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* Seimas nesikreips į 
Konsti tucini teismą dėl 
įstatymo, ribojančio pensijų 
dirbantiems pensininkams 
mokėjimo, o parlamentui bus 
siūlomi du alternatyvūs Vals
tybinių socialinio draudimo 
pensijų įstatymo pataisų va
riantai dėl dirbantiems pensi
ninkams mokamų pensijų 
dydžio. Viename jų bus siū
loma visą pensiją mokėti pen
sininkams, kurie gauna tik iki 
pusės — 215 litų — minima
lios mėnesio algos (MMA), ki
tame — neriboti pensijos dy
džio, jei pensininko alga ne
viršija 1 MMA (430 litų). Tai 
nusprendė Seimo valdybos su
daryta darbo grupė, svarsčiusi 
pensijų mokėjimo dirbantiems 
pensininkams tvarką. Taip 
pat parlamentarai turės apsi
spręsti, ar šios pataisos įsi
galiotų nuo šių metų liepos 1 
dienos, ar nuo kitų metų sau
sio 1 dienos. (BNS) 

* Seimo konservatorių 
frakcijos narys Jurgis Raz
ma pasigenda Azartinių lo
šimų ir jį lydinčių įstatymų 
projektų antikorupcinės ir 
kriminogeninės analizės bei 
išvadų ir mano, kad jas būtina 
turėti prieš priimant šiuos 
teisės aktus Seime. J. Razma 
kreipėsi į Seimo pirmininką, 
teiraudamasis, ar azartinių 
lošimų projektas buvo įvertin
tas antikorupciniu požiūriu ir 
kur tokio įvertinimo išvados. 
(Elta) 

* Siekdamas skatinti Lie
tuvos studentų domėjimąsi in
tegracija į Europos Sąjungą 
(ES) bei pačia ES, giliau ana
lizuoti svarbiausius integraci
jos proceso aspektus, Europos 
komitetas skelbia konkursą 
„Geriausias magistro darbas 
Europos Sąjungos ir Lietuvos 
integracijos į ES tema". Kon
kurse gali dalyvauti Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, taip pat 
užsienyje besimokantys Lietu
vos magistrantai. Konkursui 
pateikiami tie magistrantų 
darbai, kuriuose analizuojami 
įvairūs Lietuvos ir Europos 
Sąjungos sąveikos bruožai: 
Lietuvos integracijos į ES rai
da, derybos dėl narystės, eko
nominiai, politiniai, teisiniai, 
socialiniai, kultūriniai santy
kiai. Konkurse taip pat gali 
dalyvauti magistrantai, kurių 
darbuose nagrinėjami įvairūs 
Europos Sąjungos politikos 
klausimai (institucinė sąran
ga, politikos sritys, reformos, 
plėtra ir pan.). (Elta) 

* Tarp tau t in iame A. Šoci
ko t u r n y r e karaliavo boksi
ninkai iš Lietuvos. Kauno 
sporto halėje baigėsi keturias 
dienas trukęs penktasis tarp
tautinis turnyras, kuriame da
lyvavo 92 sportininkai iš 12 
valstybių. Finalo kovas stebė
jo beveik 3 tūkst. žiūrovų. 

Elta-LR-KD 

* Opozicinė Socialdemo
kra t inės koalicijos frakcija 
pakvietė premjerą Rolandą 
Paksą atvykti į frakcijos po
sėdį pasiaiškinti, kodėl vy
riausybė neįvykdė Seimo įpa
reigojimo pateikti strateginių 
įmonių sąrašą iki kovo 31 die
nos. Kairieji įtaria, jog vyriau
sybė sąmoningai vilkina stra
teginių įmonių sąrašą pateiki
mą. Teigiama, jog Rolando 
Pakso vyriausybė „tęsia ne
skaidraus privatizavimo va
jų". Opozicijos nuomone, Lie
tuvos jūrų laivininkystės 
(„Lisco"), Lietuvos taupomojo 
banko (LTB), kitų strateginių 
įmonių pardavimas negali 
būti vadinamas privatizavi
mu. (BNS) 

* Je i reklamos r inką lai
kytume valstybės ūkio termo
metru, šįmet galima tvirtinti 
atšilimą. Per pirmuosius du 
šių metų mėnesius išlaidos 
reklamai padidėjo 21,8 proc. 
palyginti su tuo pačiu praėju
sių metų laikotarpiu. Specia
listai augimą sieja ne tik atsi
gaunančia ekonomika, bet ir 
su augančiu pačių reklamos 
verslo atstovų profesionalu
mu. Lietuvoje veikia daugu
mos didžiausių pasaulinių 
reklamos agentūrų padaliniai, 
kurie gali naudotis savo globė
jų patirtimi ir naujausiomis 
technologijomis. Elta-LR 

* Alaus r inka ragauja pir
muosius didžiųjų daryklų jun
gimosi vaisius. „Iki" prekybos 
tinklas kovo pradžioje už
draudė savo parduotuvėms 
prekiauti visų kitų aludarių 
produkcija, išskyrus penkių 
didžiausiųjų. Elta-VŽ 

* Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos (NSGK) ir 
Užsienio reikalų (URK> komi
tetai bei NATO reikalų komi
sija sudarė darbo grupę pa
siūlymams dėl kariuomenės fi
nansavimo tvarkos ir krašto 
apsaugos sistemą reguliuo
jančių teisės aktų tobulinimo. 
Iki šiol krašto apsaugos finan
savimas rėmėsi 1999 metais 
priimtu Krašto apsaugos siste
mos finansavimo strategijos 
įstatymu, kuris nustatė, jog 
2000 m. krašto apsaugai tu
rėjo būti skirta 1,7-1,75 ben
drojo vidaus produkto (BVP), 
o 2001 m. — 1,95-2 proc. BVP. 
Tačiau neaišku, pagal kokius 
kriterijus bus nustatytos iš
laidos krašto apsaugai 2002 ir 
vėlesniais metais. (BNS) 

* Panevėžietis verslinin
kas Audrius Brazdžionis 
įsigijo vieną akrą Mėnulio. 
Nuosavybės sertifikatas skel
bia, kad 4,047 kvadratinių 
metrų ploto Mėnulio Lietų 
jūroje įsigijimas yra* užre
gistruotas Tarptautinio Mė
nulio žemių registre. UNCAS 
— vienos iš kelių organizacijų, 
pasaulyje legaliai prekiau
jančių Mėnulio plotais, inter-
neto tinklalapyje nurodoma, 
kad 1 akro plotas Mėnulio 
matomoje pusėje kainuoja nuo 
15 iki 40 dolerių. Verslininkas 
neslepia, kad tokiam egzo
tiškam pirkinius ryžosi tik dėl 
reklamos. Jo vadovaujama 
bendrovė gamina plastikinius 
langus. (BNS) 

* Tiesioginės užsienio in
vesticijos Lietuvoje 2001 m. 
sausio 1 d. perkopė 2 mlrd. 
JAV dolerių, o didžiausia in
vestuotoja tapo Danija. 

Elta-VŽ-KA 
* Žemės ūkio paskolų ga

ranti jų fondas pernai garan
tavo vos 9 paskolas, šiemet -
2. Ūkininkai sutartinai nusi
gręžė nuo fondo, kai buvo pa
keistos garantijų sąlygos. Da
bar fondas bankams garantuo
ja tik 70 proc. negrąžintos pas
kolos, o bankininkai su tokio
mis sąlygomis nesutika. (Elta) 

* Sostinės „Akademijos" 
galerijoje atidaryta paroda 
„Vilniaus bažnyčių architek
tūra jaunųjų fotografų akimis" 
kurioje savo kūrybą eksponuo
ja Lengvosios pramonės ir bui
tinių paslaugų mokyklos fo
tografijos specialybes moks
leiviai. Pasak parodos rengėjų, 
26 autoriai fiksavo dvi de
šimtis senųjų Vilniaus pa
minklų. Jaunųjų fotografų 
darbus, remiant Europos Ta
rybos „Leonardo da Vinci" pro
gramai, numatoma eksponuoti 
Florencijoje (Italija) ir Rygoje. 

(Elta) 

Per dešimt dienų daugiau kaip dvylika tūkstančių surašin<r:ojų aplankys 
šalies gyventojus namuose. Vidutiniškai vienam surašinėtojui mieste ten
ka 350 žmonių, kaime - 250. Gedimino Žilinsko I Elta) nuotr. 

Tęsiamas visuotinis gyventojų 
ir būstų surašymas 

realius jų pragyvenimo šalti
nius parodys vi?> omenės so
cialinę padėtį, bus lyginami su 
kitomis šalimis, jie bus panau
dojami praktiškai visoms so
cialinėms programoms pagrįs
ti šalyje bei tarptautinėse or
ganizacijose. 

Šiemet Statistikos departa
mentui gyventojų surašymui 
atlikti yra paskirta 26 mln. 
litų, 23 mln. litų bus skirta 
apmokėti surašinėtojų darbui. 
Vidutiniškai informacijos su
rinkimas apie vieną gyventoją 
kainuos apie 10 litų. 

Pirmuosius surašymo rezul
tatus - bendrą gyventojų skai
čių, pasiskirstymą pagal lytį 
bei amžių - tikimasi paskelbti 
praėjus pusei metų nuo gyven
tojų surašymo, tai yra šių me
tų spalį. 

Vilnius, balandžio 9 d. 
(BNS) - Per dvi visuotinio Lie
tuvos gyventojų surašymo die
nas buvo surašyta beveik 
trečdalis šalies gyventojų - 1 
mln. 40 tūkst. žmonių. 

Kaip informavo Statistikos 
departamentas, vidutiniškai 
per dieną vienas surašinėtojas 
surašo apie 40 gyventojų, o tai 
atitinka numatytas užduotis. 
Šalyje dirba 278 surašymo 
skyriai, 1,900 instruktorių, 
būstus lanko 12 tūkst. suraši
nėtojų. 

Asmenys, nenorintys, jog su
rašinėtojai juos lankytų na
muose, gali ateiti į savivaldy
bės statistikos skyrius bei se
niūnijas ir ten užpildyti sura
šymo lapus. 

Visuotinio gyventojų sura
šymo metu surinkti duomenys 
apie Lietuvos gyventojus ir 

* Vals tybinė užsienio pa
skolų komisi ja nutarė siūlyti 
vyriausybei suteikti savival
dybėms 80 mln. litų paskolų 
mokyklų pastatų atnaujini
mui. Lėšas siūloma skirti iš 
valstybės vardu gautų Pasau
lio banko ir Šiaurės investi
cijų banko paskolų. Šios pa
skolos būtų suteikiamos su 
kintamomis palūkanomis, ku
rios <6iuo metu sudarytų apie 6 
proc. Paskolas savivaldybės 
turėtų pradėti grąžinti 2004 
metais, o jų gražinimo termi
nas baigiasi 2016 metais. Val
stybinės užsienio paskolų ko
misijos siūlymui dar turi pri
tarti vyriausybė. (BNS) 

* Panevėž io AB „Kalnapi
lis" generaliniam direktoriui 
Rimantui Šydeikiui čia viešė
jusi Lietuvos garbės konsule 
Cleveląnde Ingrida Bublienė 
įteikė prieš trejetą savaičių 
Amerikos degustacijos institu
to „Beverages Testing Institu
te" surengtame konkurse iško
votos antrosios vietos žyme
nis. Jie skirti „Kalnapilio" bei 
,.Export" alui, kuris surinko 
88 balus iš 100 galimų ir tik 
vienu balu nusileido geriau
siai pripažintam Olandijos 
aludarių pristatytam gėri
mui. Eltn-KD-R 

* Pirmą kartą Lietuvoje 
vyks Nacionalinė bibliotekų 
savaitė. Balandžio 23-30 die
nomis ją skelbia Lietuvos bib
liotekininkų draugija. įvai
riose pasaulio šalyse Na
cionalinė bibliotekų savaitė 
prasideda balandžio 23-iąją, 
kurią UNESCO yra paskelbu
si Pasaulio knygų ir autorių 
teisių diena. (Elta) 

* Izraelyje gyvenančius 
išeivius i i Lietuvos - vadi
namuosius litvakus - vieni
jančios Lietuvos žydų asociaci
jos Izraelyje vadovas Yosef 
Melamed laiške kreipėsi į Je
ruzalėje įsikūrusią Holokaus-
to kankinių ir didvyrių atmi
nimo centrą „Yad Vashem", 
ragindamas jo atstovus neda
lyvauti Valdo Adamkaus įsa
ku suformuotos Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietų oku
pacinių režimų pasekmėms 
įvertinti darbe ir „nepadėti iš
kraipyti holokausto istorijos". 
Tarptautinės komisijos vado
vai atmetė litvakų vadovo Y. 
Melamed priekaištus. Anot 
Tarptautinės istorinio teisin
gumo komisijos pirmininko 
Emanuelio Zingerio, „istorija 
nušluos į pašalį tokių asmenų 
ar organizacijų išreiškiamus 
kraštutinius požiūrius". (BNS) 

* Naujuosiuose ugdymo 
planuose mokykloms sutei
kiama didesnė pasirinkimo 
laisvė bei siūlomas naujas dvi
kalbio mokymo projektas. 
Švietimo ir mokslo ministro 
Algirdo Monkevičiaus patvir
tintuose kitų mokslo metų 
bendrąjį išsilavinimą teikian
čių mokyklų ugdymo pasiū
lymuose 9 bei 10 klasių moky
mo plane numatyta nuo 2 iki 
4 padidinti mokyklos nuožiūra 
skirstomas pamokas. Tokiu 
būdu mokykla pati galės nu
spręsti, kokioms disciplinoms 
skirti daugiau ar mažiau pa
mokų. Pagal siūlomą „Dvi
kalbio ugdymo" modelį tauti
nių mažumų mokyklos gali 
nuo pradinių klasių mokyti 
vaikus dviem kalbom, pasi
renkant kiek ir kokių dalykų 
mokyti gimtąja, o kiek — lie
tuvių kalba. Lietuvių mokyk
los taip pat gali kai kuriuos 
dalykus nuo pat pirmos klasės 
mokyti užsienio kalba — ang
lų, vokiečių ir kitomis. Taip 
pat numatyta galimybė prie 
bendrojo lavinimo steigti va
karines bei pamainines jauni
mo klases 16-17 metų jaunuo
liams, kurie dėl socialinių, 
ekonominių sąlygų negali tęsti 
mokslo vidurinėse bendrojo 
lavinimo mokyklose. (BNS) 

* Norint gerinti vaikų tei
sių ir jų interesų apsaugą Lie
tuvoje, pirmiausia būtina pa
pildyti Vaiko teisių pagrindų 
bei Vietos savivaldos įsta
tymus, teigia Vaiko teisių ap
saugos kontrolierė Gražina 
Imbrasienė. Šiuo metu viena 
pagrindinių ir svarbiausių 
šios įstaigos funkcijų — tirti 
fizinių ir juridinių asmenų 
skundus, kai pažeidžiamos ar 
gali būti pažeistos vaiko teisės 
ar jo teisėti interesai. G. Im-
brasienės teigimu, reikėtų nu
matyti aiškiai ir tiksliai atri
botą valstybės institucijų bei 
vietos savivaldos institucijų 
kompetenciją vaiko teisių ap
saugos srityje, šių institucijų 
bendradarbiavimo kryptis ir 
pagrindus. Anot G. Imbra-
sienės, stiprinant vaikų teisių 
apsaugą, o ypač rajonuose, 
Vaiko teisių pagrindų įstaty
me būtina detalizuoti tipinę 
tarnybų struktūrą, nustatyti 
aiškiai apibrėžtą šių tarnybų 
padėtį savivaldybių struk
tūroje, suteikiant joms dau
giau savarankiškumo organi
zuojant savo veiklą. (BNS) 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pradėjo oficialų vi
zitą Japonijoje, per kurį sieks 
paskatinti dvišalių santykių 
plėtrą, pristatyti Lietuvos eko
nomiką, politiką bei kultūrą, 
taip pat aptarti tarptautinio 
bendradarbiavimo ir tarptau
tinės politikos klausimus. A. 
Adamkų lydi jo žmona Alma, 
užsienio reikalų ir kultūros 
ministrai Antanas Valionis ir 
Gintautas Kėvišas, ūkio vice
ministras Rimantas Vaitkus, 
Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros (LEPA) direktorius 
Vytas Gruodis, Turizmo de
partamento vadovas Alfredas 
Šlekys, Prezidentūros ir URM 
pareigūnai, taip pat 33 versli
ninkų delegacija. V. Adamkus 
susitiks su vienu didžiausių 
japonų ir anglų kalba leidžia
mo dienraščio .Asahi Shim-
bun Daily* prezidentu Šini-
chi Hakošima. Per vizitą V. 
Adamkus taip pat susitiks su 
Japonijos imperatoriumi Aki-
hito ir jo žmona Michiko, mi
nistru pirmininku Joširo 
Mori, kitais ministrų kabineto 
nariais, Japonijos verslo ir 
žiniasklaidos atstovais. (BNS) 

