
£-J

PERIODICALS 
April 9,

VoLLXXXX

Lietuvos
' nacionalinė 1 
į M.Mažvydo j 
ibiblioiele, J

THE LITHUANIAN WORLP-WIPE DAILY
ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDŽIO - APRIL 9, 2002

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 04/08/02 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 •

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.68
Kaina 50 c.

„Liaukimės kūlę 
tuščius šiaudus” - dr. 
Jono Adomavičiaus 
patarimai.

2 psl.

„Neišsklaidykime 
lietuvių archyvų po 
visą pasaulį”, - sako 
vedamojo autorius 
prof. Vytautas 
Bieliauskas; 
sekite naująjį „serialą”: 
„Sibiro tremties 
prisiminimai”.

3 psl.

„Tikėjimas padėjo 
lietuviams atkurti 
Lietuvos valstybę ir 75- 
erius metus išlaikyti 
Marųuette Parko 
parapiją”, - tai aukšto 
lietuvių svečio - 
kardinolo Francis 
George žodžiai.

4 psl.

Jaunimo centro 
pastatas eina senyn ir 
jo išlaikymas kainuoja 
vis daugiau.

6 psl.

Sportas
* Lietuvos sportininkams 

praėjęs savaitgalis spin
dėjo Europos čempionato me
daliais. Stalo tenisininkė Rūta 
Būdienė prie Zagrebe (Kroati
ja) su serbu Aleksandru Kara- 
kaševičiumi iškovoto mišrių 
dvejetų varžybų sidabro pri
dėjo bronzą, pelnytą moterų 
porų turnyre su kita lietuve 
Jolanta Prūsiene. Olandijoje, 
Lotynų Amerikos šokių an
samblių žemyno čempionate, 
sidabro medalius pelnė Klai
pėdos „ Žuvėdra”. <lr, Eita)

* Lietuvos krepšinio fe
deracija (LKF) gali likti be 
prezidento, Vyrų krepšinio 
rinktinės rėmimo fondas — be 
direktoriaus. Krepšinio kulua
ruose stiprėja kalbos, kad šias 
pareigas einantis Algimantas 
Pavilonis gali išvykti dirbti į 
Europos krepšinio sąjungos 
„FIBA-Europe” būstinę.

* Sekmadienį JAV prasi
dėjo beisbolo sezonas. Vie
nos Čikagos „Cubs” komandos 
rungtynės buvo atidėtos, o 
,,White Sox” beisbolininkai iš
vykoje (Kansas City) rezultatu 
2:9 pralaimėjo „Royals”.
* Keturiasdešimt krepši
ninko Shaųuille O’Neal pel
nytų taškų NBA čempionate 
Los Angeles „Lakers” koman
dai sekmadieni padėjo iškovo
ti 54-tąją pergalę 77-tose NBA 
reguliariojo sezono rungtynė
se. „Lakers” vidurio puolėjas 
S. O’Neal pataikė 14 dvitaškių 
iš 22 bei įmetė 12 baudų meti
mų iš 19.

Politinio pavasario atspalviai Lietuva pajėgi nemažai nuveikti 
NATO labui

Andrius Navickas

Pavasaris Lietuvoje ne tik 
romantiškų jausmų, prabudu- 
sios gamtos, bet ir naujo poli
tinio sezono pradžia. Papras
tai sakoma, kad sėkmės ir 
nesėkmės skaičiuojamos ru
denį. Lietuviškam politiniam 
gyvenimui šis posakis nelabai 
tinka. Nebe pirmus metus 
būtent pavasarį labiausiai 
įsibėgėja diskusija dėl to, ką 
pavyko nuveikti ir ką būtina 
daryti artimiausiu metu. Pa
grindinės politinio suaktyvė
jimo priežastys - pavasarį 
prasideda nauja Seimo sesija, 
taip pat jau ketvirtus metus 
šiuo metų laiku Lietuvos pre
zidentas Seime skaito metinį 
pranešimą.

Šiemet būta itin didelio susi
domėjimo prezidento Valdo 
Adamkaus metine kalba. Ne
trūko įvairaus plauko ora
kulų, bandžiusių spėti, kiek 
sunki bus prezidento kritikos 
kuoka, kokią pranešimo 
struktūrą pasirinks valstybės 
vadovas; pranešime viltingai 
laukta ženklų, iš kurių galima

Vilnius, balandžio 8 d. (El
ta) — Lietuvių tautininkų są
junga (LTS) kategoriškai ne
pritaria idėjai pereiti prie len
kiškų asmenvardžių rašymo 
Lietuvos piliečių dokumen
tuose lenkiškais rašmenimis. 
Taip „būtų nuvertinama lietu
vių kalba, Lietuvoje kuriant 
lenkų ekstremistiniams sluok
sniams palankią kalbinę ap
linką”, pabrėžiama pirmadienį 
išplatintame LTS pareiškime, 
kuris įteiktas prezidento Val
do Adamkaus, Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko bei 
premjero Algirdo Brazausko 
kanceliarijoms.

Pasirašyti Lietuvos ir Len
kijos sutartį dėl asmenvardžių 
rašybos buvo planuojama kovo 
28 dieną, kai Lietuvoje vidaus 
reikalų ministro Juozo Ber- 
natonio kvietimu viešėjo Len
kijos vidaus reikalų ir admi
nistracijos ministras Krzysz- 
tof Janik. Tačiau procedūra 
atidėta dėl techninių priežas
čių, laukiant žinovų išvadų.

Įsigaliojus rengiamai sutar
čiai, ne tik Lietuvoje gyvenan
čių lenkų, bet ir Lenkijos lie
tuvių vardai ir pavardės as
mens dokumentuose būtų ra
šomi originalo kalba.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP. Inter1ax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)Ms
St

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush sek
madienį pareiškė, jog JAV ne
planuoja pradėti karinės ope
racijos prieš Iraką, tačiau 
svarsto galimybes daryti ne

Politikos komentatoriai tebesvarsto, ar prezidento metiniame pranešime yra būsimųjų „rinkimų” užuominų, o 
Valdas Adamkus dalyvauja Atvelykio šventėje Prezidentūros kiemelyje. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

būtų išskaityti prezidento ap
sisprendimą dalyvauti ar ne
dalyvauti artėjančiuose rinki
muose. Tačiau šiame rašinyje 
nenorėčiau apsiriboti vien pre
zidento metinio pranešimo 
analize. Lietuviškam politi
niam pavasariui netrūksta 
įvairiausių atspalvių, į keletą 
jų norėčiau atkreipti skaity
tojų dėmesį. Nukelta į 3 psl.

Tautininkai prieštarauja dėl 
lenkiškų asmenvardžių rašybos

Tačiau LTS atstovai gali
muose pokyčiuose įžvelgia an
tivalstybinių ir antikonstituci
nių apraiškų. „Lietuvos Res
publikos piliečių (baltarusių, 
lenkų, sulenkėjusių lietuvių) 
asmenvardžių rašymas lenkiš
kais rašmenimis reikštų, kad 
įteisinamas vienas lenkų auto
nomijos žiedo aplink amžinąją 
Lietuvos sostinę Vilnių kūri
mo elementų”, pabrėžiama pa
reiškime.

Jo autorių nuomone, lenkiš
ka asmenvardžių rašyba pa
žeistų Lietuvos Konstituciją, 
kurios 14 straipsnis skelbia 
lietuvių kalbą valstybine kal
ba. Pareiškime taip pat cituo
jama ir 29 Konstitucijos str. 
nuostata, kad žmogaus teisių 
negalima varžyti ir teikti jam 
privilegijų dėl tautybės, kal
bos, kilmės ar pažiūrų.

* Vyriausybei pritarus, 
Lietuvos piliečiai jau rude
niop galės gauti kai kurių 
įmonių akcijų — kaip kompen
saciją už žemę, mišką, kitą ne
kilnojamąjį turtą. Rinkos ži
novai pranašauja, kad jei nau
jieji akcijų savininkai skubės 
jas parduoti, akcijų kaina gali 
kristi. (VŽ, Elta)

karinį spaudimą, pvz., su
griežtinti šiai valstybei taiko
mas sankcijas, kad Irako pre
zidentas Saddam Hussein vėl 
įsileistų ginkluotės tikrinto
jus. Tačiau G. W. Bush kol 
kas nepavyko įtikinti net pag
rindinių sąjungininkų, kad 
karinis puolimas prieš Bagda
dą būtinas. Vis dėlto Didžio
sios Britanijos premjeras Tony 
Blair sekmadienį pasakė iki 
šiol aiškiausią pareiškimą, jog 
jis, „esant būtinybei”, prisidė
tų prie JAV vadovaujamų ka
rinių veiksmų prieš Saddam 
Hussein.

Bagdadas. Irako preziden
tas Saddam Hussein pirma
dienį pareiškė, kad, protes
tuodamas prieš Izraelio įsiver
žimą į Palestinos žemes, Ira

Vyresniųjų klasių moksleiviams 
— pasirinkimo laisvė

Vilnius, balandžio 8 d. (Elta) 
— Švietimo ir mokslo mini
stras Algirdas Monkevičius 
pirmadienį patvirtino naujos 
redakcijos profilinio mokymo 
planą, pakoreguotą atsižvel
giant į Lietuvos mokyklose vi
suotinai įgyvendinimo profili
nio mokymo dvejų metų pa
tirtį, aukštųjų mokyklų siūly
mus. Šis planas, ministerijos 
teigimu, yra lankstesnis, at
veriantis kelią didesniam 
moksleivių pasirinkimui, ma
žinantis atotrūkį tarp huma
nitarinio ir realinio profilio.

Nuo ankstesnio profilinio 
mokymo modelio naujasis 
skiriasi konkrečiau apibrėž
tais tikslais ir uždaviniais, ku
rie labiau orientuoti į skir
tingų gebėjimų moksleivius, jų 
galimybes.

Lyginant su ankstesniu pla
nu, naujajame yra liberalizuo
ti profilio reikalavimai, atsira
do platesnės pasirinkimo ga
limybės mažiau akademiš
kiems moksleiviams. Atsisa
kyta tikslinio kurso, paliekant 
tik bendrąjį ir išplėstinį. Iš
plėstiniu kursu privalu moky
tis 2 dalykus (buvo 3), juos 
pasirenkant iš nurodyto da
lykų sąrašo. Išplėstiniu kursu 
galima mokytis ne daugiau 
kaip 5 dalykus, 3 iš jų renkan
tis nepriklausomai nuo profi
lio. Kitų dalykų mokomasi 
bendruoju kursu.

Naujos redakcijos modelyje 
daugiau dėmesio skiriama 
informacijos technologijoms, 
bendrojo lavinimo ir profesinio 
rengimo dermei.

kas nuo pirmadienio 30 dienų 
sustabdė naftos eksportą. Ira
ko naftos ministro Amir Mu- 
hammed Rasheed teigimu, 
apie 2 mln. statinių per dieną, 
arba 4 proc. visos tarptautinės 
prekybos nafta kiekio, Irako 
naftos eksportas iš Persijos 
įlankos ir Turkijos uostų jau 
sustabdytas. Po S. Hussein 
pareiškimo „Brent” naftos 
kaina gegužės mėnesiui pakilo 
daugiau nei 1 doleriu (iki 
27.35 dol.) už statinę.

Islamabadas. Pakistano 
prezidentas generolas Pervez 
Musharraf nesutinka su teigi
mu, kad Afganistane karas 
dabar iš tikrųjų tik prasideda. 
Pirmadienį Prancūzijos laik
raščiui „Le Figaro” jis teigė, 
jog „karas baigėsi. Liko vieni 
valymai”. Jo nuomone, talibai 
jau nėra karinė jėga, bet da
bar būtina, kad užsienio ka
riuomenė, esanti Afganistane, 
neapsiribotų vien Kabulu.

Profilinis mokymas Lietuvos 
mokyklose visuotinai pradėtas 
įgyvendinti 2000 metais. Pro
filinio mokymo esmė — 11-12 
klasių moksleiviai gali patys 
planuoti dalį savo ugdymo 
turinio, atsižvelgdami į savo 
gebėjimus ir poreikius. Yra 
keturi mokymo profiliai: reali
nis, humanitarinis, technolo
ginis ir meninis. Pasirinkto 
profilio dalykams mokytis ski
riama daugiau valandų.

Įvedus profilinį mokymą, 
vietoje mažiausiai 16 priva
lomų dalykų baigiamosiose 
vidurinės mokyklos klasėse 
liko 11-12. Apklausų duomeni
mis, daugelis moksleivių ir jų 
tėvų pritaria profiliniam mo
kymui.

Prezidentas nepritaria vyriausybės 
įstatymo pataisoms

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus grąžino Seimui pa
kartotinai svarstyti Vyriau
sybės įstatymo pakeitimo ir 
papildymo įstatymą. Nepasi
rašydamas šio įstatymo, vals
tybės vadovas pažymėjo, jog 
viena iš būtinų gero valstybės 
valdymo bei veiksmingos vals
tybės tarnybos prielaidų yra 
pastovumas. Jį gali garantuoti 
aukščiausio rango politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo vals
tybės tarnautojų skaičiaus 
mažinimas ir atitinkamas 
aukščiausio rango karjeros 
valstybės tarnautojų skaičiaus 
didinimas, nurodo V. Adam
kus, remdamasis Europos Są
jungos valstybių praktika. 
Prezidento dekrete siūloma

Kalbėdamas apie Osama bin 
Laden, P. Musharraf pareiškė, 
kad „aš linkęs manyti, kad jis 
jau nebegyvas. Arba jį užmušė 
bomba, arba jis mirė nuo inks
tų ligos, kuri buvo tokia rimta, 
kad jam nuolat reikėjo diali
zės”, sakė jis.

Briuselis. Europos Komisi
jos (EK) pirmininkas Romano 
Prodi pirmadienį dar kartą 
paragino Izraelį atitraukti pa
jėgas iš neseniai okupuotų pa
lestiniečių teritorijų Vakarų 
Krante ir perspėjo dėl huma
nitarinės krizės grėsmės. Eu
ropos Sąjungos (ES) valstybės 
ir EK parėmė tarptautines pa
stangas sustabdyti smurtą Ar
timuosiuose Rytuose. Jungti
nių Tautų (JT) generalinis 
sekretorius Kofi Annan taip 
pat paragino Izraelį pagal JT 
Saugumo Tarybos nutarimą 
atitraukti savo pajėgas.

Jeruzalė. Izraelio kariuo

Vilnius, balandžio 8 d. 
(Elta) — Pirmadienį Vilniu
je prasidėjusiame šeštajame 
JAV-Baltijos grupės, įkurtos 
1994 metais, susitikime, ki
taip nei anksčiau, nebuvo ver
tinamas Lietuvos pasirengi
mas narystei NATO. Lietuvos 
ir JAV gynybos pareigūnai 
stengėsi pažvelgti į ateitį — 
ką veiks Lietuva, pakviesta į 
NATO.

„Kiekvienos kandidatės pri
ėmimas į sąjungą bus svars
tomas atsižvelgiant į tai, kuo 
ji gali būti naudinga NATO ir 
ar pajėgi ateityje vykdyti savo 
įsipareigojimus. Taigi bus ver
tinamas narystės NATO sie
kiančios valstybės karinis 
indėlis tarptautinėse operaci
jose, bus žiūrima, ar tvirta de
mokratija bei pastovumas 
valstybės viduje”, spaudos 
konferencijoje kalbėjo JAV- 
Baltijos valstybių grupės va
dovas, JAV gynybos sekreto
riaus padėjėjo pavaduotojas

JAV gynybos sekretoriaus padėjėjo pavaduotojas lan Brzezinski (kairėje) 
ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. Elta

atsisakyti politinės viceminis
tro pareigybės, asmeninio po
litinio pasitikėjimo tarnauto
jais paliekant tik ministrų 
kabineto valstybės tarnauto
jus. O aukščiausi ministerijos 
karjeros tarnautojai — vals
tybės sekretoriai — turėtų 
būti tiesiogiai pavaldūs ir at
sakingi ministrui bei dirbti 
ministro nustatytose adminis
travimo srityse.

Prezidentas siūlo valstybės 
sekretorių atranką vykdyti at
viro konkurso būdu, į komisiją 
įtraukiant parlamentinių poli
tinių partijų ir visuomeninių 
organizacijų atstovus. Dekrete 
patikslintos ir vyriausybės 
kanclerio pareigos. (Eita)

menė dar nebaigė savo užduo
ties ir iš užimtų palestiniečių 
miestų Vakarų Krante pasi
trauks tik tada, kai ją baigs, 
pirmadienį sakė Izraelio 
premjeras Ariel Sharon. Jis 
sakė, kad kariškiai į vietas 
tarp Izraelio ir Vakarų Kranto 
grįš tada, kai puolimas, vyk
domas jau vienuoliktą dieną, 
bus baigtas, tačiau nurodė, jog 
armija stengsis jį baigti kuo 
greičiau. A. Sharon tiesiogiai 
neužsiminė apie JAV prezi
dento George W. Bush ir 
Jungtinių Tautų (JT) Saugu
mo Tarybos reikalavimą ne- - 
delsiant pasitraukti.

