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Konservatoriai siūlo visuomenės 
susitarimo idėją

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 
Platus Lietuvos visuomenės 
susitarimas dėl valstybės ilga
laikės perspektyvos padėtų 
valstybei per artimiausius 
dešimtmečius pasiekti nema
žą pažangą, sako Seimo narys 
konservatorius Andrius Kubi
lius.

Spaudos konferencijoje pir
madienį A. Kubilius pristatė 
savaitgalį Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) kon
ferencijoje priimtą memoran
dumą, kuriuo politinės parti
jos kartu su prezidentu bei 
įvairiomis visuomenės grupė
mis raginamos parengti vals
tybinį susitarimą dėl Lietuvos 
ateities.

A. Kubiliaus teigimu, „turi
me užsibrėžti tikslą per 15-20 
metų įvairiose mūsų gyvenimo 
srityse pasiekti Europos stan
dartus”. Pasak jo, susitarimas 
yra viena iš priemonių to
kiems tikslams įgyvendinti, 
jame turi būti sutarta dėl pa
grindinių ūkio plėtros tikslų, 
mokslo ir švietimo pertvarkos 
bei modernios valstybės valdy
mo principų.

Konservatorių nuomone, pa
grindiniu valstybės vystymosi 
tikslu turėtų tapti žinių visuo
menės ir žinių ekonomikos 
plėtra. Konservatorių nuo
mone, siekiant šio tikslo 
būtina modernizuoti valstybės 
valdymą bei vykdyti moksli
nių tyrimų ir aukštojo mokslo 
politikos reformas.

„Jei susitarime nenumaty- 
sime, kaip pertvarkyti vals
tybės valdymą ir kaip Lietu
voje įdiegti modernaus viešojo 
administravimo principus, 
tuomet mūsų gražios svajonės 
apie Lietuvos ekonomikos au
gimą gali taip ir likti tik sva
jonėmis”, sakė A. Kubilius. 
Pasak jo, dabar valstybės ad
ministravimas yra viena iš 
didžiausių kliūčių sparčiam 
visuomenės ir valstybės vysty
muisi.

A. Kubiliaus teigimu, tre
čiasis valstybinio susitarimo

Rusijos estrados 

žvaigždė norėtų
atstovauti Lietuvai
Lietuvos radijas ir televizija 

(LRT) pirmadienį pateikė 
skundą „Eurovizijos” dainų
konkurso komisijai dėl grupės 
„B’avarija” diskvalifikavimo, 
motyvuodama Lietuvos auto
rių teisių gynimo agentūros 
(LATGA) patvirtinimu, kad 
„B’avarijos” kūrinys „We Ali” 
nebuvo išleistas arba viešai 
atliktas 2001 metais ir pirmą 
kartą įrašytas kompaktinėje 
plokštelėje „Eurovision 2002”.

Taline posėdžiavusi „Euro- 
vizijos” dainų konkursą ren
giančios European Broadcas- 
ting Union (EBU) komisija pa
darė išvadą, kad „B’avarijos” 
daina „We Ali” neatitinka 
konkurso taisyklių, nes jau 
buvo išleista 2001 metais kitu 
pavadinimu ir lietuvių kalba.

Tuo tarpu netikėtai norą at
stovauti Lietuvai „Eurovi- 
zijoje” pareiškė neseniai Lie
tuvos piliete tapusi Rusijos 
dainininkė Kristina Orba
kaitė. Buvo kreiptasi į „Euro- 
vizijoa” rengėjus, tačiau K. Or- 
bakaitei nebuvo leista daly
vauti konkurse dėl to, kad ji 
nedalyvavo regioninėje atran
koje.

K. Orbakaitė yra viena iš 
daugiausiai įrašų parduo
dančių Rusijos atlikėjų.

(BNS)

tikslas turėtų būti švietimo ir 
mokslo pertvarka. „Aukštosios 
mokyklos nėra pasirengusios 
priimti žinių ekonomikos 
iššūkio”, kalbėjo konservato
rius.

A. Kubiliaus teigimu, dėl 
Lietuvos ateities turi susitarti 
ne tik politinės partijos. „Tai 
turi būti platesnis susitarimas 
tarp įvairių visuomenės bei in
teresų grupių”, sakė konserva
torius. Pasak jo, tokio susitari
mo „lyderiu” turėtų būti 
prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris turėtų sudaryti darbo 
grupę, kuri konkretizuotų 
pasiūlymus bei parengtų galu
tinį susitarimo variantą.

Valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) 
atstovai pirmadienį neatmetė 
galimybės pasirašyti tokį kon
servatorių siūlomą doku
mentą.

Rusijos pareigūnas: 

Lietuva aneksavo

Klaipėdos kraštą
Lietuvos parlamentarai ne

dramatizuoja Rusijos pareigū
no pareiškimo, jog Rusijos ir 
Lietuvos siena de jure neegzis
tuoja, ir ragina valdžią nesi
duoti išprovokuojamai daryti 
Maskvai kokių nors nuolaidų 
dėl Valstybės Dūmoje vilkina
mo sienos sutarties patvirtini
mo.

Toks pareiškimas nuskam
bėjo Karaliaučiuje vykusiame 
atvirame NATO Parlamenti
nės Asamblėjos Civilinių rei
kalų komiteto posėdyje. „Lie
tuva aneksavo Klaipėdos 
krašto teritoriją. Todėl Valsty
bės Dūma gali atsisakyti rati
fikuoti Rusijos ir Lietuvos su
tartį dėl sienų”, pareiškė Vik- 
tor Syrovatka, įvardijęs save 
kaip Rusijos Valstybės Dūmos 
Konsultacinės ekspertų tary
bos valstybinio saugumo klau
simais atstovą. Be to, jis pra
nešė, kad pareigūnų grupė 
rengia kreipimąsi į Rusijos 
Konstitucinį teismą, kad šis 
pripažintų 1997 m. pasirašytą 
Lietuvos ir Rusijos sutartį dėl 
valstybės sienos sausumoje ir 
Baltijos jūroje negaliojančia.
Lenkijos prezidentas 

kritikuoja lenkų
švietimą Lietuvoje

Lenkijos prezidentas Alek- 
sander Kwasniewski supeikė 
Lietuvos tautinių mažumų 
švietimo nuostatas dėl nepri
valomo gimtosios lenkų kalbos 
brandos egzamino Lietuvos 
lenkiškose mokyklose.

„Lenkiškoms mokykloms 
lenkų kalbos egzaminas turi 
esminę reikšmę”, dienraščiui 
„Rzeczpospolita” sakė A. 
Kwasniewski. Lenkijos prezi
dentas teigė, jog „daugeliu at
vejų vietos lenkų reikalavimai 
yra akivaizdūs”. „Sunku, pa
vyzdžiui, sutikti su tuo, kad 
dėl finansinių sunkumų nebus 
leidžiami vadovėliai lenkų kal
ba vyresniųjų klasių lenkiškų 
mokyklų moksleiviams”, sakė 
A. Kwasniewski. Jis pareiškė 
viltį, kad po susitikimo su V. 
Adamkumi dėl lenkų švietimo 
kylančios problemos bus iš
spręstos Lietuvos ir Lenkįjos 
vyriausybių lygiu.

Praėjusią savaitę Varšuvoje 
per susitikimą su užsienio 
žiniasklaida Lenkįjos prezi
dentas teigė, kad problema dėl 
etninių lenkų švietimo Lietu
voje yra „perdaug užaštrinta*. 
A. Kwasniewski tuomet teigė, 
kad tiek Lietuvos lenkų, tiek

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR TASS, BNS 

žinių agentūrų praneSimais)

Kovo 24 -oji pagal Katalikų Bažnyčios liturgini kalendorių šiais metais — Verbų sekmadienis. Daugelyje Europos val
stybių ši diena dar vadinama Palmių sekmadieniu. Minimas garbingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę prieš savo bai
siąją kančią. Šiam įvykiui prisiminti jau nuo šeštojo amžiai: krikščionys ėmė rengti procesijas su palmių šakomis. 
Lietuvoje Verbų sekmadienį bažnyčiose šventinamos kadagiu ar sprogstančio gluosnio šakelės. Vilniaus krašte papli
tusios kitokios verbos. Netoli sostinės yra keletas kaimų — vienintelė vieta pasaulyje, kur nuo seniausių laikų žmonės 
iš džiovintų lauko gėlių ir žolelių riša margaraštes verbas. Vilniaus verbos jau seniai peržengė savo tiesioginę paskirtį 
ir tapo vienu iš originaliausių Vilniaus suvenyrų.

Nuotr.: Verbų sekmadienis prie Vilniaus arkikatedros bazilikos. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr

Vatikanas, Dėl skaudančio kelio šlubuojantis popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį Vatikane vadovavo verbų sekmadienio mi
šioms, tačiau pirmą kartą pats jų nelaikė Toks sprendimas buvo 
priimtas paskutinę minutę. Liturginėje programoje buvo numaty 
ta, jog 81 metų Vatikano vadovas laikys visas mišias. Popiežių 
kankinantis dešiniojo kelio artritas per kelias pastarąsias savaites 
privertė jį atšaukti savo dalyvavimą keliose religinėse ceremonijo
se. Vatikano šaltinių teigimu, šį kartą sprendimas kiek įmanoma 
labiau apriboti Jono Pauliaus II judėjimą buvo susijęs su popie
žiaus kelio skausmu, o ne kitais sveikatos negalavimais. Vatikano 
vadovas ceremonijos pradžioje perskaitė kelias maldas, pasakė pa
mokslą, o visas religines apeigas stebėjo sėdėdamas savo soste ir 
tik kartas nuo karto atsistodavo išskirtinėms maldoms. Vietoj jo 
šv. Mišioms Šv. Petro aikštėje vadovavo Romos vyskupijos vika
ras, kardinolas Camillo Runi.

Beirutas. Arabų valstybių užsienio reikalų ministrai ir kiti 
aukšto rango diplomatai pirmadienį susitiko Beirute, kur rengia
masi Arabų valstybių lygos viršūnių .susitikimui, ragindami siekti 
„teisingos taikos su Izraeliu ir vengti konfrontacijų, kurios gali at
nešti nenuspėjamus rezultatus”. Susitikimas prasidėjo valanda 
vėliau, nei buvo planuota, nes paskutinę minutę įvyko neplanuo
tos neoficialios ministrų derybos, kurių metu jie telefonu kalbėjosi 
su palestiniečių vadu Yasser Arafat. Izraelio pajėgos vis dar neiš
leidžia Y. Arafat iš Vakarų Kranto Ramalos mieste esančios jo 
būstinės, ir kol kas neaišku, ar jis galės dalyvauti viršūnių susiti
kime.

Trumpai apie viską
♦ Tarptautinė čiuožimo 

sąjunga atmetė Lietuvos
čiuožimo federacijos protestą 
dėl Japonijoje vykusio pasau
lio čempionato ledo šokių 
varžybų rezultatų. Lietuvos 
šokėjų pora Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas ga
lutinėje įskaitoje užėmė IV 
vietą. Jų nuomone, bronzos 
medaliai Izraelio porai atiteko 
nepagrįstai. <lr, Eita)

* Iš tokio urano, koks
dingo Ignalinos atominėje 
elektrinėje ir kitose buvusios 
Sovietų Sąjungos elektrinėse 
tarptautiniai teroristai gami
na vadinamas „purvinąsias” 
bombas, kurių gamyba yra pa
prastesnė nei atominių. Spe
cialistai abejoja, kad 1992 m. 
iš LAE dingę urano gabalai ne
turi jokios vertės juodojoje rin
koje. „Interpol’o” duomenimis, 
apie 200 teroristinių organiza
cijų pasaulyje nori įsigyti ra
dioaktyvių medžiagų vadina
mo „purvinosios” bombos ga
mybai. Tam tikslui tinka ato
minėse elektrinėse naudoja
mas uranas-235. ibnsi

* Penkerius metus rėmęs 
garsiausią Lietuvos krepši
nio klubą ir iš jo pasitraukęs 
2000 m. pradžioje, kai tarp jo 
ir kitų „Žalgirio” bendrasavi- 
ninkų kilo nesutarimų, Mask
voje gyvenantis Šabtajus Kal- 
manovičius tvirtina esąs gerai 
informuotas, kas šiandien de
dasi komandoje. „Esu pasi
rengęs padėti ‘Žalgiriui’, jei 
manęs paprašys. Užantyje ak
mens nenešioju. Jei į mane 
kreipsis, bus nesunku susitar
ti. Nenoriu derėtis per laik
raštį, dalykiškam dialogui ga
lima surasti tinkamą vietą”, 
sakė Š. Kalmanovičius.

* Valstybės saugumo de
partamento pareigūnai su
laikė vyrą, kuris įtariamas 
pagaminęs bombą, per kurios 
sprogimą praėjusių metų 
gruodžio 18 d. buvo sunkiai 
sužalotas ir netrukus mirė 
verslininkas bei politikas Juo
zapas Paliakas. Po apklausos 
teismas įtariamąjį leido suim
ti 10 parų. (K, Elta)
Lenkįjos lietuvių situacįja ati
tinka tarptautinius reikalavi
mus. (BNS)

* Socialdemokratų parti
jos puolamas švietimo ir 
mokslo ministras sociallibera
las Algirdas Mockevičius ne
tikėtai sulaukė opozicijos pa
ramos. Šeštadievi valdančio
sios Socialdemokratų partijos 
taryboje „pliektas” ministras 
tuo pat metu vykusioje kon
servatorių konferencijoje buvo 
giriamas. Konservatoriai pa
reiškė paramą Švietimo ir 
mokslo ministerijos pastan
goms tęsti reformą. <lr, Eitai

* Lietuvoje vis mažėja 
streikų, piketų ir mitingų, 
nes buvę jų organizatoriai da
bar glaudžiau susiję su val
džia nei anksčiau, todėl gali 
įvairiomis formomis paveikti 
protestuojančioms grupuo
tėms palankių sprendimų pri
ėmimą. Prieš kelerius metus 
smulkiuosius prekybininkus 
subūręs badauti prie Seimo 
rūmų bei surengęs ne vieną 
triukšmingą protesto renginį 
Eduardas Šablinskas dabar 
pats yra parlamentaras, pri
klausantis valdančiajai Naujo
sios sąjungos (socialliberalų) 
frakcijai. „Dabar pats galiu 
teikti pasiūlymus, dalyvauti 
įstatymų ir kitokių norminių 
aktų leidyboje. Nebereikia
rotestuoti gatvėje”, teigė E. 
ablinskas. <kd. Eitai
* Klaipėdos valdžia su

sirūpino dėl vairuotojų ir 
chuliganų antplūdžio. Ji keti
na kreiptis į Seimą, kad šis 
atšauktų įstatymą dėl nemo
kamo žmonių ir transporto 
priemonių kėlimo per Kuršių 
marias. (R, Eita)

* Vilniuje, naujojo Kara
liaus Mindaugo tilto per 
Nerį statybvietėje, išminuoto
jai susprogdino dvi II pasauli
nio karo laikų rankines grana
tas. Statybvietėje taip pat bu
vo rasti, kaip manoma, ketu
rių Raudonosios armijos karei
vių palaikai. (BNS)

* Lietuvoje viešintys
Maskvos valdžios atstovai 
pareiškė norą Vilniuje steigti 
Rusijos sostinės atstovybę, 
kuri sustiprintų miestų tarpu
savio bendradarbiavimo ry
šius. Šiuo metu panaši atsto
vybė — Maskvos kultūros ir 
verslo centras — yra kuriama 
Rygoje. ibnsi

* Konservatoriai įsitiki
nę, kad Lietuva turėtų imti 
pavyzdį iš Airijos, kur 1988 
metais buvo pasiektas tarp
partinis susitarimas dėl vals
tybės ekonomikos atgaivini
mo. „Jį plačiai parėmė vi
suomenė, o ligi tol silpna 
ekonomika per 15 metiį išaugo 
dvigubai”, teigė konservato
riai. (KD, Elta)

* Lietuvos žmonės la
biausiai pasitiki Bažnyčia, 
žiniasklaida bei prezidentu, 
tačiau vis mažiau pasitiki vy
riausybe ir komerciniais ban
kais, rodo apklausą, kurią ko
vo 14-17 d. atliko visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
centras „Vilmorus”. ibnsi

Iš karinio dalinio 

buvo pasitraukę 

kariai
Ruklos mokomojo pulko 

vadovybė tiria savaitgalį 
įvykusį karininko ir eilinio ka
rio konfliktą, po kurio šeš
tadienį vakare iš tarnybos 
pasitraukė 21 karys. Tą pačią 
dieną kariai buvo surasti ir 
grąžinti į Ruklą.

Tai pirmasis Lietuvos ka
riuomenės istorijoje atvejis, 
kaip iš tarnybos pasitraukia 
tokia didelė karių grupė. Ma
noma, kad kariams bus skir
tos griežtos bausmės, o kuopos 
vadui gresia atleidimas iš tar
nybos.

Kaip pirmadienį pranešė 
Lietuvos kariuomenės vado 
atstovė spaudai, kariai teigė, 
kad iš karinio dalinio pasi
šalino po vakarinio patikrini
mo, nes kuopos vadas su jais 
netinkamai elgėsi. Tarp kuo
pos vado kapitono Liutauro 
Paužuolio ir eilinio Kęstučio 
Prunsko kilo ginčas, kurio 
metu vadas pastūmė kareivį. 
Pastarasis nesipriešino. Po to
L. Paužuolis išrikiavo visus 
kuopos karius ir juos apšaukė. 
Kareiviai nusprendė parodyti, 
kad jie nesitaikstys su tokiu 
vado elgesiu ir po vakarinio 
patikrinimo pasišalino iš pul
ko.