* Rusija a t šaukė nuo kovo 
29 dienos galiojusį draudimą 
importuoti pieno, mėsos ir 
žuvies produktus iš Baltijos 
valstybių bei kai kurių kitų 
Europos šalių. Rusijos veteri
narijos tarnybos įsakymu nuo 
balandžio 9 dienos į Rusiją 
leista įvežti žuvį bei jos pro
duktus, paukštieną, mėsos ir 
pieno produktus iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Če-
kįjos, , Slovakijos Vengrijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, Norve
gijos ir Islandijos. Taip pat pa
naikintas draudimas gyvuli
ninkystės produkcijos tranzi
tui iš trečiųjų šalių per Lenki
jos, Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos uostus ir šių valstybių te
ritorijas. (BNS) 

* Klaipėdos teisėsaugos 
pareigūnai nespėjo pasinau
doti prabilusio žudiko Stanis
lavo Dudako, pravarde „Smo
lenskas", parodymais. „Skilęs" 
gaujos narys paslaptingai din
go be žinios Rusijoje, o jo pa
sakojimai taip ir liko pareigū
nų stalčiuose. „Smolensko" 
minėti su banditais esą susiję 
policijos komisarai toliau kyla 
karjeros laiptais. Elta-R 

* Suomijos prezidentė 
Tarja Halonen Vokietijos laik
raščiui „Der Spiegei" pareiškė 
skeptiškai vertinanti būsimą 
trijų Baltijos valstybių narys
tę Šiaurės Atlanto sąjungoje. 
Suomijos vadovei kelia nerimą 
Rusijos grasinimai imtis atsa
komųjų priemonių, jei NATO 
plėsis į Rytus ir atvers savo 
duris Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai. Todėl, pasak jos, Suomija 
negali remti Baltijos valstybių 
siekio tapti sąjungos narėmis 
taip, kaip ji remia jų pastan
gas siekiant narystės Europos 
Sąjungoje. URM Informacijos 
ir kultūros departamento va
dovas Petras Zapolskas pri
minė, kad prie sąjungos prisi
jungti norinčios valstybės turi 
visišką teisę tą daryti, jeigu 
tik tam pritaria pati Šiaurės 
Atlanto sutarties organizacija. 
„Šiuo metu tikslinama Suomi
jos pusės pozicija, tačiau diplo
matiniuose susitikimuose ne 
vieną kartą Suomija yra pa
reiškusi, kad visos šalys yra 
sutarusios dėl laisvės pasi
rinkti norimą saugumo poli
tiką", — sakė jis. (BNS) 

* Kilus sus i rūpinimui dėl 
padažnėjusių Lietuvos piliečių 
nusikaltimų Švedijoje, į Vilnių 
atvyko Švedijos nacionalinės 
kriminalinės žvalgybos direk
torius Christer Ekberg, kuris 
susitiko su vidaus reikalų 
ministerijos, specialiųjų ty
rimų tarnybos pareigūnais. 
Lietuviai Švedijoje dažnai 
įkliūna padarę nusikaltimus, 
susijusius su narkotinėmis 
medžiagomis. Praėjusiais me
tais Švedijoje buvo sulaikyti 
28 Lietuvos piliečiai, įtariami 
neteisėta narkotikų apyvarta. 
Jie buvo sulaikyti, kai kontra
bandos'būdu bandė įvežti am-
fetamino, marihuanos ir kitų 
narkotikų. Pernai Lietuvoje 
buvo sunaikintos 6 amfetami-
no ir metamfetamino gamybos 
laboratorijos, kurių produkcija 
daugiausiai buvo skirta Skan
dinavijos šalims. Praėjusių 
metų rugsėjį Švedijoje buvo 
nušautas narkotikų prekeivis 
iš Lietuvos. Be to, lietuviai 
Švedijoje užsiima kontraban
da ir plėšikavimu. Lietuvos 

. policijos bendradarbiavimas 
su kolegomis iš Švedijos pra
sidėjo 1993 metais. Nuo to lai
ko Lietuvos policija susilaukė 
nemažos materialinės ir meto
dinės paramos. (BNS) 

* Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas nu
sprendė, kad Vilniaus miesto 
apylinkės prokuratūros vy
riausiasis prokuroras Virgini
jus Sabutis iš tarnybos pernai 
liepą buvo atleistas nepagrįs
tai. Teismas pateikino V. Sa
bučio prašymą ir priteisė jam 
4 tūkst. litų kompensaciją. 
Dabar teisininku privačioje 
bendrovėje dirbantis V. Sabu
tis pareigų neteko po skanda
lingai pagarsėjusio verslinin
ko Arvydo Grigo mirties bylos 
tyrimo. Vilniaus apygardos 
prokuratūros ir Generalinės 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus pareigūnai, atlikę 
tarnybinį patikrinimą Vil
niaus miesto apylinkės proku
ratūroje, už pažeidimus pasiū
lė V. Sabutį atleisti iš užima
mų pareigų, tačiau išnagrinė
jęs V. Sabučio skundą teismas 
nusprendė, kad, būdamas pro
kuratūros vadovu, jis išties 
padarė pažeidimų, tačiau jie 
buvo ne tokie, už kuriuos būtų 
buvę galima taikyti griežčiau
sią nuobaudą - atleidimą iš 
darbo. Teismo manymu, atsa
kovas - Generalinė prokura
tūra - neįrodė, kad V. Sabutis 
buvo suinteresuotas bylos 
baigtimi. (BNS) 

* P e r pirmuosius tr is siu 
metų mėnesius nustatyti 27 
nauji žmogaus imunodeficito 
viruso (ŽIV) atvejai, iš kurių 
beveik pusė — Klaipėdoje. 
Specialistai spėja, kad pa
didėjusį užsikrėtusiųjų skaičių 
gali sąlygoti narkomanijos 
plitimas, ypač tarp jaunų žmo
nių. Iki šiol Lietuvoje yra 
užregistruoti 290 infekuotųjų 
ŽIV atvejai, iš kurių 42 — 
moterys. Iš viso Klaipėdoje 
užregistruoti 122 atvejai. 
(BNS) 

* Grupė Seimo narių 
siūlo ištirti ir įvertinti Val
stybės turto fondo (VTF) veik
lą bei valstybės nebiudžetinių 
lėšų naudojimo pagrįstumą. 
Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Viktoras Uspas-
kichas Seimo posėdžių sekre
toriate užregistravo projektą, 
siūlantį sudaryti laikinąją 
parlamentarų komisiją tokiam 
tyrimui atlikti. Ši komisija 
turėtų ištirti ir įvertinti Val
stybės turto fondo bei Kelių 
fondo veiklą ir išsiaiškinti, ar 
tikslingai bei teisėtai buvo 
vykdomos valstybės investici
jos bei skiriamos ir naudoja
mos su valstybės garantija 
gaunamos paskolos. Tyrimas 
turėtų apimti laikotarpį iki 
2000 metų lapkričio 1 dienos. 
(BNS) 

* JAV ambasadorius Lie
tuvoje J o h n Tefft, susitikęs 
su teisingumo ministru Gin
tautu Bartkumi, teigia, kad 
priėmus naujus Civilinį ir 
Baudžiamąjį kodeksus Lietu
vos teisinė sistema žengia ko
kybiškai naują žingsnį. JAV 
ambasadorius domėjosi, kaip 
įgyvendinamos žmogaus teisės 
Lietuvoje. Pokalbio metu ap
tarta ir galimybė steigti Fede
ralinio tyrimų biuro (FTB s 
skyrių Lietuvoje, tačiau, anot 
ambasadoriaus, šia tema kol 
kas dar diskutuojama ir pačio
je JAV. nes tokiam žingsniui 
reikalingos nemažos lėšos. 

OR9) 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MELANOMA 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Melanoma yra nuolat gausė
jantis odos vėžys; anksti pa
stebėjus, jį dar galima išgydyti. 
Amerikoje melanoma yra aš
tuntasis dažniausias vėžys. 
Jis sudaro 4 proc. visų vėžių 
pas vyrus ir 3 proc. pas mote
ris. Tai dažniausias vėžys 25-
29 m. moterų ir antrasis po 
krūties vėžio joms 30-35 m. 
Susirgimas melanoma nuolat 
vis gausėjo, greičiau negu bet 
kuris žmogaus vėžys; mirtin
gumas nuo jos yra antroje vie
toje po plaučių vėžio. 

Tarp 1973 ir 1994 m. susir
gimai melanoma padažnėjo 
120 proc., o mirtingumas nuo 
jos padidėjo 40 proc. Numato
mas pavojus susirgti melano
ma visokio amžiaus gimu
siems 2000 m. yra 1:75. 

Šie šešiariopi negerumai di
dina pavojų susirgti melano
ma: 

1. švelni oda; 
2. esančios nebūdingos apga-

mos (nevi) ant saulės paliečia
mos ir nepaliečiamos odos; 

3. turėta melanoma; 
4. šeimoje buvusi nebūdinga 

apgamą ar melanoma; 
5. buvęs saule pūslėtas ar 

daugiau kaip 48 vai. turėtas 
nemalonus nudegimas; 

6. prigimtos apgamos didėji
mas didina pavojų sulaukti 
melanomos. 

... Dažniausiai atsirandąs ir 

.anksti pasi reiškiąs melano
mos ženklas yra esamos apga
mos trejopas keitimasis: spal
va, dydžiu ir forma. 

Dažniausias ankstyvos me
lanomos ženklas yra niežulys; 
vėliau jį maudžia, kraujuoja ir 
išopėja. 

Pigmentuotos apgamos gali 
pamažu — mėnesiais, metais 
keistis, o kartais jos greitai 
pasikeičia. 

; - - - Melanomos apraiškos 
odoje 

1. Žinokime, kad melanomos 
esti labai įvairios savo išvaiz
da; jokia jos spalva ar kaita 
nėra diagnostinė. 

2. Apie 30 proc. melanomų 
atsiranda apgamose, o 70 
proc. jų išdygsta savaime. 

3. Melanoma kliniškai pasi
reiškia ketveriopai, kas didina 
įtarimą, ją atsiradus ir reikalą 
mikroskopiniam ištyrimui 
(biopsija): 

a. nevienodumas: viena jos 
pusė esti kitokia negu kita; 

b. krašto nereguliarumas; 
iškreivinta riba ar išsikišimai 
odon; 
. c. spalvos įvairumas: įvai
ruoja atspalviai ir spalvos; 

- d. diametras didesnis negu 6 
mm — matuojama didžiausias 
plotis. 

4. Kai melanoma atsiranda 
esamoje apgamoje, tad vienoje 
jos vietoje pakinta spalva savo 
stiprumu, o nebūtinai kitoniš
kumu; kas yra melanomos 
pradžios ženklas. 

5. Jokia spalva pati savaime 
nenurodo melanomos, tik šie 
pakitimai kelia įtarimą: 

a. spalva lengvai pilkos iki 
juodos ar tamsiai mėlynos gali 
nurodyti į pigmentinio melani
no buvimą odos paviršiaus gi
lumoje; 

b. rausvumas ar raudonu
mas gali rodyti uždegimą; 

c. pabalimas gali reikšti su
mažėjimą ar randą. 

6. Visas spalvotas apgamas 
turi reguliariai prižiūrėti pats 
asmuo ar gydytojas. Tas ypač 
svarbu, kai žmogus turi di
desnį pavojų melanomai. 

7. Reikia pasižymėti apga
mo"? tikrą vietą, spalvą, dydį ir 
formą. Fotografija gali būti la
bai naudinga, jei reikiamai 
nufotografuojama Vadinama 

„epiluminiscence microskopy" 
įgalina ištirti odinio pigmento 
kaitą apgamoje. 

Malanomos eiga ir išeitys 

1. Dažniausiai melanoma at
siranda ant viršutinės kūno 
dalies, imant nuo kaklo iki al
kūnių ir sėdynės; dažnai - gal
voje ir nuo sėdynės apačios iki 
pėdų; retai — sėdynės srities 
priekyje ir užpakalayje, plaš
takose ir pėdose. 

2. Melanoma gali būti lygi 
— plona ir gužuota. Juo plo
nesnė, tuo geresnė jos išeitis. 

3. Vietoje esanti geresnė už 
išsiplėtusią. 

4. Moteriškėms ir jaunes
niems ligoniams ji yra geres
nė. 

5. Melanoma ant kojų — 
rankų yra geresnė negu ant 
viršutinės kūno dalies, kaklo 
ar galvos. 

6. Melanoma ant kaukolės 
odos — plaukuotoje jos dalyje, 
yra pavojingiausia, negu kitur 
galvoje ar kakle. 

7. Apie 85 proc. dar esti vie
tinė liga (1 ir 2 stadija). 

8. Apie 13 proc. esti aplinkos 
liga (3 stadija); 5 metų gyveni
mas 30 proc. 

9. Tik 2 proc. serga tolumoje 
išplitusia melanoma; tokią tik 
6 proc. išgyvena 5 metus. 

Melanomos gydymas 
1. Visi mes, lietuviai, būti

nai patys tikrinkimės visą sa
vo kūno odą reguliariai — 
bent kas mėnesį. Prieš du 
veidrodžius prausykloje ant 
kūno priekio ir užpakalio ma
tysime odos pakitimus; taip 
nematomas vietas tegul apžiū
ri vyrui žmona, o jis jai; drau
gas draugui, draugė draugei ir 
mes patys matomas odos vie
tas reguliariai tikrinkimės, 
tarpupirščių ir lyties organų 
neaplenkiant. Tik taip elgian
tis, suseksime dar pagydomą 
melanomą. 

2. Biopsijos pavojus yra ne
palyginamai mažiau pavojin
gas už nesusekimą melano
mos. 

3. Reikia kreiptis pas odos 
hgu. gydytoją. Lietuviai turime 
dr. K. Jučą. O neturį apdrau-
dos, vykite į Cook County Hos-
pital Emergency Room (pir
mame aukšte, įėjimas per 
priekines duris iš Harrison 
g). 

Dar vienas kelias — eiti į 
tos ligoninės kitą kambarį — 
salę, tai ASC prieš 7 vai. ryto 
stoti eilėn, 7 vai. ryto įleis į tą 
salę; registruokite savo turi
mą asmens dokumentą (vai
ruotojo leidimą ar kitokį) prie 
1-2 būdelės (stok į eilę). Toliau 
ligoninė nurodys eigą. 

Iš neturinčio lėšų ir apdrau-
dos, niekas nieko nereikalaus 
(net neįtikėtina): tik gydys 
kuo geriausiai, pirma pada
rius biopsiją, po to išims iš 
šaknų melanomą. Jei ji neiš-
siplėtusi — išgydymas užtik
rintas. Už tai, kol dar laikas, 
nė vienas iš mūsų nebūkime 
paikas! 