NATO ir Europos reikalams, 
garsaus politologo Zbigniew 
Brzezinski sūnus lan Brze- 
zinski. Jis pagyrė Lietuvą, sa
kydamas, kad valstybė jau pa
rodė savo indėlį į NATO, 
siųsdama karius į taikos pa
laikymo operacijas.

„Esam pajėgūs nuveikti Al
janso labui”, tikino krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius. Anot jo, Lietuva galėtų 
sėkmingai pasirodyti užmegz
dama bendradarbiavimą su 
atitolusiais „nuo NATO vir
tuvės” regionais.

„Lietuvai pasisekė, kad Pen
tagone aukštas pareigas uži
mantis I. Brzezinski pažįsta 
Lietuvą. Reikia išnaudoti jo 
Lietuvos žinojimą”, sakė kraš
to apsaugos ministras. Buvu
sio JAV valstybės sekreto
riaus Z. Brzezinski sūnus pri
siminė, jog Lietuvoje jis pirmą 
kartą apsilankė prieš 10 
metų.

Siūloma paskelbti 
Romo Kalantos

aukos dieną
Paskelbti gegužės 14-ąją at

mintina diena ir vadinti ją Ro
mo Kalantos aukos diena pa
siūlė Seimo narys, modernusis 
krikščionis demokratas Egidi
jus Vareikis.

Šių metų gegužės 14-ąją su
kanka 30 metų nuo tos dienos, 
kai prie Kauno muzikinio 
teatro, protestuodamas prieš 
lietuvių tautinį beteisiškumą, 
sovietinės valdžios savivalę, 
Lietuvos laisvės vardan susi
degino Romas Kalanta. Šis 
tragiškas protesto aktas — 
jaunuolio auka — susilaukė 
didelio atgarsio visame pasau
lyje, primindamas, kad Lietu
vos laisvės kova tęsiasi.

Jei Seimas papildytų įstaty
mą Romo Kalantos aukos die
na, Atmintinų dienų sąraše 
būtų 24 dienos. (Elta)

* Kovo mėnesį vykusio 
valstybės ir savivaldybių 
turto privatizavimo rezultatai 
nebuvo įspūdingi — pasirašyti 
86 sandoriai dėl objektų par
davimo už 14.47 mln. litų. Be
veik pusė parduoto turto — 
savivaldybėms priklausantys 
objektai. (vž, Eiu)

Naujas JAV LB 
adresas Restone

Nuo 2002 m. kovo 26 d. JAV 
LB įstaiga Restone, VA, per
sikėlė į naujas patalpas. Pa
sikeitė adresas ir telefono nu
meriai: Lithuanian American 
Community, Ine.; 11876 Sun- 
rise Valley Drive, Suite 201; 
Reston, VA 20191; tel. (703) 
390 0498; fax. (703) 390 0497.

„Draugo” inform.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
ANTAUSIS ŠIANDIENINEI MEDICINAI

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Laiške iš Kauno abiejų tėvų 
gydytojų duktė rašo: „Pir
miausia smulkiai supjaustau 
rūkytus lašinukus, juos pake
pu ant keptuvės, kad išleistų 
taukus; po to sumetu smulkiai 
supjaustytus svogūnus — juos 
pakepu; galiausiai įdedu 
šaukštą grietinės, pakepu. Iš
verdu nuluptas bulves ir ant 
jų užpilu šį „pavilgą”. Svajonė. 
Tai taip skanu. Cholesterolis? 
Tokio nežinau. Taip valgė ma
no tėvas, mano seneliai. Taip 
skaniai valgau ir aš”.

Tai antausis gydytojui, da
bartinei medicinai taikomas 
jaunosios kartos, kuri nevalgo 
sveikai, o tik skaniai. O būti
na dabar valgyti ir gerti ne tik 
skaniai, bet ir sveikai. Duktė 
galėtų iš nelaimingosios moti
nos pasimokyti, kurią ji slau
go suparalyžiuotą — tai auka 
minėtai skanaus, bet nesveiko 
kąsnio.

Tokia duktė, kaip ir dauge
lis mūsiškių, yra gana protin
ga, bet serga deliuzija: ji tvir
tai laikosi neteisingo — ne
sveiko elgesio, kuris nepasi
duoda sveikam protavimui, o

KIEKVIENAM BŪTINA ŠI SPECIALYBĖ
Visi žinom, kaip pasiruošia 

inžinierius, gydytojas, kunigas 
ar mokytojas savo darbui — 
specialybei. Labai apleistas 
pasiruošimas visų svarbiau
siai, kiekvienam būtinai, spe
cialybei, kuri yra sveiko, lai
mingo ir normaliai ilgo gyve
nimo specialybė. Kad dažnas 
ir žinom, kaip reikia jai ruoš
tis, bet nesiruošiam reikiamai, 
todėl jos ir neįsigyjame.

Štai Alvudo Lietuvio sody
boje keturi iš eilės vienas po 
kito pas Dievą iškeliavo vien 
dėl to, kad nepasiruošė nor
maliam gyvenimui: susenę nei 
valgė, nei gėrė reikiamai ir 
nesileido pagalbininkų pade
dami. Senyvas žmogus su- 
tingsta ruoštis valgį ir jį su
valgyti bei išgerti. Šiaip pro
tingi, bet save apgaudinėjan- 
tys — tai yra įsitikinę į netie
są ir nesileidžią sveikam pro
tavimui atitaisomi. Tada ir 
ligoninė tokiems nepadeda.

Kad taip neatsitiktų su mu
mis, turime šitaip ruoštis lai
mingo, sveiko ir normaliai ilgo 
gyvenimo specialybei.

Pirmiausia liaukimės kūlę 
tuščius šiaudus: vien neskai
tykime Biblijos, bet gyvenki
me pagal jos nuostatus: savo 
aplinkoje padėkime kiekvie
nam vargstančiam. Tai bus 
nemeluotai lietuviškas, žmo
niškas ir krikščioniškas elge
sys, kuris stiprins mūsų dvasi
nę sveikatą. Kur tik sueina
me, vien apie pagalbą reika
lingam planuokime, pirmiau
sia nuo savęs pradėję.

Pirma pagalba. Kūnas yra 
garinė mašina. Jos smegenyse 
yra 3/4 vandens. Mes gerkime 
8 puodelius žaliosios arbatos

Kovo 11d. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos galerijoje atida
ryta Petro Katausko fotografijų paroda, pavadinta „Dvidešimt vieneri 
metai su širdies chirurgais”. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

šis tuo reikalu yra štai koks.
Sveikata yra vertingiausias 

žmogaus turtas — be jos visa 
kita yra niekis. Idant būtum 
sveikas, būtinai turi žinoti tris 
dalykus apie save: tai kraujo 
riebumas cholesteroliu — jis 
neriebesnis negu 145 mg 
proc., tai kraujospūdis — jis 
ne aukštesnis negu 130/80 ir 
kūno svoris — jo rodiklis turi 
būti ne didesnis 24. Žinoma, 
yra dar ir daugiau žinotinų 
dalykų, bet tie trys yra svar
biausi, nes jie lemia žmogaus 
sveikatą ar sumenkina ligą, 
kuri vargina ir trumpina gyve
nimą.

Bet žmones varginanti de
liuzija juos prilaiko nesveika
toje: jie ne tik joje, bet ir reli
gijoje laikosi neteisingų įsiti
kinimų, kurių nepakeičia pro
tavimas. Reikės dar naujų ge
neracijų, kol žmonės pradės 
sekti medicinos nurodymais, o 
ne vien kliautis savo gomurio 
tenkinimu. Nuo deliuzijos lais
viems pats laikas yra gerti 
žaliąją arbatą (green tea) — 
vieton kavos ir valgyti pupelių 
ir su burokėliais mišrainę vie
ton pyragaičių. Sėkmės!

ir 4 puodelius lieso (skim) pie
no kasdien. Tuomi saugosime 
visą kūną, ypač kaulus nuo 
nelaimių.

Antras reikalas — tai kas
dieninis suvalgymas 5 daržo
vių ir 4 vaisių. Trečias daly
kas — nuolatinis darbavima
sis su pertraukomis poilsiui. 
Ketvirtas sveikatos specialy
bei būtinumas — tai su gydy
tojo pagalba tvarkymas visų 
savo negalių. Jei taip ketverio- 
pai pasiruošime minėtai svei
katos specialybei, tapsime pa
tys patenkinti ir kitus tenkin
sime. Tad ruoškimės jai, kaip 
inžinieriai su gydytojais ruo
šiasi, kitaip jos neįsigysime ir 
tada toliau vargsime kaip iki 
šiol. Sėkmės.

* Skurdas vis daugiau lie
tuvių verčia griebtis pavo
jingo ir nusikalstamo narko
tikų gabentojo darbo. Estija, 
Ekvadoras, Rusija, Lietuva. 
Tai valstybės, kuriose vien 
praėjusį mėnesį įkliuvo nar
kotikus iš vienos šalies į kitą 
gabenę lietuviai. „Narkotikų 
kuijerių darbo pastaruoju 
metu griebiasi vis daugiau lie
tuvių. Šie žmonės paprastai 
beveik nieko nežino nei apie 
juos pasamdžiusius asmenis, 
nei apie narkotikų verslo už
kulisius. Jeigu kurjeris įkliū
va, jo darbdavys beveik visada 
išvengia atsakomybės, nors 
dažnai jis būna šalia ir stebi 
savo samdinį”, teigė Policijos 
departamento narkotikų kon
trolės tarnybos vyresnysis ko
misaras Algis Kvainickas.

(LR, Elta)

„Lietuvos Vaikų vilties* darbuotojai iš Čikagos, besilankydami Vilniuje š.m. kovo mėn. viduryje, susitiko su San
tariškių Vaikų ligoninės administratorium (iš kairės) dr. Gediminu Dovženko ir dr. Kęstučiu Saniuku; LW 
komiteto narės: Dana Kaunienė ir pirm. Gražina Liautaud.

KAS MEDICINĄ IŠTRAUKS IŠ 
BANKROTO?

Pastaruoju metu Lietuvos 
žiniasklaidoje vis dažniau kal
bama apie mediciną: ir teigia
mai, ir neigiamai, bet daž
niausiai problemiškai. Gal tai 
reiškia, kad pajudės ledai ir 
šioje srityje, nors sveikatos 
apsaugos reforma formaliai 
jau vykdoma ne vieneri metai. 
Iki šiol didžiausias krūvis už 
sveikatos apsaugą tenka vals
tybei. Vis dar formaliai veikia 
Konstitucijos eilutė apie „ne
mokamą gydymą”. Nepriklau
somybės pradžioje, prisimenu, 
netgi seimūnai nenorėjo gir
dėti apie privačią mediciną. 
Valstybės išlaikoma sistema 
daugeliui medikų atrodo ge
riausia, gal dėl to, kad pato
giausia, nes nieko nereikia 
keisti, gal apsimoka. Kad me
dicinoje ir šiandien reikalai 
sunkiai vyksta, galiu pailiust
ruoti pavyzdžiu iš savo patir
ties.

Porą mėnesių nepraėjo kosu
lys, todėl nutariau pasitikrinti 
savo kvėpavimo sistemą. Ka
dangi nedirbau ir tuo metu 
nemokėjau socialinių mokes
čių, už savo gydymą negalėjau 
tikėtis „Ligonių kasų” para
mos, todėl turėjau naudotis 
mokamomis gydytojų paslau
gomis valstybinėje poliklini
koje. Savo apylinkės poliklini
koje sumokėjau apie 60 Lt už 
du priėmimus pas apylinkės 
gydytoją, paskui dar apie 30 
Lt - už plaučių rentgeno nuo
trauką. Mano gydytoja, pažiū
rėjusi į rentgenologo blogas 
išvadas, pasiuntė konsultaci
jai į tuberkuliozinę ligoninę. 
Čia manęs nepriėmė: „Pas 
mus nėra mokamų konsulta
cijų”, - pasakė informaciją tei
kianti tarnautoja. - užsirašyk 
į Darbo biržą, kad esi bedarbė, 
už tave sumokės Darbo birža”. 
„Bet aš pati galiu susi
mokėti...” „Nieko nežinau, 
mes pinigų nepriimam”, - nu
kirto informacijos teikėja ir 
padėjo ragelį. Taip tapau Dar
bo biržos kliente ir dar 
„padidinau” augantį nedarbą. 
Su Darbo biržos pažyma nu
ėjau atgal į polikliniką (už 
priėmimą jau mokėjo Darbo 
birža), ir ten gavau siuntimą į 
tą pačią tubc. kuliozinę ligoni
nę Antakalnyje, į kurią ver
žiausi anksčiau. Ir už konsul
taciją dabar jau mokėjo Darbo 
birža. Kai sužinojau, kad 
ankstesnių gydytojų nuo
gąstavimai yra be pagrindo ir 
esu sveika, atgijau ir pradė
jau „politikuoti”, išreikšdama 
nusistebėjimą: medicina bank
rutuoja, o medikai atsisako 
imti iš manęs pinigus už pa
slaugas. Kodėl, paklausiau 
komisijos pirmininkės. „Man 
neapsimoka, dėl 10 pacientų 
per dieną aš nesamdysiu kasi
ninkės, popierių daugiau bus 
negu naudos. Reikės sumokėti 
mokesčius valstybei, nieko ten 
ir neliks”. „Užtat turtingoje

Amerikoje moka už viską pa
imti pinigus”, - nebeturėda
ma ką sakyti, pasamprotavau. 
Viena komisijos narė įsižeidė: 
„Va, aną dieną rodė per tele
viziją, kaip toje jūsų Ameri
koje: nuo pusės operacijos 
nukėlė kruviną moterį, kai 
sužinojo, kad ji neturi apdrau- 
dos...”

O aš galvojau: ką reiškia 
įstatymai, jeigu jų nėra kam 
vykdyti. Štai mokestis už 
medicinos paslaugas nustaty
tas, jis privalomai kabo kiek
vienoje poliklinikoje, bet kas 
nori, sugeba išvengti tos 
bėdos. Iš tiesų, kam sukti 
galvą, juk valdžia (cha, mes, 
vargšai mokesčių mokėtojai) 
už viską apmoka. Ir prisimi
niau, kaip sėdėdama pusdienį 
laukiamajame, turėjau žiūrėti 
į nešvarias grindis. Nors buvo 
neseniai vykęs remontas ir 
grindys buvo išklotos naujo
mis plytelėmis, bet visi tarpai 
tarp jų buvo pilni purvo. Tai 
štai, galvojau, už tuos papildo
mus pinigus bent gerą valy
toją nusisamdytų.

Pastaruoju metu medikai 
jau pradėjo skelbti streikus 
dėl blogo medicinos įstaigų 
aprūpinimo, bet streikui pri
tarė toli gražu ne visi. Čia ir 
yra šuo pakastas, kad kai ku
rioms medicinos įstaigoms 
kažkodėl lėšų pakanka. Yra 
žmonių, kurie sugeba išsi-' 
versti ir su tomis lėšomis, ku
rias per Ligonių kasą gauna iš 
valstybės. f

Jokia paslaptis, kad atsakin
gesniais momentais pacientai 
moka gydytojams papildomai 
(duoda kyšius), o tai reiškia - 
moka du kartus. Ima netgi 
patys žymiausi, kuriems, atro
dytų, jau gana, kurie yra vis
kuo apsirūpinę. Dar sovieti
niais laikais buvo kalbama, 
kad kai kurie vedantieji spe
cialistai pinigų jau nebeimda- 
vo, tik brangakmeniais ar kita 
„tvirta valiuta”. Liaudyje sa
koma, kad gydytojai gerai gy
vena, nesvarbu, kad jie mažus 
atlyginimus gauna, gal todėl 
šio klano dar niekam nepavy
ko pajudinti.

Šių metų pradžioje Lietuvos 
televizijose vyko keli pokalbiai 
apie medikų atsakomybę. Pa
aiškėjo, kad iki šiol dar nie
kam nepavyko laimėti bylos 
prieš gydytojus, dėl kurių 
klaidų yra mirę pacientai. Ir 
tai įvyko dėl paprasčiausios 
priežasties: tokių bylų net ne
buvo užvesta. O televizijos po
kalbio dalyviai tvirtino, kad 
įstatymų tam pakanka. „Nie
kam tu nieko neįrodysi, nes 
medikai vienas prieš kitą ne
liudija ir jokių įrodymų tu ne
surinksi”. Štai pamėgino Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto dekanas, jaunas 
profesorius dr. Dainius Pūras 
įleisti oro į universiteto kori
dorius, nepasisekė - senoji

gvardija - universitetinių kli
nikų vadovai, sudarantys ta
rybą, - jį „išspjovė”, atleido iš 
darbo. Taigi, pasistūmėjimo į 
priekį neįvyko.

Tiesa, matyt, medicina tokia 
sritis, kurioje kuriasi tam tik
ra uždara visuomenė visuo
menėje. Ir iš amerikiečių esu 
girdėjusi nuomonę, kad čia 
mediciną valdo „mafija”, turiu 
liudijimų, kad artimieji, bijo
dami dėl savo vaiko ar kito 
brangaus asmens gyvybės, gy
dytojams duoda „dovanas” - 
taigi, moka antrąkart.