Pasak spaudos, vienas iš pa
grindinių konflikto dalyvių — 
eilinis K. Prunskas — liko ka
reivinėse.

Kariuomenės drausmės sta
tute numatyta, kad už savava
lišką pasišalinimą iš tarnybos 
gali būti skirtas pataisos
areštas iki 10 parų, <bns>

Lima. JAV atvirai nurodė palestiniečių vadui Yasser Arafat už
siimti smurto prieš Izraelį malšinimu, nes tik tokiu atveju įmano
mas jo susitikimas su JAV viceprezidentu Diek Cheney . „Mes la
bai aiškiai nurodėme Y. Arafat, jog kovoje su teroru jis nedaro vis
ko, kas įmanoma. Negali būti nieko aiškiau”, spaudos konferenci
joje su Peru prezidentu Alejandro Toledo pareiškė JAV vadovas 
George W. Bush. Su pirmuoju oficialiu vizitu į Peru atvykęs G. W. 
Bush pažymėjo, jog lemiamu veiksniu tapo JAV pasiuntinio Arti
muosiuose Rytuose Anthony Zinni ataskaitos apie susitikimus su 
Izraelio ir palestiniečių pareigūnais.

Beirutas. Radikalios Libano sukilėlių grupuotės „Hizbollah” 
vadas, šeichas Hassan Nasrallah sekmadienį paragino arabų vals
tybių vadovus ginklais paremti palestiniečių sukilimą prieš Izrae
lio okupaciją, o ne parduoti juos už nuolaidas šią savaitę vyksian
čio Arabų lygos susitikimo metu. „Kaip Amerika gali kasmet Iz
raeliui duoti naujų lėktuvų, tankų bei ginklų matant Arabų pa
sauliui, o šis nieko nedaro, kad suteiktų palestiniečiams papras
čiausių ginklų savigynai”, sakė jis.

Betliejus, Vakarų Krantas. Keturi Izraelio kariuomenės tan
kai ir buldozeris pirmadi.enį įsiveržė į palestiniečių kontroliuoja
mą teritoriją į rytus nuo Vakarų Kranto Betliejaus miesto, sukel
dami ten susirėmimus.

Vašingtonas. JAV kariuomenė patvirtino, jog Afganistano pie
tuose rasta nebaigta „ai Qaeda” laboratorija, kuri greičiausiai bu
vo skirta biologinių ginklų gamybai, pranešė JAV centrinės vada
vietės atstovas spaudai kapitonas leitenantas Matthew Klee. Pa
sak jo, patalpos tebebuvo įrenginėjamos, be to, jose nerasta jokių 
įrodymų apie čia vykdytą cheminių ar biologinių ginklų gamybą. 
Paklaustas ar laboratorijoje galėjo būti gaminamas juodligės už
kratas, atstovas pabrėžė, jog joje galėjo būti kuriamas „bet kokios 
rūšies” biologinis ginklas.

kė, jog Osama bin Laden teroristų tinklo „ai Qaeda” kovotojai Af
ganistane vis dar mėgina persigrupuoti, tačiau pridūrė, kad JAV 
pajėgos imasi būtinų priemonių šiuos planus suardyti. Kalbėda
mas televizijos CNN programoje „Late Edition”, D. Cheney patvir
tino, jog buvo gauta patikimos žvalgybinės informacijos, kuri pa
rodo, kad ,,al-Qaeda” „akivaizdžiai puoselėja planus imtis veiks
mų” prieš JAV. Tuo tarpu karinei operacijai Afganistane vadovau
jantis generolas Tommy Franks, sekmadienį, kalbėdamas NBS 
laidoje „Meet the Press”, pabrėžė, kad JAV privalo baigti vykdyti 
užduoti Afganistane. „Beliko įsitikinti, jog mes baigėme tai, ką 
pradėjome prieš 169 dienas, t.y. įsitikinti, jog ‘ai Qaeda’ tinklas 
Afganistane yra sunaikintas. Todėl mes tęsime savo darbą, kol bū
sime iš tiesų patenkinti”, sakė T. Franks.

Chaman, Pakistanas. Afganistano pareigūnai pietiniame Spin 
Boldak mieste suėmė įtakingą Talibano vadą, mulą Rehmatullah, 
kuris buvo atsakingas už samdinių iš užsienio, atvykdavusių į Af
ganistaną kovoti Talibano gretose, srautą. Mula registravo užsie
nio kovotojus, daugiausiai arabus bei pakistaniečius, ir vėliau juos 
paskirstydavo į įvairius rajonus.

Londonas. Pirmoji Didžiosios Britanijos karališkųjų jūrų pėsti
ninkų grupė pirmadienį atvyko į Bagramo oro bazę Afganistane, 
kur dalyvaus operacijose prieš Talibano ir „ai Qaeda” kovotojų li
kučius. Sprendimą atsiųsti į Afganistaną papildomas 1,700 jūrų 
pėstininkų pajėgas Britanija priėmė JAV prašymu. Tai bus di
džiausios kariniams veiksmas užsienyje dislokuotos Britanijos ka
rinės pajėgos nuo 1991 metų Persijos įlankos karo.

Los Angeles. Sekmadienį vakare per „Oskarų” įteikimo cere
moniją buvo įrašytas naujas šių apdovanojimų 74 metų istorijos 
puslapis — pirmą kartą geriausiais aktoriais Kino meno ir mokslo 
akademija išrinko juodaodžius amerikiečius. Visų dėmesio centre 
iš karto atsidūrė susijaudinusi ir kūkčiojanti Halle Berry, kuri už 
vaidmenį rasinius klausimus sprendžiančioje dramoje „Monster’s 
Bali” tapo pirmąja geriausia aktore pripažinta juodaode. Geriau
siu aktoriumi išrinktas Denzel Washington, „Training Day” suvai
dinęs papirktą policininką. Geriausiu filmu buvo pripažintas „A
Beautiful Mind”, geriausio re
žisieriaus titulą gavo jo kūrėjas 
Ron Howard. Geriausiu užsie
nio filmu pripažinta juosta apie
Bosnijos karą „Niekieno žemė”.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
„TURBŪT AŠ SENSTU...”

Dažnas iš mūsų, pastebėjęs šaldytuvą, laikrodį į cukrinę ir
savo ar pažįstamų užmaršu
mą, numoja ranka ir visą bėdą 
suverčia pervargimui, įtemp
tam gyvenimo ritmui, išsiblaš
kymui ar tiesiog senatvei. Nie
ko baisaus, jei retkarčiais ką 
nors užmirštame, nes sens
tant blogėja ir mūsų atmintis, 
ypač trumpalaikė (vis sunkiau 
įsiminti naują informaciją). 
Literatūroje aprašomas su 
amžiumi susijęs atminties su
trikimas, pasireiškiantis svei
kiems vyresnio amžiaus asme
nims bei nesukeliantis dides
nių nepatogumų kasdieninia
me gyvenime. Jeigu atmintis 
blogėja po truputį ir tai turi 
Įtakos kasdienei veiklai bei 
gyvenimo kokybei, tuomet tai 
vadinama demencija.

Svarbu kreiptis į gydytoją 
iškart, pastebėjus demencijai 
būdingų simptomų. Tik gydy
tojas nustatys tikslią diagno
zę ir paskirs tinkamą gydymą, 
kadangi yra kitų priežasčių, 
kurias pašalinus simptomai 
išnyksta.

Kaip atpažinti 
prasidedančią 

“demenciją?

Atminties susilpnėjimas, 
darantis įtaką aktyviai 
veiklai: užmirštami neseni 
pokalbiai, įvykiai, susitiki
mai, painiojami objektai.

Daugelis kartais pamiršta
me atlikti pavestą užduotį, ko
legos ar pažįstamo vardą arba 
telefoną ir prisimename juos 
vėliau. Sergantys demencija 
žmonės šiuos dalykus užmirš
ta dažniau ir paprastai nie- 
kūOrtlet nebeprisimena. Jie 

klausia to paties daugybę kar
tų, pamiršdami, kad jau klau
sė.

Kasdienių sudėtingesnių 
veiksmų atlikimo sutriki
mas

Ir sveikas žmogus pamiršta 
patiekti svečiams salotas prie 
mėsos ir prisimena jas jau val
gant saldžius patiekalus. Ser
gantis demencija gali paruošti 
patiekalą, tačiau pamiršti jį 
patiekti ir apskritai, kad jį 
ruošė.

Kalbos sutrikimai
Kartais iš tiesų sunku su

dėtingesnę mintį išreikšti žo
džiais, tačiau sergantysis Alz- 
heimerio liga pamiršta pa
prastus žodžius, neįprastai 
juos jungia ir tai teiginį daro 
nesuprantamą.

Orientacijos laike ir vie
toje sutrikimas

Normalu, kai kartais pa
miršti savaitės ar mėnesio 
dieną, tačiau Alzheimerio liga 
sergantis ligonis pasiklysta 
savoje gatvėje, nežino, kur 
esąs ir kaip surasti namus.

Nuovokumo susilpnėji
mas

Žmogus gali būti taip užim
tas, kad gali pamiršti paimti 
vaikus iš darželio. Tačiau ser
gantis Alzheimerio liga gali 
pamiršti, jog išvis turi vaikų ir 
kur juos paliko. Dementiškam 
ligoniui sunku tinkamai apsi
rengti, jis gali apsivilkti ke
letą marškinių ar sijonų vienu 
metu.

Abstraktaus mąstymo su
trikimas

Kai kuriems žmonėms gali 
būti sunku apskaičiuoti mo
kesčius už butą. Demencija 
sergantis ligonis gali pamiršti, 
kas yra skaičiai ir kam jie rei
kalingi.

Daiktų vietos painioji
mas

Kiekvienas iš mūsų ne visa
da padedame piniginę ar rak
tus į įprastą vietą, tačiau de- 
mentiškas ligonis dažnai deda 
daiktus į neįprastas ir tam ne
tinkamas vietas: lygintuvą į

t.t.
Nuotaikos ir elgesio su

trikimai
Kiekvienas gali būti liūdnas 

ar linksmas. Dementiško ligo
nio nuotaika keičiasi staiga — 
nuo ramumo iki ašarų ar pyk
čio be jokios aiškios priežas
ties:

Asmenybės kitimas
Kiekvienas žmogus senda

mas keičiasi, tačiau ne taip 
drastiškai kaip susirgęs Alz
heimerio ar kita demencija — 
kai tampa dirglus, liguistai 
įtarus ar baimingas.

Iniciatyvos stoka
Yra normalu pavargti nuo 

namų ruošos, profesinio darbo 
ar socialinių renginių, tačiau 
sveikas žmogus greitai atsi
gauna pailsėjęs. Alzheimerio 
liga sergantis tampa labai pa
syvus, nenori su niekuo bend
rauti, nieko matyti. Jam rei
kalingas nurodymas ar para
ginimas, kad imtųsi veiklos.

Demencija yra nepagydo
ma liga, tačiau vaistai gali 
padėti sulėtinti ligos progresa
vimą, sumažinti ligos požy
mius ir pagerinti šių pacientų 
bei jų artimųjų gyvenimo ko
kybę.

Jeigu įtariate, kad kam nors 
iš jūsų artimųjų yra atminties 
sutrikimų, siūlome atlikti patį 
paprasčiausią patikrinimą.

Psichologinis patikrinimas, 
kuris padeda patikrinti at
mintį ir orientaciją,

1. Paklauskite, kiek jam me
tų.

2. Paklauskite, kiek liko mi
nučių iki artimiausios valan
dos.

3. Pasakykite adresą ir pa
prašykite jį įsiminti (pabaigoje 
paprašykite šį adresą pakarto
ti).

4. Pasiteiraukite, kelinti da
bar metai. 1 , ;

5. Paprašykite nurodyti*, kur 
dabar esate (ligoninės, namų 
adresą ir kt.).

6. Paprašykite pasakyti 
dviejų jam pažįstamų ir esan
čių šalia jo žmonių (gydytojo, 
slaugytojos) vardus.

7. Paprašykite pasakyti jo 
gimimo datą.

8. Paklauskite, kelintais me
tais prasidėjo Pirmasis pasau
linis karas.

9. Paprašykite pasakyti Lie
tuvos prezidento pavardę.

10. Paprašykite suskaičiuoti 
atbuline tvarka nuo 20 iki 1.

Kiekvienam teisingam atsa
kymui skiriamas vienas taš
kas. Jei bendras taškų skai
čius 6 ar mažiau — pats lai
kas kreiptis į gydytoją, kad 
ištirtų kruopščiau.

Apie 60 proc. pacientų de
mencija atsiranda dėl Alzhei
merio ligos, 40 proc. atvejų de
mencijos priežastys yra visai 
kitos.

Jei diagnozuojama Alz
heimerio liga...

Nors neįmanoma Alzheime
rio ligos išgydyti ir sustabdyti 
jos sukeltų pokyčių, tačiau yra 
būdų, kaip padaryti žmogaus 
gyvenimą patogesnį ir malo
nesnį bei palengvinti ligonio 
slaugymą namuose. Nėra blo
gų ar gerų būdų slaugyti de
mencija sergantį ligonį, tačiau 
praktika rodo, kad tam tikrų 
paprastų patarimų laikymasis 
gali palengvinti ir ligonio, ir jo 
šeimos dalią. Gali būti nau- 

, dingi čia išdėstyti dalykai.
Patarimai slaugančiąjam
Nedarykite patys to, ką gali 

padaryti pats sergantysis, 
jums padedant.

Vilkite rūbais, kuriuos būtų 
nesunku atsisegti — užtrauk
tukai ar lipdukai yra geriau 
už sagas.

Nurengę pakabinkite ser-

Keturiolikmetis dailininkas Edmas Viršilas dabar globojamas „Kauno
vaikų pensionate”, kur prieglobstį randa per 100 neįgaliųjų vaikų, veltui 
laukiančių mamytės ar tėvelio... Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

gančiojo drabužius ant atskirų 
pakabų tokia tvarka, kokia 
kitą dieną jis juos apsivilks.

Jeigu sergantysis nori daž
nai valgyti, susmulkinkite 
maistą, siūlykite mažomis 
porcijomis ir duokite vaistų, 
kad jis nepriaugtų svorio.

Skatinkite asmens higieną 
ir stenkitės, kad tai būtų kas
dienė veikla.

Stenkitės, kad sergantysis 
nesunkiai rastų tualetą, t.y. 
naktį palikite įjungtą šviesą, 
ant durų pakabinkite ženklą. 
Jei sergantysis nelaiko šlapi
mo naktį — kelias valandas 
prieš miegą neduokite jam 
gerti ir ugdykite įprotį pasi-

šlapinti prieš miegą.
Stenkitės apsaugoti nuo vi

durių užkietėjimo.
Stenkitės, kad sergančiajam 

būtų nesunkū judėti po na
mus, t.y. pašalinkite kliūtis — 
kilimėlius, žemus baldus ašt
riais kampais.

Pertvarkykite namus taip, 
kad sergantysis eidamas leng
vai rastų atramą, į kurią ga
lėtų įsikibti.

Reguliariai sugirdykite gy
dytojo paskirtus medikamen
tus, kadangi net ir trumpalai
kis vaistų nutraukimas labai 
pablogina hgonio būklę.

4b. „Sveikas žmogus”, 
2002 m. sausis-vasaris

KUO NAUDINGOS DĖLIONĖS?

Dėlionės nėra vien tik pramoga —jos įvairiais būdais 
padeda vaiko raidai.

Rankučių raumenys ir 
judesių koordinacija

Kai vaikas dėlioja žaidimo 
daleles, jis ne tik patiria ma
lonumą kažką sukūręs, bet ir 
treniruoja savo mažų ranku
čių raumenis bei lavina jude
sių koordinaciją. Jo gležnų 
rankų judesių koordinacįja to
bulėja lėtai ir labai priklauso 
nuo praktikos. Dėlionės dale
lės turi būti pakankamai dide
lės ir tvirtos, kadangi jas čiu
pinėja putlūs vaiko pirštukai.

Paprastai pirmoji vaiko dė- 
lionė gali turėti tik vieną dale
lę, kuri atitiktų vienintelę iš
pjovą. Kad dėlionių dalelės 
būtų geriau pritaikytos prie 
nevikrių rankučių, prie kiek
vienos dalelės galima pritvir
tinti bumbulo formos ranke
nėlę.

Akių ir rankų 
koordinacįja

Tai dar vienas vaiko įgūdis, 
kurį puikiai padeda lavinti 
dėlionės. Siekdamas tarpusa
vyje suderinti dėlionės dale
les, kūdikis akimis pradeda 
skirti ženklus, tokius kaip 
spalvos bei šešėliai. Žaidimo 
dalelių dėliojimas padeda vai
kui suprasti, kaip iš mažų da
lelių susideda visuma.

Neturinčiam patirties prieš
mokyklinio amžiaus vaikui 
parinkite dėlionę su paprastu 
ir aiškiu paveikslėliu, vaizduo
jančiu vieną didelį gyvūnėlį, 
pvz., žuvį. Taip pat ieškokite 
dėlionių, kurių atskiros dale
lės yra lengviau surandamos, 
t.y. jos vaizduoja kurią nors 
konkrečią gyvūnėlio dalį (pvz., 
uodegą, nosį, akį ar peleką). 
Visumą vaikui lengviau su
vokti tada, kai paėmęs vieną

VYRESNIS TĖVO 
AMŽIUS IR

ŠIZOFRENIJOS RIZIKA

Juo vyresnis tėvas, tuo di
desnė rizika vaikui susirgti 
šizofrenija.