4. Visas įtartinas apgamas 
reikia ištirti mikroskopiškai 
(biopsija). 

5. Arti įtartinos vietos esa
mos limfinės liaukos patikri
namos — apči upinėj amos 
prieš biopsiją. 

6. Svarbu, kad biopsija būtų 
tinkamai atlikta — iki riebali
nio sluoksnio, nes kitaip bus 
gautas klaidingas neigiamas 
atsakymas, esant melanomai. 

7. Nuskutamoji biopsija ne
daroma, nes netiksli. Bet tai 
jau gydytojo reikalas. 

8. Po visiško melanomos iš-
operavimo reikia reguliariai 
stebėti tą vietą ir aplinkines 
limfines liaukas pačiam ligo

niui ir jį tvarkančiam gydyto
jui. 

Kai melanoma persimes į 
plaučius ar kepenis — tai su
diev, kvietkeli. 

Aišku, jokios žolės, jokie 
vaistai, o tik laiku atlikta ope
racija yra melanomos gydy
mas ir po to ligonio tolimesnis 
sekimas per pirmus 5 metus, o 
ir toliau. 

Šaltinis: Thomas P. Habif, 
M.D., JSkin Disease", Mosby 
Inc. 2001. 

VĖŽIO STATISTIKA 
Pagal vyrų mirtingumą nuo 

plaučių vėžio Lietuva priski
riama prie žemiausius rodik
lius turinčių šalių — ES kan
didačių, informuoja ELTA, 
remdamasi Nacionalinės svei
katos tarybos metiniu prane
šimu. 

Deja, moterų mirtingumo 
dėl krūties ir gimdos kaklelio 
vėžio situacija mūsų šalyje 
prastėja. Blogus rodiklius le
mia vėlyva diagnostika ir su 
tuo susijęs nedidelis gydymo 
veiksmingumas, nors Lietuvo
je ir atliekami atrankiniai gy
ventojų sveikatos tyrimai. 
1999 metais įvairioms sveika
tos priežiūros įstaigoms buvo 
nupirkta 10 mamografų ir tai, 
pasak specialistų, leidžia tikė
tis didesnio atrankinių tyrimų 
efektyvumo. 

Remiantis JAV bei Europos 
Sąjungos šalių patirtimi, Lie
tuvoje pradėta ir priešinės 
liaukos (prostatos) vėžio at
rankinio tyrimo programa. 

Lietuvoje atliekami piktybi
nių navikų kontrolės darbai iš 
esmės atitinka pagrindines 
Europos Sąjungos kovos su 
vėžiu plano nuostatas. Beveik 
prieš du dešimtmečius įkurtas 
Populiacinis vėžio registras, 
Lietuva aktyviai dalyvauja 
kasmetinėse savaitėse „Euro
pa — prieš vėžį", sukurta in
ternete svetainė „Onkologija" 
(www.onkologija.lt), kurios 
tikslas — šviesti visuomenę 
onkologijos klausimais. 

Ankstyvos piktybinių navi
kų diagnostikos sėkmę, pabrė
žiama Nacionalinės sveikatos 
tarybos metiniame pranešime, 
lemia du veiksniai — gyven
tojų onkologijos žinios ir me
dikų onkologinis pasirengi
mas. Deja, pasak minėto pra
nešimo rengėjų, dėl menkų fi
nansinių išteklių gyventojų 
švietimas ir medikų onkologi
nis parengimas Lietuvoje yra 
nepakankami. Slaugos dar
buotojų kvalifikacijos kėlimas 
onkologijos srityje visiškai ne
vyksta. (ELTA) 

MERKINĖJE 
MOKSLEIVIAI MINĖJO 

ŠV. KAZIMIERĄ 
Kovo 2 d. „Valstiečių laik

raščio bičiulių" klubo iniciaty
va Merkinės internatinėje mo
kykloje buvo surengtas minė
jimas „Atverkime šv. Kazimie
rui duris į visas Lietuvos mo
kyklas". Lietuvos šventojo pa
gerbti atvyko moksleiviai ne 
tik iš aplinkinių, bet ir toles
nių — Kauno, Leipalingio, 
Klebiškio, Naujosios Ūtos, 
Maišiagalos ir kitų — viduri
nių bei spacialiųjų internati
nių mokyklų. 

Prieš minėjimą vyko disku
sijos, kurias organizavo „Vals
tiečių laikraščio bičiulių" klu
bo nariai. Kalbėta apie dorinį 
auklėjimą, kaimo problemas, 
nepalankias situacijas kaimo 
žmogui lavėti. Merkinės kle
bonas K. Kazlauskas ypač 
pabrėžė meilės ir dėmesio ar
timui svarbą. Salėje aktyviau
si mokiniai rodė trumpus vai
dinimus, grojo, dainavo. Sve
čių trumpos programėlės buvo 
prasmingos ir įdomios. Moki
niai, rengdamiesi šiai šventei, 
nupiešė visos tautos ir jauni
mo globėjui skirtų piešinių. 
Prie šv. Kazimiero paminklo 
buvo padėta gėlių. 

Ugne Tornau (14 m.). „Motina". Lino raižinys. 

ASMENYBĖS UGDYMAS MENU 
Vilniuje, Mokytojų namuo

se, veikia bene vienintelė Lie
tuvoje vaikų ir jaunimo dailės 
mokykla, kurio lankytojams 
nuo pat pirmųjų užsiėmimų 
neperšamos nuo seno įprastos 
akademinio mokymo taisyk
lės, laužomi piešimo, tapybos 
ar grafikos, kitų dailės darbų 
kūrimo šablonai, stereotipai, o 
suteikiama visiška saviraiškos 
laisvė. Neatsitiktinai daili
ninkė Jūratė Stauskaitė šią 
savo privačią mokyklą įkūrė 
kartu su Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimu, tuoj po at
mintinų Sausio įvykių. Tad 
neseniai ši dailės mokykla pa
žymėjo savo veiklos dešimt
metį. 

Prisiminusi pirmąsias mo
kyklos dienas, J. Stauskaitė 
sakė, kad primuosius tris 
mėnesius jai teko skirti moks
leivių atpratinimui, išvadavi
mui iš įsisenėjusių, kūrybinę 
saviraišką varžančių, taisyk
lių, stereotipų, vadinamojo so
cialistinio realizmo reikalavi
mų. Nelengva buvo mokyklos 
vadovei rasti būdų, kaip visa 
tai pakeisti laisva, jokiais rė
mais nevaržoma, menine savi
raiška. Iš pradžių buvo sugal
vojusi mokiniams atsinešti ko
kią medžio šakelę, žievės ga
balėlį ar kitą savo aplinkos 
daiktą ir pamėginti jį tiksliai, 
natūraliai nupiešti, kad vėliau 
būtų galima jį pavaizduoti 
erdviniame pavidale, išreikšti 
plastiškai. Bet geriausią išeitį 
padėjo atrasti guvusis jos mo
kinys Antanukas Zabulevi-
čius, plastikiniame maišelyje 
atsinešęs kelias saujas šake
lių, apdžiūvusių lapų, akme
nėlių, net žemių ir šiaip viso
kių šiukšlių. „Čia — Vilnelės 
krantai. Ar nematote?" — pri
statė savo gur in į" Antanu
kas. „Nudžiugusi aš pagyriau 
jo originalų sumanymą, pa
tvirtindama, kad iš tiesų — 
tai Vilnelės krantai, — prisi
minė šią pamoką J. Staus
kaitė. — Likusią pamokos dalį 
visi numetem šalin nuobodžių 
medžių šakų piešimą ir kiek
vienas, kaip išmanėm, pie-
šėm, lipdėm, kUjavom, kar-
pėm savo Vilnelės krantus". 

Tai būdinga ir kitiems J. 
Stauskaitės bei jos kolegų dai
lininkų vedamiems užsiėmi
mams— mokyklos lankyto
jams suteikti visišką kūrybi
nės saviraiškos, meninės fan
tazijos, spalvų laisvę. Rezul
tatų ilgai neteko laukti — pa
sireiškė kiekvieno kūrybinis 
savitumas, individualus po
tėpis. Tai atsispindėjo ir mo
kyklos dešimtmečio proga su
rengtose parodėlėse. Kiek įdo

mių, originalių darbų, koks 
spalvų, kompozicijų savitumas 
ir įvairovė! Vienoje parodoje 
kiekvienas sukūrė mokyklos 
direktorės J. Stauskaitės por
tretą. Trisdešimt mokinių — 
trisdešimt to paties asmens 
skirtingų požiūrių. Kad tų 
portretų kokybė įdomi, rodo 
tai, jog kai kuriuos iš jų 
išspausdino kultūriniai laik
raščiai. Ant sienos ir dabar 
kabo didelis, Vilnių vaizduo
jantis, mokyklos mokinių nu
tapytas paveikslas — panora
ma. Mačiau mūsų žinomų 
tapytojų J. Stasiulevičiaus, A. 
Čeponio sovietiniais laikais 
nutapytų Vilniaus vaizdų, bet 
savo laisvais, originaliais po
tėpiais man kur kas patrauk
lesnis, jautresnis šis J. Staus
kaitės mokinių darbas, negu 
racionalumu, senais stereoti
pais dvelkiančios, dar anais 
laikais pripažintų garsenybių 
drobės. Beje, tai liudija ir 
žinomos menotyrininkės Elo-
nos Lubytės atsiliepimas apie 
J. Stauskaitės mokinių dar
bus: „didelį ir mažą sustingdo 
pilni laisvės, nuoširdaus skaid
rumo piešiniai. Intriguoja in
dividualus komponavimas, 
spalvų darna. Vaizdo abstra
havimas, apibendrinimas au
tentiškas, o ne racionaliai 
išmąstyta būsena". 

Iš tiesų, koks išradingumas, 
spalvingumas atsiveria pažiū
rėjus J. Stauskaitės mokinių 
darbus, kuriais paprasti po
pieriniai indeliai, plastikiniai 
buteliai, ąsočiai, įprasti stalo 
ir namų apyvokos daiktai pa
versti įdomiais meno kūri
niais, kurių parodėlė neseniai 
veikė mokykloje. Dėstytojas A. 
Zabielavičius (tas pats, kuris 
pirmaisiais mokyklos metais 
plastikiniame krepšelyje .a t
sinešė Vilnelės krantus), sakė, 
jog mokiniai karts nuo karto 
išeina į Vilniaus gatves savaip 
pagražinti, nuspalvinti pilkas, 
neišvaizdžias šiukšlių dėžes. 
Ir tokiais būdais skatinama 
čia besilavinančių vaikų bei 
jaunuolių kūrybinė mintis. Di
rektorė J. Stauskaitė sakė, 
kad ji kategoriškai nusista
čiusi prieš trintuką. Savo mo
kiniams ji sako, kam nutrinti, 
tai kas jau padary a, kas atsi
rado vaizduotėje. Esą, gyve
nime taip pat nieko neištrinsi, 
kas jau padaryta. Galima tik 
pradėti viską iš naujo. 

J. Stauskaitė yra už prigim
tinę vaiko, žmogaus informa
ciją. Per dešimt mokyklos 
veiklos metų ji pastebėjo, kad 
į mokyklą ateina vis mažiau 
išradingų, savito kūrybinio 
mąstymo jaunų žmonių. Di-
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fali^kltelūA)"~~"ZI." $65.00 $50.00 $38.00 
Užsakant \ Lietuva: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
B w t o a w — » » ~ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu "" $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų*straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

Dail. Jūratė Stauskaite . 

rektorės nuomone, kaltas pas
taraisiais metais pasireiškian
tis informacijos perteklius. 
Esą, jokia technika, jokia elek
tronika negali kompensuoti, 
atkurti to unikalaus momen
to, kai su teptuku ar pieštuku 
pats brėži liniją ar brūkšnį 
baltame popieriaus lape. Ji 
tiki, kad j meną, kaip di
džiausia vertybė, vėl sugrįš 
žmogaus, o ne kompiuterio nu
paišytas piešinys. 

Vertindama prigimtinę žmo
gaus informaciją, J. Staus
kaitė skeptiškai priima per
dėm technizuotas dabar plin
tančias instaliacijas, videopro-
jektus. Mokyme šias naujas 
kryptis ji dažniausiai naudoja 
tik žaidimams. Mokykloje nė
ra net kompiuterio. Jei kada jį 
ir įsigys, tai jis čia bus naudo
jamas tik informacijai kaupti, 
o ne kaip mokymo priemonė. 
J. Stauskaitės nuomone, svar
biausia — spalvų pasaulis. 
Mokykloje porą metų dirbęs 
talentingas dailininkas — ta
pytojas A. Kuras sukūrė origi
nalią programą ^Kaip atrasti 
spalvą". Vėliau šią metodiką 
jis pritaikė Vilniaus Dailės 
akademijoje. Mokykloje dėsto 
ir kiti dailininkai, kuriantys 
savitas, autentiškas meninio 
ugdymo programas. 

J. Stauskaitė pabrėžė, kad 
į aukštąsias ir aukštesniąsias 
metodas — asmenybės auklė
jimas menu, kas jau paplitę 
Europoje, ypač Skandinavijos 
Šalyse. 

Šio metodo tikslas — ne pro
fesinio parengimo rezultatas, 
bet pats kūrybinis procesas, 
kuriame svarbu mokyklos lan
kytojų pasaulio pažinimas per 
meną ir meninės aplinkos 
reikšmė kasdieniniame gyve
nime. Šioje aplinkoje geriau
siai atsiveria kiekvienos asme
nybės kūrybinės galios, ne
priklausomai nuo žmogaus ga
bumų ir amžiaus. Mūsų mo
kyklos metodika leidžia patik
rinti save bei nužymėti profe
sinio kelio gaires. Vyrauja me
ninių stilių ir priemonių įvai
rovė, supažindinama su meno 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hite. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR L PETBEUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

istorijos pagrindais, — apibū
dino mokyklos tikslus direk
torė J. Stauskaitė. 

Mokykla, laikydama savo 
uždaviniu laisvą, nepriklau
somą asmenybę ugdyti menu, 
savo programą grindžia laisvo 
apsisprendimo ir demokrati
nio bendravimo principais. 
Čia nėra stojamųjų egzaminų, 
moksleivių veiklos rezultatai 
nevertinami pažymiais ar ba
lais. Moksleivių grupės suda
romos pagal amžiaus ir asme
nybių ypatumus. Stojantiems 
į aukštąsias ir aukštesniąsias 
meno mokyklas čia rengiami 
papildomi akademinio pieši
mo, tapybos, kompozicijos kur
sai. Bet tie, kurie baigė J. 
Stauskaitės mokyklą ir įstoja į 
Dailės akademiją pasižymi sa
vito, laisvo meno siekiais, sėk
mingiau atsispiria prieš įpras
tų stereotipų normas. Džiugu, 
kad Dailės akademijoje gau
sėja J. Stauskaitės mokinių — 
jų jau priskaičiuojama arti ke
turiasdešimties. Kai kurie 
Dailės akademijos magistran
tai grįžta į J. Stauskaitės mo
kyklą jau kaip dėstytojai. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

http://www.onkologija.lt


FANATIZMAS IR 
ABEJINGUMAS: KOVOTI SU 

ABIEM 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

VDU V. Kavolio tarpdiscipli
ninių studijų centras surengė 
konferenciją: „Viešumos žai
dimai: masinė kultūra, politi
ka, identitetas". Sekcijoje „Ži-
niasklaida, politika, viešoji 
nuomonė" vienas VDU sociolo
gijos magistrantas skaitė pra
nešimą „Žydų stereotipas 
laikraštyje 'Į Laisvę' 1941-
1943 metais'. Tenka pa
sidžiaugti, kad akademinėje 
aplinkoje jau imamasi svars
tyti temas, kurios visuome
niškai yra nebūtinai lengvos 
ar patogios, tačiau kurias 
būtina ar net privalu anali
zuoti, norint lietuviams iden
tifikuotis su šiuolaikinės Eu
ropos kultūrine tradicija ir 
Vakarų pasaulio humanis
tinėmis vertybėmis. 