Beje, dar norėčiau grįžti į 
Lietuvą. Kaip minėjau, į tu
berkuliozinę ligoninę buvau 
pasiųsta be reikalo. Su- 
randėjimai mano plaučiuose, 
kuriuos matė poliklinikoje, 
viso labo tebuvo blogos rentge
no nuotraukos padarinys. (Ge
rai, kad dar nebuvo pradėję 
gydyti.) Šiuo metu didelis 
triukšmas kyla dėl to, kad 
mažinama medicinos įstaigų. 
Uždaromi maži ir blogai 
aprūpinti kaimų, miestelių 
punktai, kur praktiškai vyk
doma tik slauga. Siekiama 
sutaupyti lėšų ir sukurti stip
rius regioninius centrus, gerai 
juos aprūpinti medicinos tech
nika. Bet silpnų grandžių ir 
blogų gydytojų yra ir dide
liuose miestuose. Kad ir mano 
minėta poliklinika Vilniuje. 
Jau keletą kartų buvo mė
ginama ją uždaryti, bet gydy
tojai vis sukurstydavo bo
butes, tos surinkdavo gyven
tojų parašus, ir poliklinika 
likdavo gyvuoti. Darbo vietos 
būdavo išsaugotos, o gyven
tojų sveikata? Čia yra gydy
tojų, kurie, net nepakėlę gal
vos į pacientą, išrašo vaistus, 
o jeigu neturi nuotaikos, tai 
apšaukę jį išvaro. Vis dar 
„tebedirba” ir mūsų buvusi 
apylinkės gydytoja, kuri prieš 
20 metų „nugydė” mano sene
lę. Ji kelis mėnesius pacientę 
„šėrė” vaistais nuo skrandžio, 
o jau mirties patale iškviesta 
kita gydytoja konstatavo, kad 
senelei visiškai nusilpusi šir
dis.

Bet tai nereiškia, kad Lietu
voje visi gydytojai blogi, Lietu
voje tik tvarkos trūksta. Štai 
laikraščiai skelbia, kad Kauno 
2-osios klinikinės ligoninės 
konsultacijų ir diagnostikos 
skyriuje atidarytas klinikinės 
neurofiziologijos padalinys; 
Vilniuje pradėtos daryti kaulų 
čiulpų persodinimo operacijos 
vėžiu sergantiems vaikams, 
jau ir Kaune atlikta antroji 
sėkminga širdies persodinimo 
operacija, kelinti metai Vil
niuje, Santariškių klinikose, 
veikia JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkės Bi
rutės Jasaitienės dėka gyvuo
jančios „Lietuvos Vaikų vil
ties” operacinė, kurioje at
liekamos sudėtingos ortope
dinės operacijos vaikams, į 
Lietuvą važiuoja operuotis 
užsieniečiai, nes čia pigiau ir 
pakanka aukštos kvalifikaci
jos gydytojų. Bet tai atskirų
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talentingų ir iniciatyvių žmo
nių nuopelnas. O medicinos 
sistemos reforma, kaip įvar
dijama spaudoje, patyrė bank
rotą. Taigi, kas mediciną gali 
iš jo ištraukti?

Ar tik čia nebus kaltas 
„valdiškas gydymas"? Nors 
keiksnojame kapitalistus ir 
gailime jiems savo pinigų, bet 
privačios medicinos įstaigos 
Lietuvoje jau ir šiandien suge
ba susitvarkyti. Dar jeigu vals
tybė leistų joms naudoti Li
gonių kasų lėšas, valstybinė 
sistema savaime sunyktų. Bet 
vėlgi, - kai kam tai nenaudin
ga, ir medicinos privatizavi
mas, matyt, užtruks, nes turės 
įvykti „kapitalo perdavimas į 
kitas rankas”. O tai visada 
skausmingas procesas.

Audronė V. Škiudaitė

* Atlikus papildomą pa
tikrinimą Marijampolės li
goninėje, kurioje pastaruoju 
metu buvo padaryta nemažai 
medikų klaidų, nustatyta, kad 
ji atitinka visus tokio lygio li
goninei keliamus reikalavi
mus bei gali toliau teikti svei
katos priežiūros paslaugas. 
Pasak sveikatos apsaugos mi
nistro Romualdo Dobrovols
kio, ligoninė turės sukurti ir 
įdiegti ligoninės vidaus patik
rinimo sistemą, pagal galio
jančius teisės aktus sutvarky
ti ligoninės dokumentaciją bei 
suderinti ligoninės Etikos 
komisijos nuostatus ir vidaus 
tvarkos taisykles, patikslinti 
ligoninės darbuotojų sąrašus, 
užtikrinti, kad ligoninės ste
bėtojų taryba vykdytų jai pri
skirtas užduotis. (BNSi

* Sveikatos apsaugos mi
nistras Romualdas Dobro
volskis Vilniuje šešioms gydy
mo įstaigoms įteikė „Volks- 
wagen Transporter” modelio 
reanimobilių raktelius bei 
dokumentus. Reanimobilius 
gavo Kauno medicinos univer
siteto ir Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikos, Res
publikinė Vilniaus universite
tinė vaikų ligoninė, Klaipėdos 
miesto ir Šiaulių ligoninės. 
Nuo šiol kartu su reanimatolo- 
gais pagal iškvietimus į ligo
nių namus galės vykti ir šiose 
medicinos įstaigose dirbantys 
aukštos kvalifikacijos širdies 
ligų, galvos smegenų krauja-

DĖMESIO!!!
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite 
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens, 

išsaugodami vitaminus ir maistine vertą. 
Naudodami „Bioptron campact” šviesą, padėsite sau išgyti ir 
apsisaugoti nuo (vairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo 
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia 

garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija 
tel. 847-945-0656 (palikti žlnutą) ar 708-917-9330.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet. i L 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerlorsur9eryandbreastheal1h.con)

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 
Tol. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTQJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tol. (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. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D, S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. S Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
■^^^JValandos^gagal^usitanmą^^^

arašTūoba, mū.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Suite 1000 

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. 312-337-1285

773-585-9500

gyslių ir kitų ligų specialistai. 
Tikimasi, kad specialistų iš
vykimas į paciento namus pa
lengvins sudėtingų ir sunkių 
ligų nustatymą, leis skubiai 
suteikti pagalbą ar transpor
tuoti ligonį į reikiamą gydymo 
įstaigą, kur jam būtų tiksliau 
nustatyta diagnozė. ibnsi
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Būti ar nebūti švietimo 
reformai Lietuvoje?

Švietimo ir mokslo minist
ras Algirdas Monkevičius ne
abejotinai nusipelno drąsiau
sio dabartinės Vyriausybės 
nario vardo. Jo ginčas su vi
sažiniu premjero patarėju A. 
Juozaičiu iš pradžių atrodė 
tiesiog nuomonių nesutapimu, 
tačiau vėliau peraugo į pole
miką ne tik su premjeru, bet 
ir su ministro bendrapartiečiu 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininku R. Pavi- 
lioniu. Politikai susikibo ne 
juokais. Abi pusės organizavo 
viešus savo „palaikymo ko
mandų” renginius, aktyviai 
reiškėsi žiniasklaidos priemo
nėse, kol galiausiai net užsi
miršo, dėl ko ginčijamasi. Įdo
miausia, kad gana netikėtai 
mūšį (bet veikiausiai dar ne 
karą) laimėjo ministras. Jis 
liko savo poste ir padaręs ke
letą palyginus nedidelių nuo
laidų, formaliai tęsia reformą.

Tiesą sakant, tai, kas šian
dien vadinama švietimo refor
ma, turi tiek skirtingų as
pektų, kad tikrai nesiryžčiau 
jos vertinti vienareikšmiai. 
Veikiausiai ministras teisus, 
kai pabrėžia, kad perėjimas 
nuo unifikuotos, beveidės so
vietinės švietimo sistemos prie 
profiliuoto mokymo yra neiš
vengiamas. Aišku, tai skau
džiai užgaus dalį mokytojų, 
bet mokykla turėtų pirmiau
sia orientuotis ne į mokytojus, 
o į mokinius. Kita vertus, tie, 
kurie siūlo neskubėti refor
muoti švietimą, pamiršta, kad 
įvairūs eksperimentai mokyk
lose vyksta nuo pat nepriklau
somybės atkūrimo. Kasmet 
kaitaliojant mokymosi ir egza
minų sąlygas, į moksleivius 
šiandien žiūrima kone kaip į 
„bandomuosius triušius”. Bū
tina kuo skubiau baigti tokio 
pobūdžio eksperimentus. Gal
būt klaidų švietimo srityje pa
dariniai nėra taip lengvai pa
stebimi, kaip, pavyzdžiui, me
dikų klaidos, tačiau jų ilga
laikė žala ne mažiau skaudi.

Sprendžiant hamletišką 
klausimą — „būti ar nebūti 
profiliuotai švietimo sistemai” 
— į antrą planą nustumiamos 
kitos, ne mažiau svarbios 
problemos: mokyklų nelan
kantys vaikai, apverktini mo
kytojų atlyginimai. Reformuo
jant švietimo sistemą, kažko
dėl visiškai nesirūpinama vi
suotinio susitarimo paieška. 
Šiandien dėl švietimo siste
mos ateities tarpusavyje gin
čijasi socialliberalai ir social
demokratai, kitų politinių jė

gų nuomonė nieko nedomina. 
Taigi labai tikėtina, jog, pasi
keitus politinei konjunktūrai, 
bus imamasi naujų reformų.

Gaisras žemės ūkyje

Tuo, kad Lietuvoje susifor
mavo „kairioji” dauguma, la
biausiai džiaugėsi žemdirbių 
lobistai. (Tiesa, klausimas — 
kiek jie realiai atstovauja vi
siems Lietuvos ūkininkams, o 
ne tik į bendroves transfor
muotiems kolchozams?) Tikė
tasi, kad „savų” valdžia plėtos 
protekcionistinę politiką. Ta
čiau labai greitai pasirodė 
žemdirbių ir naujosios val
džios santykių atšalimo ženk
lai. Socialdemokratai neišdrį
so, nors būdami opozicijose 
reikalavo, supirkti visą žemės 
produkciją, pakelti grūdų su
pirkimo kainas iki žemdirbių 
reikalaujamos ribos. Tiesa, ke
li kompromisai buvo padaryti, 
tačiau jau rudenį tapo aišku, 
kad valdžia, susidūrusi su rea
lių šalies ekonominių proble
mų sprendimu, linkusi už
miršti savo populistinius pa
žadus.

Šiemet žemdirbių suvažiavi
me buvo nušvilptas V. Andriu
kaitis, kurį dar neseniai ši au
ditorija sutikdavo aplodismen
tais. Jo tvirtinimas, kad val
džiai rūpi žemės ūkis, buvo 
sutiktas juoku. Tiesa, reikia 
prisiminti, kad žemdirbių 
emocųos šiuo metu yra gero
kai įkaitusios. Didelį jų nepa
sitenkinimą sukėlė iš Briuse
lio atskriejusi žinia, kad nau
jos Europos Sąjungos narės 
pereinamuoju laikotarpiu te
galės tikėtis ketvirtadalio 
„senbuvių” gaunamų tiesiogi
nių išmokų. Lietuvos žemdir
biai labai įsižeidė ir prabilo 
apie diskriminaciją, apie kil
pą, kurią esą europiečiai nori 
užmesti lietuviams. Keisčiau
sia, kad nesusimąstyta, kodėl 
apskritai kitos valstybės turi 
subsidijuoti Lietuvos žemės 
ūkį ir kad be sėkmingos integ
racijos paramos apskritai ne
sulauksime.

Svarstymai — ar ketvirta
dalis įprastų išmokų yra lai
mėjimas, ar pralaimėjimas — 
verti atskiro straipsnio. Man 
svarbiau pabrėžti vyraujančią 
nuostatą — mes įsitikinę, jog 
esame verti labdaros, įvairių 
išmokų, į Europos Sąjungą 
žiūrime kaip į kredito uniją, į 
NATO — kaip į asmens sargy
binį. Kol kas klausimas — ką 
mes galime duoti ES ar 
NATO? — neįsiveržia į viešąjį 
diskursą. Kol kas liepsnoja 
gaisrai, kurstomi įvairaus 
plauko populistų.

Kita vertus, turime pripa

žinti, kad Europos Komisijos 
nutarimas tebuvo pretekstas 
Lietuvos žemdirbiams užsi- 
plieksti. Žemės ūkis Lietuvoje 
šiuo metu tarsi mina, galinti 
bet kada sprogti. Nė viena 
valdžia nesiryžta daryti tikrų 
reformų, nes bijo susisprog
dinti, o tariami ekspertai 
težino vieną sprendimo būdą 
— „idealiausias kaimas — mi
ręs kaimas”. Neabejoju, kad 
šių metų rudenį Vyriausybė 
vėl bus remiama prie sienos, 
bus reikalaujama diegti pro
tekcionistines priemones. Ar
tėjančių rinkimų fone atsilai
kyti bus labai sunku, tad Lie
tuvos kaimas, tikėtina, virs 
„amžinąja ugnimi”, reguliariai 
reikalaujančia vis naujų aukų.

Geras tarnautojas — 
savas tarnautojas

Kovo mėnesį priimtos Vy
riausybės įstatymo pataisos 
nesukėlė tiek aistrų, kiek 
švietimo ar žemės ūkio reika
lai. Nusivylusiems politika 
žmonėms nėra labai įdomu, 
kaip vyksta valstybės valdymo 
reforma. Tačiau kiekvienas 
geriau išmanantis viešojo ad
ministravimo specifiką žino 
tikrąją valdymo reformų 
reikšmę.

Formali pataisų priežastis 
labai kilni — siekis, kad mi
nisterijoje vyrautų ne politikų, 
bet profesionalų diskusijos. 
Tačiau net jeigu pripažintu
me, kad reformų architektai 
kupini idealizmo, o ne vykdo 
socialdemokratų elito subran
dintą užsakymą, sunku racio
naliai paaiškinti, kodėl refor
ma vykdoma būtent taip ir 
būtent dabar.

Pradėkime nuo paprasčiau
sio kontrargumento — kiek
viena pertvarka, kitaip nei ti
kina populistai, daug kainuo
ja. Vyriausybės įstatymo pa
taisų įgyvendinimas šiandien 
kainuos ne mažiau kelių šim
tų tūkstančių litų. Didžioji da
lis šios sumos bus išmokėta 
kaip išeitinės kompensacijos 
daugiau nei penkiasdešimčiai 
šiandien dirbančių vicemi
nistrų. Ne mažiau svarbus da
lykas — ministerijos išmu
šamos iš įprasto veiklos ritmo, 
sugriaunama susiformavusi 
vidaus tvarka. Kiekvienas vi
ceministras kuravo savo sritį, 
sekretorius daugiausia tvarkė 
organizacinius klausimus. Da
bar visi ministerijos darbuoto
jai, išskyrus ministrą ir vieną 
viceministrą, tampa kaijeros 
tarnautojais ir yra atrenkami 
konkurso tvarka. Atsiranda 
nauja valstybės sekretoriaus 
pareigybė, atliekanti funkci
jas, anksčiau priskirtas tiek 
sekretoriaus, tiek viceministro 
kompetencijai; naujai apibrė
žiama viceministro kompeten
cija, kuriam dabar tenka kelis 
kartus didesnis darbo krūvis 
bei keista funkcija — koordi

nuoti ministro patarėjų darbą. 
Nėra aišku, kokią realią kom
petenciją turės ir naujai įvesta 
ministerįjos sekretorių parei
gybė. Susidaro įspūdis, kad 
biurokratinis aparatas plečia
mas, nebandant aiškiau kam 
nors priskirti atsakomybės už 
sprendimų priėmimą.

Galima sutikti su reformos 
rengėjų argumentu, kad mi
nisterijos turi ne politikuoti, 
bet teikti kompetentingus 
problemų sprendimus. Tačiau 
ar vykdoma pertvarka iš tik
rųjų juda šia kryptimi? Mažai 
kas abejoja, kad konkursai 
valstybės ir ministerijos sek
retorių pareigoms užimti te
bus formalumas. „Kairieji”, at
rodo, įsiklausė į eilinių par
tiečių pretenzijas dirbti vals
tybės tarnyboje. Tačiau tai 
reiškia, kad, atėjus naujai val
džiai, valstybės tarnyba bus 
vėl transformuojama.

Mano įsitikinimu, tiek pozi- 
cįja, tiek opozicija šiandien 
puikiai supranta, kad reali 
valdymo reforma būtinai turi 
būti grindžiama visuotiniu su
sitarimu. Tik tuomet galima 
tikėtis, kad ministerijose dirbs 
tikri specialistai, triūsiantys 
valstybės labui. Deja, šiandien 
noras patenkinti „savųjų” in
teresus eilinį kartą nugalėjo 
rūpestį valstybės ateitimi.

