikia sąmoningų, 
aukštos profesinės kvalifikaci
jos katalikų visose mokslo ir 
veiklos srityse: aukštosiose 
mokyklose, visoje žiniasklai-
doje, versle, teisėsaugoje, po
litikoje... 

Kad Susirinkimo vaisių Lie
tuvoje mažokai matyti, aš pir
miausia kaltinu save ir savo 
brolius kunigus, kurie nestu
dijuoja Susirinkimo doktrinos 
bei jo teikiamų veiklos gairių, 
o tik šį tą nusitveria, kas ki
tuose kraštuose pripažįstama 
kaip „pažangu", t.y., madinga. 

Labiausiai mane stebina, 
kad ir jaunesnėse už manąją 
kunigų kartose nestinga vien
valdystę mėgstančių kon-
fratrų, kurie norėtų savo 
bendruomenėse būti „carj i 
bog" (caras ir dievas. Red.), 
kaip prieš šimtą metų. Geros 
valios parapijiečiai per mažai 
įtraukiami atlikti bendruo
menės ūkinius ir kt. reikalus, 
kuriems nereikia kunigo ar 
diakono šventimų. Ir nuolati
nių diakonų instituciją įvesti 
delsiama, gal dėl to paties ne
noro prarasti vienvaldystę. 

Prieš pusę amžiaus sovietų 
valdžia privertė sukurti vad. 
bažnytinius komitetus, kurie 
turėjo perimti vadovavimą pa
rapijoms, o kunigą palikti jų 
samdomu kulto tarnu. Lietu
voje šie siekimai visiškai ne
pavyko. Bažnytiniai komitetai 
ėjo išvien su savo kunigu, jam 
padėdavo, gindavo kunigą ir 
bažnyčią. Manau, be reikalo 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frar* Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 Wa«t 95th Streot 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

paskubėta tuos komitetus pa
leisti (kaip ir kolūkius), užuot 
čia pat juos atnaujinus ir per
tvarkius į pastoracines tary
bas. 

Susirinkimas ir įsakmiai, ir 
nejučiomis jau yra davęs Lie
tuvoje gerų vaisių. Dar dau
giau jų duos, kai nuoširdžiai ir 
nuosekliai gilinsimės į jo dva
sią, nesi blaškydami prie atsi
tiktinių madingų nuotrupų, 
ne iš jo dvasios išplaukiančių, 
o tik jo vardu dangstomų. 

- Ankstyvą pavasar i JAV 
viešėjo ses. Albina Pajars
kaitė, kur i pasakojo apie 
Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėj imo vargdie
nių seserų vienuoliją, ka ip 
ir Marijonų vienuolija, 
įsteigtą palaimintojo arki
vyskupo Ju rg io Matulai
čio. Malonėkite pr is ta tyt i 
marijonus Lietuvoje. 

- Taip, Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo vargdie
nių seserys yra tikros mūsų 
sesutės ir galėtų būti vadina
mos marijonėmis (jei norėtų), 
kaip pranciškonai - pran
ciškonės, benediktinai - bene
diktinės, saleziečiai - sale
zietės. Jų kvietimu aš ir į 
Ameriką šiuo kartu atsikliu-
vau. Per mūsų provincijolą 
kun. Vytautą Brilių, MIC, ga
vau kvietimą rugpjūtyje joms 
patalkinti, atliekant metinį 
susikaupimą ir daugiametį 
dvasinį atsinaujinimą pagal 
Palaimintojo Jurgio mintį. 

Prieš 60 metų marijonai su 
pranciškonais buvo gausiau
sios vienuolijos Lietuvoje. 
1948-1949 m. mus negailestin
gai išsklaidė, 18 provincijos 
narių buvo įkalinta, du iš jų 
negrįžo. Sovietmečiu pa
laikėme tarpusavio ryšius 
slaptai, ypač lankydami Mari
jampolėje sovietų kareivio 
peršautą, paralyžiuotą a.a. 
kunigą Praną Šulskį. Kartu 
su jėzuitais slaptai parengėme 
porą tuzinų kunigų Lietuvai ir 
kelis Ukrainai, bet mums 
prasčiau negu jėzuitams ir 
pranciškonams sekėsi dirbti 
su kandidatais klierikais, ir 
kone visi jie nubyrėjo. 

2001 m. pradžios duomeni
mis, Lietuvos marijonų pro
vincijai priklausė 1 vyskupas 
(Juozas Žemaitis), 22 kunigai, 
4 klierikai ir 2 amžinųjų įžadų 
broliai. Mūsų darbo sritys -
švietimas bei auklėjimas, ži
niasklaidą, parapinė sielova
da. Marijampolėje atkūrėme 
iki 1940 m. gražiai veikusią 
gimnaziją. Laukiame, kad pa
saulyje pasklidę jos absolven
tai padės mums sukurti Lietu
voje gimnazijos rėmimo fondą, 
nes miesto savivaldybės finan
savimo nepakanka visiems po
reikiams. 2000 m. rugsėjo 1 d. 
vėl įžengėme į savuosius gim
nazijos rūmus, su JAV lietu
vių parama pastatytus 1928 
m. Rūmai rūpestingai restau
ruoti, bet dar likę nemaža sko
los. 

Bendruomeniškai vadovau
jame dviem parapijoms: Ma
rijampolės Šv. Arkangelo My-

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 S t • 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel, 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

GREIT PARDUODA 

*į£L RE/MAX 
Y REALTORS 
orccimi z» - t m 
H0ME(70D42S-7U0 
MOBIL (7711 59O420S 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Siūlo i š n u o m o t i 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas. Skambinti 
tel. 773-767-2400, 

First Rate Real Estate 
Kviesti Aušrą Padalino. 

Siūlo d a r b ą 

Reikalinga šeimininkė 
„Dainavos" stovyklai vienai 

savaitei nuo rugpjūčio 19 d. iki 
26 d. Malonėkite skambinti 

tel. 734-953-9182. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

kolo ir Vilniaus Švč. M. Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo, taip 
pat tarnaujame dviejose ne
parapinėse bažnyčiose: Kauno 
Šv. Gertrūdos ir Panevėžio 
Švč. M. M. Nekaltojo Prasidė
jimo. Sielovadoje nesivaikome 
naujovių, nesistengiame 
„verstis per galvą", kad tik su
domintume publiką. Verčiau 
mėginame „irtis į gilumą" ir 
stropiai bendradarbiauti su 
vyskupais. 

- Norėtume daugiau suži
noti i r apie J u s patį, apie 
J ū s ų visuomeninę veiklą. 