87,907 individų, gimusių 
1964-1976 m. Jeruzalėje, duo
menys buvo palyginti su įra
šais Izraelio Psichiatrijos re
gistre. 658 asmenims buvo 
diagnozuota šizofrenija ar su 
ja susijusios neafektinės psi
chozės. Paaiškėjo, kad moti
nos amžius neturėjo įtakos li
gos atsiradimui. Palyginti su 
tėvų, kurie vaikui gimstant 
buvo 25 m. ir jaunesni, vai
kais, nustatyta, kad rizika vy
resnių tėvų vaikams tolygiai 
auga didėjant tėvų amžiui. 
Nustatyta, kad 45-49 m. tėvų 
vaikams santykinė rizika su
sirgti šizofrenija yra 2,02, o 50 
m. ir vyresnių — 2,96. Tiriant 
kitus psichikos sutrikimus, 
tėvų amžius įtakos neturėjo.

Remiantis šiais duomenimis 
iškelta hipotezė, kad šizofreni
ja gali būti susijusi su naujo
mis mutacijomis, atsirandan
čiomis tėvų lytinėse ląstelės.

Archives of Neurology

iš dalelių, jis iš karto gali ją 
padėtį į jai skirtą vietą.

Atminties lavinimas

Dėlionės lavina vaiko atmin
tį. Miela žiūrėti, kaip greitai 
vaikas sugeba sudėlioti žaidi
mą, jei jau kartą jį perprato. 
Atminčiai lavinti labai nau
dingos pastabos apie tai, kaip 
dėlionės dalelės dera tarpusa
vyje. Jūs padėsite vaikui su
siorientuoti, jei pasakysite 
jam: „Visos mėlynos dalelės 
turi būti čia” arba „Kur turi 
būti šuniuko uodega?” Kai dė
lionės sudėtingesnės, jūs ga
lite apibūdinti derančias dale
lių formas, pvz.: „Čia reikia ly
giakraštės dalelės”.

Kalbos lavinimas

Skatindami savo vaiką la
vinti verbalinius įgūdžius, pa
prašykite jo papasakoti, kur 
jis ruošiasi dėti vieną ar kitą 
dalelę, arba apibūdinti, kokia 
dalelė jam tiks.

Formų skyrimas

Paprasčiausias būdas išmo
kyti vaiką skirti formas — tai 
dėlionių su pavienėmis geo
metrinėmis figūromis dėlioji
mas.

Pasigaminkite patys

Maža dovanota dėžutė gali 
tapti nesibaigiančios dėlionių 
įvairovės pagrindu. Visų pir
ma dėžutę apklįjuokite spalvo
tu popieriumi. Kartu su savo 
atžala prisirinkite įvairių pa
veikslėlių ir sukarpykite juos į 
mažas daleles dėlionei. Tada 
ant vienos dėlionės dalelių pu-
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PAGERINKIME SVEIKATĄ TINKAMU 
VALGIARAŠČIU

Sausis buvo nacionalinis 
akių priežiūros mėnuo, vasa
ris kardiologinių ligų preven
cijos mėnuo, o kovo mėnesį 
norima priminti mums apie 
maitinimąsi.

Norėčiau priminti apie soją 
ir sojos produktus.

Soja (sojos pupelės) yra 
maistinis augalas, kuris turi 
visas natūralias amino rūgš
tis, reikalingas naujų ląstelių 
statybai ir mūsų organų veik
lai, bei vitaminų, mineralų ir 
izoflavonų.

Privalumai:
1. Sojos proteinas ir izoflavo- 

nai sumažina blogojo choles
terolio kiekį kraujyje, mažina 
kraujo klampumą, tai gali pa
dėti išvengti širdies ligų, para
lyžiaus.

2. Sojos proteinas ir izoflavo- 
nai yra galingi antioksidantai, 
kurie apsaugo mūsų organiz
mo ląsteles nuo žalingų lais
vųjų radikalų poveikio, suma
žina aterosklerozės vystymąsi, 
apsaugo nuo širdies ligų, nor
malizuoja kraujo spaudimą.

3. Sojos ląsteliena pagerina 
virškinimą ir apsaugo nuo 
žarnyno ir prostatos vėžio.

4. Sojos proteinai pagerina 
kalcio absorbciją (įsisavini
mą).

5. Sojos izoflavonai dalyvau
ja ir estrogenų apykaitoje, to
dėl ypač tinka moterims me
nopauzėje.

6. Sojos proteinas padeda 
reguliuoti cukraus kiekį krau
jyje ir gerina inkstų funkciją, 
todėl rekomenduojame ir ser-

gantiems cukriniu diabetu.
Šių produktų patariama

naudoti 3 kartus per dieną!
Ne veltui soja vadinama

„augaline mėsa ’, nes joje pro
teino (baltymų) 1,5-2 kartus 
daugiau, nei mėsoje.

Nepamirškime, papildykime 
savo valgiaraštį soja!

Laima Lukauskienė 
Natūraliosios medicinos 

gydytoja

MARIUS KATILIUS, 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.centertorsurgeiyandbreasthealth.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

sės priklhuokite flanelės at- 
raižėles. Šias žaidimo daleles 
galite laikyti dėžutėje.

Taip pat dėžutėje galite su
kurti kitokio tipo galvosūkį. Į 
dėžutę galite pridėti mažų 
spalvotų dalelių, sukarpytų 
geometrinių figūrų formomis. 
Vaikas galės dėlioti įvairius 
paveikslėlius ant dėžutės.

Plakatai ir fotografijos. 
Didžiuliai spalvingi plakatai 
gali būti sukarpyti ir virsti 
žavingomis dėlionėmis. Gali
ma įsigyti tiek meno kūrinių 

• reprodukcijų, tiek įvairių pla
katų. Prieš sukarpydami į ma
žas dėlionės daleles, jas pri
klijuokite ant kartono ar ko
kio kito kieto paviršiaus. As
meninės fotografuos gali tapti 
labai mielomis dėlionėmis. 
Nuotrauką padidinus keletą 
kartų, priklijavus ant kieto 
paviršiaus bei sukarpius į ma
žas daleles, išeis išties puikus
galvosūkis. _

„Sveikas žmogus”
2001

* Kaune atidarytas mies
to II klinikinės ligoninės
Konsultacijų tr diagnostikos 
skyriaus Klinikinės neurofi
ziologijos padalinys, aprūpin
tas šiuolaikine diagnostine 
aparatūra, kuria galima nu
statyti nervų sistemos ir rau
menų sutrikimus, sekti jų gy
dymo efektyvumą. Skyriuje 
yra tiesioginis ryšys su Švedi
jos Upsalos universiteto ligo
nine, todėl Kauno medikai 
galės konsultuotis su Švedijos 
kolegomis bei keistis tyrimų 
medžiaga. <bns»

* Baltįjos valstybės pir
mauja tarp Europos valsty
bių pagal mirtingumą: pernai 
pats didžiausias tarp 31 vals
tybės jis buvo Latvijoje, II 
vietą užėmė Estija, Lietuva 
liko 7-ta. Europos Komisijos 
sociologinių tarnybų atlikti ty
rimai rodo, kad pagal gimsta
mumą Latvįja 2001 metais 
užėmė paskutinę vietą Euro
poje, Estįja ir Lietuva — ati
tinkamai 25 ir 29 vietas. Per
nai Latvijoje užregistruota 
13.8 mirties atvejai 1,000 gy
ventojų, šiek tiek mažesnis 
mirtingumas Estijoje — 13.6. 
Lietuvos rodiklis — 10.8. ibnsi

* Lietuvoa aklieji galės
savarankiškai mokytis ang
lų, italų, ispanų ir prancūzų 
kalbų. Sostinėje, Lietuvos 
aklųjų bibliotekoje pri
statyti keturi Braille raštu 
išleisti užsienio kalbų va
dovėliai. Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos bendrovė 
„Brailio spauda” aklųjų raštu 
išleido anglų, ispanų, italų ir 
prancūzų kalbų vadovėlius. 
Italų, ispanų ir prancūzų va
dovėliai Braille raštu Lietu
voje išleisti pirmą kartą. Va
dovėliai išleisti Kultūros mi
nisterijos knygų leidybos pro
gramos lėšomis. (LR Elta)

* Kauno medicinos uni
versiteto Neurochirurgijos 
klinikoje atidarytas pirmasis 
Lietuvoje Mišrių traumų sky
rius, kuriame bus gydomi su
dėtingus bei sunkius tiek vi-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., HickfMyHllto, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

Kalbame lietuviškai ,,
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 .

_—>VaĮandMigaj£SĮ»jtarim2L___

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

BUTČZAPARAČKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Sulte 1000 

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 
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daus organų, tiek išorės kūno 
sužalojimus patyrę žmones. 
Įvairių sričių medikai jiems 
teiks įvairiapusę medicinos 
pagalbą, jei reikės atliks sku
bias operacijas. Universiteti
nėje ligoninėje sukaupta visa 
reikalinga aukščiausios koky
bės diagnostinė įranga, čia 
dirba įvairių sričių specialis
tai. (BNSi

* Pirmą kartą Lietuvoje 
medicinos įstaigai suteiktas 
tarptautinis „Palankios nau
jagimiams ligoninės” vardas, 
kurį Jungtinių Tautų vaikų 
fondas UNICEF suteikė Vil
niaus gimdymo namams. Pro
grama, kurią vykdo Pasaulio 
sveikatos organizacija bei 
UNICEF, siekiama skatinti 
kūdikių natūralų maitinimą 
krūtimi. (BNS)
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POLITINĖS ALCHEMIJOS 
MENAS LIETUVOJE

ANDRIUS NAVICKAS
Data, kai politinės aistros 

Lietuvoje pasieks virimo taš
ką, ryškėja — tai gruodžio 22 
diena. Tą dieną įvyks didysis 
politinės alchemijos seansas 
— prezidento rinkimai. Šian
dien sunku atsakyti, ar tą die
ną pavyks įgyvendinti seną 
alchemikų svąjonę ir burbu
liuojantį politinį viralą pa
versti aukso luitu. Labai skir
tingai įvairios visuomenės 
grupės tą auksą įsivaizduoja. 
Aišku tik tai, kad politinė at
mosfera Lietuvoje iki pat Kū
čių vakaro kais, o mums teks 
prisižiūrėti tiek spalvingų po
litinių šou, tiek lauktų, taip 
pat ir netikėtų persigrupa- 
vimų.

Politinės „kairės” 
traukuliai

Nepaisant to, kad Socialde
mokratų frakcija Seime sėk
mingai pasipildo dezertyrais 
paksininkais, daugumos Vy
riausybė dirba be „personali
nių netekčių”, žiniasklaida 
spausdina aukštus reitingus, 
Lietuvos „kairės” stovykloje 
tik išoriškai viešpatauja ra
mybė ir pasitikėjimas savimi. 
Stovyklos viduje netrūksta nei 
chaoso, nei nuogąstavimų, nei 
pykčio. Socialdemokratų pa- 
sikumščiavimai su sociallibe
ralais dėl Švietimo reformos 
eigos išduoda susikaupusį ner
vingumą.

Atrodo, socialliberalams nu- 
sibo „nuolaidžiautojų” partijos 
vardas. Tačiau tikrovė ta, kad 
nuolaidžiavę R. Paksui, jie 
šiandien priversti nuolai
džiauti'' ‘dabartiniam premje
rui. Vertybinio stuburo netu
rinčiai politinei partijai lanks
tytis nėra sunku, bet kol nieko 
negresia V. Uspaskicho ar 
Klaipėdos „korporantų” inte
resams, tačiau artėja prezi
dento rinkimai ir sociallibera
lai reikalauja, jų įsitikinimu, 
pelnyto atlyginimo — Prezi
dentūros. Prisiminkime, kaip 
atsirado socialliberalai. Tai 
buvo politinė jėga, įkurta pir
miausia tam, kad per plauką 
Daukanto aikštės šeimininku 
netapęs A. Paulauskas galėtų 
pasiruošti kitiems prezidento 
rinkimams. Pradžioje šiai poli
tinei organizacijai sekėsi ge
riau nei patys tikėjosi: sėkmė 
savivaldybių rinkimuose, 
skaitlingas „desantas” į Sei
mą, iškovoti Seimo pirmininko 
ir Ekonomikos komiteto pirmi
ninko postai. Tačiau vėliau 
Fortūna pradėjo nusisukti nuo 
„naujųjų Lietuvos politikų”. 
Socialliberalai paprasčiausiai 
pradingo tarp „politikos asų” 
socialdemokratų. Premjeras 
A. Brazauskas keletą kartų be

didesnių skrupulų „pamokė” 
socialliberalus, o premjero ap
linkos žmonės vienareikšmiai 
pareiškė, kad socialdemokra- 
prezidento rinkimuose kels 
savo kandidatą. Visa tai reiš
kia, kad socialliberalai po pre
zidento rinkimų gali likti ne 
tik be prezidento krėslo, bet 
apskritai be didesnės įtakos 
valstybės valdymui. Dar dau
giau, socialdemokratai regu
liariai kumšteli net ir patį so
cialliberalų „pilkąjį kardinolą” 
V. Uspaskichą, pa, o Paulaus
ką LSDP elitas apskritai laiko 
„piemeniu”. Tokia situacija de
moralizuoja net socialliberalų 
viršūnėlę. Stasiūnaitės pavar
dė nukeliavo šios partįjos is
torijon, atrodo pamažu ten 
traukiasi ir G. Dalinkevičius, 
o kontroversiškasis R. Pavilo
nis smogė Bruto smūgį saviš
kiams, kai prisijungė prie 
Švietimo reformos kritikų cho
ro. Tokioje situacijoje A. Pau
lauskas blaškosi ir nesėkmin
gai bando sukurti veiklaus ir 
stipraus politiko įvaizdį. Ta
čiau, būtent kol kas, ekspro- 
kuroras nepamiršta, kad, išsi
skyręs su socialdemokratais, 
turtingiems rėmėjams jis taps 
apskritai nebeįdomus.

Tačiau nerimauti yra ko ne 
tik „mažiesiems daugumos 
broliams”, bet ir patiems so
cialdemokratams. A. Brazaus
kas akivaizdžiai nenori dar 
kartą pretenduoti į Preziden
tūros vadovus, o deramo pa
kaitalo nėra. Partijos viešųjų 
ryšių specialistai išbando tiek 
A. Juozaičio, tiek J. V. Palec
kio, tiek Č. Juršėno kortą, bet 
nei vienas šių kandidatų nėra 
visavertė A. Brazausko pamai
na. Kita vertus, A. Brazaus
kas „nejaunėja”, jo veiksmuo
se vis dažniau pasireiškia 
anksčiau jam nebūdingos klai
dos bei akibrokštai. Net jei jis 
sutiks kandidatuoti, jo kelias į 
Daukanto aikštę nebus rožė
mis klotas. Visa tai logiškai 
lenktų prie paramos A. Pau
lauskui, tačiau tam trukdo 
tiek skirtingi socialliberalų ir 
socialdemokratų rėmėjų inte
resai, tiek įvairūs netolimos 
praeities nesutarimai. Social
demokratai siekia suvalgyti” 
socialliberalus, o ne dalintis 
su jais valdžia. Šioje situacijo
je socialdemokratus akivaiz
džiai erzina K. Prunskienės 
„nedisciplinuotumas”. Ji vie
šai pareiškė ketinanti kandi
datuoti į prezidentes ir visiš
kai nereaguoja į kitų „kairių
jų’’jėgų nepasitenkinimą. Aki
vaizdu, kad K. Prunskienė 
gali „atimti” nemažą dalį tiek 
A. Brazausko, tiek A. Paulaus
ko elektorato. Be to, jos pozici
ja skaudžiai disonuoja su vie

ningos kairės mitu.

Liūliuojantis „centras”

Centristinės jėgos stokoja 
aiškaus apibrėžtumo ne tik 
Lietuvoje. Daugelyje valstybių 
„centro” sąvoka kinta, keičian
tis tiek „dešinei”, tiek „kairei”, 
čia priebėgą randa įvairūs po
litiniai nepritapėliai. Vis dėl 
to lietuviškasis „centras” tik
rai gali pretenduoti į neapi
brėžtumo lyderius. Pavyz
džiui, Centro sąjunga prie bet 
kurios pakraipos valdžios įsi
gudrina būti opozicijoje, bet 
turėti savo atstovų Vyriausy
bėje ar bent viceministrų. Ki
tas dalykas — per visus gyva
vimo metus Centro sąjunga 
taip ir nesugebėjo aiškiau api
brėžti savo tapatybės? Šian
dien vienas jos kūrėjų ir buvęs 
svarbiausias ideologas virkau
ja dėl lietuvių nutautėjimo bei 
keikia globalizaciją, o dabarti
nis partijos vadovas Centro 
sąjungos pagrindiniu (o gal ir 
vieninteliu tikslu) laiko — jo 
rėmimą prezidento rinkimuo
se. Jau ne vienerius metus 
Centro sąjunga kalba apie ga
limą jungimąsi su liberalais. 
Toks variantas iš tiesų galėtų 
būti „lengva” šios organizaci
jos mirtimi. Tačiau sunku net 
įsivaizduoti, kaip susiklostytų 
„centristų” likimas, jei po vei
kiausiai pralaimėtų preziden
to rinkimų prie jos vairo su
grįžtų nuosekliu antiglobalis- 
tu tapęs R. Ozolas.