Lietuvių ir žydų santykiai 
per daugiau kaip 600 metų, 
kai šios dvi tautos apsigyveno 
viena šalia kitos, o taip pat 
įvairiais laikotarpiais prasi
veržęs antisemitizmas, yra la
bai rimtos temos, kurios pas
taruoju metu vis dažniau iš
kyla į visuomenės gyvenimo 
paviršių. Teismo bylos, kurio
se nagrinėjami su holokausto 
problematika susiję įvykiai ir 
atskirų asmenų įsipainiojimo 
į juos laipsnis, politikų ir 
mitingų oratorių kalbos, ne
vengiant įvariausių insinua
cijų antisemitizmo temomis, 
pagaliau net ir neapgalvoti po
litiniai sprendimai, sąmo
ningai ar nesąmoningai dirgi
nantys jautrius ir iki galo ne
aptartus lietuvių ir žydų tau
tų santykius, aiškiai liudija, 
kad problemų šioje srityje 

_yra_žvmiai daugiau, negu vi
suomeninio ryžto imtis šių 
klausimų iš esmės. 

Šio straipsnio tema — nėra 
konferencijoje skaityto pra
nešimo pristatymas platesnei 
auditorijai ar jo vieša analizė. 
Greičiau priešingai — prane
šimas akademinėje aplinkoje 
buvo priežastis imtis temos, 
kuri jau seniai visuomeniškai 
yra pribrendusi, tačiau visuo
meninėse diskusijose daž
niausiai ribojasi kažkodėl tik 
„troleibusiniais" ginčais ar 
„drąsiais" gatvės politikų pa
reiškimais. Užtenka prisimin
ti, kaip nevykusiai ir politiš
kai neapdairiai buvo pasielg
ta praėjusių metų rugsėjo 12 
d., kai Seimas balsavo už 
1941 m. birželio sukilimo ne
priklausomybės deklaracijos 
įteisinimą. Dauguma Seimo 
narių naiviai galvojo, kad 
užteks tik „pakelti rankas" 
arba „paspausti mygtukus" ir 

, istorija jau bus kitokia. Gerai 
išanalizuoti istorinį kon

tekstą, parengti įtikinamą ar
gumentaciją, istorikų, publi
cistų, žurnalistų pasisaky
mais supažindinti visuomenę 
ir pažadinti jos susidomė
jimą jautriais klausimais — 
buvo nė motais. Užtat, puolus 
nuogiems į dilgėles, neišven
giamai reikėjo sprukti atgal: 
pasipylus reakcijoms, kurių 
nenumatyti buvo tiesiog ne
dovanotina, teko negrabiai at
sitraukti, patyrus politinių 
nuostolių. 

Kai rimti Lietuvos istorikai 
ir žurnalistai šia tema iš es
mės tyli (išeivijos spaudoje 
šia tema rašoma kur kas dau
giau), o pasauliui apie lietu
vių ir žydų santykius aiški
na V. Šustauskas, sunku tikė
tis kitokios išvados, negu ta, 
kurią padarė Švedijos žurna
listas Ingvar Lundin, knygos 
„Baltijos žydai: iškeldinimas 
iš gyvenamųjų vietų, kanki
nimai, snnaikinimaa" auto
rius: .Antisemitizmo proble
ma pokomunistinėse šalyse 

.jaudina Vakarus". Neseniai 
vizitą Lietuvoje baigęs švedų 
žurnalistas lankėsi Tarptau
tinėje komisijoje nacių ir so
vietinių okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje tirti, 
Lietuvos žydų bendruomenėje, 
kitose Vilniaus ir Kauno insti
tucijose, ketina pateikti Švedi
jos spaudai straipsnį apie an
tisemitizmo apraiškas Lietu
voje. 

Mūsų kaimynams lenkams 
holokausto problema irgi yra 
aktuali. Tik, skirtingai nuo 
lietuvių, lenkai apie tai labai 
daug rašo, viešai svarsto. 
Pastaruoju metu Lenkijoje 
įsisiūbavusi diskusija dėl ho
lokausto, ryšium su žydų 
mokslininko Tomo Grosso 
knyga apie žydų pogromą 
1941 metais nedideliame 
miestelyje netoli Lomžos. 
Knyga, išversta jį anglų kal
bą, pristatyta New Yorke. 
Lenkijoje esama kur kas giles
nio šios problematikos supra
timo, didesnės nuomonių 
įvairovės, istorikai ir žur
nalistai nesibijo rimtai dis
kutuoti, atviromis akimis 
žvelgti į antisemitizmo reiš
kinį ir holokausto tragediją, 
drauge nevengdami svarstyti 
ir aplinkybių, privedusių prie 
šios katastrofos: pasireišku
sių ksenofobijos, uždarumo, 
rasinės ir socialinės neapy
kantos kurstymo formų, taip 
pat ir dalies žydų bendruo
menės kolaboravimo su ko
munistais klausimo. Savo 
ruožtu, kai kurie lenkų poli
tikai įspėja, kad vienpusiška 

žodinė agresija provokuoja 
sukelti antisemitizmo bangą. 
Lenkų politikas ir profesorius 
Ryszard Bugaj yra paste-
hėjęs, kad holokausto temos 
perdėtas eksploatavimas, 
drauge su reikalavimais atsta
tyti prieš karą žydų turėtą 
nuosavybę, gali liūdnai baig
tis tiek žydams, tiek lenkams. 

Lietuvoje, deja, problemos 
jau kyla, o ateityje jų gali 
būti dar daugiau, ne dėl šios 
temos eksploatavimo, bet del 
visuomeninio nepajėgumo 
įvertinti šios problematikos 
mastų, įsijungti j jos svarsty
mą ir tinkamai priimti ŠĮ su
dėtingą kultūrinį, socialinį ir 
politinį iššūkį. V. Šustausko 
interviu Švedijos televizijai iš
kėlė ne vien pavienį lietu
viško atisemitizmo atvejį. Jis 
atskleidė kur kas platesnį 
reiškinį, kuris patraukė Va
karų Europos mentaliteto 
žmogų ne tuo, kad būtų ver
tas dėmesio pats savyje, bet 
tuo, kad, nepaisant baugi
nančio išsiskyrimo iš europi
nio kultūrinio konteksto, vis 
dėlto randa pakankamai atra
mos narystės Europos Sąjun
goje įsipareigojimus besiren
giančioje prisiimti Lietuvos 
visuomenėje. 

Dabar jau gal ir ne taip 
svarbu, ką ir kokiais žodžiais, 
sukėlusiais tarptautinį skan
dalą, Lietuvos Šeimos narys 
pasakė Švedijos televizijai. 
Kur kas svarbiau yra tai, kad 
žmogus, kurio antisemitinius 
pareiškimus pasmerkė Kauno 
miesto savivaldybės taryba 
specialiu pareiškimu dar 1997 
metais, didele balsų persvara 
tapo išrinktas į Lietuvos Sei
mą 2000-taisiais. Tai jau pro
blema ne tiek Seimo nario, 
kiek Lietuvos visuomenės, 
kuri pasitikėjo žmogumi, apie 
kurį Kauno miesto tarybos at
stovai 1997 m. rugsėjo 29 d. be 
kita ko teigė: „Mes negalime 
pritarti Kauno miesto tarybos 
nario Vytauto Šustausko 
kurstytojiškiems pareiški
mams prieš žydu tautą, ra
ginimams atleisti iš darbo 
valstybinėse institucijoje dir
bančius žydus", kitiems ne
pasitikėjimą žydų tauta 
sėjantiems teiginiams ir atsi
ribojo nuo jų. Mes tikime, 
kad žydų ir lietuvių tautos, 
patyrusios didžiules kančias 
ir sunkius istorijos išmėgi
nimus, turi pakankamai sa
vitvardos ir istorinės išmin
ties, kad nesiduotų manipu
liuojamos atsakomybės stoko
jančių asmenų šūkiais bei 
visuomenę klaidinančiais pa
reiškimais, o panašūs ragini
mai nesutrukdys tolesniam 
abiejų tautų dialogui". 

Straipsnio pradžioje VDU 
sociologijos magistranto darbą 
prisiminiau ne veltui. Jis ana
lizavo žydų streotipų, pavaiz
duotų okupanto kontroliuo
tame laikraštyje, leistame są-

N'eseniai Čikagoje, Lietuvos gen. konsulate, jvyko LR garbes konsulų 
Šiaurės Amer.koje susitikimus. Jame, tarp kitu. dalyvavo ir garbes kon
sulas Falm Beach. Fla . Stanley Balzekas. -'r kairėje: ir garbes konsulas 
Detroit, Mich.. Jurgis Jurgutis. 

lygomis žūtbūtinio karo, nu
kreipto ne tik prieš demokra
tinio pasaulio valstybes, bet 
taip pat ir prieš žydų tautą 
kaip tokią, nepaisant kurioje 
valstybėje ji begyventų. Vien 
antraštės — „Taip žydas vieš
patavo", „Apvalyti lietuvių 
tautą nuo grybo", „Žydai su
tvarkyti", — liudija kraują 
stingdančią ano meto visuo
meninio gyvenimo atmosferą 
ir nedviprasmišką pranešimo 
subjekto „stereotipą". 

Tada netgi vyko karas, tą 
vienintelį laikraštį kontrolia
vo, tarkim, nacių karo cenzū
ra, gestapininkai jį dažnai 
naudojo kaip tribūną sau, 
drauge mėginę užsiglausti 
už lietuvių pečių ir likti nepa
stebėti. Bet koks „gestapas" 
kontroliuoja visuomenės vei
kėjus šiandien, nepriklauso
moje Lietuvoje? Kas verčia kai 
kuriuos lietuviškus laikraš
čius skelbti kvailiausias anti
semitines publikacijas, kurios 
nieko kito, kaip tik lietuvių 
visuomenės žioplumą, neparo
do? Žioplumą raštininkų, ku
rie taip primityviai supranta 
pasaulio raidos reiškinius, 
žioplumą redaktorių, kurie ne
pajėgia susidoroti su jiems 
tenkančiais profesinės kompe
tencijos testais, žioplumą skai
tytojų, kurie tokią rašliavą 
graibsto, ja tiki ir pritaria pai
kiems populistų svaičioji
mams apie „pasaulinį žydų 
sąmokslą". Juk toli to ieškoti 
nereikia. Užtenka prisiminti 
Kaune „populiarius" mitingus 
ir juose kilotus plakatus, vaiz
duojančius V. Landsbergį su 
geltona žvaigžde... 

Antisemitizmas yra rimta 
problema kiekvienai visuome
nei, o ypač - lietuvių, kuri iki 
šiol iš esmės dar nė nepradėjo 
to reiškinio giliau svarstyti, 
nei ieškoti priemonių jam ap
riboti. O tos priemonės iš 
tikrųjų yra gana aiškios, tik 
nelabai lengvai pasiekiamos -
didesnis visuomenės kultū

rinis išprusimas ir brandesnė 
pilietinė raiška. Tai procesas, 
reikalaujantis laiko, kant
rybės, išminties ir atkaklumo, 
ir tik nuo pilietinės visuo
menės brandos priklausys, 
kiek ta visuomenė suras vidi
nių jėgų pati pasipriešinti, vie
na vertus, — iracionalių ir 
ksenofobiškų jėgų aktyvumui, 
o antra vertus, — inertiškam 
tos pačios visuomenės pavie
nių asmenų uždarumui ir abe
jingumui. Niekas kitas iš 
šalies mums čia nepadės. 

Lietuvos žurnalistų sąjun
gos prezidiumo pareiškimas 
tuo klausimu praėjusių metų 
spalio pabaigoje yra vieninte
lis teisingas visuomeninio ato
veiksmio į šio pobūdžio iš
šūkius kelias ir viltingas pilie
tinės visuomenės formavimosi 
ženklas: „Pastaruoju metu kai 
kurios visuomenės informavi
mo priemonės išplatino trum
paregiškų svaičiojimų ir neat
sakingų vertinimų žydų tau
tos atžvilgiu. Abstraktūs, nu
asmeninti kaltinimai tiek 
žydams, tiek lietuviams už 
tikrus ar tariamus nusikalti
mus negali būti racionalaus 
dialogo pagrindas tarp tautų, 
kurias jungia daugiau kaip 
šešių šimtmečių bendro gyve
nimo Lietuvoje istorija. Tai 
neskatina susipratimo, bet di
dina nepasitikėjimą ir griauna 
besimezgančio dialogo tarp lie
tuvių ir žydų tautų galimybę. 

Neužgydyta istorinė lietuvių 
ir žydų santykių žaizda verčia 
pasimokyti: tautoms graso 
fanatizmas, pavieniam žmogui 
- abejingumas. Fanatizmas ir. 
abejingumas vienas kitą mai
tina,- sako Nobelio taikos pre
mijos laureatas Elijas Wiese-
lis. Su abiem turime kovoti. Ir 
tai svarbiausia istorijos pamo
ka". 

• Verkia mūsų akys, dvasiai 
netekus regėjimo. 

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 10 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Sunku pasotinti 
nepasotinamą. 

Vos prieš tris mėnesius JAV 
paštas pakėlė laiškų siuntimo 
kainą, bet dabar vėl garsiai 
kalbama apie neišbrendamų 
nuostolių klampynes ir gali
mus tiltelius, kuriais galėtų 
lengviau žygiuoti į „pelningą 
verslą" Vienas tokių tiltelių 
yra šeštadieninių pašto patar
navimų sustabdymas ir kai 
kurių įstaigų panaikinimas. 
Kol kas tik apie tai užsime
nama, bet — kur yra dūmelių, 
tai ir ugnelė žairuoja. 

Amerikiečiams tokia prie
laida, bent šiuo metu, visiškai 
nepriimtina. Šiame krašte yra 
posakis, kad laiškai atkeliauja 
per pūgas, speigus, vasaros 
karščius ir bet kurią kitą sti
chinę nelaimę... Tad nesiruo
šiama pridėti: tik, gerbiamieji, 
ne šeštadienį. 

Norėdama Amerikos vyriau
sybę įtikinti, kad būtinai rei
kia pakelti laiškų persiuntimo 
mokestį, JAV paštų adminis
tracija skundėsi turėsianti 
apie 480 mln. dolerių nuosto
lio. Bet tas buvo prieš maž
daug keturis mėnesius. Dabar 
jau nuostoliai skaičiuojami 
milijardais (2 ar 3). Daugiau
sia kaltinama JAV vyriau
sybė, kad teleido pakelti vieną 
centą. Tačiau esama ir kitų 
priežasčių: vis didėja elektro
ninio pašto populiarumas, 
siuntėjai vis dažniau pasinau
doja įvairiomis kitomis laiškų 
bei siuntinių pristatytojų pa
slaugomis. Tvirtinama, kad 
intemetinis paštas ateinančio 
dešimtmečio bėgyje susirinks 
apie 17 milijardų dolerių ver
tės laiškų, kuriuos kitu atveju 
pristatytų eiliniai laiškane
šiai. 

Tik kol kas negirdėjome nei 
vieno žodžio apie pašto pri
statytojų aplaidumą, nuolatinę 
netvarką laiškų bei kitų siun
tų surinkimo punktuose, tar
nautojų nepaslankumą ir ap
skritai nepareigingumą. Kai 
laiškai užsiguli savaites, už
uot adresatą pasiekę per porą 
dienų, kai tarnautojai pašto 
įstaigose nemandagiai elgiasi 
su klientais, kai laiškanešiai 
savo krepšius išverčia į pirmą 
pasitaikiusią šiukšlių dėžę, 
sudegina arba kur kitur užki
ša, kaip eilinis žmogus gali 
jais pasitikėti — juo labiau 
įstaiga, kurios verslas ir tie
siog gyvavimas remiasi greitu, 
tiksliu laiškų bei kitokių siun
tų pristatymu? 