- Hm, apie mane patį... Gal 
būtų geriau palaukti, kol nu
mirsiu, tada galios taisyklė 
„de mortuis aut bene, aut ni-
hil" (apie mirusius arba gerai, 
arba nieko), o dabar reikėtų 
žiūrėti iš visų šonų - kuo 
džiaugtis, dėl ko gėdytis. 

Jeigu vis dėlto prisispyrę 
klausiate, tai pasakysiu, kad 
manoji veikla kukli ir mažai 
pastebima. Kartais paskaitau 
pranešimą kokiame Katalikų 
mokslo akademijos ar mari
jonų renginyje, parašau į 
spaudą (Jau minėta). Esu 
Vyskupų konferencijos dele
guotas į Lietuvos Biblijos 
draugijos vadovybę ir Draugi
jos narių suvažiavimo išrink
tas jos prezidentu. Tai labiau 
reprezentacinė funkcija, nes 
praktinį leidybinį ir švie
čiamąjį darbą organizuoja 
draugijos vykdomasis direk
torius dr. Mykolas Mikalajū
nas. Džiaugiuosi ekumeniniu 
bendravimu draugijoje ir eku
meninių nuotaikų augimu vi
suomenėje (neprarandant sa
vojo tapatumo). 

Priklausau Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijai, irgi 
Vyskupų konferencijos dele
guotas. Iš viso Etikos komisiją 
sudaro 12 asmenų, kiekvienas 
atstovauja vis kitai žinia-
sklaidos darbuotojų organiza
cijai ar susivienijimui. Komisi
jai kartais praverčia manoji 
redaktoriaus patirtis, pvz., to
bulinant komisijos darbo reg
lamentą ar vaikams bei jau
nuoliams žalingos informaci
jos apibrėžimo rodiklius. Su 
Etikos komisuos nariais, labai 
skirtingais žmonėmis, bend
rauju draugiškai, ir nesunkiai 
sutariame dėl principų. Konk
rečiais atvejais, deja, ne visa-

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train Mušt 
have valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
I .A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

da man pavyksta įrodyti kole
goms to, kuo esu įsitikinęs (ir 
atvirkščiai). 

- Dėkojame už a tsaky
mus. 

- Gėriuosi „Draugu". Spren
džiant pagal rugpjūčio 3-osios 
numerį, tai įdomus, turinin
gas ir kultūringas dienraštis. 

P a r ė d ė 
Audronė V. Šk iuda i tė 

KOMPIUTERINIAI 
VILNIAUS 

ŽEMĖLAPIAI 

Vilniuje toliau plėtojama 
miesto geografinė-informacinė 
sistema (GIS). I skaitmeni
nius topografinius žemėlapius 
jau „perkelta" 170 kvadratinių 
kilometrų ploto teritorija. Šiuo 
metu topografinių duomenų 
bazės papildomos duomenimis 
iš neseniai prie Vilniaus pri
jungtos Grigiškių seniūnijos. 
Taip pat nuolat atnaujinama 
adresinių taškų ir gatvių pa
vadinimų duomenų bazė bei 
integruota žemės sklypų duo
menų bazė, kurioje susiejami 
Valstybinio žemės registro ir 
kadastro bei Vilniaus apskri
ties administracijos duomenys 
apie istorinius ir suplanuotus 
naujus sklypus. 

Vilniaus miesto GIS pradėta 
kurti prieš septynerius metus, 
gavus paramą iš Norvegijos 
vyriausybės. Bendromis pas
tangomis buvo sukurti pirmie
ji Vilniaus miesto skaitmeni
niai žemėlapiai, padaryta di
delės miesto dalies (200 kv. 
km) aerofotografija. 

Miesto geografinės informa
cinės sistemos pagrindas — 
didelio tikslumo skaitmeniniai 
žemėlapiai arba geoduomenų 
bazės. Jų formavimą ir eks
ploatavimą vykdo Savivaldy
bės įmonės „Vilniaus planas" 
GIS skyrius. 

Adresų duomenų bazėje su
kaupta per 3,000 Vilniaus gat
vių ir įvažiavimų bei 29,000 
adresinių numerių. 

(ELTA) 



KADA IŠBRIS IŠ NEPRITEKLIŲ 
Atkelta iš 3 psl. 

J i Lie
tuvai ir reikalingesnė: čia pir
moji pensijų pakopa daug silp
nesnė, trečios pakopos — lais
vanoriško kaupimo — lyg ir 
nėra. Priminsiu taip pat es
mines JAV socialinių pašalpų 
reformas — „welfare reform". 
Tokios reformos jau buvo pre
zidento R.Reagan administra
cijos siūlomos aštuoniasde
šimtmečio pradžioje. Kongre
sas jas nedviprasmiškai atme
tė. Truko beveik du dešimt
mečiai, nuolat stumiant da
lines reformas ir ieškant poli
tinių partijų sutarimo, kol B. 
Clinton administracijai pavy
ko įvesti dar radikalesnę re
formą, negu siūlė Reagan. 

Grįžkime prie Lietuvos pa
dėties. Turime atsižvelgti į 
mūsų gyventojų vertybes ir 
dabartinį priklausomumą nuo 
valstybinės socialinės apsau
gos — daugiau nei ketvirta
dalis Lietuvos gyvena iš vals
tybės perskirstytų lėšų. Dideli 
sistemų pertvarkymai, neski
riant įgyvendinimui pakanka
mai dėmesio, laiko ir lėšų, gali 
turėti skaudžių padarinių jau 
ir taip vargstantiems visuo
menės nariams. Priminsiu, 
kad ir didelė dauguma Lietu
vos piliečių pasisako už laips
niškas reformas. Net ir laips
niškos reformos turi būti suvo
kiamos bendrame kontekste. 
Karpyti pašalpas silpnie
siems, esant sunkioms ekono
minėms sąlygoms, kad ir kaip 
teoriškai pagrįsta, politiškai 
vis dėlto labai trumparegiška. 
Tai įrodė istorija su pataiso
mis dėl dirbančių pensininkų 
pensijų apkarpymo. Kilusi 
pensininkų skausminga reak
cija privertė šias pataisas 
atšaukti, ir niekam iš to nebu
vo naudos. Atsiminkime taipo
gi, kad mano jau minėtoje 
apklausoje Lietuvos gyvento
jai nedviprasmiškai išreiškė 
nuomonę, kad pensijos— vals
tybės atsakomybė. 