Kokios dar politinės organi
zacijos gali būti vadinamos 
centristinėmis? Tikrai sudė
tingas klausimas. „Centras” 
šiandien taip smarkiai liūliuo
ja, kad jo ribas nustatyti itin 
sunku. Galima būtų pritaikyti 
kriterijų — „centristinės” yra 
tos politinės jėgos, kurios ne
įeina į „kairiąją” daugumą, bet 
nėra pasiskelbusios jai opozi
cija. Tačiau šiuo atveju reikė
tų daryti bent dvi išlygas. Pir
miausia, pati Centro sąjunga 
veikia iš esmės kaip opozicinė 
jėga. Ji priklauso opozicinei 
Seime veikiančiai Politinio 
bendradarbiavimo tarybai. 
Tiesa, formaliai opozicine jėga 
centristai nėra pasiskelbę. Te
lieka prisiminti kelerių metų 
senumo „sparnuotą frazę”, 
kad „centrizmas” Lietuvoje ne 
politinė programa, bet gyveni
mo būdas. Kita išlyga — „So- 
cialdemokratija-2000”, kuri 
kandidatu į prezidentus pa
siryžusi iškelti R. Dagį. Pas
tarasis politikas vienareikš
miškai kritikuoja Judriąją” 
daugumą, nes ji esą nėra kai
rioji. Kita vertus, skirtingai 
nuo radikalios Judrės” (So
cialinio teisingumo sąjungos, 
socialistų) „dagininkai” pui
kiai sutaria su „dešiniaisiais”, 
dalyvauja jų renginiuose.

Į „centristų” kompaniją pre
tenduoja ir Rolando Pakso

naujai „iškepta” partija bei 
prie nei vienos konfliktuojan
čios grupės nesugebėjęs pri
tapti Seimo narys A. Matule
vičius. Pastarasis, nors ir tu
rėdamas pramonininkų užnu
garį, atrodo, gerokai perverti
na savo galimybes. Kita ver
tus, kažkiek balsų nuo kitų 
„centristų” jis galėtų atitrauk
ti. Daug rimtesnės R. Pakso 
prezidentinės ambicijos. Ne
paisant gausių pašaipų jo at
žvilgiu, šis žemaitis lakūnas 
ne tik pasiglemžė didelę dalį 
potencialių liberalų rėmėjų, 
bet ir suformavo stiprią įvaiz
džio kūrimo komandą, pradėjo 
nuoseklų „darbą” su žinia
sklaida. Šiandien dar sunku 
pasakyti, kokių motyvų ska
tinamas R. Paksas savo parti
jos ženklu pasirinko nemažai 
aliuzijų 8U naciais turintį sim
bolį. Prezidento rinkimai bus 
aiškiausias atsakymas, ar to
kia taktika Lietuvoje veiks
minga.

Pakankamai nuoseklią pozi
ciją pastaruoju metu demons
truoja Lietuvos krikščionys 
demokratai. Jie iškėlė savo 
naująjį lyderį K. Bobelį kandi
datu į prezidentus ir aiškiai 
pareiškė, kad dėl šio sprendi
mo nelinkę su niekuo disku
tuoti. LKD lūkesčius nesunku 
suprasti — tikimasi, kad K. 
Bobelio populiarumas, jei ir 
nenuves šio neabejotinai vy
riausio kandidato į preziden
tus, tai bent padės krikščio
nims demokratams išsikovoti 
geras pozicijas savivaldybėse. 
Nepaisant amžiaus, energijos 
K. Bobeliui tikrai netrūksta. 
Jis aktyviai susitikinėja su 
įvairių vietovių žmonėmis, jau 
šiandien vykdo nuoseklią rin
kimų kampaniją. Tiesa, reikia 
pripažinti, kad krikdemų pla
ne išlieka keletas klaustukų. 
Pirmiausiai, nėra aišku, kokio 
elektorato paramos LKD gali 
tikėtis. Po jungtuvių su Bobe
liu ši partija atsiribojo ne tik 
nuo „dešiniojo” sparno, bet ir 
nuo tokių tradicinių rėmėjų, 
kaip konservatorių katalikų 
sluoksnis, kurio nuostatas ats
tovauja laikraštis „XXI am
žius”. Atrodo, krikdemai tikisi 
pakartoti liberalų jungtuvių 
su R. Paksu sėkmę. Neaišku 
tik, kokios aukos tokia sėkmė 
gali pareikalauti, kiek ši parti
ja ne tik pavadinimu, bet ir 
turiniu išliks krikščioniška.

I
Burtaujanti politinė 

„dešinė”

Vis dėlto daugiausia šurmu
lio šiandien „dešinėje”. Čia 
klausimų akivaizdžiai dau
giau nei atsakymų. „Dešinieji” 
kalba apie vienijimąsi, aljan
są, bendrus sąrašus, bet kol 
kas tik skaidosi ir labai daug 
šneka. Tiesa, reikia pripažinti, 
kad didžiausios „dešinės” par
tijos Lietuvoje dar niekada ne

buvo tokios draugiškos viena 
kitos atžvilgiu. Sėkmingai Sei
me veikia Politinio bendradar
biavimo taryba, rengiamos 
bendros konferencijos, disku
sijos šiauresniame rate. Kita 
vertus, kol kas visa tai neduo
da apčiuopiamų rezultatų. 
Panašu, kad „dešinieji” šian
dien karštligiškai bando su
rasti stebuklingą formulę, ku
ri padėtų atrinkti kandidatą į 
prezidentus. Neseniai Seime 
vykusioje K. Adenauerio su
rengtoje konferencijoje „Deši
niųjų vienijimosi perspekty
vos” Liberalų sąjungos vadovas 
E. Gentvilas išvardijo bent ke
turias skirtingas formules, pa
gal kurias galima atrinkti tin
kamiausią „dešiniųjų” kandi
datą. Kiekviena formulė pa
remta gana išsamiais skaičia
vimais, tačiau tikrai negali ga
rantuoti svarbiausio dalyko — 
net jei rinkimuose dalyvaus 
vienas „dešiniųjų” kandidatas, 
jis nebūtinai bus išrinktas. 
Deja, šią akivaizdžią tiesą „de
šiniųjų” strategai šiandien 
kažkodėl ignoruoja. Labiau
siai baiminamasi, kad per rin
kimus nukentės konkrečios 
partijos politiniai interesai, 
per daug sustiprės kitos pana
šios krypties organizacijos. 
Tačiau nedrįstama pripažinti, 
kad pagrindinis „dešiniųjų” 
uždavinys šiandien — ne at
rasti stebuklingą kriterijų, bet 
veikiau įrodyti politika nusi- 
vylusiems žmonėms, kad poli
tika gali būti kitokia, kad tik
ros reformos gali pagerinti vi
suomenės gyvenimą, kad „de
šinieji” vardan valstybės in
teresų sugeba paaukoti viena
dienes partines ambicijas.

Šiuo metu situacija „dešinė
je” nėra viltinga. Konservato
riai neramiai laukia rudens, 
kai bus renkamas naujas par
tijos vadovas. Blogiausia, kas 
gali įvykti — V. Landsbergio 
ir A. Kubiliaus kaktomuša. 
Nors abiem šiems politikams 
politinės išminties netrūksta. 
Tėvynės sąjungoje egzistuoja 
pakankamai stipri žmonių 
grupė, įsitikinusi, kad A. Ku
biliaus valdymas perdėm libe
ralizuos šią politinę partiją. 
Savo ruožtu Liberalų sąjunga 
vis dar gydosi R. Pakso atsi
skyrimo žaizdas. Ypač neaiški 
situacija provincijoje, kur atsi
skyrimas vyksta itin skau
džiai. Pats E. Gentvilas pri
pažįsta, kad liberalų galimy
bės prezidento rinkimuose la
bai menkos, tačiau šie rinki
mai tiesiogiai susiję su savi
valdos rinkimais, kurie itin 
reikšmingi liberalų ateičiai. 
Galima tvirtinti, kad noras 
kuo geriau pasirodyti savival
dybių rinkimuose šiandien yra 
pagrindine kliūtimi aiškes
niems „dešiniųjų” susitari
mams. Tačiau labai reali ir
kita galimybė.
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Danutė Bindokienė

Ne vien kančios savaitė, 
bet metų metai
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ODISĖJA GINTARO 
ŠALYJE

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Per Redą Sopranaitę buvau pakviesta 
suvažiavimo atidarymo metu įteikti Korp! „Giedra” 
pirm. Danutės Šlenienės vokelį su pinigine premija ir 
Ramintos Marchertienės paruoštą plaketę.

Įdomu, kad tą rytą salėje taip pat dalyvavo anks
tesnės Korp! „Giedra” premijos laureatės — disidentė 
Nįjolė Sadūnaitė ir Katalikų Mokslo Akademįjos na
rė dr. Aldona Vasiliauskienė. Prieš kelias dienas bu
vau aplankiusi dar vieną šios premįjos gavėją Aldoną 
Žemaitytę, žurnalo „Dienovidis” redaktorę. Suvažiavi
mo metu buvo malonu sutikti vaikystės draugus Saulę 
ir Feliksą Palubinskus.

Nuo pirmųjų kelionių į Lietuvą, būdami Kaune, ne 
tik pabendraujame su Donato vaikystės draugu Al- 
vyčiu ir jo žmona Rūta, bet jų namuose dažnai pernak- 
vojame. Šį kartą juos atsivežėme pas save į Vilnių, 
nuėjome į operą „Hofmano istorįjos” ir kitą dieną grį
žome kartu į Kauną. Sustojome Sabonio krepšinio mo
kykloje, nes praėjusiais metais prieš Kūčias Čikagoje 
teko „pašefuoti” jų mokyklos komandą. Direktorius 
Virginijus Jankauskas paaiškino, kad tuometinis tre
neris Darius Laskys mokykloje jau nebedirba. Susi
skambinę su Dariumi, su juo nuvažiavome į Kauno

vaikų pensionatą (Apuolės 11, direktorius Liudas An- 
kudavičius). Nors „Saulutė” šiems namams yra siuntu
si siuntinių, šį kartą mane čia vedė ypatingas susi
domėjimas.

Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” narė Dalė 
Blekienė buvo visuomenę supažindinus su neįgaliuoju 
keturiolikmečiu dailininku Edmu Viršila, kuris tuo 
metu gyveno Vilkaviškio prieglaudoje „Pasaka”. Pagal 
tvarką, dėl amžiaus, Edmas neseniai buvo perkeltas į 
Kauną. Jame teko palikti vienintelius savo pažįs
tamus, jį mylinčias „Pasakos” darbuotojas ir keliauti į 
nežinomą aplinką. Tačiau, atrodo, kad Edmui čia ge
rai — daugiau jo amžiaus jaunuolių visi su panašiais 
protiniais ar fiziniais sutrikimais.

Kaip daug kur, globos namų materialinė padėtis 
sunki, bet labiau slegia mintis, kad ir šiuos vaikus re
tai kas lanko ir, nepaisant, kad darbuotojai pagal savo 
sugebėjimus, norus ar programas su vaikais dirba, už
siima, juos lavina, kokia tų vaikų ateitis? Kur jie bus 
keliami sulaukę pilnametystės? Tikriausiai į psichiat
rines ligonines ar senelių namus. Juos stebint, pasida
ro baisiai liūdna...

Edmas išvardįjo jo kambaryje gyvenančius berniu
kus ir, invalido vežimėliu nuvažiavęs į koridorių, pa
rodė ant sienos iškabintus jo piešinėlius. Tada parodė 
užsiėmimų kambarį ir, grįžęs į savo kambarį, su
simąstė. Susįjaudinęs tarė:

— Reikia skubėti. Reikia labai skubėti. Tuoj pradės 
snigti. Reikia skubėti puošti — ateis Kalėdų senelis!

Taip norėjosi Edmą apkabinti ir parsivežti su savimi

į 5 psl.

į namus. O mama jo visai nenori, net ir pamačiusi jo 
nuostabų piešimo talentą...

Suvirpėjo ne tik mano širdis, bet ir ąžuolo ūgio krep
šininko Dariaus akys žvilgėjo...

— Aš nežinojau apie tokius namus. Kalėdom tikrai 
juos prisiminsim.

Kitą dieną keliavau su Dariaus tėveliu Leonu Las- 
kiu, „Dinamo” sporto inventoriaus įmonės direkto
rium. Nuvažiavom į Vilkaviškį nuvežti Lemonte besi
darbuojančios seselės Laimutės tėveliams lauktuvėlių. 
Vilkaviškyje yra vaikučių prieglauda „Pasaka”, Edmo 
Viršilos antrieji namai. (Pirmieji buvo ligoninė, ku
rioje po gimimo jį paliko tėvai.)

Lopšelio „Pasaka" kambarėliai nuostabiai kūrybin
gai darbuotojų išpuošti vaikiškų temų paveikslėliais. 
Iš skurdžių išteklių sukurti spalvingi nameliai, mede
liai, gėlytės. Vaikeliai globojami su meile, švelnumu, 
kantrybe. Šiuose nameliuose auga devynmetė „Pele
nė". Namuose jos tėvai buvo ją palikę likimo valiai. In
validė mergytė nevaikščiojo, grindimis šliaužiojo, vilk
dama kojytes, ir prie krosnies, lyg tikra „Pelenė", gu
lėjo ant pelenų. Dalės Blekienės dėka „Pasakos" dar
buotojos nuvežė ją į Vilnių, kur buvo atlikta operacija. 
Dabar mergytė S. vaikšto, truputį pasiramstydama, 
bet net apsieidama be ramentų.

Kaune su Leonu Laskiu nuvykome pas „Caritas” 
(Aukštaičių 10) direktorių kun. Robertą Grigą, pasi
žymėjusį disidentine veikla, kelių knygų, įskaitant 
„Rekrūto prisiminimai”, autorių. Čia Kristina Miši- 
nienė dėkojo „Saulutei” už siuntinius Kauno varg

Nukelta

Su Didžiosios savaitės pra
džia paprastai Jeruzalę už
plūsdavo dešimtys tūkstančių 
piligrimų, kad savo akimis 
pamatytų vietas, kur prieš 
2000 metų vaikščiojo Dievo 
Sūnus, žingsniais išmatuotų 
ir maldomis nužymėtų ak
menimis grįstas gatves, kurio
mis Jis nešė kryžių į Golgotos 
kalną. Bet šį Verbų sekmadie
nį tik apie tūkstantis, dau
giausia vienuolių ir kitų dva
sininkų, žingsniavo procesijoje 
apytušte Jeruzalės gatve.

Nei spūsties, nei triukšmo, 
nei „šventų” suvenyrų par
davėjų... Panašiai, kaip Kalė
dų metu Betliejuje, kaip ki
tose Šventosios Žemės vie
tovėse, kur šiandien vyksta 
kruvinos kovos ir kiekviena
me skersgatvyje tykoja mirtis.

Nors oficialiai taip nevadi
nama, visgi Palestinoje — ka
ras, tik didžiąją jo aukų dalį 
sudaro ne kariai, o civiliai — 
vaikai, moterys, seniai... Nuo 
2000 m. rudens žuvo 1,200 pa
lestiniečių (tai tik apytikris 
skaičius), sužeista bent 
14,000, sunaikinta per 5,000 
privačių namų ir apie 100 val
diškų pastatų. Kitoje pusėje 
— Izraelyje — žuvo 350, su
žeista 400 žmonių, sunaikinta 
20 pastatų...

Iš tų skaičių nesunku pa
stebėti nenuoseklumą: dėl ko 
nuostoliai didesni palestinie
čių pusėje, juo labiau, kad pa
prastai JAV žiniasklaida daug 
daugiau dėmesio skiria, kai 
koks pavienis teroristas, po 
drabužiais paslėpęs bombą, 
susisprogdina Jeruzalės gat
vėje, su savimi į anapus nu
sinešdamas vieną kitą praei
vį, bet lyg praslysta pro tan
kus, raketas ir bombas, krin
tančias ant palestiniečių.

Nepaisant užsienio kraštų 
pastangų, neatrodo, kad krau
jo praliejimas šioje srityje 
greitai liausis. Taip pat neat
rodo, kad gyventojai linkę 
paklausyti savo vadovybės, 
besistengiančios sustabdyti 
kovas ir nesutarimus spręsti 
prie derybų stalo.

Gaila žuvusių, sužeistų; 
gaila skausmo, ašarų ir sun
kumų, kuriuos patiria gyvieji. 
Sugriauti gyvenimai, nuolati
nis nesaugumo, nepasitikė
jimo ir pykčio jausmas — kas
dienė duona. Abu priešininkai 
įsitikinę, kad tik jų pusėje tei
sybė, kad jie kovoja šventą 
kovą už savo žemę, savo tei- 
seses. Iš šalies žiūrint (o tas vi
suomet yra kur kas leng
viau), galima patikėti, kad 
visgi tiesa priklauso palesti

niečiams. Juk Izraelis yra 
okupavęs dalį jų teritorijos ir 
atsisako išjos pasitraukti.

Kaip, sakykime, lietuviai 
jaustųsi, jeigu ir po neprik
lausomybės atkūrimo 1990 
metais, Rusija būtų pasilikusi 
Vilnių, Vokietija nutarusi vėl 
atplėšti Klaipėdą, Lenkija — 
kurią Lietuvos dalį? Jau pa
kankamai skaudi rakštis po 
nagu yra Karaliaučiaus kraš
tas, kadaise tik laikinai pri
skirtas Sovietų Sąjungos glo
bai, bet paliktas Maskvai ta
rytum kažkoks teisėtas paliki
mas. Tačiau lietuviai — ne 
palestiniečiai. Jie stengiasi 
šią problemą spręsti taikiu 
būdu arba iš dalies ir ignoruo
ti, nors bet kurį patriotiškai 
nusiteikusį Lietuvos politiką 
arba šiaip dorą pilietį turėtų 
erzinti faktas, kad į Kara
liaučiaus sritį nuolat per Lie
tuvą rieda Rusijos kariniai 
transportai.