Kol kas kalbame tik apie 
pirma klase siunčiamus laiš
kus, o ką besakyti apie laik
raščius? Paštas ypač smaugia 
etninę spaudą, tuo pačiu ir 

• • 

mūsų „Draugą". Nepaisant 
nuolatinių pastangų, raštų, 
skambučių, kreipimosi į atsa
kingus pareigūnus, įskaitant 
JAV Kongreso narius, senato
rius, merus, apylinkių seniū
nus, visi „Draugo" adminis
tracijos prašymai ir nusiskun
dimai dėl netvarkingo laik
raščių pristatymo nubyra kaip 
sausi žirniai, atsimušę į sieną. 

Galime suprasti, kad mūsų 
skaitytojus erzina nepastovus 
laikraščio gavimas. Kai jie 
patys kreipiasi į savo pašto 
įstaigas, atsakymas visuomet 
tas pats: kada mes gauname, 
jums atnešame... Na, ir aiš
kink, kad nori, kuriam skaity
tojui Floridos mieste, New 
Yorko valstijoje, Nebraskoje 
ar net Čikagos priemiestyje, 
kad „Draugas" kasdien lei
džiamas tuo pačiu laiku, ta, o 
ne kuria kita, data: jeigu šios 
dienos dienraštis ateina šian
dien, o trijų savaičių senumo 
ateis rytoj, tai nejaugi jis taip 
ir iš redakcijos, ir iš spaus
tuvės išėjo? Nejaugi jis būtų 
išleidžiamas tiesiog „pulkais" 
— po tris, keturis, penkis iš 
karto ir taip išsiunčiamas? 
Net ir skaitytojai, gyvenantys 
toli nuo Čikagos, turėtų 
„Draugą" gauti kasdien, nors 
ir porą dienų vėliau, bet ne
nutrūkstama grandine. Kal
tinti, kad mes čia „nieko neda
rome, nesistengiame pastumti 
įstrigusį laikraščio pristatymo 
„vežimą", yra netikslu. Vis tik 
dienraščio pristatymo nenuo
seklumai kamuoja skaitytojus 
ne vien tolimesnėse vietovėse, 
bet ir pačioje Čikagoje, ir ar
timuose priemiesčiuose. Kar
tais toliau gyvenantys skaity
tojai gauna , JJraugą" greičiau 
negu tie, kuriuos „galėtum 
tiesiog ranka pasiekti". Kaip 
tą paaiškinti? 

JAV pašto administracija, 
kuriai prieš maždaug 30 metų 
suteiktos išskirtinės teisės 
pristatyti laiškus, spaudą ir 
kitas siuntas krašte, turi įvai
rių papildomų lengvatų. Pvz., 
nereikia mokėti valstybės mo
kesčių, gali, reikalui esant, 
skolintis pinigų iš valstybės 
iždo, gali išvengti konkurenci
jos iš kitų panašių įstaigų. 
Konkurencija visgi atsirado, 
bet daugiausia dėl pačios 
pašto administracijos kaltės. 
Klientas ieškos patarnavimo 
ten, kur jam bus pigiausia, 
patogiausia, greičiausia. 

Galime būti tikri, kad ne 
papildomi mokesčiai už pašto 
ženklus išgelbės JAV pašto 
įstaigas nuo deficito, bet ge
resnis savo pareigų atlikimas. 
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DON KICHOTAS 
ATVYKSTA Į VILNIŲ 

Balandžio pirmoji diena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Namai ir viešbučiai, valstybinės įstaigos pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis, nes pranešta, kad garbingieji 
svečiai jos Gedimino prospektu nuo katedros iki Seimo 
rūmų, juos lydės kariuomenės orkestras, jei spės su
siorganizuoti ir išmokėti Ispanijos himną, kurio nie
kas nežinojo, minių minios ėmė rinktis abipusėje šios 
gatvės rikiuotėje ir t.t. 

Vyr. komisaro žmona, moteris 39, graži ir protinga, 
bet vyro užguita, nuolat kvailinama, vyras jai žodžio 
neleido pasakyti prieš, nei savo nuomonės pareikšti. Ji 
aiškiai matė savo vyro klaidas, juoką keliantį išdi
dumą, dažnai ašarojo, pagalvojusi, kad jos gražus ir 
turtingas gyvenimas gali nelauktai pasibaigti kalėji
mu, vyrą apkaltinus korupcija, sukčiavimu, pinigų 
iššvaistymu. { kiekvieną jos pastabą vyras numodavo 
ranka. Ji nutarė jam atkeršyti. Vyr. komisaras, nepai
sant paniekos žmonai, visuomet pranešdavo, kur iš
vyksta ir kada mano grįžti namo, arba kur paskam
binti, jei negrįžtų nustatytu laiku. Visko pasitaiko 
šuns tarnyboje. 

Dabar jis pas prezidentą, užtruks ilgai. Savo nuopel
nus iškels iki stratosferos, o kitų visai nepaminės. La

bai jau žema tokį rangą pasiekusiam vyrui. Užeis į 
įstaigą, kur jo niekas nelaukia. Laiko yra pakankamai 
sumanymui įvykdyti. 

Tie lapeliai, kuriuos balandžiai ant jos palangės nu
tūpę atnešdavo, sunkiai įskaitomi, bet per ilgesnį lai
ką ji išmoko juos suprasti. Pilnas stalčius. Surinko ir 
sudėjo į didelį geltoną voką. Užlipdė, aprišo raudonu 
kaspinėliu, užrašė savo gražia moteriška rašysena 
prezidento adresą ir užkišo į prijuostę. Kiek pagalvoju
si, užsimetė ant pečių meniškai išsiuvinėtą švarkelį ir 
nuėjo į pašiūrę, kur du garbingi faliniai" uždaryti ir 
palikti dviejų sargybinių apsaugai. Atsinešė krepšelį 
su užkandžiais. 

— Balandėliai jūs mano, — kreipėsi ji į sargybinius. 
— Jūs gi dar be pusryčių, numirsite iš bado, matau, 
nesiginkite, skaniausi pusryčiai jums paruošti virtu
vėje, eikite, nesivaržykite, tarnaitė jums patarnaus, 
prašau... 

— Mes tarnyboje.. — bandė vienas prieštarauti. 
— Tai jau nesakyk, mano balandėli, tokia čia tarny

ba, tie jūsų kaliniai iš vietos nepajuda, vos gyvi, jiems 
vieta ne kalėjime, o ligoninėje. 

— Bet, ponia komisą... 
— Nesibetuokite prieš mane, balandėliai, prašau ir 

gana. Ant stalo buteliukas kaukaziško konjako laukia, 
o čia aš pabusiu, abu gražiai miega, matote. Šia proga 
turiu jums pasakyti dėkui dėkui — kai žinau, kad jūs 
saugote mane miegančią prie kiekvienų durų, aš mie
gu kaip užmušta. Jūs esate, vyrai, užsitarnavę kauka
ziško konjako bent po trejetą stikliukų, bet ne dau

giau, Die gink, ne daugiau. 
Ir ji atidarė duris iš pašiūrės tiesiai į butą, siaurutis 

prieangis — ir virtuvė. Sargai jau nebesipriešino, ypač 
kad kaukaziško konjako buteliukas jau ant stalo... Po
nia komisarienė kviečia, nėra ko ožiuotis, o šie kali
niai iš tikrųjų atrodė daugiau ligoniai, ne nusikal
tėliai. 

— Neskubėkite, ponai. Aš sąžiningai eisiu man pa
tikėtas pareigas. Pusę valandos galite kramsnoti ir 
užsigerti. Tarnaitė žino, ką jūs mėgstate, jus gerai ap
tarnaus, užtikrino ir, atidarydama duris, tarė: 

— Prašau, mano balandėliai, prašau. 
Ir abu sargai išėjo pro atidarytas duris į virtuvę. 
Sargams išėjus, ji pažadino snaudžiančius kalinius. 
— Garbingi sveteliai, esate alkani, štai jūsų ska

niausi valgiai iš ryto šiame krašte, prašau. 
Ir ištiesė j juos krepšelį bandukių su lašinukais, vir

tų kiaušinių, butelį pieno ir dar šio to. 
Sančo Pansa jau norėjo griebti, jis mirtinai buvo iš

alkęs, bet — pirmenybė jo riteriui. Don Kichotas įsi
vaizdavo, kad priešais stovi ne eilinė moteris, o pati 
kunigaikštienė arba princesė. Žemai nusilenkė ir taip 
prakalbo: šventoji, kuria aš visa siela tikiu, atvedė 
mane į šią pilį, jūsų karališkai globai. Aš esu nuodė
mingas žmogus, bet nei vieno nenubaudžiau paskuti
nio kvapo atėmimu, prisiekiu tama riterio garbe, esu 
nevertas, jūsų kilnybe, bučiuoti jūsų ranką, bet ka
dangi dvi dienas neturėjau kąsnio burnoje, todėl papil
dysiu dar vieną nuodėmę, tikėdamas, kad karališkoji 
didybė man atleisite iš savo kilnios širdies. 

Ir jis paėmė bandukę su lašinukais ir vienu atsi
kvėpimu išgėrė stiklą pieno. 

— Taip skanaus kepsnio aš nevalgiau, kilnioji ponia. 
Ispanijos karališkųjų vaišių karaliaus gimtadienio 
proga aptarnavo karaliaus duktė gražioji princesė Iza
belė, nekalčiausia iš nekalčiausių Ispanijos kilmingų
jų. Šia proga galiu tvirtinti, kad ir jūsų grožis, kilnioji 
dama, neturi sau lygaus, pralenkia gražiausių karalie
nių, kunigaikščių, lordų ir markizų dukterų grožį. Jūs 
esate dorybių vainikas, prisiekiu. 

— Tai visiška tiesa, — įsijungė Sančo Pansa, geis
damas sutramdyti savo poną, — tik norėčiau pridėti, 
kad tokio grožio mes nematėme, keliaudami po visus 
pasaulio kraštus. 

— Jis galėtų paliudyti išsamiau, gražioji karaliene, 
jei nebūtų taip užimtas jūsų atneštais skanėstais, — 
Sančo patikslino Don Kichotas. 

Iš tiesų Sančo Pansa kimšo bandukę po bandukės, 
užsigerdamas pienu, negalėdamas atverti burnos il
gesnei kalbai. 

— Kilnusis riteri, aš dėkoju jums už komplimentus, 
bet, prašau, nustokite kalbėti, o leiskite man pasakyti 
bent žodelį. Mano vyras dabar pas prezidentą, mūsų 
valstybės vadą. Jis išrūpino jums audienciją, kaip 
skelbia radijas ir laikraščiai. Dvyliktą valandą šian
dien. Jūs turite dar vieną valandą laiko iki pasimaty
mo su mūsų krašto vadu. Skubėkite valgyti ir pasi
ruoškite žygiui, kuris jus išlaisvins ar pasodins į šaltą 
vietą ilgam laikui. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MODERNUS VIENUOLIS PRIE 
ATIDARYTŲ VIENUOLYNO VARTŲ 

Balandžio 7 d. Čikagoje, 
Tėvų marijonų vienuolyne 
Ateitininkų „Kęstučio" kor
poracijos, krikščionių demok
ratų ir jų rėmėjų organizuotas 
įvyko kun. dr. Vytauto Bagda
nąvičiaus, MIC, (1908.12.26-
2001.02.27) paminėjimas. 
Renginys prasidėjo šv. Mi-
šiomis vienuolyno koplyčioje, 
kurias aukojo kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, papasakojęs ir 
apie brolio Vytauto, šalia ku
rio Marijonų vienuolyne pra
leido ilgą gyvenimo tarpsnį, 
siekimą mokslo bei taikų 
būdą. Po to gausus būrys 
draugų ir bendraminčių rinko
si mažojoje vienuolyno salėje, 
kur buvo dalijamasi prisimini
mais, velionio kūryba (skai
tovė Aldona Šmulkštienė), kur 
šio puikiai pavykusio renginio 
dalyviai Marijos Remienės 
buvo vaišinami pietumis. 

Kun. Vytauto Bagdana-
vičiaus minėjimą pradėjo vie
nas iš organizatorių, kęstutie-
tis (V. Bagdanavičius buvo 
ateitininkų „Kęstučio" korpo
racijos kapelionas) Juozas 
Končius, pasidžiaugęs gausiu 
būriu prisimenančių a.a. kun. 
Vytautą. Minėjimą vedė 
krikščionių demokratų rėmė
jams atstovaujanti Marija Re
inienė, kurios daliai teko 
didžiausias krūvis. Ji pristatė 
pagrindinį kalbėtoją ir kun. V. 
Bagdanąvičiaus artimą drau
gą dr. Juozą Meškauską. 

„Atsiprašau už savo drąsą,-
pradėjo savo kalbą dr. J. 
Meškauskas, - bet apie Vy-

yra parašęs tolerantišką stu
diją apie frontininkus. 

Gražus straipsniukas buvo 
atspausdintas „Chicago Tri-
bun" (su nuotrauka). Čia mini
ma, kad jis yra parašęs dau
giau kaip 2,000 straipsnių. 

Kun. Vytautas buvo labai 
gili ir labai plati asmenybė. 
Jis yra filosofas, jis yra teolo
gas ir jis yra lietuvis. Parašė 
filosofinių straipsnių, studijų. 
Štai 130 mašinraščio pusla
pių, atrodo, nespausdinta 
„Žmogaus studija ". Čia auto
rius remiasi Tomu Akviniečiu, 
bet neseka juo, o kalba kaip 
filosofas. ...Jis teologas, para
šęs daug pamokslų (yra iš
spausdintų ir nespausdintų), 
studiją „Žmogaus santykio su 
Dievu klausimas". Jeigu ne
bus realaus santykio su Die
vu, tai negali būti kalbos nei 
apie žmogaus meilę Dievui, 
nei apie Dievo meilę žmogui, 
sakė jis. Tai mašinėle rašyti 
80 psl. Jis - patriotas lietu
vis , giliai žinojęs ir giliai 
išgyvenęs Lietuvos istoriją, 
nagrinėjęs tautiškumą, vals
tybingumą, etniškumą. 

„Drauge" buvo atspausdin
tas straipsnis „Lietuviškos 
išeivijos uždavinys - apginti 
lietuvių tautos vardą pasaulio 
atvirybėje". Šis straipsnis tu
rėtų būti ant kiekvienos lietu
viškos organizacijos valdybos 
stalo, šalia įstatų, nes čia yra 
nusakyti išeivijos uždaviniai. 
Straipsnyje kiekvienas saki
nys yra tema, idėja. 

Mes visuomenei nespėjom 

Dr. Juozas Meškauskas savo bičiulio kun. V. Bagdanąvičiaus paminėjime 
Tėvų marijonų vienuolyne '.2001.04.07) skaitė pagrindinį pranešima. 

na, kun. dr. Baltinis ir kt." 
Visuomeninėje veikloje jis 

nebuvo taip griežtas, kaip 
ateitininkiškuose bei krikš
čioniškuose principuose, vi
suomet ieškodavo taikių ir 
praktiškų sprendimų. ...Jis 
buvo ir gilios mokslinės fanta
zijos žmogus, ką byloja jo 
raštai: „Žmonijos likimas šv. 
Jono apreiškimo knygoje" ir 
„Kultūrinės gelmės pasa
kose". Čia jis vaikščioja labi
rintų labirintais su nepapras
tai gilia mąstysena ir kant
rybe". 

Plačią kunigo V. Bagdaną
vičiaus asmenybę papildė 
Krikščionių demokratų vardu 
kalbėjęs Vladas Šoliūnas: 
„Šalia savo pirminės pareigos 
tarnauti Dievo karalystei 
žemėje kunigas nepamiršo at
sakomybės tarnauti savo tau
tai ir puoselėjo krikščioniš
kosios demokratijos ideologiją. 
Kunigas Bagdanavičius buvo 

tymas ne baugino ar atstūmė, 
bet magnetiškai traukė į tą 
šviesą. Tada, man būnant 
„Gajos" korp. pirmininku, 
ieškojom, kam skirti metinę 
premiją už religines moralės 
ir etinės temos raštus. 1983 
m. ją paskyrėme kun. Vytau
tui Bagdanavičiui, jį pagerb
dami kaip redaktorių, rašytoją 
ir visuomenininką. 