Pilietinė visuomenė 

Kadangi ir ekonominės, ir 
švietimo, ir visų kitų politikų 
tikslas — užtikrinti gyventojų 
saugumą ir gerovę, reikia 
strategiškai derinti reformas 
visose srityse, kad jos viena 
kitą papildytų, kad principai 
būtų suderinti, kad būtų ly
gios galimybės visiems pilie
čiams. Prezidentas yra pasa
kęs — cituoju iš metinio pra
nešimo — „pagrindinės, išties 
efektyvios nedarbo mažinimo, 
kartu ir skurdo įveikimo, prie
monės tėra dvi — sparti ūkio 
plėtra ir kokybiškas bei vi
siems prieinamas švietimas". 
Tai neginčijama tiesa, nes val
stybinė socialinė apsauga — 
tai tik skurdo ir nedarbo pa
sekmių palengvinimas, tai pa
galbinė sistema. Perskirsty
mas nesukuria gerovės, tik 
atima ją iš vienų piliečių ir 
perskirsto kitiems. Tai patei
sinama, nes skurstančių sluoks
nių vargas, laisvai cituo
jant Birutę Garbaravičienę, 
„Kauno dienos" žurnalistę, 
moraliai skurdina visą ben
druomenę. 

Bet liberalizmo principai lyg 
ir reikalautų, kad, jeigu tai 
daroma, tai turi būti daroma 
tik tuomet, kai žmogus nesu
geba ar dėl objektyvių priežas
čių negali pats kurti savo ir 
savo šeimos gerovės, kai bend
ruomeninių ir privačių inicia
tyvų nepakanka. Nes žmogaus 
laisvė turi būti kuo mažiau 
varžoma, tik reiktų prisiminti, 
kad demokratinėje pilietinėje 
visuomenėje individo laisvė 
neatskiriama nuo atsakomy
bės ir pareigos — atsakomy
bes už save ir moralinės parei
gos padėti kitiems. Lietuvos 
socialinė gerovė priklauso ne 
tik nuo politikų, bet ir nuo 

pačių žmonių, nuo jų iniciaty
vos ir veiklos. 

jSkurdo mažinimo Lietuvoje 
strategija", prieš metus pa
ruošta prezidento įsteigtos 
komisijos, pareiškė, kad „...be 
individualių piliečių ir ypač jų 
savanoriškų susivienijimų 
pastangų, vargu ar galima 
tikėtis reikšmingų rezultatų. 
Propaguoti supratimą, kad 
pirmiausia patys skurstantieji 
yra atsakingi už savo gerovę ir 
turi būti lygiaverčiai partne
riai visais skurdo mažinimo eta
pais. Be aktyvaus jų dalyvavi
mo neįmanoma pasiekti gerų 
rezultatų. Piliečiai, nevyriau
sybinės organizacijos, tradi
cinės religinės bendruome
nės, interesų grupės, sociali
niai partneriai, žiniasklaida 
gali prisidėti prie skurdo ma
žinimo". 

Taigi, socialinės politikos ir 
reformos uždavinys — skatin
ti pilietinės visuomenės bran
dą ir piliečių aktyvumą, nes 
nuo to priklauso valstybinės 
socialinės politikos sėkmė. Tai 
nėra ir nebus greitai ar leng
vai pasiekiama. 

Grįžtu prie minėtos apklau
sos duomenų, kurie pasitvirti
na pavarčius spaudą ir stebint 
kasdienį gyvenimą. Didelė vi
suomenės dalis politikai abe
jinga arba priešiška. Daugelis 
žmonių mano, kad žmogaus 
teisės mūsų valstybėje neger
biamos, kad jie jokios įtakos 
politikai negali turėti. Atsi
kratę priverstinio dalyvavimo 
visokiose visuomeninėse or
ganizacijose ir valdžios orga
nizuojamose talkose bei rengi
niuose, daugelis džiaugiasi, 
kad jokioms organizacijoms 
nereikia priklausyti. Labai 
mažai lietuvių savanoriškai 
buriasi bendrais tikslais — sa
vo interesams ginti, veikti sa
vo bendruomenių gyvenimą. 
Galbūt daugelis ir nebemoka 
imtis visuomeninės iniciaty
vos. 

Tačiau yra požymių, kad vi
suomenė bręsta, žmonės ak
tyvėja. Yra daug asocialių 
reiškinių ir apgailėtinos apati
jos, bet yra ir šimtai nevyriau
sybinių organizacijų, kurios 
imasi iniciatyvos keisti žmo
nių pažiūras ir gyvenimo są
lygas, ginti žmonių teises, ko
voti už teisingumą, skatinti 
partnerystę su savivaldybė
mis, sprendžiant vietines 
problemas, skatinti filantro
piją, mokyti bedarbius steigti 
savo verslą, kaimo žmones 
kooperuotis. Yra daug tokių 
pavyzdžių visoje Lietuvoje ir 
jų daugėja. Ir kaime — ne 
vien skurdas ir neviltis. Yra ir 
darbščių ūkininkų, ir smulkių 
verslininkų, aktyvių bendruo-
menininkų ir inteligentų. 
Gausėja vietinių filantropų, 
kurių poveikis savo bendruo
menėms bei visam kraštui 
sparčiai auga. Štai pernai,. 
Statistikos departamento duo
menimis, juridiniai asmenys 
suteikė 40 proc. daugiau lab
daros ir paramos nei užpernai, 
o fiziniai asmenys — net 97 
proc. daugiau, iš viso — 68,6 
mln. Lt. 

Tik reikia nevyriausybinių 
organizacijų, filantropų, ben
druomenių bei pavienių pilie
čių iniciatyvas pastebėti, įver
tinti, plėtoti ir kartoti. Valdžia 
visuose lygmenyse turėtų ska
tinti žmonių aktyvumą. Kai 
bus matomi rezultatai, dau
giau žmonių suaktyvės. Tai — 
pati dėkingiausia ir perspek
tyviausia socialinė politika. Ir 
valstybinė socialinė politika, 
ir pilietinė visuomenė turi 
vystytis kartu, jeigu norime, 
kad Lietuvoje būtų civilizuota 
visuomenė. _ _ . 

Pabaiga 
Pranešimas, skaitytas Santaros-

Šviesos suvažiavime Vilniuje 2001 
m liepos 21 d. Pranešimo autorė 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis 

Žuvys Klaipėdos turguje. Juozo Baltiejaus (Eltai nuotr. 

APIE LF, JAV LB, PLC IR PSK 
Kokia čia straipsnio antraš

tė su tomis keistomis san
trumpomis (acronyms) — gal 
paklaus ne vienas „Draugo" 
skaitytojas. Kad LF reiškia 
visiems žinomą Lietuvių fon
dą, neturėtų būti abejonės. 
Dauguma atspės ir kitų san r 
trumpų reikšmę, bet kas per 
tas PSK? 