Kuriančios Lietuvos 
vizįja

Po to, kai Valdas Adamkus 
tapo Lietuvos prezidentu, me
tinis valstybės vadovo prane
šimas įgavo naują prasmę. Ilgi 
A. Brazausko pranešimai, pri
sodrinti statistikos ir dvel
kiantys komunistų partijos 
ataskaitų stiliumi, nesukelda
vo didesnio nei Seimo narių, 
nei žiniasklaidos susidomėji
mo.

Jau pats pirmasis V. Adam
kaus metinis pranešimas su
drebino Lietuvos politinį gyve
nimą. Netrukus po šio pra
nešimo buvo priverstas atsi
statydinti G. Vagnorius. Ant
rasis prezidento pranešimas 
davė pradžią Naujosios politi
kos bloko susiformavimui, tre
čiasis — sudavė labai skaudų 
smūgį šio bloko sudarytai Vy
riausybei. V. Adamkus pareiš
kė esąs nusivylęs „naujai
siais” politikais, netrukus šis 
nusivylimas peraugo į oficia
lias socialliberalų ir liberalų 
skyrybas. Visi nekantriai lau
kė, kokie nauji vėjai padvelks 
po šių metų kalbos.

Prezidento kalba veikiausiai 
nuvylė aštrių pojūčių mėgėjus. 
V. Adamkus nepaskelbė karo 
„kairiųjų” daugumai, nemoja
vo sunkia kritikos kuoka, nors 
Seimo pozicija ypač nerimas
tingai laukė prezidento žo
džių. Kita vertus, V. Adamkus 
išliko nuoseklus ir aiškiai, be 
pagražinimų įvertino dabarti
nę situaciją. Jis aiškiai kons

tatavo, kad valstybėje ryškios 
oligarchijos apraiškos, taikomi 
dvigubi standartai, o daugu
ma politinių partijų „atidir- 
binėja” rėmėjams. Tačiau, 
kaip ir ankstesniuose praneši
muose, V. Adamkus susitelkė 
ne ties klausimu — „kas kal
tas?”, bet ties — „ką daryti?”.

Valstybės vadovas Seimo 
tribūnoje prabilo apie kurian
čios Lietuvos viziją, pabandė 
nubrėžti konkretesnę Lietu
vos, kaip ES ir NATO narės, 
perspektyvą. Pasak Preziden
to, šiandien turime iškelti 
klausimą — „kokius pagrin
dinius tikslus sau kelsime pro
jektuodami naują mūsų vals
tybės raidos etapą?”. Jei šį 
klausimą rimtai įvertino ne 
tik žurnalistai, bet ir politikai, 
galima tikėtis tam tikro Lietu
vos politinio gyvenimo atsi
naujinimo. Tiesa, jis tikrai bus 
nelengvas. V. Adamkus taik
liai įvardijo, kad viena di
džiausių Lietuvos politinės 
sistemos bėdų — sovietmečio 
įpročiais besivadovaujančios 
politinės partijos.

Prezidento pranešime gali
ma suskaičiuoti daugiau nei 
dvidešimt skirtingų temų, ap
tariama nepaprastai platus 
problemų spektras. Naujai iš
keptos Liberalų demokratų 
partijos lyderis R. Paksas iš 
karto po prezidento pranešimo 
išsakė priekaištą, kad V. 
Adamkaus kalboje nematome 
paties prezidento vaidmens 
sprendžiant iškeltas proble
mas. G. Kirkilas savo ruožtu 
priekaištavo V. Adamkui dėl 
„rinkimų retorikos”. Sunku 
sutikti su tokia kritika. Prezi
dentas nesiekė įvertinti įvai
rių valstybės institucijų indė
lio, jis pabandė nubrėžti atei
ties kontūrus.

Ar galima tikėtis, kad prezi
dento pranešimas sukels rea
lių pokyčių? Įvairių politinių 
jėgų reakcijas į pranešimą ga
lima buvo nuspėti iš anksto. 
Labiausiai V. Adamkaus min
tis gyrė konservatoriai ir mo
dernieji krikdemai, liberalai 
pritarė, bet išsakė ir kritinių 
pastebėjimų, centristai buvo 
labiau rezervuoti, kitos politi
nės jėgos nenorėjo pripažinti, 
kad prezidentas pasakė kažką 
svarbaus. Nustebino A. Pau
lauskas, kuris netikėtai pa
reiškė, kad prezidento kritika 
pagrįsta. Nepaisant to, jau ki
tame interviu Seimo pirminin
kas teigė, kad iš esmės nieko 
naujo metiniame pranešime 
neišgirdo. Taigi politikų pasi
dalijimo į prezidento „šalinin
kų” ir „priešininkų” stovyklas 
metinis pranešimas tikrai ne
pakeitė. Tačiau labai tikėtina, 
kad jis padarys nemažą įtaką 
Lietuvos politikų retorikai bei 
klausimų formulavimui. Tai iš 
tiesų ne taip mažai, kaip gali 
atrodyti.
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Vytautas Bieliauskas

Kultūrinių vertybių 
rinkimas ir saugojimas
Po Antrojo pasaulinio karo į 

užsienį, ypač į Šiaurės Ame
riką, iš pabėgėlių stovyklų Vo
kietijoje atvyko labai daug lie
tuvių kultūrininkų, meninin
kų, mokslininkų, poetų ir ra
šytojų. Jie į užsienį atsivežė 
ne tik savo darbus, kuriuos 
norėjo išsaugoti ateičiai, bet 
taip pat, ir čia gyvendami, 
tęsė savo mokslinę bei kū
rybinę veiklą. Dėl to čia ne
trukus ir susikūrė įvairūs 
centrai, kurie dešimtmečių 
bėgyje sukaupė nemažai ver
tingos kultūrinės ir istorinės 
medžiagos apie išeivijos dar
bus, veiklą bei planus.

Pastaruoju metu mūsų 
spaudoje yra prasidėję deba
tai, kuriuose siūloma atkreip
ti rimtą dėmesį į mūsų kul
tūrinių vertybių bei palikimų 
tvarkymą. Mūsų vyresniųjų 
kultūrininkų eilės mažėja, o 
jų turima medžiaga neretai 
patenka į rankas palikuonių, 
kurie yra atitolę nuo lietu
viško gyvenimo ir nesupranta 
jiems paliktų daiktų ar doku
mentų vertės.

Ne kartą jau yra aiškiai 
užsiminta apie mūsų kul
tūrinių vertybių pergabenimą 
į Lietuvą. Kai kas stipriai re
mia mintį, kad Lietuvių fon
das (ar kuris kitas mūsų fon
das) turėtų padengti tokių 
vertybių persiuntimo išlaidas. 
Tai gražios idėjos, bet jų vyk
dymas negali būti paremtas 
vien emocijomis. Tokiam rei
kalui reikia rimto planavimo 
ir atidaus paruošiamojo dar
bo.

Per dvylika metų nuo Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo jau nemažai knygų, pa
veikslų ir dokumentų buvo 
išsiųsta į tėvynę. Deja, nere
tai tenka girdėti apie tos 
medžiagos neaiškų likimą. 
Sakoma, kad tokios siuntos 
jau metų eilę tebestovi neati
darytose dėžėse sandėliuose, 
garažuose ir rūsiuose. Taip 
pat neretai į Lietuvą (nesugal- 
vojant kitos išeities ir neno
rint jų prarasti) pasiunčiami 
daiktai, nepadarius jokios at
rankos. Pavyzdžiui, siunčia
ma 1,500 užsilikusių kurio 
nors renginio programų. Jų, 
be abejo, užtektų dviejų eg
zempliorių, o visus kitus rei
kėtų išmesti, tuo sutaupant ir 
persiuntimo išlaidas ir berei
kalingą darbą. Galbūt tai 
kraštutinumas: tokių atsiti
kimų daug nebūna, bet rei
kėtų jų iš esmės visiškai iš
vengti.

Būtina kelti klausimą dėl 
užsienio lietuvių kultūrinių 
vertybių svarbos: kam jos yra 
svarbesnės — Lietuvai ar 
išeivijai?

Be abejonės, išeivijofe atlikti 
darbai ir surinktos vertybės 
turėtų būti įdomios Lietuvai, 
bet iš tikrųjų jos įdomiausios 
mums, čia gyvenantiems, ir 
būsimoms mūsų kartoms. Tai
gi, gal nereikėtų galvotrūk
čiais skubėti viską kiek gali
ma greičiau perkelti į Lie
tuvą. Kol kas mes čia dar tu
rime žmonių, kurie kultū
rines mūsų vertybes gali rink
ti, reikiamai sutvarkyti,, glo
boti ir saugoti.

Kartais motyvuojama, kad 
Lietuvos mokslininkai, kurie 
nori pasinaudoti išeivijoje tu
rima medžiaga, negali prie jos 
prieiti, todėl būtų naudinga 
viską turėti „po ranka" Lietu
voje.

Bet kažin kiek iŠ tikrųjų 
tokių atvejų pasitaiko, be to, 
jau ne kartą mokslininkai bei 
kultūrininkai iš Lietuvos at
vyko (ir tebeatvyksta) į JAV 
pasinaudoti mūsų turimais 
archyvais, rinkti medžiagos 
savo ruošiamam darbui.

Štai tik vienas pavyzdys.
Jau daugiau kaip dvidešimt 

metų Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras (LTŠČ), vei
kiantis Jaunimo centro patal
pose, Čikagoje, dirba lietuvių 
kultūrinių vertybių išsaugo
jimo ir kaupimo darbą (pa
našią paskirtį atlieka ir Alka, 
Putnam, CT). Archyvai — 
knygos, periodika, leidiniai, 
laiškai, protokolai, dokumen
tai, meno kūriniai ir t.t. — 
turėtų būti renkami ir saugo
mi vienoje vietoje, o paliekami 
išbarstyti po visą pasaulį.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba savo 
kalbomis ir aplinkraščiais ra
gina visus prisidėti prie šios 
medžiagos surinkimo ir iš
saugojimo. Duokime progos 
LTSC surinkti, sutvarkyti ir 
kurį laiką čia dar pasaugoti 
mūsų kultūrines vertybes. 
Kai ateis laikas, į Lietuvą 
galėsime jas persiųsti, viską 
pirma gerai įvertinę ir pa
ruošę. Tuo tarpu duokime lai
ko sau patiems pasidžiaugti 
savo turimomis kultūrinėmis 
vertybėmis. Jeigu kas nori su
sipažinti su jų apimtimi ir tuo 
pačiu Lituanistikos tyrimo bei 
studijų centru, gali, progai 
pasitaikius, tai padaryti Či
kagoje.

SIBIRO TREMTIES 
PRISIMINIMAI

VACĖ PETRUSEVIČIŪTĖ-GEČIAUSKIENĖ
Nr.l

Ilgai nešiojau savo skausmą paslėpusi giliai širdies 
kertelėj. Vis bijojau prisiliesti prie per daugelį metų 
surandėjusios žaizdos. Bijojau prisiminti tą baisų koš
marą, vėl pergyventi iš naujo. O laikas bėga kuo tolyn, 
tuo greityn. Dienos tokios trumpos. Nebetoli mano 
saulėlydis. Tad nusprendžiau parašyti nors mažą dale
lę tų skaudžių gyvenimo prisiminimų.

Buvo pavasaris, 1949 m. kovo mėn., moksleivių pa
vasario atostogos. Mokiausi Kėdainių apskr., Sėtos 
progimnazijoje, 10-toje klasėje. Čia tėvai man samdė 
butą. Savaitgaliais grįždavau į namus. Grįžau ir pra
sidėjus atostogoms. Mintyse galvojau: pabūsiu 2-3 die
nas ir kur nors dingsiu, nes sklido kalbos, kad bus 
trėmimai į Sibirą. O taip norėjosi dar pabūti namuose. 
Bet štai, tą lemtingą vakarą, temstant, ateina pas ma
ne mokslo draugės iš Šėtos — Algė ir Elena — per
spėti, kad naktį gali prasidėti trėmimai. Algės šeima 
buvo pasiturinti. Jie nujautė savo lemtį — visi išbėgo 
iš namų kur kas. O ji atskubėjo pas mane perspėti ir 
pasislėpti. Mūsų šeima šią žinią sutikome taip pat 
pasiruošę išeiti iš gimtųjų namų. Aš, atsisveikinusi su 
tėvais, močiute ir broliuku, su draugėm trise išėjome. 
Buvo jau tamsu. Ėjome kuo toliau nuo namų. Mes

gyvenome prie vieškelio. Iki kaimo — kilometras ke
lio. Už kaimo, į pamiškės pusę, dar geras kelio gaba
las. Prie miško gyveno Irutė Ostasevičiūtė, su kuria 
draugavome nuo mažens. Kartu mokėmės Juškonių 
pradinėje mokykloje ir Šėtos progimnazijoje. Visas vai
kystės vasaras praleisdavome kartu. Nusprendžiau, 
kad pas ją bus saugu. Jų sodyba stovi prie pat miško, 
apaugusi krūmokšniais. Pavojui esant, yra kur pabėg
ti. Čia radome ir daugiau besislapstančių žmonių. Ša
lia jų sodybos prisišliejusi prie pat krūmų, dar buvo 
sena jų senelio gryčiukė. Čia mes ir nusprendėme 
pabūti. Be miego praleidome naktį, kitą dieną ir vėl 
naktį. Buvom jau išvargusios. Krėtė šaltis. Anksti rytą 
kažkas atėjęs iš kaimo pasakė, kad mano tėvelį jau 
suėmė. Man ši žinias pakirto jėgas. Jaučiausi lyg pa
laužtas medelis. Tačiau reikėjo tvardytis.

Tėvelis anksti rytą, norėdamas pašerti gyvulius, grį
žo į namus. Ir tuo momentu stribai jį stvėrė, kadangi 
sodyba buvo apsupta ir saugoma. Man buvo aišku, 
kad mūsų šeima paskirta trėmimui. Apie mamą, mo
čiutę ir brolį nieko nežinojau, kur jie slapstosi. Buvo 
antradienio rytas. Irutės tėvai susiruošė važiuoti į 
turgų. Šėtoje antradienį būdavo turgus. Mums liepė 
pamiegoti, o savo vaikams — mus saugoti. Mes nenu
jautėm klastos. Nuovargis ir miegas lipdė akis. Va
landėlei atsigulėm. Irutės paprašiau, kad, pavojui 
esant, pažadintų. Tiesa, pažadino, kada stribai supo 
sodybą nuo miško pusės. Pabėgti jau nespėjome. Kiti, 
buvę kieme, spruko miškan. Girdėjosi šaudymas. Iru
tės prašiau, kad leistų pasislėpti į spintą, užrakintų ir

pasakytų, kad raktą išsivežė tėvai. Tačiau ji nesutiko.
Nebuvo kur slėptis. Taip ir likome gulėti lovoje, užsi
traukę antklodę ant galvų. Prisimenu, kaip įbėgęs 
kažkuris iš stribų sušuko: „Va, kur banditai guli”. Kiti 
šaudydami lakstė po kiemą ir dar vijosi. Vienas (pa
varde Saldys) liko mus saugoti. Prašiau jo, kad leistų 
išbėgti pro langą, vėliau gali šaudyti. Paaiškintų, kad 
pabėgom. Tačiau išgirdau tik keiksmažodžius. Širdis 
krūtinėje daužėsi. Stengiausi tvardytis, bet jaučiau, 
kad jėgos senka. Netrukus grįžo Irutės tėvai. Į turgų 
jie nevyko, o stribus sutiko kaime. Man akyse temo. 
Ištiko šokas, nebepastovėjau ant kojų, suglebau. Iru
tės tėvui liepė mane nešti. Jis mane tempė iki vežimo. 
Atsigavau važiuojant į kaimą. Buvo jau vidudienis. 
Saulė ryškiai švietė. Jautėsi pavasario šiluma. Pake
lės grioviuose maudėsi varlės. Žvirbliukai su varnom 
džiūgavo, žaisdami lenktynes. Dangaus skliautas toks 
mėlynas, mėlynas ir neaprėpiamas. Gamtoje tiek erd
vės, tiek laisvės. O mano širdis surakinta, blaškosi 
tamsoje. Verkti negalėjau. Visą kūną slėgė skausmas. 
Galvojau, kaip gera būtų pavirsti paukšteliu. Buvome 
sustoję kaime. Prisimenu, toks Jonas, bendraamžis, 
atidavė savo pietus: duonos dvigubą riekę su sūriu. 
Valgyti visai nenorėjau, bet jo užuojautą prisimenu ir 
dabar. Levonavičienė atnešė kailinukus, kurie vėliau 
buvo labai reikalingi. O tuo momentu man nieko ne
reikėjo. Galvoje sukosi viena mintis, kaip ištrūkti iš 
stribų nasrų. Juškonių kaimo gale mūsų vilkstinė, 
mes dvi „banditkos” ir dešimtis stribų, sustojome. 
Norėta dar kažką suimti. Visi išlakstė po trobas, o

mus saugoti liko dviese, pasistatę kulkosvaidį. Minu
tei ir saugotojai dingo. Aš su Alge, pasinaudodamos 
proga, sprukom atgal per kaimo kiemus. Pamačiau 
klojimą ir bėgom link jo. Tikėjomės ten pasislėpti šiau
duose. Tačiau nebuvo lemta. Vienas stribas (pavarde 
Kazakevičius) buvo nuo vilkstinės atsilikęs ir, pama
tęs mus bėgančias, šaukdamas šoko bėgti mums už 
akių. Pavijęs smogė Algei buože per galvą ir nusivarė 
prie vežimų. Toliau vežė per Pauliukų kaimą, Šėtos 
link. Vežant pro šilą, laikė už rankų, kad neištrūk- 
tume į mišką. Šėtoje išlaipino prie stribų būstinės. 
Ten jau buvo daugiau tokio paties likimo draugų. Stri
bai „medžiojo” dar iki pavakario. Mes per tą laiką bu
vome saugomos. Buvo atėję keli mokslo draugai, kurie 
arti gyveno. Atsisveikinome. Sunku buvo kalbėti. Vai
kų verksmas, suaugusiųjų dejavimas dar daugiau 
skaudino ir degino širdį. Vakarop vežė į Kėdainius. 
Sunkvežimius lydėjo stribų sargyba. Mane mintis vis 
dar persekiojo, — kaip pabėgti. Bet viltis blėso, nes 
sunkvežimiai lėkė kratydami visu greičiu, lyg velnias 
dūšią nusitvėręs. Po valandos buvome vietoje. Gele
žinkelio stotyje mus sutiko gyvulinių vagonų sąstatas. 
Prie vieno vagono mus norėjo išlaipinti. Tuo momentu 
ešelonas pajudėjo. Lydintys šaukė: „Sulaikykit porai 
minučių, vaikus reikia suvesti su tėvais”. Bet žodžiai 
susiliejo su garvežio švilpimu ir ratų dundėjimu. Ir 
taip mus su tėvais išskyrė. Pasirodo, kad Algės tėvelį 
irgi sugavo vieną. Vėliau sužinojome, kad jo marš
rutas nusitiesė į Irkutsko sritį.