...Džiaugiuosi, kad ilgos at
minties kun. V. Bagdanavičių 
pasikvietėme šią popietę pa
būti kartu su mumis. Matau jį 
ne kaip viduramžių vienuolį, 
užsidariusį vienuolyno sieno
mis ir rašantį evangelijų 
išmintį į storas knygas, bet 
matau modernų vienuolį prie 
atidarytų vienuolyno vartų",-
sakė dr. Kazys Ambrozaitis. 

Juozas Baužys kun. V. Bag
danavičių prisiminė iš tų 
laikų, kai redagavo .,J laisvę ". 
Tuomet „Draugo" patalpose 
susitikdavo ir bendraudavo su 

tautą pakalbėti negalėjau at- t i n i m a i j 0 pristatyti. Štai jo lietuvių krikščionių demok- velioniu. 1987 m. jis davęs 
sisakyti. Būdas jo buvo ypa
tingas. Jis nieko negalėjo už
gauti, nes mylėjo žmogų. Vie
noje diskusijoje apie žmogų jis 
sakė: „Žmogus yra Dievo kū
rybos šedevras". Tokį apibū
dinimą aš girdėjau pirmą kar
tą. Viename straipsnyje net jį 

citavau. Žmogų nuo pat gimi
mo visoj jo vystymosi eigoj 
Bagdanavičius rišo su tuo, ku
ris buvo prikaltas ant kry
žiaus. Kitoje diskusijoje aš jo 
esu klausęs, kodėl Dievas 
žmogaus nepaėmė į dangų 
gyvo, kodėl jam reikėjo jo ne
gyvo? Vytautas sakė: „Dievas 
nenorėjo suvaržyti žmogaus 
laisvės". Laisvę jis ypač 
pabrėžė. Sakė: „Žmogui Dievo 
duota totalinė laisvė - daryti 
gera, daryti pikta, net Kristų 
nukryžiuoti". 

Aš Vytautą pažinojau nuo 
Vokietijos laikų, kada jis ap
sigyveno Munchen ir pradėjo 
organizuoti lietuvių bend
ruomenę, buvo pirmuoju pir
mininku. Gyvenau netoliese -
Scbteinberg miestelyje, apie 
30 km. nuo Munchen. Jie su 
dr. Bieliausku atvažiuodavo 
pas mane, mes diskutuoda
vome, aptardavome reikalus. 
Atvažiavus į Ameriką drauga
vom toliau, gana artimai. 
Dažnai jie su Jonu Saku at
važiuodavo pas mus į Beverly 
Shores, TS. Galite paklausti, 
ką jūs ten darydavot? Mes dis-
kutuodavom įvairiais klausi
mais. Diskutuodavom ir apie 
realius dalykus. Kadangi oku
puotoje Lietuvoje mūsų ne
priklausomybės istoriją buvo 
stengiamasi nutylėti, nu
tarėme surinkti ir išleisti Sei
mo stenogramas, kad ateities 
žmonės žinotų, kaip veikė 
mūsų seimai. Išleidom 18 
tomų (6 egzemplioriais, iš 
kurių 2 dabar yra Lietuvoje). 
Po to išleidome 20 tomų 
„Vyriausybės žinių". Tuo me
tu vyko ginčai ir nesutarimai 
tarp krikščionių demokratų ir 
Fronto. Liesdavome ir tai. Jis 

įdomus charakteringas bruo
žas.. . Jeigu su juo susitikote ir 
kalbėjote apie kokį žymesnį 
žmogų, dažnai išgirsdavote: 
„mes jo dar neatradom, mes 
daugelio žmonių dar neatra
dom". Tai tinka ir jam pačiam 
— mes jo dar nepažįstam. 

„Drauge" pernai ar užpernai 
buvo atspausdinta jo „Tėve 
mūsų" maldos interpretacija". 
Ten jis sako - žmogus yra Die
vo bendradarbis. Jeigu visi 
žmonės, išeidami rytą pro du
ris, sukalbėtų maldą ir pasi
jaustų Dievo bendradarbiais, 
pasaulis būtų kitoks. 

Mūsų uždavinys yra, susi
tarus su tėvais marijonais, at
spausdinti dar nespausdintas 
V. Bagdanąvičiaus studijas, 
straipsnius. Aš seniai šitą 
mintį keliu, tik neradau, kas 
tai padarytų. Man atrodo, kad 
šio renginio komisija, jai ačiū, 
tegu nepabaigia darbo ir tęsia 
j į toliau. Su Bagdanavičiumi 
reikia supažindinti visuome
nę. Jeigu mes to nepadary
sime, mes ne tik kad jo nepa
gerbsime, mes nuskriausime 
lietuvių visuomenę", - sakė 
dr. Juozas Meškauskas. 

Ateitininkų vardu kalbėjo 
dr. Petras Kisielius: „Kun. V. 
Bagdanavičius didelę dalį 
savo amžiaus praleido ateiti
ninkų organizacijoje. Savo 
dvasiniu gyliu bei svoriu jis 
buvo vienas ateitininkijos 
didžiųjų asmenybių. Aš paži
nojau jį kaip labai princi
pingą, stiprią asmenybę. Jis 
visuomet turėjo savo griežtą 
nuomonę „Ateities" organiza
cijos sprendimuose, nelikdavo 
nuošalyje nuo ateitininkų di
džiųjų įvykių, aktyviai stebė
davo vadovybės pasikeitimus, 
juos.e kartais net intervenuo-
damas. Artimiausią ryšį 
turėjo su „Gajos" korporacija, 
kuri jo darbus yra įvertinusi 
prernįja. Velionis nevengė dis
kusijų filosofiniais bei teolo
giniais klausimais Diskusijų 
partneriai: prof. dr. A. Macei-

ratų švyturys, kuris vedė mus 
per sunkiausius laikus. ...Gai
la, kad dabar, kai mums la
biausiai reikalingi šios asme
nybės patarimai ir paragini
mai nenusiminti ir dirbti to
liau šį svarbų politinį darbą, 
mes ją praradome". 

Nijolė Užubalienė Lietuvių 
.rašytojų draugijos ir Pedagogi
nio lituanistikos instituto var
du pareiškė užuojautą ne tik 
tėvams marijonams, bet ir 
mums visiems, nes tai buvo ne 
tik didelė, bet ir reta asme
nybė - rašytojas, teologas, filo
sofas. 

„Prieš 40 metų jis 'Drauge' 
paskelbė straipsnį 'Šviesuo
menės prisikėlimas'. Ten jis 
pastebėjo, kad 'Kad kūryba 
yra padarymas ko nors, kas 
jau pasireiškia ne vien mu
myse, bet gali turėti santykį ir 
su kitu asmeniu,- sakė Jonas 
Pabedinskas, kalbėjęs kęstu-
tiečių vardu. - Yra du asme
nys, su kuriais mes santykiau
jame: tai Dievas ir mūsų arti
mas'. Kun. Bagdanavičius visą 
gyvenimą buvo kūrybingas ir 
nepaprastai gražiai santykia
vo kaip tik su Dievu ir savo 
artimu. ...Viena jo dažnai mi
nimų santykiavimo pagrindi
nių tiesų buvo subsidijinis 
principas. Tai jis atpažino 
kaip siūlytiną teoriją ir re
ceptą tiek politiniame, tiek 
ekonominiame lauke. 

...Kun. Bagdanavičius taip 
elgėsi ir gyveno, kaip jis ki
tiems kad siūlė", - sakė J. 
Pabedinskas. 

„Kas prieš 20 metų klausė 
„Margučio" programos penk
tadienio susikaupimus, ku
riuos P. Petručio programoje 
vedė kun. V. Bagdanavičius, 
tas gali paliudyti, kokie jie 
buvo gilūs ir kaip žmogiškai 
suprantami bei prieinami. Jis 
evangelikų ir evangelijų švie
soje atidarė šių laikų žmogų 
taip, kad toje šviesoje klausy
tojas suprantamai matė save. 
Kun. Vytauto gilus išmąs-

studiją apie frontininkų ir 
ateitininkų veiklą. J. Baužys 
perskaitė citatą, kuri ir 
šiandien galėtų būti gana 
pamokanti: „Kai ateitininkų 
tarpe buvo pradėta vengti 
laisvų diskusijų, ne vienas sa-
vaimingesnis asmuo iš jų pasi
traukė, pereidamas į šviesos 
ar santaros eiles. To visiškai 
nereikėjo. Tų asmenų keliami 

klausimai galėjo būti disku
tuojami ir ateitininkų tarpe. 

...Laisvos diskusijos nėra 
įmanomos, kol nėra nusiteiki
mo rimtai imti ir svarstyti 
oponento pažiūrą. Laisvos dis
kusijos neša su savimi tam 
tikrą riziką. Jos ne visada yra 
lengvos ir malonios. Bet mes 
neturime kitos priemonės at
stovauti sėkmingai save pa
žiūrų, taisyti kitų pažiūras ir 
būti kitų taisomi, kaip tikro 
dialogo keliu."' 

Kun. V. Bagdanąvičiaus 
minėjimą užbaigė trečiasis or
ganizatorius - Krikščionių 
demokratų generalinis sekre
torius Pranas Povilaitis, per
frazuodamas evangelisto žo
džius: „Apie Bagdanavičių 
yra daug pasakyta, bet dar 
daugiau nepasakyta." Toliau 
jis prisiminė kunigo įvai-
riašakę veiklą, tarp kitų ir 
svarbų barą išvariusio „Lie
tuviškos knygos klubo" pir
mąsias veiklos dienas ir kt. 

...Iš Lietuvos atsivežėme la
bai daug inteligentų, sakė P. 
Povilaitis. - Kunigui vėl kilo 
idėja suorganizuoti mokslinių 
studijų klubą. Tas klubas 
buvo tapęs tiesiog liaudies 
universitetu. Daug mūsų in
teligentų ten skaitydavo pa
skaitas, žinoma, už tai niekas 
negavo jokio atlyginimo. Bag
danavičius vengdavo būti pir
mininku. Sakydavo, vienuoliui 
kunigui netinka. Vadovavo 
Maldeikis. Iš to judėjimo išsi
vystė „Katalikų mokslo aka
demija". Čia gimė jos pirmasis 
židinys išeivijoje. Kun. V. Bag
danąvičiaus ir J. Maldeikio 
pastangomis buvo surengtas 
didžiulis KMA suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 400 mokslininkų (mes 
nedrįsdavome vadintis moksli
ninkais, vadindavomės mokslo 
mėgėjais). 

...Kai jį aplankydavai jau 
slaugos namuose pastaruoju 
metu, sakydavo: „Negaiškit 
laiko, gyvenimas turi eiti į 
priekį, dirbkite, kadangi aš 
jau nepajėgiu. 

Ačiū Dievui už tą žmogų, 
dažnai sakydavo kunigas Vy
tautas. Ir aš sakau: ačiū Die
vui už šį žmogų, ačiū tėvams 
marijonams, kurie buvo jo na
mai". 

A u d r o n ė V. Šk iudai tė 

S K E L B I A I 

VARGDIENIŲ SESERYS DIRBA 
LIETUVAI 

Kovo 9 d. iš Čikagos į Lie
tuvą išvyko sesuo dr. Albina 
J u r g ė Pajarskaitė , apvažia
vusi keletą išeivijos lietuvių 
telkinių JAV (Philadelphia, 
Detroit, VVashington, DS, Bal-
timore) su paskaitomis apie 
palaimintąjį Jurgį Matulaitį jo 
130-ojo gimtadienio proga. 
Čikagoje ji dalyvavo Putnamo 
seselių metinėje rėmėjų va
karienėje, kur taip pat skaitė 
paskaitą, apsilankė „Draugo" 
dienraštyje. Ses. A. J. Pajars
kaitė sutiko atsakyti į keletą 
Audronės V. Škiudaitės klau
simų apie save bei Nekalto 
Prasidėjimo Marijos vargdie
nių seserų vienuoliją, kuriai 
pašventė visą savo sąmoningą 
gyvenimą. 

- Kaip J ū s ap ibūd in tu 
m ė t e savo v i enuo l i jo s š ian
d i e n o s užduot is? 

- Lietuvoje sudėtingos aplin
kybės, žmonių nuotaikos kri
tusios, tačiau mūsų, seserų, ir 
yra toks pašaukimas - dirbti 
žmonėms, kai jiems sunku. 

- Kur J ū s ų n u o l a t i n ė dar
b o vieta? 

- Esu eilinė seselė. Nors gy
venu Kaune, Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio namuose, 
kur yra Visuomeninis veiklos 
centras, parapija ir vyksta 
parapijinė veikla, bet daug 
važinėju. Marijampolėje Ame
rikos lietuvių lėšomis atsta-
tome seserų vargdienių cent-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frartc Zapofa ir Off. Mgr. Auksė 

S. Karte kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 WMt 95tti StoMt 
TaL (706) 424-8654 

(773)581-6664 

GREIT PARDUODA 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Wlndow VVashers Nccded! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
havc valid dnver's licensc and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMafaon Window VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

RE/MAX 
REALTORS 

oncrrni za • nu 
EI7M4S-71M 

.rmj! 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Moteris, turinti geras 
rekomendacijas ir patirti 

Žmonių priežiūroje, dirbtų visą 
ar puse darbo dienos pietiniuose 
rajonuose. Tel. 708-203-9728. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Ses. Albina Pajarskaitė. 

rą, kuris jau beveik baigia
mas. Jį sudaro seserų gyve
namasis namas, novicijato 
pastatas, Marijos globos na
mai ir laikinos vaikų globos 
namelis „Šaltinėlis". Vilniuje 
atstatinėjame Šv. Kryžiaus 
bažnyčios-Bonifratrų vienuo
lyno ansamblį Daukanto aikš
tėje, kurį mums pavedė nau
doti Vilniaus arkivyskupijos 
kurija. Ten bus geras komp
leksas, tik dar reikia įdėti 
daug darbo. Jau dabar ten 
seselės dirba su gatvės vai
kais, vykdydamos .Vilties an
gelo" programą. Taip pat ir 
mūsų vyresnioji ses. Igne Ma-
rijošiūtė, atvažiavusi iš Putna
mo, nesėdi vietoje, juda tarp 
Vilniaus, kur yra apsistojusi, 

ir Marijampolės, Alytaus, Kai
šiadorių, Kauno. Mes, vargdie
nių seserys, esame tarsi 
kamštukai — einame, kur rei
kia, stengiamės savo silpnomis 
jėgomis padėti atsikeliančiai 
Lietuvai. Sesuo Igne buvo 
įtraukta į Jubiliejinių metų 
paminėjimo komitetą, tam 
skyrė daug dėmesio. 

- Kiek š iuo m e t u Lietu
voje yra vargd ien ių sese
l ių? 

- Esame 86. seserys, 4 iš jų -
novicijoje. 

- Pr iminki te „Draugo" 
skai tytojams savo turt ingą 
v ienuol i škąją biografiją. 

- Okupacijos metais buvau 
užsislėpusi pogrindyje ir iki 
pensijos dirbau tiriamąjį 
darbą. Kai atėjo nepriklauso
mybė, smarkiai įsijungiau į 
Caritas darbą, iki 1996 m. šiai 
labdaros organizacijai vadova
vau. Tuo laikotarpiu su per
traukomis 18 m. vadovavau ir 
vienuolijai. Iš išsimėčiusių 
taškelių reikėjo sueiti į bendrą 
gyvenimą, veikti kaip bend
ruomenė. Mūsų darbeliai 
maži, moteriški, nors šiuo 
metu nemažos dalies mūsų 
vienuolių amžius jau yra seny
vas, todėl pajėgioms reikia la
bai smarkiai suktis. 

- Malonėki te priminti 
savo v ienuol i jos istoriją, 
ap ie kurią kalbėjote Čika
goje, J a u n i m o centre , Put
n a m o sese l ių rėmėjų me
t i n ė s vakar ienės metu. 