Čia ir noriu skaitytoją su
pažindinti su PSK. Pagal 
Lietuvių fondo (LF) įstatų 35-
tą pastraipą LF metiniam 
pelnui paskirstyti būna suda
roma LF pelno skirstymo ko
misija, kuri svarsto įvairius 
gautus prašymus, LF bei LB 
ir jos padalinių pristatytus pro
jektus, ir pavienių LF bei bet 
kurių lietuviškos visuomenės 
narių siūlymus. Bet kaip aš 
čia patekau? 

Kai praėjusių metų gruo
džio pradžioje JAV LB val
dybos pirmininkas Algiman
tas Gečys vietinės Lemonto 
Pasaulio lietuvių centro mu
gės metu manęs nelauktai 
paklausė, ar nesutikčiau būti 
JAV LB atstovu Lietuvių fon
do pelno paskirstymo komi
sijoje, nežinojau, ką atsakyti. 
Maniau, jog turėtų būti ne
mažai bendruomenės didžių
jų veikėjų, kurie tikrai daug 
daugiau supranta apie JAV 
LB veikimą ir jos tikslus bei 
projektus, tuo tarpu aš — tik 
paprastas eilinis bendruome
nės narys, neturįs patyrimo 
nei ginti LB interesų, nei jai 
atstovauti. 

Netikėtai užkluptas, suge
bėjau tik atsakyti, kad pagal
vosiu. Ir juo daugiau galvo
jau, tuo labiau priėjau nuo
monės, kad tai atsakomybei 
netinku. Atėjo pavasaris. Iš 
pirmininko Gečio daugiau 
nebegirdėjau, ir pagalvojau, 
kad toms pareigoms JAV LB 
atrado tikrai tinkamesnį žmo
gų. Deja, balandžio mėnesį 
išgirdau, kad esu ne tik pa
siūlytas, bet jau ir JAV LB ta
rybos patvirtintas dalyvauti 
LF pelno paskirstymo komisi
joje kaip LB atstovas. Nebeli
ko laiko ir kaip nors iš to iš
trūkti. 

Skaitytojui, kuris gal nėra 
susipažinęs su LF pelno pa
skirstymo detalėmis, turiu pa
aiškinti, kad tą pelną skirsto 
šešių komisija, kurią, pagal 
LF įstatus, sudaro trys na
riai, skiriami LF tarybos, o 
tris narius paskirti kviečiama 
JAV LB Krašto valdyba. Ko
misija, pagal tuos pačius įsta
tus, išsirenka pirmininką, bet 

Skirmantė Kondratienė yra Lietu
vos Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus patarėja Socialiniais rei
kalais. Šioje srityje ji dirbo ir buvu
sio JAV prezidento J. Bush (vyres
niojo) administracijoje. 

tik iš LF atstovų tarpo. Lai
mei, LF taryba komisijos pir
mininku paskyrė patyrusį, 
jau keliolika metų PSK daly
vavusį, Kęstutį Ječių. Ir kiti 
du LF skirti komisijos nariai į 
ją įėjo jau su patyrimu. 

Kurį laiką atrodė, jog lyg 
ir nieko ypatingo neįvyko. 
Kaip klaidingai galvojau! 
Man, kaip dar naujam, nepa
tyrusiam PSK nariui, staiga 
iš LF raštinės atėjo storokas 
siuntinys, su kuriuo tuojau su
sipažinau. Nors man kažkaip 
teko tos komisijos sekreto
riaus pareigos, visą didžiulį 
parengiamąjį darbą atliko 
kiti. Pasirodo, kad LF raštinė 
ir jos pagrindinis veiksnys 
— Alė Razmienė, visą tą laiką 
gautus prašymus tvarkė, rū
šiavo, kad mums, PSK na
riams, suprantamiau juos 
pristatyti. Jų iš įvairių lietu
viškų organizacijų ir pavienių 
asmenų buvo gauta net 270. 
O kur dar beveik du šimtai 
jaunų studentų lietuvių, pra
šančių juos paremti, siekiant 
įvairiausių disciplinų, ir 
mokslinių, profesinių ar aka
deminių laipsnių? 

Gegužės 19 d. įvyko 38-asis 
LF metinis narių suvažiavi
mas, kurio vienas nutarimų 
buvo, kad LF pelno skirsty
mo komisija turėtų kreipti 
ypatingą dėmesį į JAV ir už
sienio lietuvių jaunimo litua
nistinį švietimą, mokyklines 
priemones, mokyklų paramą 
ir jaunimo sportinę veiklą. 
Suvažiavimas dar pasisakė, 
jog pelno skirstymo komisija 
turėtų dosniai remti JAV ir 
užsienio lietuvių ansamblius, 
chorus, šokių grupes, sporto 
vienetus, neužmiršdama, kad 
dalis pinigų būtų paskirta 
užsienio lietuvių spaudai, ra
dijui ir televizijai. 

Pagal to suvažiavimo nuta
rimus, PSK nariai turėjo prisi
minti ir laikytis dar 1998 m. 
LF tarybos patvirtintų PSK 
gairių: remti lietuvybės darbų 
projektus, ypač lituanistinį 
švietimą, padėti užsienyje stu
dijuojantiems studentams iš 
Lietuvos, remti iš užsienio at
vykstančius į lietuvišką Va
sario 16 gimnaziją Vokieti
joje mokinius ir pan. 

Tos pačios gairės mums 
įsakmiai pabrėžė, kad nerem-
tini yra lietuvių organizacijų 
einamieji reikalai ar kelionių 
išlaidos. Neremtinais laikomi 
ir komitetai ar fondai, kurie 
patys vykdo savo lėšų telki
mo vajus. LF neskiria lėšų 
nei Lietuvos vyriausybinio 
pobūdžio institucijoms ar po
litinėms organizacijoms. Ne
skiria nei Lietuvos spaudai, 
radijui ar televizijai, kurios 
daugiausiai yra pelno siekian
čios organizacijos. 