Saudi Arabijos princas Ab- 
dullah pasiūlė logišką išeitį, 
kaip būtų galima sustabdyti 
kovas Palestinoje: Izraelis pri
valo iš okupuotų teritorijų 
pasitraukti — su visais gyven
tojais, jų „vaikais ir gyvu
liais” (kaip buvo išeita iš 
Egipto), tuomet palestiniečiai 
ir kiti arabų kraštai pripa
žintų Izraelį lygiateise vals
tybe, su ja užmegztų diploma
tinius, prekybos ir kitus nor
malius ryšius. Tuo būdu būtų 
pasiektas abipusis laimėji
mas: pripažinta Izraelio vals
tybė; palestiniečiai atgavę sa
vo žemes.

Atrodo paprasta. Deja, susi
kerta ambicijos, jau per daug 
giliai įsišaknijusi neapykanta, 
kerštas, nuoskaudos. Abi ko
vojančios pusės ieško šali
ninkų, sąjungininkų. Izraelis 
remiasi Amerikos pagalba; pa
lestiniečiai dairosi į Iraną, 
Iraką, kitus arabų-musulmo
nų kraštus, kurstydami juose 
neapykantą vakariečiams, 
ypač Vašingtonui. JAV prez. 
George W. Bush vis atviriau 
kalba, kad „laikas sutvarkyti 
Saddam Hussein”, nes ten, 
kaip ir Afganistane, yra „te
roristų peryklos”, galinčios 
sukelti pavojų visam laisva
jam pasauliui.

Didžiąją savaitę krikščio
niškasis pasaulis prisimena 
Kristaus kančią ir mirtį, lauk
damas Jo prisikėlimo Velykų 
rytą. O kada Šventoji Žemė 
prisikels iš baisaus kruvino 
sapno? Ar visas, tenai pralie
tas, kraujas galės nuplauti 
dieviškojo kraujo dėmes nuo 
Jeruzalės gatvių grindinio9

šams, o Janina Kukauskienė nuvežė parodyti remon
tuojamą pastatą, kur kuriami benamiams nakvynės 
namai. „Dieviškojo Kryžiaus” Lietuvos benamių para
mos fondo aukos pagreitino namų atidarymą, nes pini
gai buvo panaudoti buitinių priemonių ir būtiniausių 
maisto produktų įsigįjimui.

Nuskubėję į Kauno universitetinės klinikos kardio
chirurguos skyrių, spėjome susitikti su dr. Rimantu 
Benečiu, kuris ruošėsi išvykti į Indiją, skaityti paskaitą 
„Surgical Treatment of Ischemic Cardiomyopathy” 
Labai dėkojo „Saulutės” nariams Robert Dūda ir Gin
ger Houghton už kraujo apytakos aparatus ir kitą 
medicininę įrangą, kuri atkeliauja „Lithuanian Mercy 
Lift” talpintuvuose. Robert Dūda į Lietuvą nuvykęs 
pats aparatus paskirsto, pajungia. Jis nusiveža gydy
tojus, kurie atlieka sudėtingas operacijas, veda semi
narus, o iš Lietuvos atsiveža gydytojus bei inžinierius 
susipažinti su naujausiomis ligoninių priemonėmis, 
kurios bus ligoninių paaukotos persiuntimui į Lietuvą.

Įdomu, kad Kaune greitosios pagalbos autobusėliai 
neprilygsta važinėjantiems Vilniuje. Juozas Prancke- 
vičius ir kardiologas Juozas Drobnys, Greitosios medi
cinos pagalbos stoties direktorius, parodė visiškai 
įrengtus pirmosios pagalbos autobusėlius Vilniuje. 
Juose yra visa įranga, visokie monitoriai, ligoniui su
teikiamas greitasis medicininis aptarnavimas, ne tik 
nuvežimas į ligoninę. Vilniaus savivaldybė šiuos auto
busėlius išsinuomoja. Kitos Lietuvos vietovės nepa
jėgios savo gyventojams tokią paslaugą suteikti.

(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

MANO MEILĖ IR ŠIRDIS — 
ISTORIJA

rėjau Lietuvos užsienio pasą, 
kurį nesunkiai buvo vizavęs 
Amerikos konsulas Vokietijoje 
ir davė man „non quoeto” vizą.

Apsilankęs Clevelande pas 
kun. Kunevičių, nukeliavau į 
St. Louis pas kun. Antaną 
Deksnį, kurio kvietimu ir at
vykau Amerikon. Jo parapija 
buvo maža, bet užtatai širdis 
— didelė. Jam nereikėjo vika
ro, bet tik iš širdies gerumo 
priėmė mane, globojo ir pa
dėjo, kuo tik galėjo. Aš niekad 
tos pagalbos neužmiršiu. Kle
bonas Antanas man tapo ar
timiausiu draugu per 50 
metų. Mudu kartu atostogau
davome, kartu apkeliavome

Gimęs Valeniškių kaime, 
\t munaičio valsčiuje, baigęs 
V\tauto Didžiojo metais Aly
taus gimnazijų. 1935 m. Kau
nu Kunigų seminariją bei 
YDG, busimasis prel. Ignas 
Gibonas Bonos universitete 
gavo filosofijos daktaro laips
ni 1949 m. atvykęs į JAV, 
įvairiose vietose dirbo pastora
cini darbą, dėstė įvairiose mo
kyklose, aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje, vadova
vo dvasiniam lietuvių skautų 
r ateitininkų gyvenimui.

Spaudoje — ^Drauge”, ,Aiduo- 
s ", „Tėviškės žiburiuose”,
„Luz Christi” ir „Lietuvių en
ciklopedijoje” — daugiau nei 
nėr septyniasdešimt metų yra 
parašęs nemažai straipsnių. 
Šiuo metu, nors jau p crsiritęs 
per devyniasdešimties metų 
.slenkstį, yra dar guvus, dar
ningas, žvalus, padeda Lemon- 
:o pal. Jurgio Matulaičio misi
joje t. Algirdui Paliokui sie
lovados darbe, neatsisako da
lyvauti įvairiuose minėjimuo
se, iškilmėse ir kituose rengi
niuose. Gerai progai pasitai
kius, prel Ignas Urbonas 

mielai sutiko atsakyti į kelis 
klausimus.

— Kur kunigavote ir ką 
veikėte po studijų?

— Išlaikęs egzaminus, po 
trijų savaičių, gruodžio 12 d. 
American Airlines” lėktuvu iš 
Frankfurto išskridau Ameri
kon Tas skrydis man buvo 
pirmasis gyvenime. Tad buvo 
labai įdomu. Tik tos „roman
tikos” mažai, nes daugiau pu
se keleivių sirgo. Laivuose toji 
liga vadinama jūrlige, o lėk
tuve gal ją reikėtų pavadinti 
„orlige”. Skridome ilgai, gal 
net 18 valandų, nes stabte
lėjome „atsikvėpti” Airijoje, 
Azoruose, Kanadoje, Gandere 
ir tada pasiekėme Niujorką. 
Keleiviai buvo patenkinti, nes 
ant žemės dingdavo visos 
„orligės” ir visose vietose mus 
puikiai vaišine oro uostų res
toranuose. Lėktuvui skren
dant pro Laisvės statulą, su
virpėjo širdis: „Ir aš esu iš sa
vo tėvynės išvytas”, — pagal
vojau sau vienas. Atvykstu 
< ia laisvės ir duonos ieškoti!”. 
Prisiminiau, kad prieš dešimt 
metų pro šią statulą laivu 
išplaukiau dar į laisvą tėvynę. 
Nusileidome dabartiniame 
Kenedžio oro uoste. Tik tada 
dar nebuvo tų gražių pastatų 

visas oro uostas buvo pa
skendęs aukštų žolių lauke, 
kurio pakraštyje riogsojo ce
mentiniai blokai, baltai dažyti 
mimehai, kur tikrino mūsų 
pasus Pirmiausia praėjo už- 
'lemo diplomatai, paskui 
Amerikos piliečiai, o tada emi
grantai, iš kurių aš tebuvau
vičvienaitis.

Prie langelio pasienietis už
antspaudavo mano pasą, pa
spaudė ranką ir pasveikinęs 
palinkėjo man laimės Ameri
kos žemeje. Tada nebuvo jo
kios kontrolės. Aš tada dar tu-

Vakarų šalis, o kai prieš tre
jus metus palaidojome vysku- foje'mow7u7tenM pats.’Tada 
pą Antaną Deksnį Vokietijoje, buvQ gana sunku> neg
— atrodė, kad tada palaidojau 
savo gyvenimo dalį.

Pas tada dar buvusį kunigą 
Antaną Deksnį gyvenau dve
jus metus. Vėliau keliose 
amerikiečių parapijose buvau 
vikaru, Belleville — Afrikos 
Dievo Motinos baltųjų seserų 
kapelionu, o gyvenau Notre
Dame akademijoje. Šių seserų na Pečkatienė mokė tautinių 
naujokyne dėsčiau teologiją ir šokių. Vėliau mums pagelbėjo 
iš ten 1954 m. buvau pakvies- Gary gimusi seselė Janina 
tas į Gary lietuvių parapiją; Galubickytė. Ji daugiau nei 30 
kur išbuvau 46 metus—11 vi- metų kiekvieną savaitgalį ne 
karu, visą kitą laiką — klebo- tik atvykdavo iš Čikagos į 
nu. Kadangi Gary yra lyg toli- mūsų lituanistinę mokyklą,
mesnis Čikagos priemiestis, 
todėl įsijungiau į Čikagos lie
tuvių kultūrinę veiklą.

— Kokį kultūrinį ir orga
nizacinį darbą ten dirbote?

Įstojęs į Čikagos Katalikų gogą ir kultūrininką?
mokslo akademinį židinį, į 
„Lietuvos istorijos” draugiją, 
būdavau kviečiamas į „Šat
rijos” susirinkimus, įstojau į 
visuomenines organizacijas: 
ALTą, Lietuvių Bendruomenę, 
BALFą ir Ateitininkų federa
ciją. Aštuonerius metus buvau 
moksleivių ateitininkų dva
sios vadu, po šešerius metus
— Sendraugių ir Katalikų fe
deracijos.

— Į kokius leidinius ir 
kokiomis temomis dau
giausia rašydavote?

— Visa mano meilė ir širdis
— istorija. Gaila, filosofija 
mano buvo apleista. Iš filosofi
jos teparašiau tik dvi recen-

klopedijos” leidimuose, „Lux 
Christi” žurnalui parašiau 
straipsnį „Rytų-Vakarų Baž
nyčių sukilimas”, Aiduose” — 
apie vokiečių filosofą Nicolai 
Hartmann mirties proga ir 
tris istorinius straipsnius 
apie Lietuvos krikštą — du 
„Drauge” ir vieną „Tėviškės 
žiburiuose”.

Šie kuklūs straipsniai atliko 
istorinį uždavinį. Jie paremti 
Jono Damausko Varšuvos is
torijos archyve rastu leidiniu, 
kuris atskleidė Jono Dlugošo 
paskelbtą ir šimtmečiais mū
sų istorikų kartotą didelę ne
tiesą apie Lietuvos krikštą ir

zijas: prof. J. Ereto knygos toriją. Šis leidinys man pri- 
„Šalkauskis ir Solovjovas”, o minė vieną atsitikimą su J. 
prof. Vladimiro Šilkarskio stu- Masilioniu. Išleidęs minėtą 
dijai — apie Dostojevskį (jo knygą, jis pasiskundė spau- 
paskaitas Bonnos universi- doje, kad niekas jo neremia, 
tete). Bendradarbiavau Br. Tada tą pačią dieną išrašiau 
Kviklio „Lietuvos bažnyčios” didesnį čekį ir kartu pasveiki- 
tomuose, abiejuose — tiek lie- nimą, padėką už jo pasiauko- 
tuviškame, tiek angliškame jamą darbą, kad išleido tokį 
bostoniškės „Lietuvių enci- veikalą. Kartu su čekiu už

Lietuvą. Aš buvau puolamas jie bus įdomūs. Bet dabar, kai 
ir tada pasakiau: „Kai Lietuva jau, anot dainos žodžių „gra- 
atgaus laisvę, tai ji paskelbs, žiai saulutė leidžias Vaka- 
kad Mindaugo krikštas buvo ruoš...” galvoju, kad reikėtų 
pirmiau, o Jogailos—jau ant- pradėti rašyti atsiminimus, 
rasis”. Taip ir atsitiko — Lietu- bet ne apie save, o apie sutik- 
vos vyriausybė liepos 6-ąją tuosius įžymesnius žmones, 
paskelbė Mindaugo švente, Gal kas juos ir perskaitys. 
Mindaugo karūnavimo, jo ir Tokius pradėjau rašyti, tik 
Lietuvos krikšto data. nežinau, ar spėsiu baigti...

Nemaža straipsnių paskel
biau meno istorijos klausi
mais. Aprašiau beveik visus 
svarbiausius Vakarų meno pa
minklus. Daug straipsnių pa
rašiau apie įvairius asmenis, 
mirties progomis nekrologų, 
sukaktuvinių ir supažindini
mo rašinių. Vienas mano 
straipsnis apie kardinolą V. 
Sladkevičių buvo išverstas ir 
pristatytas popiežiui.

— Kaip sekėsi dirbti li
tuanistinėje mokykloje?

— Mokyklose pradėjau dirb
ti dar Lietuvoje — Aukštadva
rio gimnazijoje ir Mergaičių 
žemės ūkio mokykloje. Abie
jose mokyklose, be tikybos, kai 
pritrūkdavo mokytojo, dėsčiau 
ir kitus dalykus — vokiečių 
kalbą, geografiją, ūkio mo- 
kykloje-psichologiją ir kitus 
bendrus dalykus. Čia, Ameri
koje, Baltųjų seserų naujo
kyne Bellville, II., dėsčiau 
teologiją, Gary, Bishop Noll 
institute, Hammond, Ind.- 
Bažnyčios istoriją. Be to, Gary 
lietuvių parapijoje dar įstei
giau lituanistinę mokyklą ir 
pirmuosius septynerius metus

klasėje turėjau šešias grupes 
— skyrius, o nebuvo ir gerų 
vadovėlių. Tapęs klebonu, pa
sikviečiau specialistus — ge
rus pedagogus — Stasį Rudį, 
Joną Kavaliūną, Lapeną ir 
kitus. Į šį darbą įsijungė ir 
vietiniai mokytojai — Jonas ir 
Katarina Pečkaičiai. Katari-

bet vėliau ir tapo jos vedėja. 
Tada tą mokyklą vien globo
jau ir dėsčiau tikybą.

— Papasakokit apie Juo
zą Masilionį žmogų, peda-

— Kaip pedagogas jis — tik
ras lietuviškas idealistas mo
kytojas, dirbąs iš pašaukimo 
ir meilės jaunimui ir Lietuvai, 
ne dėl algos. Juk visi Lietuvos 
mokytojai buvo dideli idea
listai. Kaip žmogus jis — tie
siakalbis. Pastebėjęs kokią 
nors klaidą — kalbos ar šiaip 
kokią nesąmonę, sakė tiesiai į 
akis. Kai kam sykiais atrodė, 
kad per stačiai, per stipriai, 
bet visi ji gerbė. Gerbiau ir aš. 
Jis daugelį metų buvo sto
vyklų vadovas, gal šiek tiek 
griežtokas, bet teisingas.

Be daugelio jo pedagoginių 
darbų ir raštų, jis dar parašė 
visų lituanistinių mokyklų is-

knygą, paprašiau, kad ją man 
atsiųstų. Praėjo nemaža laiko, 
bet knygos nesulaukiu. Vieną
syk susitikęs paklausiau, kas 
atsitiko. Jis nustebęs atsakė, 
jog nei laiško, nei čekio nega
vęs. Man tikrai pasidarė ne
malonu ir jo pagailo, todėl čia 
pat daviau auką. O jis man 
padovanojo net tris knygas.

— Kokie Jūsų gyvenime 
įdomiausi sutiktieji žmo
nės? Ar nerašote apie juos 
prisiminimų?

— Dėl prisiminimų mane 
dažnai kas judindavo. Tik vis 
atsakydavau — kam jie reika
lingi, kas juos skaitys ir kam

Prisikėlimo bažnyčia Kaune.

PRIKELDAMI PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIĄ — 

PRISIKELSIME PATYS
Kiekviena tauta, šalis ar 

valstybė turi savitą praeitį, 
per šimtmečius susiformavu
sią tautinę savimonę, dva
sines bei kultūros vertybes, 
tradicijas. Vienas iš lietuvių 
tautos simbolių (paminklų) 
yra paminklinė Prisikėlimo 
bažnyčia, kurios statybos idėją 
Lietuvos inteligentija iškėlė 
po I Pasaulinio karo (1922 
m.), atsidėkojant Visagaliui 
Dievui už atgautą laisvę po il
gai trukusios vergijos. Todėl 
šis paminklas traktuojamas ir 
kaip Lietuvos nepriklauso
mybės simbolis.

1926 metais susikūrė šios 
šventovės statybos komitetas, 
pradedamos rinkti aukos. Rei
kia pasakyti, kad po didelių 
tuometinių architektų disku
sijų bažnyčios statybos vieta 
buvo parinkta atsižvelgiant į 
bendrą Kauno kraštovaizdį, 
siekiant, kad ši bažnyčia tap
tų vienu iš svarbiausių tuomet 
laikinosios sostinės akcentų.