- Kada mirė mūsų įsteigėjas 
vyskupas palaimintasis Jurgis 
Matulaitis, vienuolija teturėjo 
9 metus Jai. žmogiškai ta
riant, beliko tik išsiskirstyti. 
Bet taip neįvyko, nes, kaip liu
dijo amžinos atminties tada 
buvusi generalinė vyresnioji 
ses. Uršulė Navickaitė, vi
suose sunkumuose seserys 
klaupdavo prie savo Tėvo sar
kofago, ir tikrai visada rasda
vosi išeitis iš susidariusių 
sunkumų. Taip po 10 metų 
nuo įsteigėjo mirties mūsų vie
nuolija jau turėjo 116 seserų 
įvairiose Lietuvos vietose, 10-
yje namų vedė: 2 spaustuves, 
1 žemės ūkio mokyklą, 2 pra
džios mokyklas, 3 mergaičių 
pensionatus bendrabučius, 11 
vaikų darželių, 2 vaikų prie
glaudas, 4 senelių prieglau
das, 2 klierikų bendrabučius, 
2 bažnytinių rūbų siuvyklas ir 
atliko daug pastoracinių pa
tarnavimų parapijose. 1935 m. 
pirmosios 5 seserys atvažiavo 
ir į Ameriką. Niekas tada ne
nujautė, kad užklupus žiau-

Vid utinio amžiaus moteris gali 
slaugyti senelį ar senelę. Turi 
ilgamete patirtį, rekomendaciją. 
Darbo valandos neribojamos. 

Kalba rusiškai, lietuviškai. 
TeL 847-568-1786. 

rioms okupacijoms, netrukus 
turės čionai atkeliauti ir daug 
tėvynę palikusių lietuvių. 
Vargdienės seserys Putname 
ir Kanadoje, kartu su visais 
lietuviais, darbavosi bendram 
katalikiškos Lietuvos labui. 

Lietuvoje likusios seserys 
veikė pogrindyje ir jautė ypa
tingą palaimintojo Jurgio glo
bą. Persekiojamos, išblaškytos 
po vieną, kalėjimuose ir trem
tyje visada kreipėsi į palai
mintąjį Jurgį, nors jis oficia
liai dar ir nebuvo tokiu pa
skelbtas, ir visada gavo stip
rybės ištverti ir kartu su savo 
vargstančiais ir kankinamais 
broliais darbuotis, kovoti už 
tėvynės laisvę. 

Dėkojame už pokalbi i r 
l inkime D i e v o palaimos. 

INTERNETINE JAV 
P A S A U U E Č m 

APKLAUSA 

JAV vyskupiškasis pasau
liečių reikalų komitetas pra
dėjo internetinę Amerikos pa
sauliečių katalikų apklausą, 
norėdamas sužinoti, kaip pa
rapijos gali padėti žmonėms 
labiau susieti savo tikėjimą su 
kasdieniu gyvenimu. Anketą 
galima rasti internete adresu: 
www.laysurvey.org. Apklausa 
apima kelis bažnytinio gyveni
mo aspektus: tikėjimo žinias, 
liturginį gyvenimą, moralinį 
ugdymą, maldą ir misionieriš
ką dvasią. Šia apklausa komi
tetas siekia ne tik įvertinti 
atskiras parapijas, bet ir su
žinoti, kaip geriausiai galima 
padėti katalikams pasaulie
čiams. Užbaigus apklausą ir 
susumavus rezultatus, duo
menys bus paskelbti tame pa
čiame interneto puslapyje. 

Komiteto pirmininkas vys
kupas John J. McRaith sakė, 
jog komitetas pirmą kartą gali 
tiesiogiai išgirsti visos šalies 
katalikų pasauliečių nuomo
nę. „Internetas mums sudaro 
galimybę pabandyti pagerinti 
pasauliečių ir vyskupų bend
ravimą. Komitetas labai lau
kia katalikų pasauliečių nuo
monės, kaip jų parapijos gali 
geriausiai prisidėti prie savo 
krikščioniškojo pašaukimo 
įgyvendinimo", — teigė vysku
pas McRaith. 
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BENDRUOMENĖS 
SUKAKTUVINIAI METAI (VIII) 

BRONIUS NAINYS 

Socialinė veikla (1) 

Nors Lietuvių Bendruome
nei pagrindus dėjusi Lietuvių 
Charta tarp svarbesnių jos 
veiklos sričių numatė ir savi-
šalpą, tačiau tą darbą Bend
ruomenė pradėjo gana vėlai ir 
šiandien gali minėti tik dvi
dešimties metų sukaktį. Pir
mumų lentelėje vyravo Lietu
vos laisvinimas, jaunimo lietu
viškas auklėjimas, kultūrinis 
darbas, nors naujuose kraš
tuose besikuriantiems išei
viams socialinės pagalbos ta
da dar labiau reikėjo. Juk ir į 
Šiaurės Ameriką atvykę, lietu
viai iš tikrųjų neturėjo kur 
kreiptis nė darbo reikalais, ne
kalbant jau apie kitas socia
lines paslaugas. O tokių pa
slaugų reikalingų buvo daug. 
Prisimenu keletą motinų su 
mažais vaikais, kurių vyrai 
karo laikotarpiu buvo žuvę ar
ba patekę į sovietų nagus ir 
dingę. Joms pačioms reikėjo 
užsidirbti pragyvenimą, o jų 
mažamečių pagloboti nebuvo 
kam. Žinau motiną, kuri, eida
ma į darbą, du sūnus namie 
prie lovos pririšdavo, nes ne
buvo kur palikti. 

Kitiems Bendruomenės pa
reigas čia atlikdavo i šk vi e tėjai 
giminės, draugai ar tik pažįs
tami. Todėl socialinės paslau
gos pradėjo kurtis šalia Bend
ruomenės. Patarnavimu užsi
iminėjo kai kurie BALFo pa
daliniai, socialinių patarimų 
skyriai atsirado lietuvių spau
doje, lietuviškose radijo va
landėlėse. Paslaugų pageidau
jantieji žmonės pradėjo į juos 
kreiptis. Programų vadovai 
talkon' kviesdavosi žinovus, o 
kur jų nebuvo — daugiau su 
šiuo reikalu susipažinusius 
žmones. Kai kur radijo valan
dėlėms pradėjo talkinti JAV 
LB apylinkių valdybos. Orga
nizuota socialinė veikla Bend
ruomenės rėmuose prasidėjo 
tik 1980 m. rugsėjo 25-26 d., 
kai dr. Antano Butkaus pas
tangomis Čikagoje įvykusioje 
JAV LB Tarybos sesijoje buvo 
įsteigta Socialinių reikalų ko
misija, o prie Krašto valdybos 
— Socialinių reikalų taryba. 
Dr. Butkus buvo patvirtintas 
jos pirmininku. Jo vadovauja
ma taryba daug posėdžiavo, 
susirašinėjo, rinko duomenis 

apie socialinės pagalbos reika
lingus JAV lietuvius. Daugiau
sia dėmesio buvo skiriama vy
resnio amžiaus žmonėms, gal
vojant apie jiems tinkamų lie
tuviškų sodybų įkūrimą. Dar 
tik pirmąsias žinias gavus, 
paaiškėjo, kad net 97 nuošim
čiai atsiliepusių vyresniųjų to
kių sodybų pageidavo. Sociali
nių reikalų taryba ruošė pla
nus sodybas statyti Floridos, 
Cleveland, Detroit ir Čikagos 
lietuvių telkinių apylinkėse. 
Mintis, aišku, gera, neblogos 
buvo nė jos įgyvendinimo gali
mybės, nes JAV federalinė 
valdžia žadėjo pinigų, tačiau 
kažkodėl planas nepasisekė. 
Clevelande pastatyti sodybai 
skirti namai atsirado skersvė
juose, kurie apsiramino tik 
praėjusiais metais. 0 vis dėlto 
gaila — geras sumanymas 
žlugo, ir, jeigu tiksliai prisime
nu, tik dėl lietuviams būdingų 
priežasčių. 

Tuo pačiu laikotarpiu socia
linė veikla sparčiau vystėsi 
Čikagoje. „Drauge", specialia
me skyriuje, kas savaitę buvo 
nagrinėjami socialiniai klausi
mai, „Margučio" bangomis 
sklido informacija, patarimai, 
„Margutis" buvo bene dau
giausia į šį darbą įsijungusi 
lietuviška radijo valandėlė ir 
dėl to susilaukė visuomenės 
dėmesio. Darbu perkrautas, 
programos vadovas ieškojo pa
galbos. Pamažu į talką įsijun
gė Čikagoje veikiančių LB 
apylinkių valdybų nariai, arba 
jų pakviesti asmenys. Netru
kus Bendruomenė perėmė ir 
visą darbą, nors dar ilgai buvo 
naudojamasi „Margučio" pa
talpomis. Tačiau paslaugų 
prašančiųjų gausėjo, darbo 
krūvis didėjo, nebeužteko nė 
savanoriškos talkos, nė patal
pų. Tada, Danguolės Valenti-
naitės vadovaujama, JAV LB 
Socialinių reikalų taryba 
žengė nelauktai drąsų žingsnį 
— nusipirko savas patalpas. 
Nuo to laiko visas JAV LB so
cialinės veiklos svorio centras 
persikėlė į Čikagą. Iš vienos 
pusės buvo gerai, nes vis tiek 
Čikagoje daugiausia lietuvių, 
taigi jiems reikėjo ir daugiau 
socialinių paslaugų, tačiau ir 
negerai, kad toji veikla neiš
sivystė niekur kitur, nors ir 
buvo bandyta. Skyrius steigti 

bandė pati Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Danguolė 
Valentinaitė, iš naujo mojosi 
vėliau iš jos pareigas perėmu
si Birutė Jasaitienė, tačiau 
nei viena, nei kita daug nelai
mėjo. 

Kai kuriuos darbus atlikti 
Birutei Jasaitienei padeda pa
vieniai asmenys Floridoje, Ka
lifornijoje, tačiau nuolatiniam 
darbui vadovų ten neatsirado. 
Atrodo, kad bus „užsikabinęs", 
tik prieš kelerius metus savo
mis pastangomis susiorgani
zavęs, skyrius Lemonte, vei
kiantis kaip šios LB apylinkės 
padalinys ir, verta pasidžiaug
ti, sparčiai besiplečiantis, vien 
dėl to, kad atsirado šį darbą 
pamėgęs, sumanus ir judrus 
vadovas Gediminas Kazėnas. 
Pasaulio lietuvių centro patal
pose kas savaitę jis ruošia vy
resniųjų lietuvių pabendravi
mus, paskaitas jiems įdomio
mis temomis, rodo vaizda
juostes, ruošia dažnas išvy
kas, parūpina susisiekimo 
priemones į Čikagoje vyks
tančius lietuviškus renginius. 
Šia veikla susidomėjimas di
dėja, bet gausėja ir darbas. 
Jeigu Kazėnas nepavargs, pa
slaugos gali išsivystyti į plačią 
rinką. 

Tačiau Čikagoje ši veikla 
jau aptarnauja plačią apylin
kę. Socialinių reikalų tarybos 
patalpos Marąuette Parke ta
po lietuvių judriausia kasdie
nine užeiga. Nuolatines pa
slaugas lietuviams teikia Vy
resniųjų lietuvių centras ir re
storanas „Seklyčia". Įstaigas 
aptarnauja keturios samdytos 
pareigūnės, išlaikomos „Sekly
čios" uždarbiu bei kuklia kas
metine Čikagos miesto para
ma. Šalia to, veiklą gausiai re
mia Lietuvių fondas, Vyres
niųjų lietuvių centras lankyto
jams nuolat sudaro pabendra
vimo programas: trečiadie
niais vyksta šeimyniški pobū
viai, profesionalų paskaitos 
jiems rūpimais klausimais, 
ruošiami koncertai, minėji
mai, bendri pietus. Organizuo
jamos ir išvykos. Rūpinamasi į 
sunkesnes padėtis patekusiais 
ligoniais. Šis darbas atlieka
mas savanoriška talka. Tačiau 
daugiausia paslaugų centras 
teikia neseniai atvykusiems: 
vizos, „žalios" kortelės, įvairūs 
dokumentai, draudimai, dar
bo, buto paklausos, pilietybė 
— kasdieniniai naujų imig
rantų rūpesčiai suka galvas 
centro tarnautojoms nuo auš
ros iki tamsos. Birutė Jasai

tienė teigia, kad tokiomis pa
slaugomis aptarnaujama kas
dien po 20-30 žmonių. Čia 
leidžiamas ir išsiuntinėjamas, 
Karolio Milkovaičio redaguoja
mas, kartą per mėnesį išei
nantis, žurnalas „Pensinin
kas". Centro sale naudojasi or-
ganizacijos posėdžiams, susi
rinkimams, veikia biblioteka. 
Čia įsikūrusi ir „Margučio II" 
studija. Socialinių reikalų ta
ryba atlieka ir vieną šalutinį, 
neįprastą, tačiau labai reika
lingą darbą: padeda prižiūrėti 
Marąuette Park gyvenvietės 
saugumą, vykdomą civilinės 
tarnybos, samdomos apylinkės 
gyventojų savanoriškais mo
kesčiais. Restoranas „Sekly
čia" septynias dienas per sa
vaite skaniais lietuviškais pa
tiekalais vaišina svečius pa
sigėrėtinai pigiomis kainomis. 
Neįgaliems bei nepajėgiems 

lt makes a world of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-trip trave! to Lithuania easier and more convement than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hasste-free connection via 
Stockholm. When you>e ready to return. you'll enjoy same-day travti back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a worid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cal! your Travet Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at www.scandinavian.net. 
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vyresnio amžiaus žmonėms 
maistas vežiojamas į namus. 
Dėl gausios neapmokamos tal
kos, visos Vyresniųjų lietuvių 
centro teikiamos paslaugos 
kainuoja labai nedaug, tik 
apie 100,000 dol. per metus. 

Maždaug prieš aštuonerius 
metus „Drauge" atnaujinta so
cialinių reikalų skiltis visuo
menėje prigijo. Ypač ja domisi 
naujieji imigrantai, nes randa 
naudingos informacinės me
džiagos. Skiltį persispausdina 
neseniai pradėtas leisti sa
vaitraštis „Amerikos lietuvis" 
ir Brooklyn, NY, leidžiamas 
„Darbininkas". 

Ši apybraiža paminėjo Socia
linių reikalų tarybos veiklą 
tarp JAV lietuvių. Bet tai ne 
visas jos darbas. Daug jo krei
piama ir į Lietuvą. Apie jį 
šioje skiltyje parašysiu kitą 
savaitę. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TAUTOS ŠVENTĖS 

„Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė savo straips
nyje pavadintame „Žvilgsnis 
atgal — žvilgsnis pirmyn", 
š.m. kovo 27 d. įdomiai apra
šo, kad dabar jau švenčiame 
net dvi Lietuvos Nepriklauso
mybės šventes, Vasario 16, 
Kovo 11 ir trečioji dar neįtei
sintoji 1941 m. birželio 23 d., 
kuri laukia savo eilės. 

Imsiu, pavyzdžiui, Los An
gelėje įvykusios šios šventės 
minėjimus, 2001 m. vasario 18 
d. rengtus ALTo ir Lietuvių 
Bendruomenės. Praėjus trims 
savaitėms, š.m. Kovo 11 d. 
įvyko antras Nepriklausomy
bės šventės minėjimas, reng
tas Los Angeles Konservatorių 
sąjungos. 

Šios dvi nepriklausomybės 
atkūrimo datos, paminėtos ar
ti viena kitos, nesudarė šven
tiško didingumo ir nuotaikos. 
Per abi suruoštas šventes nu
sibodo dalyviams klausyti ilgų 
kalbų, tie patys kiekviena pro
ga kartojimai, ką mes visi 
skaitantieji laikraščius, jau 
esame patyrę iš lietuvių ži-
niasklaidos. 