(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
/^PASAULYJE

TIKĖJIMAS PADĖJO 
LIETUVIAMS

Kiekvieną kartą, kai iš
girsti, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė, ALTas, lietu
viai respublikonai ar demok
ratai, kita organizacija susiti
ko su JAV kongreso nariu, se
natoriumi, kaskart kyla nuo
staba - saujelė lietuvių, skęs
tančių milijonuose ameri
kiečių su savo problemomis ir 
interesais, sugebėjo atkreipti į 
save dėmesį! Tai būna savo
tiškos pergalės šventės. Ir štai 
dar viena šventė - pas lietu
vius į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapiją Marųuette 
Parke Čikagoje buvo atvykęs 
Čikagos arkidiecezijos kardi
nolas Francis George. Ba
landžio 7 d., Atvelykio dieną, 
čia buvo švenčiamos jubilie
jinės - parapijos 75-mečio šv. 
Mišios. Ypač brangu, kad 
aukštasis svečias pamoksle, 
gilindamasis į dienos Evange
lijos temą apie tikėjimą ir 
kviesdamas melstis už taiką 
visame pasaulyje, atkreipė 
dėmesį ir į gilų lietuvių tikė
jimą, kuris, anot jo, padėjo at
kurti Lietuvos valstybę, o 
išeivijoje 75-erius metus 
išlaikyti šią parapiją. Jis pa
sidžiaugė, kad parapija nieka
da nestokojo pasišventusių 
kunigų.

Kardinolą Francis George 
lydėjo vyskupas John R. Gor- 
man, kurį parapijos adminis
tratorius kun. J. A. Kuzinskas

PRISIKĖLIMAS
Aš esu prisikėlimas ir gy

venimas. Kas tiki mane — 
nors ir mirtų bus gyvas” (Jono 
11, 25).

Šie Kristaus žodžiai — vers
mė džiugios vilties. Šį šūksnį 
skelbė pranašai. Jie, stiprina
mi šios vilties, dalinosi atei
nančia tikrove, kurios liudi
ninkai esame ir mes Trečiojo 
Tūkstantmečio keleiviai, išga
nymo ir vilties kryžiumi nu
sagstytos mūsų tautos pake
lės. Tik reikia atverti akis, 
pajudinti dvasią — savoje ap
linkoje atrasime džiugius ste
buklus. Argi nieko nesako pro 
sniego plyšelį besikalanti spal
vinga tulpė? Iš dygaus kamie
no išaugęs švelnutis rožės žie
das? Galime to ir nematyti ir 
džiugios tikrovės neįsileisti vi
dun. O tos tikrovės apraiškos 
ir spinduliukai mus vejasi — 
tik stabtelėkim. Ką byloja visa 
žaluma, alsuojanti gyvastin
gumu, atlaikiusi klodus snie
go, ledų grandies apgalėta? O 
buvo „mirusi gamta”. Nuodė
mės grandis, lyg ledų kalnai, 
kartais užveria akis, nutildo 
klausą, kad nematytume žie
duoto pavasario ir nenugirs- 
tume Prisikėlimo Aleliuja! Jis 
skamba ne tik Velykų rytą, 
nenutyla ir nenutils iki pasau
lio veidas skęs saulės spindu
liuose. Jau esame atpirkti ir 
ilsėkimės Dievo delne.

64 psalmė skamba: „Tu girdi 
mūsų maldą, pas Tave ateina 
kiekvienas su savo kaltybėm. 
Nors nedorybės mus palaužė, 
bet Tu mums dovanoji. Neap
lenki nė vieno iš mūsų. Lan
kai Tu žemę, drėgmę jai duoti. 
Tu augini žmogui javą. Dirvos 
vagą palaistai. Sulygini 
grumstą, lietumi padarai jį 
minkštesnį. Laimini dygstantį 
grūdą. Ir kur tik Tavo lanky
ta, visur gausus derlius, meti
nis Tavo geradarybių vaini
kas”.

Psalmistas sako: „Tu mums 
dovanoji kai ateinam su savo 
kaltybėm”. Ką reiškia dovano
ti? Atleisti? Gauni tai ko pats 
negali įsigyti, nei už gausius

pristatė kaip savo mokslo 
draugą. Kun. J. A. Kuzinskas 
išreiškė svečiams nuoširdžią 
padėką, kad, nepaisant didelio 
užimtumo, jie surado galimy
bių atvykti. Simboliška šios 
šventės metu buvo ne tik tai, 
kad pamaldos vyko dviem kal
bomis: anglų ir lietuvių (skai
tinius skaitė Susan Binkis ir 
Juozas Polikaitis), bet ir tai, 
kad aukštąjį svečią procesijoje 
lydėjo keletos kartų kunigai 
celebrantai: pradedant pirmo
sios bangos lietuvių imi
grantų sūnum kun. J. A. Ku- 
zinsku ir baigiant jaunaisiais 
kunigais iš Lietuvos, šiuo 
metu talkinančiais parapijai. 
Šitokiu būdu bažnyčios istori
jon savotiškai įsispaudžia ir 
visos lietuviškosios bendruo
menės istorija.

Nors Velykos į Marųuette 
Parko bažnyčią buvo sutrau
kusios didesnę minią parapi
jiečių, bet jubiliejus ir jo 
svečiai taip pat sulaukė dide
lio dėmesio. Šv. Mišios vyko 
labai iškilmingai, puikiai pa
puoštoje bažnyčioje, buvo iš
leistas specialus, šventei skir
tas, lankstinukas. Po to para
pijiečiai turėjo progos su 
svečiais pabendrauti prie ka
vos ir užkandžių.

Tai dar ne paskutinis 75- 
mečio renginys (org. komiteto 
pirm. Mickey Petrošienė).

Audronė V. Škiudaitė

pinigus, o jauti būtinybę tai 
turėti. Argi nuodėmių atleidi
mas nėra būtinybė, kurios ne
gali įsigyti nė per advokatus, 
nė per teismus, o tik per Kris
taus Bažnyčios atstovą? Ką 
reiškia sąžinės priekaištai 
įvykdžius kaltę? Sąžinė švel
nutė sielos apraiška. Maži 
kasdienos nusižengimai, apsi- 
lenkimai su tiesa, nevykęs žo
dis Broliui, nepagarbūs ir pa
vydulingi jausmai ir geismai 
šaukiasi ištiesinimo aiškios 
krypties. Gana pasklaidyti li
teratūros puslapius — praei
ties ir dabarties, ir mūsų pa
čių patirtis, išgyventos sąžinės 
kančios ilgisi atleidimo. O pa
galba labai konkreti ir lengvai 
prieinama, tai Kristaus dova
na palikta — suteikta po Pri
sikėlimo, Velykų dienos va
kare. „Tos pirmosios savaitės 
dienos vakare, durims, kur 
buvo susirinkę mokiniai dėl 
žydų baimės esant užrakin
toms, atėjo Jėzus, atsistojo vi
duryje ir tarė: 'Ramybė Jums! 
Kaip mane siuntė Tėvas, taip 
ir aš Jus siunčiu’. Tai pasakęs 
Jis kvėpė į juos ir tarė: 'Imki
te šventąją Dvasią. Kam atlei
site nuodėmes, tiems jos bus 
atleistos. O kam sulaikysite, 
sulaikytos’. (Jono 20, 19-23 
eil.)

Girdimi dažni pasakymai: 
„Kodėl man reikalinga išpa
žintis? Kunigui? Dievui nusi
kaltau, Dievo ir atsiprašau”. 
Jei nepasisakau Bažnyčios at
stovui kunigui savo nuodėmių, 
kaip jis žinos verta atleidimo 
ar ne. Suteikti Dievo vardu 
išrišimą ar ne? Koks teismas 
daro nuosprendį kaltinama
jam neišklausęs jo pasiaiški
nimo žodžio?

Kokie nuostabūs Kristaus 
pažadai: „Jei kas trokšta, te- 
ateinie pas mane ir teatsige- 
ria”. (Jono 7, 37 eil.) „Kas atei
na pas mane, niekuomet ne
bealks, ir kas tiki mane, nie
kuomet nebetrokš”. (Jono 6, 
35 eil).

Psalmistas džiūgauja: „Kur 
tik Tavo lankyta, visur yra

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje šv. Mišias parapijos 
75-mečio proga aukojo kardinolas Francis George. Nuotraukoje: kardino
las Francis George ir Šv. Kazimiero kongregacijos generole vyresnioji sės. 
Marilyn Kuzmickas.

PROFESORIŲ PRANĄ DOVYDAITĮ 
MINI ČEKIŠKĖ

Profesorius Pranas Dovydai
tis gimė 1886 m. gruodžio 2 d., 
1942 m. lapkričio 4 d. Sverd- 
lovsko kalėjime buvo sušau
dytas. Tad 2001-ji, bei 2002-ji 
metai — 115-osios gimimo ir 
60-osios mirties metinės — 
jau sulaukė dėmesio.

2002 m. kovo 15 d. Čekiškės 
vidurinėje mokykloje vykusi 
konferencija, tai jau dešimtas 
profesoriaus Prano Dovydaičio 
pagerbimas minėtomis progo
mis. Ir jis ne atsitiktinai vyko 
Čekiškėje — iš Paprienių kai
mo, čia kur savo ūkyje kūrėsi 
profesorius, 1941 m. jis buvo 
išvežtas į Sibirą. Renginyje 
dalyvavo Prano Dovydaičio 
brolių Pijaus, Antano, Juozo ir 
Jono vaikai, profesoriaus vai
kaitė Jolanta Dovydaitytė (Vy
tauto vyriausioji dukra), tau
todailininkas Leonas Juozo- 
nis, žinomas kraštotyrininkas 
Antanas Vaičius, Čekiškės 
Švč. Trejybės bažnyčios klebo
nas Vaidas Bartkus, dr. Aldo
na Vasiliauskienė, Čekiškės 
seniūnijos atstovai. Konferen
cijai vadovavo abiturientė Eri
ka Marčiulionytė. Perskaityti 
pranešimai „Prano Dovydaičio 
šeima” (Aurelija Bačiūnaitė, 
10 klasė), „Profesorius, moks
lininkas, mokytojas” (Virginija 
Maziliauskaitė, 10 kl.), „Pra
nas Dovydaitis ir Čekiškė” 
(Monika Buivydaitė, 10 kl.). 
Abiturientas Evaldas Rut
kauskas perskaitė ukrainiečio 
Krikatūno laišką P. Dovydai
čio artimiesiems. Mokinius pa
rengė istorijos mokytoja Ge
novaitė Vaičekauskaitė. Pra-

gausus derlius”. Verta pagal
voti ar visada esame atviri, 
kai Jis mus lanko? O gal būna 
durys užrakintos iš vidaus? Jo 
nešta dovana ramybės ir 
džiaugsmo spindulys nepateko 
mūsų pastogėn? Ar įsigilinam 
į Kristaus pažadą: „Jei kas 
mane myli, laikysis mano žo
džio, sako Viešpats, ir mano 
Tėvas jį mylės. Mes pas Jį 
ateisime ir apsigyvensime”. 
(Jono 14, 23 eil.) Kokiu būdu 
šis nuostabus pažadas įvyks
ta. Paprastai ir konkrečiai. 
Kas atlieka atgailos Sakra
mentą, išpažintį, išsilaisvina 
iš nuodėmių per išrišimo ma
lonę — tas atveria duris įeiti 
Viešpačiui ir apsigyventi kar
tu su dieviška palaima ir ra
mybe, kurios kiekviena širdis 
taip ilgisi ir kiekviena pastogė 
taip reikalinga tos nuostabios 
Kristaus dovanos, ramybės ir 
palaimos. Kristus tai pažadė
jo, o ką Jis pažada, tą ir ištęsi. 
O kaip labai ši ramybės dova
na reikšminga mūsų šeimoms, 
tautai, kiekvienam iš mūsų ir 
visam pasauliui. Pagalvokime 
apie tai. Praverkime vidaus 
duris tai kvapniai Velykų ryto 
lelijai ir skambiam ramybę 
nešančiam ALELIUJA!

Sesuo M. Palmira

nešimus apibendrino, mokinių 
prasmingą bei kruopštų darbą 
teigiamai įvertino dr. Aldona 
Vasiliauskienė, kalbėjusi te
ma „Kai kurie Prano Dovy
daičio charakterio bruožai”. 
Daug naujos dokumentinės 
medžiagos spalvotų kopijų mo
kyklos bibliotekai padovanojo 
Rita Dovydaitytė-Dagienė, 
kalbėjo Aldona Dovydaitytė ir 
Antanas Vaičius. Vaikaitė Jo
lanta Dovydaitytė mokyklai 
padovanojo savo darbo senelio 
profesoriaus Prano portretą. 
Mokyklos direktorius tikisi, 
Čekiškės vidurinė mokykla 
bus pavadinta profesoriaus P. 
Dovydaičio vardu — tam įdėta 
jau daug pastangų. Atvykusie
ji aplankė Veronikos Brokai- 
tytės (1907-1974.09.05) kapą, 
prisiminta, kaip ji, tarnavusi 
profesoriaus ūkyje, suėmus 
Praną Dovydaitį, likosi saugo
ti kas įmanoma, šventai tikė
dama, kad šeimininkai sugrįš, 
tad viską turi rasti tvarkoje.

Aplankyti ir Paprieniai, kur 
profesoriaus Prano Dovydaičio 
atminimą saugoja 2000 m. 
spalio 15 d. pastatytas pa
minklinis akmuo.

Aldona Vasiliauskienė

SlOAV. SODVBOAKSFVtttKtAl'SOMYBtS
akto signataras, 

vroit,sowvs
VIUNAS DOVYDAITIS

1941 M. MRŽMUO lAD.lhTUEMT'AS 
Į SIHIUĄ

Prof. Prano Dovydaičio atminimo įamžinimui pastatytas paminklinis ak
muo Paprieniuose. Ritos Dovydaitytės-Dagienės nuotr.

POPIEŽIUS PABRĖŽIA LIGOTOS GYVYBĖS 
VERTĘ

Per vasario 11 d. Šv. Petro 
katedroje aukotąsias šv. Mi
šias 10-osios Pasaulinės ligo
nių dienos proga popiežius Jo
nas Paulius II reikalavo ga
rantuoti žmogiškosios gyvybės 
apsaugą nuo jos prasidėjimo 
momento iki natūralios mir
ties. Tai taip pat pasakytina 
apie ligotą bei invalido veži
mėlyje įkalintą gyvybę. „Žmo
giškoji gyvybė yra Dievo dova
na, ir tokia ji lieka visuomet, 
taip pat ir kritiškiausiais mo
mentais”, — sakė popiežius.