Aukų rinkimo akcijoje akty
viai dalyvavo mokyklos, ypač 
gimnazistai, studentai, įvai
rios visuomeninės organizaci
jos, pavieniai žmonės. Nema
žai paaukojo ir išeivijos lietu
viai. Šventovės statybos pro
jekto ruošimui buvo paskelb
tas (1928 m.) konkursas. Po 
ilgų svarstymų speciali komi
sija pritarė trečią vietą 
laimėjusio žymaus architekto 
Karolio Reiseno pateiktam

— Kaip dirbote su ateiti
ninkais?

— Man tapus ateitininkų 
dvasios vadu, Amerikoje tu
rėjome 30 kuopų. Tada dar ne
turėjome „Dainavos” stovyk
los, todėl mūsų ateitininkai 
stovyklaudavo kartais vienoje 
ar kitoje išsinuomotoje vietoje. 
Neturėjome nei stovyklavimo 
įgūdžių, todėl paprašiau prof. 
Jono Kuprionio, buvusio Lie
tuvoje vyr. skautininko, kad 
jis ką nors mums patartų. 
Šitaip atsirado būrelių ir taš
kų sistema, o vėliau patys 
ateitininkai kūrėsi sau taisyk
les, darbo ir poilsio metodiką, 
tobulėjo. Per posėdžius buvo 
svarstoma, kur statyti sto
vyklą. Vieni norėjo arčiau Či
kagos, kiti — prie Detroito, 
treti — prie Clevelando. Pa
galiau buvo nutarta įsireng
ti stovyklą, netoli Detroito. 
Sprendimas buvo geras, nes 
detroitiškiai lietuviai į šios 
stovyklos statybas įdėjo ne tik 
darbą, bet ir širdį. Ypač ją glo
bojo Jadvyga ir Adolfas Da- 
mušiai. Dirbti su moksleiviais 
anuomet buvo malonu, nes 
jaunimas dar buvo geras, lie
tuviškas.

— Nuoširdžiai dėkojame 
už tiesius ir dalykiškus at
sakymus.

Kalbėjosi
kun. K. J. Ambrasas

projektui. Bažnyčios darbai 
buvo pradėti 1934 metais. 
Tais pačiais metais Kaune 
įvyko ir pirmasis Lietuvos 
Eucharistinis kongresas, su
kvietęs tikinčiuosius iš visos 
šalies. Dalyvaujant didžiulei 
miniai žmonių, šis kongresas 
pašventino pamatus. Bažny
čios statybą sustabdė (1940 
m.) sovietinė okupacija. Banke 
sukauptos lėšos, kurių būtų 
pakakę, kad šios bažnyčios 
statyba būtų užbaigta, buvo 
nacionalizuotos. Apie tai liudi
ja ir išlikę dokumentai. Po II 
Pasaulinio karo teroristo Sta
lino nurodymu bažnyčia buvo 
paversta fabriku (įrengiant vi
duje 5 aukštus su papildomo
mis kolonomis ir gelžbeto
niniais perdengimais, sudar
kant vidaus bei išorės sienas, 
fasadą. Penkiasdešimt metų 
bažnyčios pastatas eksploa
tuojamas ne pagal paskirtį ir 
neprižiūrimas, buvo grąžin
tas tikintiesiems (jau 1989 m. 
perduodant susikūrusiam Pri
sikėlimo bažnyčios atstatymo 
komitetui) išniekintas ir nio
kotas.

Daugiau kaip dešimt metų 
užsitęsusi (nepaisant ir tam 
tikrų objektyvių priežasčių) 
šventovės atstatymo eiga at
spindi ir mūsų tautos dvasinę 
būseną, — sumaterialėjimą, 
pasimetimą vertybių skalėje. 
Labai apgailestaujame, kad 
dabartinė šalies vyriausybė 
nerado galimybės įtraukti į 
2002 m. Valstybės biudžetą 
šio paminklo atstatymui bent 
vieną milijoną litų. Nenumatė 
lėšų šventovės atstatymui 
savo 2002 m. biudžete ir Kau
no miesto savivaldybė (2002 
m. Kauno miesto biudžeto 
apimtis viršija 300 mln. litų), 
kai tuo tarpu miesto tarybos 
vienu iš pagrindinių užda
vinių turėtų būti rūpinimasis 
Kauno miesto įvaizdžiu, apie 
kurį, beje, gana dažnai disku
tuojama miesto tarybos posė
džiuose. Neatsiliepė į Atstaty
mo komiteto prašymus nei 
Kauno rajono savivaldybė, nei 
Kauno apskritis.

Jau šiuo metu ši šventovė 
tapo pagrindiniu Kauno ir jo 
regiono miesto akcentu (o atei
tyje — ir turistų traukos cent
ru).

Galima teigti, jog Prisikė
limo bažnyčios atstatymo dar
bai jau įpusėję (išgriautos vi
duje buvusios gelžbetoninės 
konstrukcijos, sutvirtintas iš 
vidaus (metalinėmis konstruk
cijomis) bokštas, nutinkuotas 
iš išorės bokštas bei viršutinė 
bažnyčios dalis) ir kt. Jau at
likta darbų daugiau kaip už 7 
mln. Lt., iš kurių 3,7 mln. Lt 
skyrė valstybė, kitą dalį su
darė žmonių suaukotos lėšos. 
Šiais metais, nutraukus vals
tybės finansinę paramą, nu
trūko atstatymo darbai, nes

SKELBIMAI
PASLAUGOS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

AUPOMOB# JO NAMŲ, SVEIKATOS

IR GYVYBĖS DRAU3MAS . . 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654 

773-581-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miestų leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

Remontuoju butus.
Kloju plyteles. 

Tel. 708-425-9114, 
skambinti vakarais, 

kviesti Vytą.

INCOME TAX SERVICE
Tel: 773 935 0472 
Py r : 7OK 901 934 3 

E-mail: Pransee@aol.com 

GEDIMINAS PRANSKEVICIUS 

uzpfcio Įkiį.vT<i mot<esdu formas. 
(Accounting Tax Services). 
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MANO NUOŠIRDI PADĖKA

Labai dėkoju už atsiųstą sveikinimą — Šv. Velykų 
atviruką su parašais asmenų, dalyvavusių studentų ir

jų svečių Pabaltijo Universiteto 56-jų metų įkūrimo 
paminėjime 2002 m. kovo 14 d.

* Taip pat mano nuoširdžiausi šv. Velykų sveikinimai ir 
linkėjimai Jums visiems. Aleliuja!

Dėkinga
L Jadvyga Gruodi

šiuo metu įsiskolinimas staty
binėms organizacijoms dar už 
2001 m. atliktus darbus vir
šija 360 tūkst. litų. Ir toliau 
skolos didėja, nes reikia mo
kėti už jau pastatytų pastolių 
nuomą, bažnyčios ir jos terito
rijos apsaugą. Esant tokiai pa
dėčiai sunyks ir tai, kas jau 
padaryta, nes 2001 m. pabai
goje ir šių metų pradžioje lėšų 
įplaukos iš aukotojų labai 
sumažėjo. Šiuo metu neati
dėliotinai būtina sustabdyti 
tolimesnį statinio irimą nuo 
atmosferinio poveikio. Už
baigti tvarkyti stogą, baigti 
išorės nutinkavimą. Todėl 
kreipiamės į Jus, brangūs tau
tiečiai išeivijoje, į visus Lietu
vos geros valios žmones, — vi
sus, kuriems labiau pasisekė 
versle, gyvenime, prisidėti au
komis atstatant šį nepriklau
somybės paminklą, viso pa
saulio lietuvių šventovę. Vi
liamės, jog prikeldami Pri
sikėlimo bažnyčią, prisikel
sime patys.

Jau greit sugaus bažnyčių 
varpai, skelbiantys Kristaus 
prisikėlimo šventę — Velykas.
Lai ši šventė pažadina mūsų 
širdyse bei sielose dvasinį pri
sikėlimą, o gerasis Dievas lai 
padeda mums įgyvendinti 
užsibrėžtus mūsų tikslus ir 
siekius. Mylėkime vienas kitą 
ir darykime gerus darbus. Už 
tai mums atlygins Visagalis 
Dievas.

Norintys paremti Prisikėli
mo bažnyčios atstatymą, pra
šome kreiptis į Katalikų Re
liginę šalpą:

Lithuanian Catholic Reli- 
gious aid. 361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Prof. Vytautas Nezgada

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milvvaukee. 
Tel. 773-278-0660.

Parduodu darbą
su gyvenimu. Reikalinga 

turėti žalią kortelę. 
Tel. 630-257-1321, Zita.

Skokie kraustymo 
kompanijai skubiai 

reikalingi vairuotojai — 
perkraustytojai.

Tel. 847-673-3309.

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025.

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fiuent in Enelish 
L.A. McMahon Window V/asRine.

Chicago and Milwaukee area 
Tel. 800-820-6155.

KUNIGŲ SEMINARIJŲ 
PROGRAMOSE — 
PSICHOLOGIJA

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, psichologiją derėtų 
įtraukti į kunigų seminarijų 
ugdymo programas, sykiu ne
užmirštant skirti pakankamą 
dėmesį dvasiniam vadovavi
mui, nes viena psichologija ne
pajėgi išspręsti visų sunkumų 
ar panaikinti įtampos. Ji tik
tai padeda geriau suvokti savo 
paties stiprybes bei silpnybes 
ir, veikiant malonei, atviriau 
bei nuoširdžiau kovoti su šiais 
sunkumais. Per sausio 4 d. su
rengtą susitikimą su Katali
kiškojo auklėjimo kongrega
cijos nariais popiežius taip pat 
sakė, jog osichologiniai testai 
gali būti labai naudingi atren
kant į seminariją stojančius 
jaunuolius.

Popiežius taip pat sakė, jog 
seminaristams turi būti tei
kiamas aukščiausios kokybės 
intelektinis bei dvasinis ugdy
mas, juos būtina supažindinti 
su maldos, meditavimo bei as
meninio asketizmo praktiko
mis. Jonas Paulius II akcenta
vo. jog jaunuoliams svarbu 
padėti suvokti celibatą kaip 
vertingą dovaną bei mokyti 
juos džiaugtis savo pašnuki- 
mu. __________________ BŽ

* Vyriausybė devynioms 
tradicinėms Lietuvos religi
nėms bendruomenėms pa
skirstė beveik 2.9 mln. litų iš 
valstybės biudžeto. Beveik 2.6 
mln. litų atiteks Romos kata
likams atstovaujančiai Lietu
vos Vyskupų konferencijai. 
Romos katalikais save laiko 
apie 80 proc. Lietuvos gyven
tojų. 1BNS1
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L A T~š KAI
KAI ŽIŪRIME Į LIETUVĄ 

Kai iš JAV žiūrime į Lietu
vos gyvenimą ir santvarką, 
kartais kitaip matyti... Šį 
kartą norėčiau parašyti savo 
nuomonę apie Valdovų rūmų 
atstatymą. Praėjusiame šimt
metyje visos Lietuvos dėmesys 
buvo nukreiptas į Vilnių ir 
Gedimino pilį. Tą aiškiai pa
stebime poezijoje ir dainose. 
Šiuo metu, be abejo, reikia 
sutvirtinti Valdovų rūmų pa
matus, o antra darbų pakopa 
— aukštutinės pilies restau
ravimas su keltu (funikulie
riumi), nes ne visi turistai, 
taip pat ir Lietuvos žmonės, 
gali taip aukštai užlipti ir pa
sigrožėti nuostabia Vilniaus 
panorama.

Kai bus atstatyta Gedimino 
kalno tvirtovė, bus didelė 
atrakcija, prilygs Trakams. 
Aukos pradės plaukti iš turis
tų ir iš visos Lietuvos. Šį pro
jektą parems dauguma tau
tiečių iš užsienio.

Kauno funikulierius buvo 
pastatytas prieš 100 metų. 
Šiuo metu Gedimino kalne 
yra keltas, kuris užtraukia 
statybinę medžiagą, todėl 
būtų nesunkiai galima jį pri
taikyti žmonių naudojimui.

Šį savo sentimentalų, bet 
realų, pasiūlymą pasiunčiau 
ir Lietuvos premjerui Algir
dui Brazauskui, kuris yra ge
ras statybininkas bei ekono
mistas. Tikiu, kad jis pa
siūlymą pastudijuos Lietuvos 
gerovei ir labui. Vilniaus pa
noramos vaizdas pagreitins 
lėšų telkimą ir padės atstatyti 
Valdovų rūmus, kurie juk ge
riausiai matomi iš Gedimino 
kalno. Algis Liepinaitis

Chicago, IL
NAUJIENOS „DRAUGE"

Kaip gerai, kad „Drauge” 
pradėjo atsirasti naujų skyre
lių — šeimininkėms, apie fil
mus ir teatrų, visokių nau
jienų iš Čikagos (ne lietuvių 
pasaulio), o dabar neseniai, 
dar ir iš kitų valstijų.

Mums labai patinka Jūratės 
Gulbinienės praktiški patari
mai mokesčių klausimais. Ti
kėkimės, kad ji ir toliau rašys. 
Kartu su Birutės Jasaitienės 
Socialinių reikalų tarybos ve
damu skyriumi, jau beveik 
paminimos visos gyvenimo 
sritys, kuriose, ypač vyresni 
skaitytojai, kartais pasimeta.

įdomu, kad visur reiškiasi 
mūsų moterys. Net keli veda
mieji moterų parašyti. Valio 
mūsų talentingoms lietuvėms 
moterims!

Živilė Saukaitienė 
Chicago, IL

Čikagos Jaunimo centrui 
2001 metais aukojo:

$26,000 Lietuvių fondas (langų įdėjimui).
$1,000 Jim ir Gražina Liautaud.
$500 Dr. Augustinas ir Maria Laucis.
$310 Irena Kraučeliūnienė.
$160 Antanas ir Viktorija Valavičius.
$140 V.Utara.
$130 Jonas ir Rūta Spurgis.
$126 Antanas ir Vida Gilvydis, Vincas ir Ramunė 

Lukas, Marija Vilutis.
$120 Pranė Masilionis, Liudas ir Albina Ramanauskas, 

Milda Šatienė.
$110 Algirdas Čepėnas, Elena Jasaitienė,

Viktoras ir Rūta Jautokas, Sofya Jelionis, dr. Petras ir Stefa 
Kisielius, dr. E. Kriaučiūnas, msgr. rev. John Kučingis, 
Aldona Lesevičius, Leonas ir Nijolė Maskaliūnas, Julius ir 
Regina Matonis, Sigitas ir Janina Miknaitis, Vaclovas ir 
Margarita Momkus, Marija Šeduikis.

$100 Dr. Milda Budrys, Cicero lietuvių medžiotojų ir 
žuvautųjų klubas, Aleksas ir Elena Janušas, Viktorija 
Karaitis, dr. Birutė Kasakaitis, Vitalis ir Monika Lembertas, 
Jonas ir Laima Šalčius, dr. S. ir D. Strasius, Ada Sutkus, 
John ir Dana Trotter, Maria Utz, S. C. Užgiris, Antanina 
Vasiukevičius, Dalius Vasys.

$95 Ramunė Dičius.
$90 Liudvikas ir Laimutė Šmulkštys.
$80 Juozas ir Daila Liubinskas.
$81 NĮjolė Kairys.
$85 Petras ir Jadvyga Gruodis.
$75 Chicago Lithuanian Women’s Club.
$70 Ona Mažionytė.
$65 Julius Karsas, Vaclovas ir Asta Kleiza.
$60 J. Kasčiukas, Eug. Liaugaudas, Felix ir Dana 

Lukauskas, Antanas Minelga, Julius Pakalka, Mary 
Sugintas, Vytenis ir Vida Šilas, kun. Ignas Urbonas, Vyto 
ir Regina Vai, Zenonas ir Milda Vieraitis, Stasys Žilevičius.

$50 Dr. Kazys Ambrozaitis, Stasys ir Elena Baras, 
Danutė Bilaišienė, Kazys ir Filotnena Černius, S. Dameika, 
Petras Dirda, dr. A. Domanskis, P. ir B. Gylys, Ray ir Loreta 
Grigaliūnas, dr. K. Jablonskis, Vitas ir Regina Kazlauskas, 
Gražina Kenter, kun. M. Kirkilas, V. ir V. Kupcikevičius, 
Danguolė Kviklytė, LB Brighton Parko apylinkė, Vaclovas 
ir Vanda Mažeika, kun. Algis Olšauskas, Bronius ir Aurelija 
Polikaitis, Vidmantas ir Nijolė Raišys, dr. Tomas ir dr. Nijolė 
Remeikis, Marija Ročkuvienė, Jonas ir Ona Rugelis, Adelė 
Sakalas, Vincent ir Renata Staniškis, Jonas Stankus, 
Nemira Šumskienė, Laima Vaičiūnienė, George ir Danutė 
Vidžiūnas, John ir Birutė Zaksas.

$45 Silvija Aleksiūnas.
$40 O.P Abromaitis, Vytautas Aukštuolis, R. Černius, 

Gediminas ir Sigita Damašius, Kostas ir Jadvyga Dočkus, 
Frank Gudaitis, M. Kapačinskas, Donata Karuža, Kazys ir 
Teresė Kazlauskas, Juozas ir Giedrė Končius, Jonas 
Kučinskas, Bruno ir Regina Latoža, R.Pūkštys, B. Razminas, 
Petras ir Elena Spukas, Jonas ir Konstancija Stasiulis, dr. 
Daina Variakojis.

$35 Algirdas Brazis, dr. Marija Kuprienė, Aleksas ir 
Melita Lauraitis, Kazys ir Mėta Linkus, Juozas ir Irena 
Polikaitis, Vytautas Vidugiris.