Kurį laiką kai kam galėtų 

atrodyti, kad po visuotinio LF 
suvažiavimo nutarimų lyg 
viskas ir nutilo. Atvirkščiai 
šeši PSK nariai praleido gerą 
dalį birželio, skaitydami, svar
stydami, pergalvodami ir vėl 
iš naujo persvarstydami tuos 
gausius (beveik 450) prašy
mus. Organizacijų prašymus 
man buvo lyg lengviau su
prasti ir nutarti, ką su jais da
ryti. Taip ar ne, o jei duoti, 
tai tiek, kiek prašo, ar 
mažiau, ir kiek mažiau. Bet 
su studentais! Juk beveik 
kiekvieno jų prašymas buvo 
daugiau dešimt puslapių. Ben
dros studento žinios, jų pa
sisakymai dėl lietuvybės, pa
žymiai, kreditai, jų mokytojų 
ar profesorių kartais gausios 
rekomendacijos, tėvų finansi
nio pajėgumo ar nepajėgumo 
įrodymai i r t . t 

Negaliu nepažymėti, kaip 
daug paramos prašytojų, at
rodo, beveik nekreipia jokio 
dėmesio į LF tarybos nustaty
tas ir prašymo formose pa
minėtas pelno skirstymo gai
res. Juk, pvz., einamieji orga
nizacijų reikalai ar jų vado
vų kelionių išlaidos yra aiš
kiai apibrėžtos kaip nerem-
tinos. O štai vienas po kito 
pro rankas ir akis skaitant 
praeina prašymai su apva
liais, kartais ir ne visai kuk
liais, dolerių skaičiais, juos ši
taip „paaiškinant": kelionės 
išlaidos, honorarai, skolų ap
mokėjimai, pragyvenimo iš
laidos užsienyje arba Lietu
voje, atlyginimai ar algos, pa
talpų nuoma, patarnavimai, 

* Liepos mėnesį Policijos 
departamento Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tar
nybos narkotikų kontrolės val
dyboje įvesta nemokama pasi
tikėjimo telefono linija, kuria 
gyventojai prašomi informuoti 
policiją apie įvykius bei nusi
kaltimus, susijusius su nar
kotikais. Telefonu Lietuvos 
gyventojai gali naudotis nemo
kamai, anonimiškai bet ku
riuo paros metu informuoti 
policiją apie asmenis, įvykius 
bei nusikaltimus, susijusius 

su nelegalia narkotikų apy
varta. Darbo valandomis į 
skambučius atsiliepia policijos 
pareigūnai, ne darbo valando
mis bei poilsio ir švenčių die
nomis — autoatsakiklis. 

(BNS) 

* Į Klaipėdos rajono Bruz-
deilynų kaimą atvažiavo iš
minuotojai. Mat buvo rastos 
keturios granatos „F-l", už
silikusios čia nuo karo laikų. 
Išminuotojai sprogmenis išsi
vežė ir juos sunaikino. (K. Elta) 

maistas ir t.t. O kompiute
rinės įrangos nori vos ne 
kas antra lietuviška, nors ir 
labai nedidukė, organizacija. 

Pagaliau birželio 30 ankstų 
rytą susirinkome PLC posė
džių salėje pasidalinti savo 
mintimis apie prašymų ir jų 
projektų reikalingumą, ir, pa
lyginę visų šešių PSK narių 
nusistatymus, priėjome prie 
balsavimo. Sprendimai buvo 
priimti balsų dauguma. Jei 
balsai pasiskirstė lygiai (3 
prie 3), tai reiškė, kad prašy
mas buvo atmetamas. Jautė
me nelengvą atsakomybę, kad 
nuo vieno balso gali priklau
syti tos ar kitos organizacijos 
veiklos kryptis, to ar kito stu
dento akademinė ateitis. Nors 
ir jaučiausi esąs LB atstovas, 
bet stengiausi balsuoti pagal 
savo sąžinę ir asmenišką pra
šymo ar reikalo supratimą. 

Ačiū Dievui, didelių ginčų 
nebuvo, bet, anksti rytą pra
sidėjęs, posėdis baigėsi tik vė
lai vakare. Visi supratome rei
kalo svarbą, ir be ilgesnių 
diskusijų prieidavome prie 
kompromisinio sutarimo. Man 
asmeniškai buvo ypač malonu, 
kad, mums šešiems diskutuo
jant, kažkaip nesusidarė lyg 
istoriniai tradicinė neperžian-
giama linija tarp LF ir LB 
atstovų. Gal kas nors pagal
vos, kad, jei taip bus ir atei
tyje, tai gal reikėtų panaikin
ti ir tą dirbtinę LF įstatų 

pastraipą, kad pelno skirsty
me turi susiremti LF ir LB 
interesai. Juk mes visi sie
kiame to paties lietuvybės iš
laikymo tikslo, gal tik kartais 
skirdami savo planams dides
nės reikšmės negu kitų. Tai 
kaip čia kas tikrai gali vadin
tis esąs LF ar LB atstovas? 

Suprantu, ir jau žinau, kad 
mūsų nutarimais įvairios di
džiosios LB tarybos, valdybos 
gali būti, ar yra, nepatenkin
tos. Gal jos ir norėtų savo 
skirtus atstovus atšaukti, ku
rie kitais metais veiksmingiau 
gintų LB reikalus, negu šįmet 
mes gynėme. Deja, mano są
žinė rami, ir kitais metais 
savo vietą mielai užleisčiau 
tiems, kurie LB reikal-
geriau supranta, ar gei 
juos kovoja. 

Liepos 25 d. įvyko LF su
rengta lietuviškos spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
LF vadovai, PSK nariai ir lie
tuviškos žiniasklaidos atsto
vai. Laukiame, kad konferen
cijos metu padaryti pasisaky
mai ir padalintos pelno skirs
tymo smulkesnės informaci
jos bus tinkamai paminėtos 
ir pakomentuotos lietuviškoje 
spaudoje. O minėti tikrai yra 
ką. Lietuviškai veiklai pas-
kyrėme netoli vieno milijono 
dolerių tiems, kurie tikrai pa
dės lietuvybei užsienyje gy
vuoti dar daug daug metų. 

Aleksas Vitkus 

Lietuvių fondo suruoštoje spaudos konferencijoje. Iš kaires: Birute Ja
saitienė, Aleksas Vitkus, Bronius Juodelis. Ed. Šulaičio nuotr. 

«. STAA ALLlANCf MB/SC* 

Chlcago 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daHy servtce to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Alrport And when returnJng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerrber, when you 
travel wtth SAS, you can earn mlleage credit 
with United's Mileage P1us# or SAS' 
EuroBonus"* freųuent flyer program. 

For inforrnatlon on special fares and 
schedules contact ycur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavlan.net 

It's Scandinavian 

http://www.scandinavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Milda Rudaityte. prieš du mėnesius pagrindinėje Union Pier gatvėje 
• 9901 To\vnii:if Rd • atidariusi maisto parduotuve „Milda's Corner Mar-
kot". patiekalus pristato ir į namus. Indrės Tijūnėlienės auotr. 