Su liga kovoti teisinga, nes 
Dievo dovana yra sveikata. 
Tačiau, „ligai beldžiantis į gy
vybės duris”, taip pat būtina 
gebėti įžvelgti ir Dievo planą. 
Kristaus mirtis ant kryžiaus 
įprasmino ir kančią. Kreipda
masis į šv. Mišiose dalyvavu
sius ligonius, neįgaliuosius bei 
pagyvenusius žmones, popie
žius sakė, jog visi pamaldžiai

POPIEŽIUS DĖKOJA 
PAŠVĘSTOJO

GYVENIMO INSTITUTŲ 
NARIAMS

Popiežius Jonas Paulius II 
padėkojo pašvęstojo gyvenimo 
institutų nariams už jų pas
tangas siekiant solidarumo 
bei taikos. Švenčiant Viešpa
ties Apsireiškimo šventę ir 
minint šeštąją Pašvęstojo gy
venimo dieną, popiežius per 
šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje 
vasario 2 dieną priminė, jog 
daugybė pašvęstojo gyvenimo 
institutų narių šiandien veik
liai darbuojasi dėl socialinio 
teisingumo. Jie stengiasi pa
gelbėti nuskriaustiesiems bei 
siekia taikos konfliktų židi
niuose. Pašvęstojo gyvenimo 
institutų nariai sutinkami vi
sur, kur Bažnyčia darbuojasi 
dėl visuomeninės plėtros bei 
bendrojo gėrio. Jonas Paulius 
II taip pat priminė ir 
kontempliatyviųjų bendruo
menių indėlį. Nepaliaujama 
malda jos prisideda prie Kris
taus pergalės prieš neapykan
tos bei keršto dvasią. Sykiu 
popiežius padėkojo pašvęstojo 
gyvenimo institutų nariams 
už jų ypatingas pastangas sie
kiant taikos pasaulyje ir pri
minė sausio 24 d. pasaulinį 
maldos susitikimą Asyžiuje. 
„Žinojau ir žinau, kad ypač į 
jus galiu dėti savo viltis”, — 
pareiškė Jonas Paulius II.

Remiantis naujausia Vatika
no statistika, šiuo metu pa
švęstojo gyvenimo institutams 
priklauso per milijoną narių 
— 809,000 moterų ir 195,000 
vyrų.

• Vasario 2 d. Kėdainių
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je buvo aukojamos padėkos šv. 
Mišios, kurių metu Kėdainių 
jaunimo centras „Tiltai” dė
kojo Dievui už praeitus metus, 
suteiktas malones ir meldėsi, 
kad ir Šiais metais Viešpats 
globotų bei burtų jaunimą.

• Kiekvieno mėnesio 
antrąjį šeštadienį Klaipėdos 
Šv. Juozapo Darbininko baž
nyčioje aukojamos šv. Mišios 
už kenčiančiuosius ir vargs
tančiuosius visame pasaulyje 
bei parapijoje, taip pat už 
žmones, kurie jais rūpinasi.

priimantieji savo kančias kaip 
plano dalį dovanoja Bažnyčiai 
vertingą dvasinę dovaną. Jis 
padėkojo daugybei „iškalbin
gų” liudytojų pasaulyje bei 
susirinkusiems bazilikoje už 
tai, kad jie išlaikė romumą su
vokdami, kiek daug jų kančia 
bei malda reiškia Bažnyčiai.

Popiežius ragino krikščionis 
mylėti artimą ir rūpintis li
goniais. Visiems privalu vado
vautis gailestingojo samarie
čio pavyzdžiu ir abejingai ne
praeiti pro kenčiantįjį. „Mūsų 
laikų žmonės iš visų krikščio
nių laukia paguodos ir artimo 
meilės liudijimo”, — sakė Jo
nas Paulius II. Pasak jo, Pa
saulinė ligonių diena, sutam
panti su Lurdo Dievo Motinos 
švente, primena krikščionims, 
kad „šalia kiekvieno ken
čiančio žmogaus turi būti gai
lestingumo kupinas brolis ar 
sesuo”. bž

SKELBIMAI
PASLAUGOS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

AUIUM0BBUO NAMU SVEDKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto 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.

IŠNUOMOJA

63 St ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 2 kambarių „studio” 
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito 
patikrinimas ir rekomendacija — 
būtini. $450 per mėn.+patamavi- 
mai+užstatas. Tel. 708-423-9111.

Apartment for rent.
1 bedroom, near Archer Avė. 

and Califomia.
Tel. 773-847-3907, 

call betvveen 2 p.m. - 7 p.m.

LIETUVOS IR VOKIETIJOS KARINIŲ 
ORDINARIATŲ BENDRADARBIAVIMAS

Sausio 17-20 d. Lietuvos vy
riausiasis kariuomenės kape
lionas pulkininkas leitenantas 
kun. Juozas Gražulis ir Kauno 
divizijos generolo Stasio Raš
tikio puskarininkių mokyklos 
kapelionas kapitonas kun. 
Saulius Kasmauskas oficialiai 
lankėsi Vokietijos kariuome
nės ordinariato būstinėje Ber
lyne. Kapelionų vizito tikslas 
buvo susipažinti su Vokietijos 
karo kapelionų veiklos mode
liu ir Bažnyčios susitarimų su 
valstybe teisiniais dokumen
tais, laiduojančiais Bažnytinės 
teisės kanonų apibrėžtą dvasi
ninko veiklą kariuomenės 
struktūroje. Kartu susipažinta 
su konkrečia kariuomenės or- 
dinanato ir kapelionų veikla 
Vokietijoje.

Vokietijos kariuomenės ka
pelionų vadovybė pabrėžė, kad 
planuoja veiklą atsižvelgdama 
į Antrojo pasaulinio karo pa
tirtį. Todėl Vokietijos kape
lionų teisinė bazė ir veiklos 
ypatumai skiriasi nuo kape- 
lionių veiklos visiškai integ
ruotos į JAV, Kanados ir kitų 
šalių kariuomenės struktūras. 
Vokietijos kapelionų instituci
ja — labai savita, istorijos pa
mokų, kontroversijų su protes
tantiškomis Bažnyčiomis su
formuota brandi ir stabili sis
tema. Lietuvos kariuomenės 
ordinariato teisinė padėtis ir 
struktūra yra panaši ir į Vo
kietijos ordinariato, ir Kana
dos bei JAV valstybių kape
lionų institucijas. Atsižvel
giant į šių šalių patirtį, kuria
ma Lietuvos kariuomenės or
dinariato juridinė bazė bei ka
pelionų veiklos modelis.

Katalikų Bažnyčios kapelio
nai rūpinasi tikinčiųjų karei
vių sielovada ir savo veikla 
ugdo kariuomenės vientisu
mą, stiprina suverenios vals
tybės laisvę bei tarnauja puo
selėdami taiką. Tai liudijo ir 
sausio 17 d. į Kelno katedrą 
švęsti Eucharistiją ir melstis 
už taiką kartu su kardinolu J. 
Meisneriu ir kapelionais susi-

SIŪLO DARBĄ

' , ijytvU a

rinkęs gausus karių būrys.
Po maldingos kelionės į

Kelną visą dieną bnvo taria
masi dėl Lietuvos ir Vokietijos 
kariuomenės ordinariatų abi
pusio bendradarbiavimo per
spektyvos konkrečiais pagal
bos klausimais. Vokiečių ordi
nariato atsakingi asmenys pa
žadėjo organizuoti Lietuvos 
kapelionams išvykas, leisian
čias jiems susipažinti su kon
krečiu dvasininko darbu kari
niuose daliniuose ir kariuo
menės vyskupo apsilankymo 
kariniame dalinyje organizavi
mo ypatumais. Vokiečiai taip 
pat siūlė lietuviams kapelio
nams dalyvauti Hamburge 
rengiamuose Taikos teologijos 
kursuose. Konkrečiai šiais me
tais bus organizuojama vo
kiečių ir lietuvių karių mal
dinga kelionė į Lurdo Švč. 
Mergelės Marijos šventovę bei 
aktyviai dalyvaujama „Kristo
ferio” programoje dalijantis 
Rytų ir Vakarų kariuomenės 
kapelionų dvasine patirtimi ir 
įžvalgomis. Abiejų šalių ka
riuomenės ordinariatų vy
riausieji kapelionai akcentavo 
draugiškų ryšių bei abipusės 
pagalbos reikalingumą. Kitą 
susitikimą sutarta surengti 
Lietuvoje per Kryžių kalno at
laidus. BŽ, 2002, Nr. 1

• Vasario 5 d. Aukštaitijos 
televizijos laidoje „Kaktusas” 
diskusijoje „Nėščia nepilna
metė — gimdyti ar žudyti?” 
Kalbėta ir apie jauno žmogaus 
atsakomybės jausmo ugdymą, 
tėvų, visuomenės ir žinia
sklaidos vaidmenį spren
džiant jaunimo lytinio švieti
mo klausimus. Diskusijoje da
lyvavo kun. Algirdas Dauk
nys, gydytoja ginekologė Ona 
Paškonienė, felčerė Ramutė 
Railienė, Technologinės mo
kyklos direktorius Tautvydas 
Anilionis ir nemažai jaunuo
lių, aktyviai reiškusių savo 
mintis.



„DAINAVA” NEW YORKE
Reprezentacinis tautinio 

meno vienetas „Dainava” iš 
Alytaus gastroliuoja JAV-se. 
Balandžio 5 d. jis pasirodė 
New Yorke. Dar koncertuos 
Elizabeth, NJ, Washington, 
DC, Atlanta, GA, ir So. Caroli- 
na. Juos į JAV pakvietė Dolly- 
wood pramogų parkas iš 
Pennsylvanijos, kur „Dainava” 
atliks programą tarptautinio 
folkloro festivalyje. Į Lietuvą 
„Dainava” grįžta balandžio 
23 d.

New Yorke jų koncertą or
ganizavo Lietuvių atletų klu
bas. Rengėjai turėjo nemažai 
bėdų dėl patalpų. Tokie rengi
niai visuomet vykdavo Kultū
ros židinyje. Dabar, kai pran
ciškonai Židinį uždarė, kon
certų rengėjai blaškosi iš vie
nos vietos į kitą. Šį kartą pa
vyko gauti salę Viešpaties At
simainymo parapijoj, Mas- 
peth, NY. Ši salė yra jauki, 
tačiau koncertams nėra tinka
ma — žemos lubos, prasta 
akustika, praktiškai nėra sce
nos. Visgi „Dainava” pasirodė 
puikiai — mielos liaudies dai
nos, žinomi tautiniai šokiai, 8 
žmonių orkestras programą 
atliko meistriškai. Po progra
mos patys ansambliečiai grojo 
šokiams.

Visi ansamblio dalyviai yra 
neprofesionalai menininkai. 
Jie dainuoja, groja ir šoka iš

meilės lietuviškam menui, jo
kio mokesčio už tai negauna 
— veikia panašiai, kaip ir lie
tuviški meno vienetai JAV-se. 
Ansambliečiai pragyvena iš 
darbo įvairiose profesijose. 
Pvz., ansamblio pirmininkas 
Romualdas Ambrozevičius, 
kuris „Dainavai” vadovauja 
jau 25 metus, yra Alytaus 
Sporto rūmų direktorius.

„Dainava” yra didelis viene
tas, tačiau į šias gastroles at
vyko tik 31. Daug žmonių ne
gavo vizų, įskaitant ir meno 
vadovę Danutę Plytnikienę. 
Pagrindinis gastrolių organi
zatorius — ansamblio pirm. R. 
Ambrozevičius. Jų transportą 
JAV-se sutvarkė kelionių 
agentūra „Vytis” iš New Yor
ko.

Į šį koncertą Maspethe atsi
lankė apie 150 žmonių. Daug 
kas kalbėjo, kad publikos būtų 
buvę dvigubai daugiau, jei 
koncertas būtų vykęs savuose 
namuose — Kultūros židinyje, 
tačiau jis uždarytas.

Šį jaukų vakarą suorganiza
vo Lietuvių Atletų klubas, ku
riam pirmininkauja Pranas 
Gvildys. Daugiausia pasidar
bavo Aldona Augylienė, Juo
zas Milukas, Danguolė Pašy- 
tė, Sonata Petravičiūtė, Tere
sė ir Juozas Ivaškos, Laura 
Pitulytė ir kt.

N. Y. Kiškis

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
AUKOS BUVUSIAI 

N.Y. ŽIDINIO STATYBAI

Jau turbūt 20 laiškų tilpo 
„Drauge” NY Kultūros židinio 
(KŽ) reikalu. „Draugo” skaity
tojai galėjo susidaryti tikslų 
vaizdą apie New Yorko lietu
vių nuotaikas, praradus KŽ. 
Jų pyktis ir apsivylimas yra 
aiškus. Reikia tik pažvelgti į 
vieną oficialų dokumentą, ku
rį paruošė T. pranciškonų ir 
NY visuomenės bendras komi
tetas. Tas dokumentas rodo 
nuo 1964 metų iki 1973 m. 
KŽ-nio statybai skirtas aukas 
ir padarytas išlaidas. (Doku
mento kopija yra pridėta).

Čia matome, kad visuomenė 
sudėjo 813,577.76 dol. (63 
proc.), T. pranciškonų indėlis 
— 478,104.11 dol. (37 proc.).

Šios sumos neįskaičiuoja 
šimtų darbo valandų, kurias 
įdėjo „Perkūno” choro vyrai ir 
kiti savanoriai, atlikdami įvai
rius darbus ir neimdami atly
ginimo. Taigi, visuomenės in
dėlis į KŽ statybą yra žymiai 
didesnis negu T. pranciškonų. 
Yra suprantamas visuomenės 
užgavimas, kai vienas iš tėvų 
pranciškonų susirinkime vie
šai pareiškė: „Čia viskas mū
sų. Ką mes norim, tą mes da
rom”. Tą „mūsų”, T. pranciš
konai pateisina tuomi, kad

nuosavybės dokumentas 
(Deed) yra pranciškonų vardu. 
O dėl teisėjo, matomai, jis 
nėra jau taip įsitikinęs, kad 
KŽ yra pranciškonų nuosa
vybė, nes jau daugiau kaip 
dvejus metus sprendimas ne
padarytas kam KŽ priklauso.

Lietuvių visuomenė tikrai 
turi daugiau nei 50 proc. mo
ralinės teisės į KŽ nuosavybę, 
nepaisant, ką rodo oficialūs 
dokumentai.

T. pranciškonai, išvarę mū
sų organizacijas iš KŽ ir jį 
uždarę, pademonstravo visiš
ką nejautrumą lietuviškiem 
reikalam. Visuomenė kviečia
ma vieningai ir aktyviai įsi
jungti į Atletų klubo ir KŽ ta
rybos pastangas Židinį atgau
ti.

Antanas Matulaitis 
Richmond Hill, NY

KAS YRA „JAUNIEJI”?

Ruošiamas II JAV Lietuvių 
jaunųjų atlikėjų festivalis 
(„Draugas”, kovo 22 d.). Apra
šyme nepažymėta, kad festi
valis gali įvykti, ar kas (iš
skyrus amžių), galėtų jame 
dalyvauti. Tad kyla klausimai: 
ar galėtų dalyvauti, pavyz
džiui, lietuviškai nekalbantis 
jaunuolis/ė, kurio lietuvišku
mo šaknys glūdi jo prosenelių,

ar dar gilesnėj praeity? Taip 
pat savotiškai skamba nutar
tas atlikėjų amžius: nuo 3.5 
iki 28 metų. Man atrodo, kad 
trejų su puse metų kūdikiui 
tikrai ne vieta scenoje, ypač 
turint omenyje, kiek daug 
kontraversijos ir kritikos buvo 
susilaukę tėvai, savo mažame
tes dukteris Amerikoje stūmę 
į sceninį modeliavimą. Na, o 
28 metų asmuo tikrai nėra 
joks Jaunuolis”. Ar nereikėjo, 
pavyzdžiui, amžiaus kriterijų 
taikyti prie šio krašto mokyk
linių standartų: nuo 5 iki 18 
metų amžiaus?

A. Mackevičius 
Chicago, IL

LIETUVIAI MĖGSTA 
ATOSTOGAUTI

LATVIJOJE
Latvių savaitinio laikraščio 

„Laiks” š.m. kovo 30 d. smul
kių žinučių skiltyje duodama 
įdomi statistika, kad 2001 me
tais daugiausia turistų į Lat
viją atsilankė iš Lietuvos, bū
tent: 675,000. Toliau eina: iš 
Estijos 572,800, Rusijos 
157,800. Suomijos, 150,200, 
Vokietijos 89,600 turistų. Pa
lyginus su 2000 metais, vo
kiečių turistų skaičius esąs 
padidėjęs per 37 proc. Tikrai 
įdomu, kas ten taip gausiai 
traukia lietuvius praleisti 
atostogas Latvijoje?

Pranas Jurkus 
Elmhurst, IL

K. DONELAITIS...

Neseniai buvome PLC. K. 
Donelaičio lituanistinės mo
kyklos knygos pristatyme. 
Malonu buvo matyti direkto
riaus J. Širkos pagerbimą. Bu
vo labai gražiai paminėta jo 
veikla, vedant tą mokyklą. Ta
čiau norėčiau pastebėti, kad 
dir. J. Širka, dar būnant pir
mosiomis stovyklos kūrimosi 
dienomis, 1945 m., jau būrė 
mokyklinio amžiaus vaikus į 
mokyklą. Mokyklai jis vadova
vo iki emigracijos į Kanadą. 
Taigi mok. J. Širkos mokytoja
vimo kelias yra labai ilgas. 
Valio! mok. J. Širkai ir Zitai 
Širkienei! Jums abiems linki
me daug ilgų ir sveikų metų!