$30 J. Ardys, Aleksandra Buivydas, Danutė Gar- 
bonkus, Vladas ir Marija Gelažius, Jonas ir Ona Gradinskas, 
Danguolė Ilginytė, V. Ja ko viekas, Elegijus ir Aldona 
Kaminskas, dr. B. Kvedaras, Adelė Lietuvninkienė, Kazys 
ir'Genovaitė Maldėnas, Juozas ir Uršulė Mikulis, Edvardas 
ir Anelė Pocius, Mindaugas Pračkaila, Marijona Rasimas, 
dr. Jūratė Raulinaitis, Tadas Rūta, E. Skrupskelis, 
Apolinaras Varnelis.

$25 Bruno ir Apolonia Andrašiūnas, vysk. Paulius A. 
Baltakis, M. Biskis, Rimas ir Pranutė Domanskis, dr. V. 
Gavelis, Vytautas ir Salomėja Janulaitis, Birutė Jasaitienė, 
Kęstutis ir Dalia Ječius, Edvardas Jokubauskas, dr. Aldona 
Juozevičienė, Nijolė Kaveckas, A. ir I. Kerelis, Walter Klosis, 
Raimundas ir Danutė Korzonas, Birutė Kožicienė, Č. 
Masaitis, V. A. Mažeika, Alfonsas ir Vlada Pargauskas, 
Alfonsas Pažiūra, Sofija Plenienė, Birutė Podis, D. ir L. 
Polikaitis, Aug. Pretkelis, dr. Leonidas ir P. Ragas, Kazė 
Ratnikas, Antanina Repšienė, Rimvydas ir Genė Rimkus,

POLITINĖS ALCHEMIJOS MENAS.
Atkelta iš 3 psl. Su8itarti nesu.
gebančius „dešiniuosius” rin
kėjai gali dar kartą pamokyti. 
Tokiu atveju bandymai vieny
tis po rinkimų gali priminti 
marginalinės dešiniųjų sąjun
gos kūrimą.

Valdo Adamkaus 
veiksnys

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
šiandien dabartinis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
išlieka svarbiausiu politinio 
viralo prieskoniu. Nuo to, ar 
jis kandidatuos dar vienai ka
dencijai, priklauso labai daug. 
Šiandien jis realiausias .deši
niųjų” vienytojas prezidento 
rinkimuose. Kita vertus, net 
jei jis ir dalyvaus prezidento 
rinkimuose, veikiausiai ban
dys išlikti laisvas nuo politi
nių partijų paramos ir tai da
bartinį chaosą gali ne suma
žinti, bet dar padidinti.

{vairūs ženklai rodo, kad V. 
Adamkus neatmeta kandida
tavimo galimybės. Šiuo metu 
jis bando sudaryti itin akty
vaus prezidento įvaizdį, kuris 
simpatizuoja „dešiniesiems", 
bet atstovauja visai visuome

nei. Tačiau neaišku, ar am
žius ir sveikata jam nesukliu
dys dar penkerius metus darbuo
tis Daukanto aikštėje. Be to, 
jei pasitrauktų dabar, V. 
Adamkus istorijoje išliktų 
kaip stiprus, reikšmingą vaid
menį suvaidinęs prezidentas. 
Ilgainiui veikiausiai pasimirš
tų ir jo klaidos bei teikta globa 
R. Paksui ir A Paulauskui. O 
antrųji kadencija būtų daug 
sunkesnė ir vargu ar V. 
Adamkui pavyktų išlaikyti da
bartinį populiarumo lygį. Tai
gi prezidentui (deja, veikiau
siai jo patarėjų komandai, 
įpratusiai priimti sprendimus 
prezidento vardu) šiandien 
tenka spręsti tikrai nelengvą 
dilemą.

Kitų metų pradžioje pradė
sime ragauti pirmuosius būsi
mų prezidento rinkimų vai
sius. Jų skonis daug priklauso 
nuo šiandieninės politinės al
chemijos, tačiau neabejotina 
viena — iki prezidento rin
kimų mūsų laukia dar daug 
netikėtumų ir politinių posū
kių. Labai norėtųsi, kad šie 
posūkiai galutinai neatimtų 
žmonių pasitikėjimo savo vals
tybe.

It’s Scandinavian

kun. Anthony Rubsys, dr. Rimvydas ir Giedrė Sidrys, Emil 
Sinkys, Liudas ir Dalia Stankaitis, Liudas ir Dalia Šlenys, 
Donatas Uogintas, Feliksas ir Agota Valaitis, Jonas ir Jūratė 
Variakojis, Nijolė Zdanys.

$20 Koste Ancerevičius, Vincas ir Genovaitė Ankus, 
Aleksandras Atutis, kun. Alf. Babonas, R. Balchunas, Adolph 
Baliūnas, Zita Baltramonas, Walter Barkauskas, M. Barr, 
A.Bartkus, Arvydas ir Daiva Barzdukas, Petras 
Beinarauskas, Glenn ir Violet Betrus, Gediminas ir Birutė 
Biskis, J. Bobinas, Juozas ir Birutė Briedis, Birutė Bulota, 
dr. Linda J.Butikas, Jonas Butvilą, dr. Birutė Ciplįjauskaitė, 
Algis ir Stasė Damijonaitis, Vitalis ir Gražina Damijonaitis, 
Feliksas ir Rūta Daukus, Juozas Dauparas, Kazimieras ir 
Elena Druskis, dr. V. Dubinskas, Leonas ir Valentina Gūdis, 
dr. Janina Jakševičienė-Yoksha, Aleksandras Jankūnas, 
Irena Jansonas, Antanina Januška, Bronius Juodelis, Linda 
Juodelis, Jonas Jurkūnas, G. Kaufmanas, S. Kavaliūnas, 
Aid. Kavaliūnas, L. Kikilas, Justinas Kirvėlaitis, Eugenija 
Kolupaila, W. Kreivys, dr. R. Kriaučiūnas, Felix ir Marija 
Kriščiūnas, Vida Kuprytė, St. Laniauskas, Elena Lapėnas, 
Lass, Henrikas ir Ilona Laucius, Algis Liepinaitis, Julius ir 
Birutė Lintakas, Rožė, Danutė Mačernis, Rolandas ir 
Virginija Mačiulis, E. Mankus, Jonas Martinkus, Bruno 
Matelis, Jurgis Matusevičius, Vai J. Mičiulis, Virginija 
Miklonytė, Vytautas Musonis, Pilypas ir Elvyra Narutis, 
Veronika, Milda Neumann, Marija Noreika, Antanas 
Osteika, Raimundas ir Regina Ošiapas, A. Pabrėža, Zigmas 
Paronis, L. ir J. Paulavičius, Romana Paulius, Stasė 
Petrušaitienė, Edward ir Victoria Pikelis, Jonas ir Valė 
Pleirys, Dalilė Polikaitis, V. ir Stasė Prialgauskas, A. 
Pužauskas, dr. A. E. Razma, B. Rygertas, Vytautas ir Zofija 
Ripskis, M.P. ir Meilutė Rulis, Stasė Sakavičienė, Algirdas 
ir Aušra Saulis, dr. Linas Sidrys, Gražutė Sirutis, Albinas 
ir Regina Smolinskas, Kostas Stankus, Jovita Strikas, A. 
Strimaitis, St. Surantas, V. Švažas, dr. V. A. Šaulys, Victor 
Shimkus, A. Tiškus, Julia Vailokaitis, Vytautas Vanagas, 
Sofija Vashkys, Eugenijus ir Irena Vilkas, Ed. Zeikus.

$15 R. Cepelė, Zigmas Grybinas, Laima Jurkūnas, 
Joana Mačiulaitis, Sigutė Mikrut, Eva Paulauskas, Millie 
Pietz, Z. Pupius, K. Ražauskas, Eug. Slavinskas, Faustas ir 
Teresė Strolia, Victor ir Ona Šilėnas, Antanas ir Apolonija 
Tuskenis, S. Urban, Algis ir Dalia Urbutis, Vanda 
Vaitkevičius, A. Venclova, Ona Galvydis.

$10 Al. Balilonis, dr. Vytautas Bieliauskas, Nijolė 
Kersnauskas, Ray Norvaišas, Augustinas ir Dalia Orentas, 
Regina Patlaba, Stasys Ruibis, Vincas Šalčiūnas.

$5 E. Radzevičiūtė.

Nuoširdžiai dėkojame mieliems Čikagos Jaunimo 
centro aukotojams. Tik su Jūsų dosnia parama galime 
toliau tęsti prieš daugeli metų pradėtų darbą, 
išlaikant mums taip brangų lietuvybės švyturį.

Čikagos Jaunimo centro valdyba ir taryba

JAV Lemonto LB Vasario 16-osios proga 
papildomai aukojo šie nariai:

Metų bėgyje, JAV Lemonto LB Stropus Romanas ir 
Rasutė papildomai aukojo $110.
Druskis Elena $55.
Maskoliūnas Leonas, Nijolė $50.
Mozuliauskas Ramojus, Janina $50.
Nainys Bronius, Bronė $35.
Žilevičius Stasys $25.
Kiemaitis Rūta $20.
Jelionis Sofija $15.
5x$10 Andrijauskienė Regina; Baublys Birutė; 
Jasinevičius Vytautas, Elena; Mažeika 
Vaclovas, Vanda; Pečkaitis Povilas.
Trinkienė Birutė $5.

Visiems aukotojams JAV Lemonto LB reiškia gilią 
padėką.

JAV Lemonto LB iždininkas Eugenijus Stasiulis

'čr
Chicago

How easy Is lt to 
As easy as SAS. u

A «TAA ALUANCC MCMBCA

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Airport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
toChlcago.

Flnd out Just how easy we can make your 
neri trtp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent ftyer program.

For Information on spedal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

DRAUGAS, 2002 m. kovo 26 d., antradienis

A. t A.
STASYS VAIŠVILA

Trumpai sirgęs mirė 2002 m. sausio 25 d., Matulaičio 
slaugos namuose. Palaidotas sausio 29 d. Gate of Haven 
kapinėse, šalia brolio Vlado, Putnam, CT.

Lietuvoje liūdi žmona Elena, dukra Laimutė, anūkai 
Dalytė ir Tadas, kiti giminės.

Brolienė Stasė Vaišvilienė

A. t A.
EDVARDAS J. BOREIŠA

Mirė 2002 m. kovo 24 d., 2:20 v.p.p., sulaukęs 87 metų. 
Gyveno Lemont, IL. Gimė 1915 m. sausio 14 d., Vilniuje. 

Krikštytas Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje. Amerikoje 
išgyveno 53 metus.

Nuliūdę liko: žmona Irena Miklasevičiūtė-Boreišienė, 
duktė Violeta Ward su vyru Frank, anūkė Aleksaftdra 
Skaudžiai sutikusi šią liūdną žinią, Lietuvoje liko Edvardo 
sesuo Ona Bartkuvienė su sūnumi Gražvydu ir anūku 
Vygintu. Taip pat Lietuvoje liūdi žmonos sesuo Genovaitė 
Matuizienė, jos duktė Danutė Vaineikienė ir sūnus Sakalas 
Matuiza su šeimomis. Amerikoje liko žmonos broliai 
Henrikas Miklas su žmona Rąsa ir šeima bei Kęstutis 
Miklas su žmona Ona ir šeima.

Velionis priklausė Valstiečių liaudininkų sąjungai ir 
Varpininkų filisterių draugijai.

A.a. Edvardas pašarvotas antradienį, kovo 26 d., nuo 3 
v.p.p. iki 8 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Trečiadienį, 
kovo 27 d., 10:30 v.r. velionis bus išlydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Tautos fondui arba šv. 
Mišioms.

Nuliūdę: žmona, duktė su šeima ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

A. + A.
JOANAI VALAITIENEI

mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI, dukroms LAURAI 

ir dr. RASAI su šeima bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Stasys ir Milda Tamulioniai

5

Mūsų mylimai

A. t A.
JOANAI VALAITIENEI

mirus, jos vyrą, medicinos studijų draugą JONĄ, 
dukteris LAURĄ ir RASĄ su šeima giliai užjaučiame 

Aldona ir Antanas Lipskiai

Dr. JONUI VALAIČIUI, jo mylimai žmonai

A. t A.
JOANAI VALAITIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Klasės draugas ini. Jurgis Statkus su Žmona Olga

Mielai

A. t A
JONEI VALAITIENEI

išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą vyrui dr. 
JONUI VALAIČIUI, dukterims RASAI su šeima, 
LAURAI, kitiems giminėms ir artimiesiems bei kartu 
liūdime.

Vanda, Gediminas, Andrius, Laima ir Danutė 
Balukai

A. t A.
Dr. OSVALDUI NAKUI

mirus, giliame liūdesyje palikusią mielą žmoną INĄ, 
vaikus ALG{, EDVARDĄ ir RITĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasys ir Milda Tamulioniai

\ » »1

http://www.scandlnavlan.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa

Aušrelė Sakalaitė, JAV LB Kultūros tarybos valdybos narė, prie Daivos 
Karužaites paveikslo. Magdalenos Stankūnienės nuotraukos

„INTERACTIONS”, ARBA 
NAUJOS SĄVOKŲ REIKŠMĖS

Kovo 23-iąją įvyko Amerikos 
lietuvių dailininkių draugijos 
narėms, jų gerbėjams, o ir vi
siems išeivijos kultūrinin
kams džiugus įvykis - Michi
gan City, Indianos valstija. 
Meno centre („The John G. 
Blank Center for the Art”) 
buvo atidaryta 36 lietuvių dai
lininkių paroda „Interac- 
tions”: tapyba, grafika, teks
tile, keramika, instaliacijos. 
To įvykio svarbą paliudijo ir 
atidaryme dalyvavusių lanky
tojų minia, - taip galima būtų 
pavadinti susigrūdimą 3 sa
lėse, kur buvo eksponuoti sti
listiškai labai įvairūs darbai. 
Labai įdomu, kad moterims 
nesvetimas abstraktus mąs
tymas, - buvo nemažai bran
džių darbų, sukurtų mo
dernaus meno stiliuje. Ir te
mos - bendražmogiškos. Gali
mas dalykas, kad parodos 
kryptį nulėmė šeimininkų - 
amerikiečių pasirinkimas.

Parodą atidarė viena iš Dai
lininkių draugijos direktorių 
Aleksandra Eivaitė-Eiva, 
sveikinimo žodį tarė Meno 
centro meno direktorė latvė 
Lelde Alida Kalmite, ang
liškus lietuvių poečių Janinos 
Degutytės (vertė Gražina Sla
vėnienė), Daivos Karužaitės ir 
Balio Sruogos proanūkės Ali
nos Nevada-Drebold eilėraš
čių vertimus skaitė aktorė Ni
jolė Martinaitytė Nelson, mu
zikavo Petras Aglinskas.

Parodoje galima buvo matyti 
ir Lietuvos dailės mokyklos 
(Irenos Šaparnienės-Sapar- 
nis, Ramunės Vėliuvienės, 
Liucijos Kryževičienės, Nome
dos Grumadaitės ir kt.), ir 
Vakarų Europoje bei ameri
kiečių terpėje meninį išsi
lavinimą įgijusių atstovių 
(Marija Meškauskas, Magda-

..The John O Blank Center for the 
art" meno direktorė L A Kalmite 
atidaro parodą

Izolda Šimkienė, Natalija Vaznelienė ir Marija Ambrozaitienė parodoje 
Michigan City

Iena Stankūnienė-Stankune, 
Ada Sutkuvienė-Sutkus, Rasa 
Sutkus, Zita Sodeikienė—So
deika, Rita Dagys, Audi Amb- 
rozaitis ir kt.) kūrinius. Kaip 
dalyvių kontingentą apibū
dino šios parodos organiza
torė, Michigan City gyvenanti 
dailininkė - tekstilininkė Ada 
Sutkuvienė, tai: „mes, mūsų 
dukterys ir dailininkės iš Lie
tuvos”. Jos, kaip vienos iš or
ganizatorių, kuri ką tik buvo 
baigusi interviu Lietuvių tele
vizijai, paprašėme plačiau 
apie šį lietuvaitėms daili
ninkėms neeilinį įvykį papasa
koti ir „Draugo” skaitytojams.

Malonėkite priminti 
Lietuvių dailininkių drau
gijos istoriją.
- Draugija įsikūrė prieš 31 

m. Kurį laiką daug nedirbom, 
bet dabar vėl pradėjome ju
dėti, ypač nudžiugom, kai at
vyko dailininkių iš Lietuvos. 
Jos ir šį sykį mielai sutiko da
lyvauti parodoje, papildyda- 
mos mus.

- Ar daug draugija turi 
narių?
- Apie 30. Ne visos veiklios, 

bet šį sykį dalyvauja net 36. 
Draugija buvo sukurta stimu
liuoti mūsų kūrybą. Jaunos 
ištekėjusios, mes kurį laiką 
buvome apleidusios kūrybą, 
todėl .gimė mintis susiburti, 
kad galima būtų keistis minti
mis ir patirtimi. Kaip gir
dėjau, idėją davė Magdalena 
Stankūnienė, o įgyvendino 
Vanda Balukienė, dabar gyve
nanti Arizonoje, Marija Amb- 
rozaitienė ir kitos. Esame su
rengusios keletą teminių pa
rodų, eksponuodavom savo 
darbus ir amerikiečių galeri
jose, universitetuose, klubuose 
- kur tik mus įsileisdavo.