VV'anda Petkus iš Park 
Ridge. IL. grąžindama ..Drau
go" pokylio bilietėlius, mums 
pridėjo dar 100 dol. auką. Ačiū 
už dosnumą! 

Atvykę į „Draugo" gegu
žine, tuoj pat įsigykite „lai
mės šaltinio"" bilietėlių, nes 
prizų šiais metais, kaip ir vi
sada, bus daug - tuo pasirū
pino mūsų šventes rėmėjai 
Aleksandras Plėnys, Sofija 
Kikilienė, Irena Narušytė, 
Ramunėj Kubiliūtė, Karoli
na Kubilienė, Stasys Joku-
bauskas ir kiti. Tačiau laimi
kių niekada nebūna per daug 
- jų lauksime iki rugpjūčio 17 
d., penktadienio. 

Eugene Stonikas iš Floss-
moor. IL. pratęsė ..Draugo" 
prenumeratą ir paaukojo 100 
dol. tolimesniam mūsų dien
raščio išlaikymui. 

Rugpjūčio 19 d. „Draugo" 
gegužinėje girdėsime mažuo
sius Meno mokyklos daininin
kus, kuriuos moko dainavimo 
skyriaus dėstytoja Loreta 
Umbrasienė. 

Sekmadienį, rugpjūčio 12 
d., JAV LB Bnghton Parko 
apylinkės valdyba rengia pie
tus Svč. M. Marijos Nekalto 
prasidėjimo parapijai paremti. 
Visi esantieji ir buvusieji pa
rapijiečiai bei visa lietuviškoji 
visuomenė yra kviečiama pri
sidėti prie šio vajaus. Pietus 
bus tuoj po 10:30 vai. lietuviš
kų šv. Mišių mokyklos salėje. 
4420 S. Fairfield Ave. Virtuvė 
veiks nuo 9 vai.r. iki 12:30 
vai.p.p. norintiems užeiti pa
bendrauti prie puodelio kavos 
vėsinamoje salėje. Po pietų 
bus rodomas įdomus 30 minu
čių filmas „Lemties kilpa". 

Bil ietai į „Ąžuoliuko" 
koncer tą , kuris įvyks spalio 
14 d. Maria mokyklos audito
rijoje, gaunami „Seklyčioje" — 
2711 \V. 71st St.. Chicago, IL 
60629; tel. 773-476-2655. Bi
lietų kainos: 25. 20 ir 15 dole
rių. Užsisakant paštu prašo
ma čekius rašyti: Lithuanian 
American Community. Inc. 
Čekius atsiųsti kartu su už
sakymu, pridedant savo voką 
su pašto ženklu. Užsakymai 
nebus ilgiau laikomi kaip 3 
dienas. 

Steponas Sadauskas, ne
seniai atvykęs iš Lietuvos ir 
su šeima gyvenantis Oak 
Lavvn. IL. Stasio Džiugo fon
dui dovanojo visą komplektą 
„Encyclopedia Britanica", kuri 
bus išsiųsta \ Lietuvą. 

„Da inavos" vyru ok te ta s , 
dėkodamas už gražų jų šių 
metų pavasario renginio parė
mimą. ..Draugui" atsiuntė 100 
dol. auką. Tariame ačiū ir lin
kime toliau žavėti klausytojus 
savo dainomis. 

Šeš tad ien į , rugpjūč io 11 
d., 10 val . r . vėl bus pakuoja
mi ..Saulutės" siuntiniai. Ren
kamės PLC rūsyje, prie Lietu
vių fondo spor to ; salės. Kvie
čiama talka padėti pakuoti. 
Jei įmanoma, prašoma atsi
vežti lipnios juostos I „packa-
ging tapė"), spalvotų žymeklių 
(„permanent marker"). žirkles 
ir dėžių. Ramintos Marcher-
tienės rūpesčiu ir vasarą su-
vežami rūbai, higienos bei 
mokslo reikmenys, žaislai, in
validų ramentai, patalynė. 
Talpintuvą tikimasi išsiųsti 
rugsėjo mėnesį. Informacija 
skambinant tel. 630-243-9488. 
„Saulute" dėkoja „Lithuanian 
Mercy Lift" ir Pasaulio lietu
vių centrui už galimybe su
šelpti vargingai gyvenančius 
Lietuvoje. 

SPALVINGA DAILĖS PARODA 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Kaunietis dailininkas Vi
lius Slavinskas Čikagos meno 
mėgėjams surengė nemažą 
kultūrinę puotą — savo dailės 
kūrinių parodą. Nepaisant, 
kad jo asmeninių parodų Lie
tuvoje ir kitose valstybėse jau 
buvo suruošta daugiau kaip 
septyniasdešimt, iki šiol 
Amerikoje šis dailininkas dar 
nebuvo prisistatęs. 

Taigi su nekantrumu lau
kėme jo pirmosios darbų pa
rodos šiame krašte, kurios ati
darymas įvyko liepos 27 d. 
vakare Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus meno galeri
joje. Šiltą, gal net karštą 
penktadienio vakarą galerijos 
sienos lankytojams pateikė 
savotišką siurprizą — beveik 
30 spalvingų, akiai mielų kū
rinių. 

Šios parodos tema — „Vi
zijos". Tai iš tiesų gana vykęs 
pavadinimas, nes čia buvo ga

lima pamatyti dailininko spal
vų derinius, jo fantazijos bei 
linijų paslaptis. Pagrindinis, 
pats didžiausias kūrinys, kaip 
tik ir buvo pavadintas „Vizi
jų" vardu. 

Dailininkas Slavinskas apie 
savo kūrybą, šios parodos 
darbus, jų pobūdį pasakojo 

. atidarymo metu. Po dailinin
ko prisistatymo lankytojai ga
lėjo susidaryti išsamesnį 
vaizdą apie menininko kūry
binį procesą. 

Parodos atidarymo metu 
taip pat kalbėjo muziejaus sa
vininkas Stanley Balzekas, 
gana šiltai atsiliepęs apie 
dailininko darbus. Atidarymo 
iškilmėms vadovavo muzie
jaus darbuotoja Karilė Vait
kutė. 

Gėlėmis dailininką apdova
nojo jo dukra Lauryną Sla
vinskaitė - Andriukaitienė, 
marti Inga Vitolienė ir jos 

mažoji dukrelė Šarlotė. 
Svečių tarpe buvo ir Čiur

lionio galerijos Čikagoje di
rektorius Algis Janusas. Rei
kia pažymėti, kad toje galeri
joje vyks antroji dailininko 
V. Slavinsko paroda Ameriko
je. Jos atidarymas bus rudens 
pradžioje — rugsėjo 7 d. vaka
re. Kiek teko girdėti, čia bus 
išstatyti visai kiti kūriniai, 
negu matėme Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. 