Buvusios pirmosios jo mo
kinės: Silvija Aleksiūnienė, 
Nijolė Bikulčienė ir aš.

Vida Račiūnienė 
Lemont, IL

* Kaišiadoryse apsilan
kęs Vilniaus meras, libera
las Artūras Zuokas partijos 
kolegai Kaišiadorių merui 
Pranui Zaveckui pasiūlė sa
vaitgaliais Kaišiadorių miesto 
kavinėse vaišinti pensininkus 
arbata ir kava. ibnS)

KULTU ROS Ž1D1 NIO KOM PLEKSO FINANSINIS PRANEŠIMAS 

(1964- 1973)

r A J AMOSs
Atiko* *ln«,bo* fondui ................... —............ .......................... -....S
rinrM'Utn.nų vtonuolynai lt prtiviudf* ...... .... .... ■■..........
KutvitUtliciuo «t pouktadloiUo ĮKireugltnal ..... ......................
KnoilmCiiū U batikų ..................... ...................
Nuoiua KHUto už muilui pricS Jų iMitfrio vtini) ...................... ......
fviiltio* (koncertai, lotoiijos, parengimui) ....................... ..............

Paskola K privačių itancitų ............................. ............
VISO PAJAMŲ

I S I. A I O O S ■■
(Iiahbnd Blvd. nuosavyljdv įsigijimas ...............................................
Highland Blv<l. ramų užlaikymas ir mokesčiai ................... ...
Highland Blvd. namų pataisymai ii pertvarkymai ....._........
Piictstatybiiiis Klaidos ir namų nugriovimas ...............................
{Vairios iapdmuda, vajų ir parengimų išlaidos ir kt.) .............
K. t. planų paruošimas ir pagrindini statyba .........................

{ kontraktų ne(ėj$ K. t. statybos darbai ir (rengimai ......

VISO IŠLEISTA iki 1974 m. sausio l d.

5»,7U.H 
404,928.39 
ĮSU, 115.41

27,968.50
45,4»7.«3

18,248.71
J«,l4l 27 

1,291,641.47

301,281.91
.37,474.95

46,777J5»
54,945.40
32,175.63

727,454.20

_JZ,7ĮįO9

1^47,667.83

LIEKA SUMOKĖTI IK SKOLOS:

Kmitniktorlul ir iircliitckhri: ............. .. .......... .................. ................. 19,000.00
Nonpmokčtos sąskaitos .......... . ................................. ....... ........................ 3,000.00
Užsakyti vidaus įrengimui ir papildomi dūdini .............. apie 20,000.00
Morglčius .......................-............................. ........... . ............................... .. 29,000.00
Vaškeliu iŠ privačių asmenų ..... ........ .........................„..... ._.........

VISO LIEKa. SUMOKĖTI 108,141.27
It’s Scandinavian

A. t A.
VLADAS GLIOŽERIS

Mirė 2002 m. balandžio 5 d., 12:30 v.v., Brighton Park, 
sulaukęs 85 metų.

Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Dupulčių kaime.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Ieva Lipšytė, sūnūs Antanas su 

žmona Daiva, Viktoras su žmona Margo, anūkai Lucas ir 
Petras, broliai Stasys ir Kazys su šeimomis, seserys Bronė 
Knieža ir Elena Wisocky, krikšto vaikai Viktoras Babarskis 
bei Irena Knieža.

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 7 d., 
nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v., Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 
4330 S. California Avė., Chicago, IL. Laidotuvės įvyko 
pirmadienį, balandžio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. 
velionis buvo atlydėtas į Švč. Mergelės Marįjos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r. buvo aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A. t A.
Dr. KARINA S. SRUGYS

Mirė 2002 m. balandžio 7 d.
Gyveno Dovvners Grove, IL. Gimė 1942 m. spalio 23 d., 

Klaipėdoje, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 metų.
Dr. Karina 1984 m. apsigynė mokslų daktaro laipsnį 

Loyola universitete, Chicago, IL, ir dirbo dekanės pareigose 
William Rainey Harper College, Palatine, IL.

Velionė ilgai ir naudingai darbavosi sveikatos ir mokslo 
srityje Little Company of Mary Hospital, Moraine Valley 
Community College, University of Illinois at Chicago, 
South Suburban College ir Harper College.

A.a. dr. Karinos veikla aukštajam mokslui yra 
neįkainojama. Jos pasiges visi kolegos, fakultetų 
darbuotojai ir studentai.

Velionė buvo dukra a.a. Prano ir a.a. Bronės (Jakšys) 
Srugys.

Nuliūdę liko: sesuo Aldona ir vyras Juozas Kiemaitis, 
sūnėnas dr. Victor Kiemaitis su žmona Laura ir jų vaikai 
Kimberly ir Ryan; dukterėčia Linda ir jos vyras David 
Froelich, jų vaikai Lauren bei Matthew; dukterėčia 
Ramona ir jos vyras dr. Greg Kemp, jų vaikai Justin, 
Grayson, Harrison ir Jenna; sesuo Lilija ir jos vyras 
Ramūnas Bnntinas; sūnėnas Arūnas Buntinas, jo žmona 
Lina bei jų vaikai Vilius ir Viktorija; dukterėčia dr. Rasa 
ir jos vyras dr. Thomas Warren, bei jų dukra Audra; 
sūnėnas dr. Linas Buntinas; sesuo Irena ir jos vyras 
Alfredas Kleinaitis; dukterėčios Andrea, Kristina ir 
Natalia; sesuo Rūta ir jos vyras Ervynas Naujokas; 
sūnėnas Erikas; dukterėčios Nicole ir Viktoria; geriausia 
draugė Deborah Koehn; artimas draugas Marion Chung; 
giminės Lietuvoje ir Vokietijoje.

Velionė bus pašarvota antradienį, balandžio 9 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v., Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. 
Roberts Rd., (8000 W.), Hickory Hills, IL. Atsisveikinimas 
įvyks 7 v.v. Laidotuvių apeigos įvyks trečiadienį, balandžio 
10 d., 10 v.r. Lietuvių Evangelikų-Liuteronų bažnyčioje, 
6641 S. Troy Avė. Po apeigų velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Lack and Sons Funeral Home. Tel. 708-430-5700

Tai - Jūsų laikraštis
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with a hassle free eonneetion through our 
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next trip to Vilnius. And remember, vvhen you 
travel vvith SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

S/1S
Scandinavian Atrtincs

DRAUGAS, 2002 m. t rlandžio 9 d., antradienis 5

AJA.
VALENTINA BAUKUTĖ- 

DAILIDKIENĖ
Staiga mirė 2002 m. kovo 23 d.
A.a. Valentina buvo žmona a.a. Zigmo. Gyveno 

Alburųuergue, N.M., anksčiau Čikagoje, Marųuette Parke.
Gimė Lietuvoje, Šakiuose. Amerikoje išgyveno 53 

metus.
Nuliūdę liko: dukros — Vilija su vyru Ken Markūnas 

bei jų sūnus Justinas, Saulena su vyru David Wenger ir 
jų dukra Kristen; broliai — Mindaugas su žmona Olimpia 
ir Kęstutis su žmona Ruth bei jų šeimos, kiti giminės 
Lietuvoje.

Laidotuvių apeigos atliktos Church of the Risen Savior, 
Albuųuerųue, N.M. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Laidotuvių data bus pranešta vėliau.
Nuliūdusi šeima

A. t A.
RAYMOND E. POZULP

Mirė 2002 m. balandžio 2 d., Palos Community 
ligoninėje, Palos Heights, IL, sulaukęs 80 metų.

Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Jeanne Brazaitis, sūnūs Kenneth 

su žmona Susan, Keith su žmona Penny, Kevin su žmona 
Mary, Kerry su žmona Julie; anūkai Heather, Keith, 
Jeremy, Ali, Kristi, Trina, K.C., Cassie, Josh, Zachary; 
proanūkas Kendal Rae; sesuo Irene Cragen, svainė Estelle 
Schlipf; daug giminių ir draugų.

A.a. Raymond buvo II Pasaulinio karo veteranas, 
prezidentas ir savininkas Cherry Meat Packers Ine., 
Darius ir Girėnas American Legion Post #271 narys. 
Velionis buvo apdovanotas „Sužeistojo mūšyje” medaliu.

A.a. Raymond buvo pašarvotas penktadienį, balandžio 
5 d., nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 
11028 S. Southwest Hwy (7700 W), Palos Hills, IL. 
Laidotuvės įvyko šeštadienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo 
namų velionis buvo atlydėtas į Alexander bažnyčią, kurioje 
10 v.r. buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m balandžio 7 
d., St. Joseph ligoninėje, Ann Arbor, Ml, mirė mūsų 
mylima Mamytė, Sesutė, Teta ir Uošvienė

A. t A.
JADVYGA PUTRIENĖ

Velionė gyveno Canton, MI. Gimė 1921 m. bi želio 6 d, 
Skuode. 1949 m. atvyko į JAV.

Giliame liūdesyje liko dukra Irena Lisauskienė, dukra 
Regina ir žentas Bill Knudstrup, brolis Ferdinandas 
Liktorius su šeima Ft. Lauderdale, FL, dukterėčios — Vytė 
Barsky, gyvenanti Atlanta, Georgia ir Alvitą Chillington, 
gyvenanti New York, sūnėnas Rimas Liktorius, gyvenantis 
Floridoje bei kiti giminės Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota antradienį, balandžio 9 d., nuo 2 
v.p.p. iki 9 v.v., R.G. & G.R. Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington Road, Livonia, MI. Rožinis 7 v.v.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 10 d., 9 v.r. Po 
pamaldų koplyčioje velionė bus palydėta į Dievo Apvaizdos 
bažnyčią, kur 10 v.r. įvyks gedulingos šv. Mišios už jos 
sielą. Po Mišių a.a. Jadvyga bus palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse šalia vyro a.a. Petro.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė.
Tel. 313-554-1275.

Korp! Giedros narei RIMAI BALČIŪNIENEI 
reiškiame gilią užuojautą, netekus brangaus

AJA.
TĖVELIO.

Liūdime kartu.

Korp! Giedra

Mūsų klubo nario-rėmėjo dr. JONO VALAIČIO brangiai 
žmonai

A. t A.
JONEI VALAITIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Čikagos LFK,,Lituanikos” valdyba

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
METINIS JAUNIMO CENTRO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

V. Mariūno spektaklyje 
„Melas šventykloje”, kurį 
pastatė režisierius Petras Ma
želis su Los Angeles Dramos 
sambūriu, Augustės Macienės 
rolę vaidinanti Edita Kliučins- 
kaitė-Taytelis gimė ir augo 
Kauno mieste, Klaipėdos kon
servatorijoje studijavo masi
nių renginių režisūrą. E. Tay- 
telis vaidinti pradėjo 1983 me
tais ir vienas svarbesnių jos 
suvaidintų spektaklių buvo 
„Vytautas pas kryžiuočius” 
(rež. A. Bielskis). Amerikoje 
gyvenanti nuo 1989 metų, 
Edita pirmą kartą po 10 metų 
kūrybinės pertraukos pasirodo 
Amerikos scenoje, atlikdama 
Augustės Macienės, gudrios, 
apsukrios, materialias verty
bes garbinančios našlės vaid
menį. Be Editos, vadina dar 
penki aktoriai. Į spektaklio 
premjerą Čikagoje, kuri vyks 
šį sekmadienį, balandžio 14 d., 
2 val.p.p. Jaunimo centre, 
kviečia JAV LB Kultūros tary- 
ha. Po spektaklio žiūrovai ra
ginami apsilankyti Jaunimo 
centro kavinėje, kur bus gali
ma pasivaišinti karštais cepe
linais. Visus kviečiame į teat
ro ir pabendravimo šventę!

Kazys ir Elena Gudins- 
kai, gyvenantys Hamilton, 
Canada, Draugo fondo garbės 
nariai, pavasario vajui at
siuntė 175 JAV dol., pasiekda
mi 1,000 dol. sumą ir tapdami 
garbės nariais. Sveikiname 
naujus Draugo fondo garbės 
narius Kanadoje, kurių tik de
vyni yra visoje Kanadoje, ir la
bai dėkojame už paramą 
Draugo fondui.

Vėliausia „Panorama” ir
filmas iš Lietuvos - Žemaitės 
„Petras Kurmelis” (II dalis) 
bus rodomas šį penktadienį, 
balandžio 12 d., 2 val.p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te, Bočių menėje. Į šią popietę 
kviečia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius.

Įsigykite naująjį Illinois 
valstijos renginių vadovą! 
Kreipkitės tel. 312-240-2813.

St. Xavier universiteto 
džiazo ansamblis koncertuos 
balandžio 19 d., penktadienį, 
7:30 val.v. universiteto patal
pose, McGuire Hali of the- 
Warde Academic Center, 3700 
W. 103 Str. Informacija tel. 
773-298-3421.

Juozas Briedis, gyvenantis 
Chicago, IL, prasitęsdamas 
prenumeratą, „Draugą” parė
mė 50 dol. auka. Tariame nuo
širdų ačiū!

Lietuvių operos narių 
gretose šiuo metu pats darby
metis. Ir nieko nuostabaus! 
Iki operos „Lucia di Lammer- 
moor” premjeros liko tik kele
tas savaičių, o valdybos dar
bams galo nesimato. Choro re
peticijos irgi dažnėja ir inten
syvėja. Maestro A. Vasaitis ir 
G. Snapkauskaitė stengiasi iš 
paskutiniųjų, kad Eligijui Do
markui Čikagoje pasirodžius, 
choras būtų galutinai paruoš
tas ir galėtų atsidėti vaidybai 
bei sceniniams deriniams, ku
riuos režisieriui sutvarkyti 
teks per porą savaičių. Tačiau 
operos vadovai mus užtikrina, 
kad iki premjeros viskas bus 
padaryta ir suderinta. Svar
biausia, kad gegužės 12 d., 
uždangai atsiskleidus, solistai 
ir choras pakiliai nusiteikę, 
nuo scenos žvelgdami, matytų 
žiūrovais užpildytą salę ir kad 
jų darbo vaisiai neliktų be at
garsio. Nedelsdami apsirūpin
kime bilietais spektakliui ir 
koncertui - kreipkitės į „Sek
lyčią”, 2711 W. 71st. Str., o gy
venantys toliau bilietus gali 
užsisakyti paštu: Lithuanian 
Opera Co., Ine., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629. Tel. 
773-925-6193. '

Šv. Mišios už Rimą Gaižutį, 
Taurą Gaižutį ir Martyną 
Meškauską bus laikomos ant
radienį, balandžio 9 d., 7 val.v. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marųuette 
Parke. Visi maloniai kviečia
mi pasimelsti.

Elena Jeneckas, gyvenanti 
Warren, MI, pavasario vajaus 
proga savo įnašus Draugo fon
de papildė iki 1,000 dolerių ir 
tapo garbės nare. Sveikina
me naują DF garbės narę ir 
dėkojame už paramą Draugo 
fondui.

Kovo 17 d. Kaune mirė Al
girdas Žvirėnas, Lietuvos res
publikos ambasadorius Latvi
jai (1995-1995). Palaidotas 
Kaune.

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro išleistą Ed
mundo Remio paruoštą „Re- 
view of Modern Lithuanian 
Grammar” bei kitas centro iš
leistas knygas galite įsigyti 
kreipdamiesi šiuo adresu: 
5600 S. Claremont Avė., Chi
cago 60636, tel. 773-434-4545, 
ei. paštas lithuanian
research@ameritech. net

Brutenis Veltas, gyvenan
tis Milton, MA, prasitęsdamas 
prenumeratą, „Draugui” au
koja 50 dol. Dėkojame už pa
ramą!

Ar žinote, kad St. Xavier 
universiteto studentai pasi
naudojo pavykusia Čikagos 
„Karvių parado” idėja ir para
ginti rašytojo F. Kafkos kny
gos „Metamorfozė” įkvėptos 
dailės mokytojos pasiūlymo, 
universiteto bibliotekoje, val
gykloje ir kitose patalpose 
„apgyvendino” savo fantazijos 
vaisių kūrinius - originalias 
skulptūras. Jei norėtumėte jas 
išvysti, užsukite į Saint Xa- 
vier universitetą, kurio adre
sas - 3700 W. 103rd St.; tel. 
773-298-3323.

Algirdas Birutis, gyvenan
tis Bloomingdale, IL, prasitęs
damas prenumeratą, mūsų 
dienraščio iždą parėmė 100 
auka. Esame labai dėkingi!