- Kodėl ši paroda sureng
ta čia, Michigan City, o ne 
įprastoje vietoje - Jaunimo 
centro Čikagoje ar Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
galerijose?
- Man teko susipažinti su 

šiuo meno centru, kai pernai 
dalyvavau čia vienoje paro
doje. Netikėtai paskambino 
šio Meno centro meno direk
torė Lelde Alida Kalmite. 
Sako, esi lietuvaitė, girdėjau, 
kad čia yra nemažai lietuvių. 
Atsakiau, kad ne tik nemažai, 
bet veikia netgi Lietuvių daili
ninkių draugija. Ir pajuoka
vau, kad po metų kitų norė
sim rengti čia parodą. O ji 
man iŠ karto ir paskyrė datą, 
sako turiu laisvą dieną: kovo 
23-ąją. Visos moterys labai 
entuziastingai palaikė idėją.

- Jūsų draugija jungia 
Čikagos ir apylinkių daili
ninkes?
- Taip, bet mes mielai globo

jame visas, kurios nori daly
vauti mūsų parodose. Štai ir 
šioje parodoje yra po vieną iš 
Kalifornijos ir Kanados, kelios 
iš Michigan, IN, ir Illinois 
valstijos. Šiuo metu Amerikoje 
vieši ir dalyvauja atidaryme 
dailininkė - grafikė iš Lietu
vos Ramunė Vėliuvienė.

- Parodos dalyvės, atro
do, labai patenkintos - lan
kytojų į atidarymą tiesiog 
griūte prigriuvo, tarp jų 
matyti ir nemažai ameri
kiečių.
- Aš taip pat esu patenkin

ta: gal jie mus myli, gal rekla
ma buvo gera (skelbėmės 
„Drauge”). Mes truputį pagar
sinome Lietuvos vardą. Kaip 
sakė L. Ą. Kalmite, apie Lie
tuvą čia mažai žino.

- Ar ilgai paroda veiks?
- 7 savaites paroda veiks 

Michigan City. Visi norintieji 
galės ramioje aplinkoje ją 
apžiūrėti, nes šiandien prie 
darbų sunku prieiti. Vėliau 
apie 20 darbų iš šios parodos 
bus atrinkta ir eksponuojama 
Perdue, IN, universitete, stu
dentų centre. Po to perkelsime 
į Lemontą, Pasaulio lietuvių 
centrą, atidarymas įvyks 
birželio 15 d.

- Pristatykite patį Michi
gan City meno centrą.
- „The John G. Blank Cen

ter for the Arts” - tai miesto 
galerija, gyvuojanti nuo senų 
laikų. Anksčiau čia buvo bib
lioteka, paskui patalpos buvo 
atiduotos dailininkams. Cent
ras gauna šiokią tokią vals
tybės paramą ir renka lėšas 
pats - stengiasi pritraukti 
kuo daugiau narių, kurie 
mokėtų mokestį. Pavyzdžiui, 
praėjusią parodą čia rėmė ka
zino lošėjų laivas. Vyko afro- 
amerikiečių paroda.

- Ar jūs pačios turėjote 
išlaidų?
- Mes taip pat suradome 

rėmėją, kuris mus globojo.
Viena iš Lietuvių dailinin

kių draugijos direktorių Mag
dalena Stankūnienė primygti
nai prašė pabrėžti, kad mo
terys dailininkės pirmos ėmėsi 
jungti visų kartų ir visų ban
gų lietuvius. Apie tai simbo
liškai, tik plačiąja prasme, 
kalba ir pats šios parodos pa
vadinimas „Interactions” - 
sąveika.

Dabar lauksime meno kri
tikų atsiliepimų, o dailininkės 
lauks lankytojų.

Audronė V. Škiudaitė

Aktorė Nijolė Martinaitytė Nelson skaito Daivos Karužaitės poeziją, šalia 
jos - eilėraščių autorė.

Lietuvių operos spektak
liai, vykstantys kiekvieną pa
vasarį Čikagoje, suteikia pui
kią progą tautiečiams, išsi
blaškiusiems nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno, sykį per 
metus sueiti į bendrą lietu
vius suburiančią šventę, o taip 
pat pasigrožėti ir nuostabiu 
lietuvių kultūrą keliančiu ren
giniu išeivijoje. Reikia paste
bėti, kad spektaklio dieną 
Morton aukštesniojoje mokyk
loje daugelis sutinkame se
niai matytų veidų, atvykusių 
į operos spektaklį net iš toli
mesnių vietovių. Suėjus į krū
vą po ilgesnio nesimatymo, 
yra įdomu pasidalinti gyveni
mo nuotrupomis, o kai kada 
ir prisiminimais. Tad atokiau 
nuo Čikagos gyvenantys, ne- 
bedelskite, „Lucia di La- 
mmermoor” spektaklis jau vi
sai arti, gegužės 12 dieną. Su
sisiekite su Čikagoje gyve
nančiais artimaisiais ar pa
žįstamais, kad jums parūpin
tų spektaklio bilietus. O jei 
neturėtumėte į ką kreiptis, su
sisiekite su operos valdybos 
pirmininku Vaclovu Momku- 
mi, jis aprūpins jus bilietais 
ir visa informacija. Rašyti: 
Lithuanian Opera Co., Ine. 
3222 W. 66th Place, Chicago 
IL. 60629. Telefonas — (773) 
925-6193.

Lietuvos Dukterys labai
kviečia visus ir visas š. m. ko
vo 28 d. nuo 8 val.r. iki vėlu
mos atsilankyti į Velykinį py
ragų, margučių ir „kačiukų” 
išpardavimą „Nameliuose” 
(2735 W. 7Įst. Str.). Narės 
prašomos sunešti kepinius ko
vo 27 d., t.y. trečiadienį nuo 
10 val.r. iki 2 val.p.p. arba 
ankstų ketvirtadienio, kovo 28 
d„ rytą.

Ziono evangelikų liutero
nų parapijoje (9000 S. Me- 
nard Avė, Oak Lawn) Didžio
sios savaitės pamaldų tvarka
raštis bus toks: Didįjį ketvir
tadienį 7 val.v. vyks pamaldos 
su šv. Vakarįęne (angį.); Didįjį 
penktadienį lietuvių pamaldos 
su šv. Vakariene ruošiamos 4 
val.p.p. (vokiškai - 5:15 vai. 
p.p.), Tamsos (Tenebrae) pa
maldos - 6:30 val.v. (angį.); 
Velykų dieną Prisikėlimo pa
maldos bus 6:30 val.r. (angį.), 
kitos Velykų ryto pamaldos 
vyks 9 val.r. (vok.), 10 val.r. 
(angį.) ir 11 val.r. (liet.). Pa
maldas laikys kun. Jonas Juo- 
zupaitis ir kun. Valdas Aušra.

Stasys Milašius, gyvenan
tis Carlsbad, CA, prasitęsda- 
mas prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 100 dol. auka. Labai 
jums dėkojame!

Patyręs teatro darbuoto
jas Petras Maželis režisuoja 
naują Los Angeles Dramos 
sambūrio spektaklį. Koncertų 
Čikagoje netrūksta, bet teat
ras yra retas svečias. Balan
džio 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. gėrėsimės Viktoro Mariū- 
no 5 paveikslų drama „Melas 
šventykloje”. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje” (2711 W. 7 Įst 
Str.). <

Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
ir Lietuvių namų valdyba,
įvertindama „Draugo” dėmesį 
Philadelphijos lietuvių telki
nio veiklai, kovo 12 d. posėdy
je nutarė paremti „Draugą” 
simboline 100 dol. auka. 
Džiaugiamės, matydami 
„Draugo” puslapiuose įvairių 
telkinio asmenų jums atsiųs
tus Philadelphijos renginių 
aprašymus bei fotografų nuo
traukas. Tikimės, kad ir atei
tyje mūsų telkinio korespon
dentai rašys, fotografai fotog
rafuos, o „Draugas” jų darbus 
spausdins. „Draugas” savo 
ruožtu iš visos širdies dėkoja 
Philadelphijos lietuviams ir šį 
malonų laišką atsiuntusiai 
Philadelphijos LB apylinkės 
Kultūros reikalų komisijos 
pirmininkei bei „Draugo” ben
dradarbei Teresei Gečienei. 
Parama visuomet labai reika
linga!

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Didįjį ketvirtadie
nį 7 val.v. vyks lietuviškos Mi
šios, procesija ir Švč. Sakra
mento garbinimas; Didįjį 
penktadienį 7 val.p.p. - lietu
viška liturgija, Kryžiaus pa
garbinimas ir šv. Komunija; 
Didįjį šeštadienį 1 val.p.p. - 
valgių šventinimas, 8 val.v. - 
Velykų Vigilija; Velykų sekma
dienį 7 val.r. - Prisikėlimo Mi
šios, 10:30 val.r. - šv. Mišios 
už parapijiečius. Išpažintys 
bus klausomos: Didįjį ketvir
tadienį - 8:30 val.r. ir 6-6:30 
val.v.; Didįjį penktadienį - 9- 
9:30 val.r. ir 6-6:30 val.r.; Di
dįjį šeštadienį - 9:9:30 val.r. ir 
3-4 val.p.p.

Kviečiame švęsti šv. Vely
kas! Kovo 31 d. po 10:30 val.r. 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje bus ruo
šiama šv. Velykų popietė. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti. Čia bus galima ri
denti kiaušinius, padainuoti, 
pašokti. Mus aplankys Velykų 
bobutė. Bus smagu. Taip pat 
galėsime pasilepinti skaniais 
valgiais, mus linksmins Algi
mantas Barniškis. Visų visų 
laukiame!

Zarasiškių klubo pusme
tinis narių susirinkimas 
vyks š. m. balandžio 4 d. 1 
val.p.p. Vytauto Didžiojo Šau
lių namuose, 2417 W. 43 Str.

fart! Ir toli
A, MAMONTOVAS 

VAIDINS TORONTE
Vienas žymiausių Lietuvos 

šiuolaikinės muzikos atlikėjų 
ir kūrėjų Andrius Mamonto
vas atvyksta į Šiaurės Ameri
ką ne koncertuoti, bet vaidinti 
pagrindinę rolę žymaus Lietu
vos režisieriaus Eimunto Nek
rošiaus „Hamleto” spektakly
je. Keturi vaidinimai vyks ba
landžio 16-19 d. „Premiere 
Dance Theatre”, esančiame 
„Harbourfront Centre”, 235 
Queens Quay West, Toronte.

Visi spektakliai prasidės 7 
val.v. Galima užsisakyti bilie
tus tel. 416-973-4000 arba in
ternetu
www. harbourfront. on. ca

Šiuo metu A. Mamontovas 
yra Romoje, kur kovo 11 d. 
viename iš stambiausių Itali
jos teatrų „Teatro Argentina” 
įvyko E. Nekrošiaus režisuo
tos A. Čechov pjesės „Ivano
vas” prenyera. Muziką šiam 
spektakliui parašė ir įrašė A. 
Mamontovas.

Daugiau informacijos apie 
A. Mamontovą ir „Hamletą” 
rasite tinklalapyje

http:!/andrius.rn.tdd.lt

• A.a. Jadvygos Ginei- 
tienės atminimą pagerbdami, 
dr. William ir Gwen Weltge, 
OH, aukojo $50 padėti šelpti 
sunkiai sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Reiškiame gilią užuo
jautą velionės artimiesiems.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Taz ID#36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo:

$100 Charles ir Monica Ku
lis, NY; Frank ir Elizabeth 
Girdwain, IL; Lucina Kauf- 
mann, VA; Julius ir Regina Ma
tonis, Burbank, IL; Victor ir 
Leokadia Milukas, NY; Ann ir 
Richard Balconis, NY.

$50 Loreta Kasparas, IL; 
Jurgis ir Ancieta Mažeika, FL; 
Antanas ir Aniceta Januška, 
MA; Eugenia ir WilliamTaft, 
NY; Romualdas ir Margarita 
Jagminas, MA.

$25 Antanas ir Vida Gilvy- 
dis, IL; Regina Setikas, NY; M. 
Karaska, VA; Gaile Janušonis, 
NY; Elena Grigaliūnas, IL; 
Gedas ir Elvira Žemaitis, OH.

$20 ir mažiau Elena Pajau
jis, CA; Danutė ir Algimantas 
Uogintas, CT; A. Varnelis, MI; 
Jonas Antanavičius, NY; Sofija 
Klevas, NY; Loretta Siotka, SC; 
Sofija Mikaliukas, WI; Algi
mantas ir Eleanor Sparkevi- 
čius, NM; George ir Mary Janic- 
kas; Jack ir Dorothy Degenna- 
ro, FL; Julia Wenckus, CA; Leo 
ir Joanne Petkus, IL; Toma ir 
Sandra Badgas, N J; Vytautas 
ir Henrietta Strimaitis, C A; 
Betty ir Philip Strazdas, MA. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Boz 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. 
Taz ID#36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo:

$125 William ir Karin Marie 
Kirsch, IN.

$100 Janima Marks, IL; 
Eduard ir Donna Laukys, NY; 
George ir Gražina Sirusas, N J; 
Jean Warren, CA; Helen Ze- 
meckas, IN; V. ir I. Virkau, IL: 
Tadas ir Erika Normantas, IL; 
Rimantas ir Kristine Giedraitis, 
NY.

$50 Enata Skrupskelis, IL; 
A. ir S. Bartkus, IL; Kathleen 
ir Stanley Sabalis, SC; A. ir R. 
Dudėnas, IL.

$25 Kęstas ir Mirga Paže- 
mėnas, CA; Jonas Stirbys/New 
Buffalo Construction Co., MI; 
Eugene ir Irena Vilkas, CA; 
James ir Marion Visockas, N J; 
Ema Shobrys, IL; Kleofa Gai
žauskas, FL; Eugenia Budels- 
kis, IL; Vladas Gilys, CA.

$20 ir mažiau Irma Ibens- 
kis, OH; Vito ir Nijola Baniu- 
kaitis, MI; Joseph ir Dale Dana, 
FL; Gedas ir Aldona Grinis, FL; 
Albinas Lukoševičius, NJ; He- 
lyn Leho Davenport, CA; Algi
mantas ir Virginia Gureckas, 
MD; V. Dubinskas, MD, IL; 
Kazys ir Regina Kreivėnas, IL; 
Michael irTherese Messuck, IL; 
Kazys ir Gilanda Matonis, AZ. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Boz 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. 
Taz ID*36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius Lie
tuvoje. Aukojo:

$50 Audronė ir Medardas 
Karalius, IL.

$25 Anton ir Eleanor Schno- 
lis, IL; Regina ir Vyto Petraus-> 
kas, PA.

$15 ir mažiau Jurgis ir 
Nįjolė Valaitis, CT; Robert ir 
Emilia Sadonis, NJ; Tom ir 
Diane Girskis, CA; Richard 
Simonaitis, GA.

Dėkojame už auką. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Boz 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Taz HM36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pas
kyrė padėti vaikams su negalia 
nupirkti autobusėlį. Aukojo:

$100 Peter Merwyn, IL.
$50 James ir Ann Druetzler, 

IL.
$25 Nįjolė Poskus, TX; Hen

rikas ir Ilona Laučius, NJ.
$15 Vytautas ir Natalija 

Aukštuolis, IL; George ir Billic 
Bedro, MI.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Taz IDS36-3810893.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvų, 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!

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pas
kyrė a.a. Onos Kutkaitės-Dur
bin fondui — Jurbarko ligoni
nės vaikų skyriui. Aukojo:

$200 Senator Richard J. 
Durbin, IL.

$100 Birutė Petrulis, FL.
$50 Lorraine B. Durbin, 

MD; Daniel Durbin, IL; Fra- 
temal Order of Eagles No. 1952, 
IL.

$25 Philip Gilbert, WA; 
Charles Stonis, IL.

$20 ir mažiau Henry Lat- 
ven, NJ; G. ir C. Macaitis, IL; 
Albert Casper, IL.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Boz 88,. Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Taz ID#36-3810893.

• A.a. dr. Linos Kriau- 
čiūnaitės-Tharp atminimą 
pagerbdami, jos (įr^gai ir 
pažįstami suaukojo $400, kurie 
buvo paskirti Kauno Medicinos 
universiteto Stomatologijos 
fakultetui. Aukojo: drs. Tomas 
ir Nijolė Remeikiai, dr. Kevin 
Kopp, dr. Aristides Contos, 
Bruce ir Linda Graham, dr. 
Michael ir Susan Barrows, dr. 
James Bryniarski. Reiškiame 
gilią užuojautą velionės arti
miesiems. Nuoširdžiausiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Boz 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Taz ID*36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius Lie
tuvoje. Aukojo: $100 Ona Ado
maitis, FL. $50 Lithuanian 
Craftsman Club, IL; Ashok ir 
Raminta Muzumdar, IL; Victor 
Augus, CA. $35 V. Kovalčiukas, 
IL; Danutė Harmon, VA; Violet 
Barkauskas, MI. $25 Jonas ir 
Anelė Gumbelevičius, OR; Ed- 
ward Mankus, IL; Frank ir 
Yvonne Paran, MD; Robert 
Bulchis, OR; Ramūnas Bigelis, 
NY; dr. John ir Sharon Kwedar, 
IL. $20 ir mažiau Joseph Ado
maitis, IL; Richard ir Regina 
Šlepetys, NJ; B. ir E. Satkunas, 
VA. Dėkojame už aukas. Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Boz 
88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Taz ID«36- 
3810893.

• A.a. Jadvygos Poškos 
atminimą pagerbdami, R. ir D. 
Povilaitis aukojo $50 padėti 
šelpti sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Nuoširdžiausiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Boz 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Taz ID«36-3810893.

• A.a. M. Stakienės atmi
nimą pagerbdamas, Vytautas 
Užgiris aukojo $100 padėti 
šelpti sunkiai sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Nuošir
džiausiai dėkojame aukoto
jams. Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Boz 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Taz 
IDŠ36-3810893.
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