Beje, V. Slavinsko paroda 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus meno galerijoje dar 
tęsiasi — ją galima aplankyti 
iki rugpjūčio 25 dienos. Šiuos 
įdomius kauniečio kūrėjo dar
bus galima pamatyti kasdien 
šio muziejaus darbo valando
mis. 

Būtų gera, kad kuo dau
giau mūsų kauniečių čia ap
silankytų ir susipažintų su 
iškalbiais mūsų tautiečio iš 
Kauno kūriniais! 

Ed. Šulaitis 

Viliaus Slavinsko lliliK i parodos atidarymo metu Dešinėje 
lnu:i 

lailminkas. salio jo sėdi dukra Lauryną ir marti 
E. Šulaič io nuotr 

Marųuette Parkas atsi
naujina. Pagal „Chicago Tri
būne", namų verte praėjusiais 
metais pakilo net 11 procentų. 
Netoli Marųuette Parko nau
jai pastatytas plastikos fabri
kas šiais metais sudarys 100 
naujų darbų, o dar daugiau 
darbų numatoma ateityje. Ki
tais metais taip pat numatyta 
daugiau statybos. Namai yra 
geros kokybės, kainos prieina
mos, mokesčiai maži. Si vieta 
tapo patraukli įsikurti. Šiuo 
metu ruošiama ypatinga pro
grama norintiems pirkti na
mus Marųuette Parko rajone. 
Susidomėję kviečiami atvykti 
į specialų seminarą, vyksiantį 
pirmadienį, rugpjūčio 13 d., 7 
val.v. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 6820 S. 
VVashtenavv. Galėsite susikal
bėti lietuviškai. Bus vaišės. 
Apie dalyvavimą malonėkite 
pranešti paskambinus tel. 
773-436-1000, ext. 112 arba 
773-434-8220. Seminarą ren
gia Greater Southwest Deve-
lopment Corporation (Delega
te Agency of the Department 
oi Housing). Greater South-
west yra Čikagos miesto agen
tūra. 

„Tėviškė", liaudiškos mu
zikos kapela, vadovaujama 
Stasės Jagminienės, pateiks 
programą per JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinę, 
kuri vyks rugpjūčio 12 d., sek
madienį, 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centro sode. Gėrėsimės 
puikia lietuviška muzika, val
gysime tradicinį maistą ir šok
sime bei dainuosime lietuviš
kas dainas. Visi laukiami at
vykti, pasikalbėti su garbės 
svečiais ir linksmai praleisti 
sekmadienio popietę. 

Šių metų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyk
los mokinių registracija 
vyks pirmadienį, rugpjūčio 13 
d., ir antradienį, rugpjūčio 14 
d., nuo 8 val.r. iki 2:30 val.p. 
p., trečiadienį, rugpjūčio 15 d., 
- nuo 9 val.r. iki 8 val.v. 
Mokslo metai parapijos mo
kykloje prasidės ketvirtadienį, 
rugpjūčio 23 d„ 7:45 val.r. 
Vaikų darželis prasidės antra
dienį, rugpjūčio 28 d., 7:45 
val.r. 

Vaikus „Draugo" geguži
nėje, kaip ir praėjusiais me
tais, linksmins išradingas. 
..stebuklingas" klounas. 

Su nemokamo įėjimo kor
tele „Imagination on Loan 
card" į Čikagos vaikų muziejų 
(Chicago Children's Museum) 
gali pakliūti ne vienas, bet net 
aštuoni žmones (svečių grupė
je tris vaikus turi lydėti vie
nas suaugęs, o vaikai, ku
riems mažiau nei 16-lika, taip 
pat turi būti su suaugusiais). 
Šią specialią kortelę bet kuria
me Čikagos viešosios bibliote
kos skyriuje gali gauti kiek
vienas bibliotekoje Užsiregist
ravęs Čikagos gyventojas. 
Centrinėje Harold Washing-
ton bibliotekoje (400 S. State) 
kortelės išduodamos pirmame 
aukšte, Film Video Center, ir 
antrame aukšte. Thomas 
Hughes vaikų skyriuje. Nemo
kamos įėjimo kortelės nuo jų 
išleidimo dienos galioja dvi sa
vaites. Čikagos vaikų muzie
jus (700 East Grand Avenue, 
Chicago; tel. 312-527-1000) 
dirba antradieniais-sekmadie
niais nuo 10 val.r. iki 5 val.p. 
p., ketvirtadieniais - iki 8 
val.v. (iki rugsėjo 3 d. muzie
jus veiks ir pirmadieniais nuo 
10 val.r. iki 5 val.p.p). Šiuo 
metu muziejaus ekspozicijose 
- „Kelionė į raudoną planetą", 
„Dinozaurų ekspedicija", paro
da „Face to Face" apie diskri
minaciją; meno programėlės 
vyksta kasdien nuo 1 iki 4 
val.p.p., nemokamos progra
mos visai šeimai - ketvirtadie
niais 6:30 val.v. Daugiau in
formacijos internete www. 
childrens museum.org 

Ir trankias polkas, ir melodingas lietuvių liaudies dainas ..Draugo" gegužinėje dainuos ir gros Stasės Jagminie
nės liaudiškos muzikos kapela „Tėviške" Nuotraukoje iš kairės keletas ansamblio narių: kapelos vadovė Stase 
Jagminienė. Jura Bakaitiene. Vilius Mikaitis ir Gintaras Juknys. Jono Kuprio nuotr. 

Lituanicos Parke, Beverly 
Shores, L\, rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, 1 val.p.p. vyks di
džioji Michigan ežero pakran
čių gegužinė. Kviečiame visus 
atsilankyti! 