5-oji tarptautinė Čikagos 
antikvarinių dirbinių ir 
vaizduojamojo meno paro
da-mugė („Chicago Interna
tional Antiųues and Fine Art 
Fair”) per ketverius metus ta
po vienu geriausių tarptauti
nių meno ir antikvarinių daik
tų renginių visoje vidurio va
karų Amerikos dalyje. Praėju
sios griežtą žinovų atranką, 
balandžio 26-29 dienomis The 
Merchandise Mart (300 N. 
Wells) eksponuojamoje paro- 
doje-mugėje dalyvaus garsio
sios meno galerijos, papuošalų 
kompanijos, žymių dekoraty
viojo meno, baldų, tekstilės, 
metalo dirbimų, stiklo, kera
mikos, porceliano kūrėjų, kili
mų gamintojų atstovai. Bus 
Azijos dizaino pavyzdžių, kny
gų, spaudinių, žemėlapių, 
laikrodžių, barometrų ekspo
natų. Pvz., ruošiama speciali 
„Tiffany & Co.” sidabro dirbi
nių paroda. Mugė vyks balan
džio 26 d. nuo 11 val.r. iki 8 
val.v., balandžio 27 d. nuo 11 
val.r. iki 6 val.v., balandžio 28 
d. nuo 11 val.r. iki 5 val.v. ir 
balandžio 29 d. nuo 11 val.r. 
iki 3 val.p.p. (šią dieną dizai
neriai (įrodę savo tapatybę) 
bus įleidžiami nemokamai. 
Daugiau informacijos tel. 800- 
677-6278 arba internete 
www.merchandisemart.com

Vaizdąjuostė „Jūros duk
ra” (rež. V. Jankevičius) bus 
rodoma „Seklyčioje” balandžio 
10 d. 2 vai. p.p. Matysime 
Kuršių Nerįjos lankytinas vie
tas, gamtos ir kitus pamink
lus, muziejus Nidoje, Preiloje, 
Pervalkoje, Juodkrantėje. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!

„Saulutės” talkininkai poilsio minutėlę (iš kairės): Lydia Rudaitienė, Baniutė Kronienė, Milda ir Zenonas Vie- 
raičiai, Birutė Sasnauskienė, Laima Glavinskienė, Genė Vitkienė, Zina Pocienė, Irena Virkau, Bronius ir Dalia 
Blekiai, Raminta Sinkienė, Algis Kronas, Regina Kreivėnienė, Marytė Černiūtė ir Jonas Rudaitis.

„SAULUTĖ” ŠVIEČIA LIETUVOS 
VAIKAMS

Neseniai buvo išsiųstas tal- 
pintuvas Lietuvoje vargstan
tiems, o dabar jau ruošiamės 
naujam. Pakuojame, ką gau
name, skirstome, apžiūrime. 
Tai daroma Pasaulio lietuvių 
centro sporto salėje.

Suvažiuoja nuolatiniai padė
jėjai, kiekvienas žino savo 
darbą ir jį kruopščiai atlieka. 
Kai trūko dėžių, tai paskel
bėme ir žmonės mūsų neap
vylė. Savanoriai, atvažiavę pa
kuoti, ir dėžes atvilko. Vieni 
jas klijavo, kiti stalus sustatė 
pakavimui, o moterys dau
giausia krovė į dėžes, kurias 
vyrai užlipdę gabeno į sandėlį, 
— krovė, krovė, krovė... Sma
gus darbas, visi linksmi ir 
draugiški. Po kavos pertrau
kėlės vėl kimbome į darbą ir

56-ERI METELIAI
Kovo 14 diena — graži, sau

lėta, kaip ir nuotaika tų, kurie 
rinkosi į „Seklyčią” paminėti 
56-tas metines nuo Pabaltijo 
universiteto įkūrimo Ham
burge, Vokietijoje. Tada buvę 
jauni, energijos pilni studen
tai, šiandien visi senjorai; kai 
kurie sidabru žvilgančiais 
plaukais, kai kurie smarkiai 
raukšlių išvagotu veidu, kai 
kurie atrodo, tarsi niekas jų 
nepalietęs...

Minėjimą punktualiai (ar 
girdėjote, kad senjorai minė
jimus pradėtų nustatytu lai
ku?) atidarė pagrindinis veik
los variklis Pranas Jurkus. 
Pakvietė kun. Eugenijų Gerulį 
sukalbėti invokaciją, kurią jis 
pradėjo prasminga Šv. Rašto 
ištrauka:

„Niekas neužvožia degančio 
žiburio, bet jį stato į žibintą, 
kad šviestų visiems (Mt. 5:15). 
Mes dėkojame Tau, Viešpatie, 
kad šie Tavo žodžiai prabilo 
mūsų profesorių širdyse. Jie 
neliko tūnoti D.P. stovyklose, 
bet ryžtingai iškėlė mokslo ži
burį Pabaltijo universitete 
Hamburge.

Panašiai atsitiko ir su stu
dentija. Tu, Viešpatie tarei 
’Fiat Lux!’ ir mes savyje paju
tome mokslo šviesos alkstį. 
Tavo inspiracijos dėka mes 
gausiai rinkomės Hamburge 
prie iškelto žiburio”.

Po invokacijos buvo išėjusių 
į Amžinybę prisiminimas. Są
rašą perskaitė Aldona Čepė- 
nienė.

Pasivaišinus (o mūsų buvo 
didokas būrys, net 40 galve
lių!) pasveikino minėjimų ini
ciatorė ir skrupulinga fiksuo
toja Danutė Eidukienė. Ji pri
siminė, kad mūsų tarpe jau 
nemažai švenčiančių auksinį 
savo gyvenimo jubiliejų. Na, ir 
suminėjo visus, neišskiriant 
nė „studenčių, kurių metai su
stoja ties 30”...

Perskaityti sveikinimai raš
tu. Sveikino Jadvyga Gruodie
nė, kuri su savo vyru profeso
rium Petru Gruodžiu (jau mi
rusiu) buvo nuolatiniai minėji
mų dalyviai. Sveikinimus at-

apie 11 vai. ryto viskas buvo 
baigta, šiukšlės surinktos, iš
važiavome namo.

Praėjusią vasarą, viešėdama 
Lietuvoje, aplankiau „Saulu
tės” šelpiamą Kauno Statybi
ninkų rengimo centrą (Jona
vos g. 66). Buvau mielai sutik
ta, apvedžiota po mokyklą, 
kurios stalai, kėdės, lentynos, 
pastato pataisymai yra daro
mi pačių mokinių. Verta pa
matyti. Vaikai mandagūs, bet 
nedrąsūs. Mokytojai pasiauko
ję, rūpestingi. Pasakojo, kaip 
siuntoje rado kelis „National 
geografic” numerius, kuriuos 
visi skaitė. Mokyklos skaityk- 
la-biblioteka nedidelė, gi vis
kam reikia lėšų. Iki 1996 me
tų vaikai labdaros nebuvo ga
vę, o dabar jau gauna iš „Sau-

siuntė Jonas Andrulis, Puško
rienė, dramaturgas Kostas 
Ostrauskas su žmona ir kiti. 
Malonu buvo girdėti kun. Ra
polo Krasausko nuoširdžius 
sveikinimus, palydėtus ir če
kiu. Džiaugėsi Lietuvos gar
bės konsulas Vytautas Lapa- 
tinskas, kad dar mes susiren
kame pabendrauti ir apgailes
tavo, kad, užuot planuoto ap
silankymo pabūti drauge su 
mumis, turįs važiuoti į Wa- 
shingtoną. Su nostalgija klau
sėmės Vytauto Černiaus svei
kinimo, kai jis priminė mums 
fuksų krikštynas, sekmadie
nių popietes, vakaro saulėje 
belosiančius krepšinį studen
tus. Miela buvo klausytis 
Biržiškų atminimui puoselėti 
draugijos Lietuvoje sveikini
mo: „Gerbiamieji buvę Pabal
tijo universiteto studentai, 
tikrų Lietuvos patriotų profe
sorių Biržiškų auklėtiniai. 
Leiskite Jus visus nuoširdžiai 
pasveikinti pažyminčius savo 
Alma Mater 56-ąsias įkūrimo 
metines. Tegul ir toliau išlieka 
šviesūs ano laikotarpio studijų 
atminimai, sušildyti Jūsų dva
singumu. Stiprios sveikatos, 
geros kloties Jūsų visų asme
niniame gyvenime ir visuome
ninėje veikloje”. Pasirašė 
Aušrelė Gutauskaitė ir Algir
das Gedvilas. Gautas sveikini
mas nuo Beniaus ir Tamaros 
Vingilių iš tolimos Australijos.

Minėjime dalyvavo ir sve
čias Stasys Baras, kuris 1946 
metais, drauge su Antanina 
Dambrauskaite ir Jonu Būtė
nu, koncertavo ką tik įsikūru
siame Pabaltijo universitete, 
Hamburge. Jam įteiktas 50 
metų minėjimo proga išleistas 
leidinėlis.

Jurgis Bendikas pranešė 
apie kasos reikalus. Pinigų tu
rime tiek, kiek mums jų reikia 
ir mes nesukame galvos, iš 
kur jų atsiranda, nes turime 
„finansų ministrą”. Reikia pa
brėžti, kad nėra nario mokes
čio, nerengiame gegužinių, 
iškilmingų puotų, neprašome 
nė iš Lietuvių fondo paramos.

Prasidėjo klausimai ir suma-

lutės”... Kitame pastate, šiek 
tiek toliau už mokyklos, yra 
bendrabutis, kuriame nuolat 
gyvena apie 70 mokinių, dau
giau berniukų. Keli kambariai 
turi savo mažą virtuvėlę, mer
gaitės virė pačių prigrybautus 
grybus, berniukai — kopūstų 
sriubą. Kambariuose vaikai 
gyvena po du, čia tvarkinga ir 
švaru. Džiaugiausi, kad mūsų 
siuntos yra panaudojamos, 
reikalingos, nes man ten bū
nant viena siunta buvo dali
nama vaikams. Kiek džiaugs
mo, klegėjimo, net ir nedrą
sieji išsijudino!

Šiuo metu „Saulutei” trūks
ta vaikiškų rūbelių, batų ir 
žaislų. Norintys paaukoti šių 
daiktų ar norintys padėti pa
kuoti, kreipkitės į Ramintą 
Marchertienę tel. 630-243- 
9488.

Baniutė Kronienė

nymai. Tų klausimų beveik ir 
nebuvo (tiesa, sužinojome, kad 
sąrašuose yra 71 studentas ir 
pora profesorių, išsiblaškiusių 
po pasaulį). Sumanymų ir pa
siūlymų netrūko. Vieną planą 
nusprendėme įvykdyti. O koks 
tas planas? Pagal lietuvišką 
priežodį — pranešime, kai 
dugną dėsime. Jeigu įvykdysi
me, sužinosite, o jeigu ne — 
telieka tarp mūsų.

Mes dėkojame Danutei Ei- 
dukienei ir Pranui Jurkui, ku
rie tą mūsų pabendravimą su
organizavo. Na, o Prano 
darbštumas, kuriuo jis pasižy-

Linksmai nusiteikę Pabaltijo universiteto įkūrimo Hamburge 56-ųjų me 
tinių minėjimo dalyviai: Olimpija Baukienė, Jurgis Bendikas ir Mindau 
gas Baukus. Juozo Vilcha nuotr.

Danutė Eidukienė, Juozas Vilcha ir Pranas Jurkus

Metinis Jaunimo centro na
rių susirinkimas įvyko 2002 
m. vasario 24 d. Ta proga Tė
vų jėzuitų koplyčioje 10 vai. 
ryto vyko šv. Mišios, kurios 
buvo skirtos Jaunimo centro 
statytojams, jo darbuotojams, 
jo rėmėjams ir prisiminti tuos, 
kurie jau užbaigė šios žemės 
kelionę. Po Mišių visi rinkosi į 
Čiurlionio meno galerijos pa
talpas.

Susirinkimą pradėjo JC ta
rybos pirm. Vaclovas Mom
kus, pakviesdamas Pranę Ma- 
silionienę perskaityti praėju
sių metų protokolą, kuris buvo 
priimtas be pataisų. Kadangi 
susirinkime neiškilo rimtes
nės diskusijos ir buvusios ta
rybos, valdybos bei revizuos 
komisijos nariai sutiko ir to
liau savo pareigas eiti, prita
riant plojimams buvo palikti 
buvusieji administraciniai 
darbuotojai. Pagal amerikie
tišką pasakymą — „Kam re
montuoti, jeigu nėra sugedęs”. 
Liudo Ramanausko kruopščiai 
parengta finansinė apyskaita 
buvo priimta be jokių disku
sijų. Visi žinome, kad JC įvai
rūs koncertai rečiau tevyksta. 
O kai JC salės nėra išnuomo
tos, tai, aišku, ir pajamos ma
žėja. Lietuvių visuomenė buvo 
raginama savuose centruose, 
savose salėse rengti renginius.

Tarybos pirmininkas V. 
Momkus pažymėjo, kad pasta
tas eina senyn ir kiekvienais 
metais jo išlaikymas daugiau 
kainuoja. Yra būtina nors mo
kyklų klasėse sudėti naujus 
langus, nes dabartiniai tik 
sniegą tesulaiko! Ačiū Lietu
vių fondui, kuris kaip tik to
kiam tikslui yra paskyręs pi
nigus. Tikimės, kad nauji lan
gai bus sudėti prieš žiemą. 
Taip pat ir sienos, nors yra 
mūrinės, reikalauja priežiū
ros. Vėjai, lietus ir šalčiai at
lieka savo ardomąjį darbą — 
nors ir nežymiai, bet tarpai 
tarp plytų nuolatos didėja, 
juos reikia užpildyti.

JC valdybos pirmininkė Mil
da Šatienė pasidžiaugė darniu

mi, turbūt yra jaunystės elek
syras. Žiūrint į jį, nežinai, ar 
jis iš tų tarpo, kuris buvo stu
dentu, o gal kurio nors studen
to sūnus, pagerbęs tėvo atmi-

bendravimu su Moterų klubu. 
JC Moterų klubo pirmininkė 
Anelė Pocienė pažymėjo, kad 
narės yra daugiausia nese
niai įsijungusios, tačiau jų 
pastangos yra matomos ir 
įvertinamos! Pažadėjo, jog jos 
ir toliau veiks.

Revizuos komisijos praneši
mą skaitė Antanas Valavičius. 
Jis pažymėjo, kad Liudas Ra
manauskas knygas veda labai 
tvarkingai, išreiškė jam padė
ką, o susirinkusieji paplojo.

Klausimai ir sumanymai 
daugiausia sukosi, kaip pagy
vinti Jaunimo centro veiklą. 
Ne tik Jaunimo centro taryba 
ir valdyba turi tuo susirūpinti, 
bet ir lietuviška visuomenė. 
Kol dar nėra vėlu! Lietuviai 
jėzuitai Jaunimo centro prie
žiūrą patikėjo lietuviškai vi
suomenei — tad ir neturime 
jų apvilti. Tėvų Jėzuitų vado
vybė su kun. A. Saulaičių 
priešakyje, atsiųsdami į Čika
gą jauną kunigą, įrodė, kad ir 
jie norėtų, jog JC ir toliau lie
tuvišku centru liktų!

Rašydami apie JC, neturime 
užmiršti, kad JC tėra tik skė
tis, po kuriuo glaudžiasi labai 
daug visai lietuvybei nau
dingų ir nepakeičiamų įstaigų 
— Pasaulio lietuvių archyvas, 
kurį profesionaliai tvarko 
Skirmantė Miglinienė, Litua
nistikos studijų ir tyrimų cent
ras, vadovaujamas prof. dr. J. 
Račkausko, vienintelis išeivi
joje Žilevičiaus ir Kreivėno 
muzikologuos archyvas. Pa
saulio lietuvių archyvas ir 
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyvai yra traukos 
centrai, kurie pritraukia iš 
Lietuvos atvykstančius reikia
mos medžiagos ieškoti žmo
nes. Visai išeivijai yra labai 
svarbus Pedagoginis institu
tas, kuris parengia išeivijos 
mokytojus.

Pabaigai pataupiau karčią 
piliulę. Praėjusių metų išlai
dos yra 25,000 dol. didesnės 
už pajamas. Skirtumas pa
dengtas, bet kiek ilgai tai gali 
tęstis? J, Žygas

nimą...
Užbaigėm su „Gaudeamus 

Igitur”. Skambėjo sodrus teno
ro Stasio Baro balsas, griau
dėjo Jono Vaznelio bosas, ne
atsiliko nė Vytautas Čepėnas, 
Pranas Jurkus, Vytautas Kaz
lauskas, nė kiti. Nutilo puodų 
barškėjimas „Seklyčios” vir
tuvėje ir šurmulys valgykloje.

Pabaigai norėčiau pacituoti 
kunigo Eugenijaus Gerulio in
vokacijos žodžius.

„Ačiū, Viešpatie, kad mūsų 
širdyse teberusena sena kole
giška draugystė, kurios dėka 
čia susirinkome. Ačiū, Dieve, 
kad davei mintį ir energijos 
kolegai Pranui ir jo talki
ninkėms šį suvažiavimą suor
ganizuoti. Nuolankiai prašo
me, Dieve Tėve, pasigailėk 
Lietuvos, padėk Amerikai”.

Iki pasimatymo 2003 kovo 
mėnesį.Eugenija Baršketienė

KALENDORIUS
Balandžio 9 d.: Marija Kleopienė, 

Akacijus, Kleopas, Aurimą, Dalia.
Balandžio 10 d.: Agna, Apoloni

jus, Ezekielis, Margarita, Matilda,
Mintautas, Kilnutė.

Shdhimni
773-585-9500

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

http://www.merchandisemart.com