, ,Draugo" knygynėlyje 

P e r laikotarpį nuo kny
gos „Petras Vileišis" pirmo
jo leidimo (1993) jos autorius 
Jonas Aničas sukaupė nema
žai naujų dokumentų, kurie 
leido išsamiau nušviesti ir 
įvertinti vieno žymiausių XIX 
a. pabaigos - XX amžiaus 
pradžios lietuvių tautinio atgi
mimo veikėjų Petro Vileišio 
nuopelnus lietuvių tautai: jo 
kovą už lietuviškos spaudos 
laisvę, tautos švietimo darbą, 
pastangas gaivinti lietuvybę 
Vilniuje, pirmojo lietuviško 
dienraščio „Vilniaus žinios" 
leidimą ir kt. Surasti nauji 
dokumentai plačiau atsklei
džia P. Vileišio kaip vieno 
pirmųjų lietuvių verslininkų 
veiklą. Naujoje, 2001 metais 
Vilniuje išleistoje 655 psl. 
knygoje įdėta daugiau kaip 
250 iliustracijų, daugelis jų 
spausdinama pirmą kartą. 
Knygos kaina - 25 dol., su 
persiuntimu - 28.95 dol. (Illi
nois valstijos gyventojai pride
da 8.75 dol. mokesčių). 

1945 m. liepos mėnesį 
apie Palias veikusių partizanų 
būrių vadai V. Gavėnas-Vam
pyras, Albinas Ratkelis-Oželis 
ir kiti susisiekė su klebonu A. 
Yliumi, J. Pileckiu ir nutarė 
suvienyti Suvalkijos partiza
nus, sudaryti bendrą vadovy
bę. Buvo sudaryta partizanų 
Tauro apygarda ir jos štabas, 
kurio būstinė įsikūrė Skardu
piuose. Įsteigę Tauro apygar
dą, Suvalkijos partizanai nu
sprendė, kad būtina sukurti 
organizaciją, kuri suvienytų 
ginkluoto pasipriešinimo jė
gas, ir įsteigė Lietuvos išlais
vinimo komitetą. Taip apie 
Tauro partizanų judėjimą Su
valkijoje rašoma knygos „Lie
tuvos partizanų Tauro apygar
da" įžangoje. Šiame 585 psl. 
dokumentų rinkinyje, kuris 
2000 metais buvo išleistas 
Vilniuje, skelbiami Lietuvos 
partizanų Tauro apygardos 
štabo, Geležinio Vilko, Patrim
po, Vytauto ir Žalgirio rinkti
nių dokumentai, saugomi Lie
tuvos visuomenės organizacijų 
archyve, Lietuvos ypatingaja
me archyve bei esantys Tauro 
apygardos partizanų ir trem
ties muziejuje Marijampolėje 
Spaudai buvo atrinkti politi
nę, ideologinę, organizacinę 
partizanų veiklą ir svarbiau
sias kovines operacijas atspin
dintys dokumentai. Leidinį 
sudaro įvadas, reziumė anglų 
kalba, santrumpų sąrašas, do
kumentų sąrašas, dokumentai 
ir priedai. Knygos kaina - 20 
dol„ su persiuntimu - 23.95 
dol. (Illinois valstijos gyvento
jai turi pridėti ir 8.75 dol. mo
kesčių). 

ALRK Moterų sąjunga 
kviečia draugus, pažįstamus 
ir prijaučiančius i užbaigia
mojo suvažiavimo puotą - va
karienę, kuri vyks šeštadienį, 
rugpjūčio 25 d.. 6:30 val.v. Ho-
ly Redeemer parapijos salėje. 
9536 S. Millard. Bilietus įsigy
kite skambindami Vidai Sake-
vičiūtei tel. 708-952-0853. 

Čikagos miestą apžiūrė
kite, plaukdami laivu, kurio 
išvykimo vieta - Michigan 
Avenue ir ją kertančio tiltelio 
pietrytinis kampas. Darbo die
nomis 90 minučių Čikagos ar
chitektūros ekskursijos vyksta 
11 val.r.. 1 val.p.p. ir 3 val.p. 
p., šeštadienį ir sekmadienį, -
nuo 11 val.r. iki 3 val.p.p. kas 
valandą. Daugiau informacijos 
tel.. 312-902-1500 arba inter
nete LVLVIV. architecture. org 

Skelbimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 VVest C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

2001 m. birželio-liepos rnėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 

aukojo: 

a.a. Jurgio Brusoko atm.: dr. Romualdas ir Dalia 
Povilaičiai, Irena Kairytė, Pasąuesi Home and Gardens 
(Barrington, IL), Henrikas ir Ilona Laučiai, Antanas ir 
Viktorija Valavičiai - $400; 

a.a. Gražinos Budrytės atm.: Edvardas Joku-
bauskas, Jūra ir Algis Bakaitis, Irena Gelažienė, Gražina 
Giedraitytė, Benigna Butler, Klemensas Matkevičius, 
Delfiną Tričiene, šeima ir giminės per Igną Budrį - $250; 

a.a. Laimos Ši l ingaitės-Vansauskienės atm.: 
Marija Kuprienė $50; 

a.a. Onos Julijos Ži l ionienės atm.: Zenonas 
Mereckis, Antanas ir Birutė Vilučiai, Liudas ir Albina 
Ramanauskai, Antanas ir Viktorija Valavičiai, Algirdas 
Čepėnas, Birutė Babušis ir Kazimieras Budrys, Janina 
Pileckienė, Antanas ir Jūra tė Budriai, Napaleonas 
Martinka, Genutė ir Leonora Paketuris (šeimos nuožiūrai 
skirtos aukos) - $200; 

a.a. Stellos ir Augusto Paškonių atm.. Jonas ir 
Irena Abraičiai, Rimvydas ir Genė Rimkai, I rena 
Kriaučeliūnienė, Jonas Jurkūnas (velionių pagerbimui 
skirtas aukas atsiuntė Raimundas ir Daiva Panarai) -
$140. 

a.a. Jono Ratniko atm.: Linas ir Susan Velavičius, 
Robertas ir Regina Janukaitis, L.R. Matvekas, Kastytis 
ir Rasa Karvelis, Gary ir Loreta Mikeska, Šarūnas ir 
Regina Mingėla, Stanley ir Nadia Garas, Andrius ir Alė 
Butkūnas - $185. 

a.a. Vytenio Petruš io atm.: Birutė ir Donald 
Sturmer- $100. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. ,,Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71 st Street, 
Chicago, IL 60629. 

Jaunavedžių Rasos Tautvydas ir David Weidig 
sutuoktuvių proga „Lietuvos Vaikų vilčiai" aukojo: 

$250 Steven ir Ginger Klasnich; 
$100 Stanley ir Armida Vanagūnas, George ir Danica 

Klasnich; 
$50 E.D. Balcens; 
$25 dr. James ir Lilia Reiss. 

„Lietuvos Vaikų vilties" komitetas dėkoja Rasai ir David 
už taip gražiai įprasmintą bendro gyvenimo pradžią— 
parodytą meilę jos reikalingiausiam — vaikučiui. Ačiū 
aukotojams! 

J 

http://museum.org