Pirmosios šventės Vasario 
16 d. minėjimo metu rinko 
aukas ALTui ir LB. Deja, 
spaudoje niekas nepaskelbė 
suaukotos sumos. 

Antroje šventėje aukų nerin
ko, tik kvietė atsilankyti į 
minėjimą, kur už pietų vaišes 
mokėjome po 15 dol. už as
menį. Pagaliau, čia ne pinigi
nis reikalas. Mes dar esame 
pajėgūs finansiškai dalyvauti 
apmokamuose renginiuose. 

Kitas dalykas yra, kad litua
nistinė mokykla, atskiros or
ganizacijos, Lietuvos Vyčiai, 
lietuvių klubai, kaip lietuvių 
radijas lietuvių ir anglų kalba, 
paminėjo šias Lietuvos šven
tes. 

Todėl pritariu D. Bindokie-
nės pasiūlymui, kad atėjo lai
kas pagalvoti ir paplanuoti 
apie vieną didingą lietuvišką 
manisfestaciją, kuri nesuskal
dytų lietuvių, bet visus su
jungtų dalyvauti vienoje di
džiojoje tautos pasididžiavimo 
šventėje. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

GĖLININKYSTĖS 
GALIMYBĖS LIETUVOJE 

„National Geographic" žur
nalo 2001 metų balandžio mė
nesio numeryje yra įdomus 
straipsnis apie tarptautinę 
prekybą gėlėmis puokštėse ir 
vazonėliuose. Pavyzdžiui, yra 
duoti tokie skaičiai. Ameri
kiečiai dabar kasmet išleidžia 
15 milijardų dolerių pirkti gė
lėms, kurių nemaža dalis yra 
importuojama. 1999 metais 
vien tik Kolumbija ir Ekvado
ras iš Pietų Amerikos lėktu
vais per Miami į JAV ekspor
tavo apie 470 milijonų dolerių 
vertės gėlių. Tais pačiais me
tais Olandija eksportavo dau
giau negu trijų milijardų dole
rių vertės gėlių, daugiausia į 
Vakarų Europą, ypač į Vokie
tiją, nepaisant nelabai tinka
mo klimato gėlėms auginti: 
Olandijoje yra mažai saulėtų 
dienų, reikalingų auginti ge
ros kokybės gėlėms, ypač ro
žėms. Olandų sėkmės paslap
tis: išvystymas naujų ir geres
nių gėlių atmainų genetikos 
pagalba. 

O kaip su Lietuva? Ten ge
netikos mokslai yra irgi gero
kai pažengę. Gėlėms rinkų 
taip pat užtektų: Vakarų Eu
ropa, Skandinavija, Maskva, 
Petrapilis. Investavimai šilta
daržiams nebūtų dideli. Igna
linos atominėje įmonėje pa
gamintos energijos yra pertek
lius. Gėlių auginimui reikia 
daug darbo jėgos, o jos Lietu
voje irgi yra perteklius. Dėl to 
šia sritimi turėtų daugiau su
sidomėti ne tik Lietuvos že
mės ūkio ministerija, bet ir 
atitinkami tyrimų institutai. 

Gana auginti eksportui grū
dus, kurių pasaulyje yra per
teklius, ir bandyti juos par
duoti pusvelčiui, primokant iš 
pustuščio Lietuvos iždo! Lietu
vos žemės ūkio ateitis yra spe
cializuotos šakos, pavyzdžiui, 
gėlininkystė, linininkystė, 
daržininkystė, pienininkystė 
ir kitos, gaminant ne tiek vi
daus rinkai, kiek eksportui. 

Zenonas P r ū s a s 
Chillicothe, OH 

• Piktų žodžių kulkomis su
trumpinama ir meilės žvaigž
dė. 

A. t A. 
AUDRONEI 

TAMULIONYTEI-LENTZ 
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui BILL LENTZ, 
sūnui ANDRIUI, tėvams ALDONAI ir ROBERTUI 
TAMULIONIAMS bei visiems giminėms ir draugams. 

Birutė Januškaitė 

Rūta Januškaitė-Steffes 

Saulius šimoliūnas 

A. t A. 
ALĖ C. JONIKIENĖ 

Mirė 2001 m. balandžio 8 d., sekmadienį, 9:55 v.r., 
sulaukusi 64 metų. 

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 
45 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Viktoras Jonikas, sūnūs: Leonas, 
Antanas ir Viktoras Jonikas, duktė Vida Jon ikas -
Kampstra; anūkai: Jason ir Jillian Jonikas, Johnny 
Kampstra, Julia Haran-Kampstra, Liam Jonikas; brolis 
Leonas Grumulaitis su šeima Floridoje. 

Laidotuvių data ir laikas bus pranešta vėliau., 

Nuliūdę: vyras, sūnūs, duk tė , anūka i , b ro l i s i r 
kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
AUDRONEI TAMULIONYTEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos tėvams 
ALDONAI ir ROBERTUI, sūnui ir vyrui bei visiems 
giminėms ir draugams. 

Kun. Mykolas Kirkilas 

Marija Vilutienė 
St. Petersburg, FL 

A. t A. 
AUDRONEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvams ALDONAI ir 
ROBERTUI TAMULIONIAMS, vyrui WILLIAM 
LENTZ, sūnui ANDRIUI ir podukrai JENNIFER. 

St. Petersburgo, FL, Lietuvių klubo choras 

Mylimam Broliui ~~ ? 

A. t A. 
RAIMONDUI ALGIMANTUI 

ŠIMUČIUI 
mirus, mielą buvusį Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos 
sąjungos pirmininką prof.dr. LEONARDĄ ŠIMUTI ir 
jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia ŠALM sąjungos 
valdyba ir „Muzikos žinių" redakcija: 

Faustas Strolia 

Dr. Loreta Venclauskienė 

Darius Polikaitis 

Daiva Kimtytė-Avffienė 

Antanas Giedraitis 

Birutė Mockienė 

Kazys Skaisgirys 

Stasys Sližys 

PADĖKA 
Ą.fJL 

VANDA 
GINIOTIENĖ - KOJELYTĖ 

2001 m. balandžio 1 d. mirė mūsų sesuo ir teta Vanda 
Giniotienė-Kojelytė. Balandžio 4 d. iš Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčios Lemonte buvo palydėta ir 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Dėkojame kun. Algirdui Paliokui už šv. Mišias, pamokslą 
ir palydėjimą į kapines; muzikui Faustui Stroliai už 
vargonavimą ir giesmes; Petkaus laidojimo namų 
direktoriui Antanui Kripui už draugišką ir profesionalų 
laidotuvių organizavimą. Dėkingai prisimename karsto 
nešėjus: Petrą Aleksą, dr. Petrą Kisielių, Joną Pabedinską, 
Bronių Paluikį, Roką ir Justiną Steponavičius. 
Dėkojame a.a. Vandos ir mūsų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir 
palydėjusiems mūsų seserį ir tetą kelionėje į Amžinybę 
maldomis ir gausiomis Mišių aukomis. 
Ypatingą padėką skiriame dr. Petrui Kisieliui, kuris lankė 
sunkiai sergančią Vandą ir konsultavo mus kritiškais 
klausimais. Tokia pat padėka priklauso Apolonijai ir 
Petrui Steponavičiams, daugelį metų globojusiems mūsų 
seserį ir tetą lyg savo šeimos narę. 
Visiems dėkingi 

Elzė, Juozas, Tadas ir Daina Kojeliai 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

VERBŲ SEKMADIENIS 
MARQUETTE PARKE 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija Marąuette Parke pasta
raisiais metais atgijo, pa
gyvėjo, nes į lietuviškas Mi
šias sekmadieniais, ypač 10:30 
v. r., susirenka labai daug 
neseniai atvykusių tautiečių 
— bažnyčia pilna, giesmės 
skamba šauniai, jaunas iš Lie
tuvos kun. Rimantas Gudelis 
aukoja Mišias, pasako gražius 
pamokslus. Po pamaldų žmo
nės (jeigu oras palankesnis) 
nesiskirsto, šnekučiuojasi prie 
bažnyčios, susitinka pažįsta
mus, dalinasi naujienomis. O 
per Velykas, Kalėdas ar kurią 
kitą iškilmingesnę šventę, net 
gausios eilės suolų visų maldi
ninkų nesutalpina, tad daug 
būna ir stovinčių. 

Šįmet Verbų sekmadienis 
buvo ypač prasmingai Švęstas 
— galėjome pasijusti beveik 
kaip Lietuvoje! Tiesa, verbos 
— čia, Amerikoje, įprastinės: 
palmių lapų atplaišos, bet be
simeldžiančių minioje buvo 
matyti ir tradicinių lietuviškų. 
Kai kas atsinešė savo pasiga
mintų —karklo, kadugių ir ki
tokių verbų. Reikėtų tą pa
protį atgaivinti, bent lietuviš
kose parapijose, bent lietu
viškų Mišių metu. Per daug 
neskubėkime pakeisti savą
sias tradicijas vietinėmis. 

Tad visus kviečiame šv. Ve-
lykose atvykti į Prisikėlimo 
Mišias ir tikrai prasmingai — 
lietuviškai su savaisiais pra
dėti Kristaus Prisikėlimo iš 
numirusiųjų šventę. jjg 

PARODAI REIKALINGAS 
VAIKIŠKAS TAUTINIS 

KOSTIUMAS 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus ieško lietuviško tau
tinio kostiumo — jis reikalin
gas parodai, kuri šį rudenį bus 
atidaryta Santa Fe mieste 
esančiame Tarptautinio liau
dies meno muziejuje (Museum 
of International Folk Art). Šio 
muziejaus tekstilės skyriaus 
kuratorė kreipėsi į Balzeko 
muziejų, prašydama parodos 
laikotarpiui paskolinti lietu
višką vaikišką tautinį kos
tiumą. Muziejus savo ruožtu 
kreipiasi į tuos, kurie turi au
tentišką vaikišką kostiumą ir 
galėtų jį paskolinti arba pa
dovanoti. Daugiau informacijos 
taikiama tel. 773-582-6500. 

K.V. 

Didįjį penktadienį yra 
pasninkas Visi katalikai, su
laukę 18 m. (iki 60 m. am
žiaus) privalo laikytis pasnin
ko, t.y. tą dieną sočiai paval
gyti galima tik vieną kartą, o 
kitus du kartus — užkąsti. Vi
siems katalikams, nuo 14 m. 
amžiaus, negalima valgyti mė
sos ar apskritai mėsiškų val
giu. 

Didįjį penktadienį, ba
landžio 13 d., „Draugo" re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Dienraštis 
su šeštadieniniu priedu (vely
kinis numeris) išleidžiamas 
ketvirtadienį, balandžio 12 d. 
Visas „Draugas" į darbą grįž
ta pirmadienį, balandžio 16 d. 

Viešpaties Jėzaus Kris
taus Prisikėlimo Mišios lie
tuvių kalba Velykų pirmąją 
dieną, sekmadienį, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje bus 7 vai. ryte. 

Didžiosios savaitės pa
maldi! tvarka Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar
ąuette Parke: Didįjį ketvir
tadienį, balandžio 12 d., Mi
šios, procesija ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu — 7 vai. 
vak. (lietuvių kalba); Didįjį 
penktadienį, balandžio 13 d., 
Kančios liturgija, Kryžiaus pa
garbinimas, Komunija — 7 
vai. vak. (lietuvių kalba); 
Didįjį šeštadienį, balandžio 14 
d., 1 vai. p.p., velykinių valgių 
šventinimas, 8 vai. Velykų 
vigilija (lietuvių kalba). Iš
pažinčių klausoma: ketvir
tadienį -r- 8:30 v. r., 6-6:30 v. 
vak., penktadienį — 9-9:30 v. 
Y., 3-4 v. p.p.; šeštadienį — 9-
9:30 v. r., 3-4 v. p.p.; pamaldų 
metu ir Velykų sekmadienį 
išpažinčių nebus klausoma. 

Prisikėlimo Mišios Ve
lykų pirmąją dieną, sekma
dienį, balandžio 15, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. bus 7 
vai. r. Giedos misijos choras. 

Žmogus gyvas ne vien duo
na — arba velykiniais skanu
mynais — todėl Velykų popie
tę verta pasisemti ir dvasinio 
peno: Sonatos ir Roko Zubovų 
koncertas „Muzika fortepijo
nui keturiomis rankomis" 
vyks balandžio 15 d., 4 vai. 
p.p., „The Beautiful Sound" 
salėje, County Lane Sąuare, 
120 Burr Ridge Pkwy 1-290, 
Burr Ridge, IL. S. ir R. Zubo
vai skambins Josehph Haydn, 
Franz Schubert, Claud De-
bussy, Gintaro Sodeikos kū
rinius. Visi kviečiami pasi
klausyti. 

Klaipėdos muzikinio tea
tro solistas Laimonas Pau-
tienius tarptautinę teatro 
dieną, kartu su kitais šių 
metų laureatais, buvo apdova
notas „Kristoforo" žymeniu ir 
premija. Gražaus tembro bari
tonas L. Pautienius Čikagos 
Lietuvių operos choro Čikago
je statomoje G. Donizetti ope
roje „Meilės eliksyras" atliks 
seržanto Belcore rolę. Pernai 
šią rolę jis pasigėrėtinai atliko 
Kauno muzikiniame teatre. 
„Meilės eliksyras" bus L. Pau-
tieniaus debiutas Čikagoje. 
Operos premjera įvyks sekma
dienį, balandžio 29 d., Morton 
gimnazijos auditorijoje, Cicero 
priemiestyje. Bilietus į spek
taklį ir autobusui galima kas
dien įsigyti „Seklyčioje", o sek
madieniais ir Lemonte. 

Laimoną* Pautienius. 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos rengin 
šaulio lietuvių centre. Sėdi iš kairės i 
Miknaitienė, Aušra Šaulienė (pirm.), 

TAU, P 
Pabodo ilga žiema, kausčiusi 

gamtą šalčiu, sniegu ir ledu 
bei vėtrom. Sakoma, jog žiema 
yra pavasario laukimas. Lau
kiam, kada šilti saulės spindu
liai palies žemę, kada mūsų 
kūną apgaubs šiluma, o sielą 
džiaugsmu. Laukai pasidengs 
margaspalviais žiedais — per 
pasaulį žengs grožis, nešda
mas meilę, kuriai lenkiasi poe
tai, muzikai ir mes visi. Mene 
motina vaizduojama, kaip 
meilės ir kančios simbolis, 
poezijoj lyginama su saule ir 
jos spinduliais. Saulei užge
sus, šaltis ir tamsa apgaubtų 
žemę, bet kokia gyvybė joje 
neišsilaikytų ir sunyktų. 

Gražiausio metų laiko — ge
gužės mėnesio antrą sekma
dienį minime tos didžiosios 
meilės nešėjos Motinos dieną. 

Yra nuomonių, jog motina 
reikalinga tik mažiems vai
kams, kada ji savo vaiką-kū-
dikį širdies šiluma prijungia 
prie tikėjimo, savos kalbos, 
papročių. Kada ji moko mylėti 
savo antrąją motiną — tėvynę. 

Ateina jauno žmogaus gyve
nimo laikotarpis, kada jis pa
sijunta savarankiškas, mano, 
jog motina varžo jo laisvę. Ne 
visada išklausomi jos patari
mai, ne visada ji teisingai su
prantama. Bet motinos širdis 
ir tą atleidžia. Po laikino atsi
traukimo, subrendęs jaunuolis 
prisimena tuos šiltus, su bega
line meile duotus, patarimus. 
Kur yra meilė, ten yra pasiau-

Lietuvos ambasadorius 
Vygaudas Ušackas atvyksta į 
Čikagą penktadienį, balandžio 
27 d. Miesto centre tą pačią 
dieną, 11:30 v. ryte, jis kalbės 
NATO klausimais. Pietūs 
vyks Chicago Athletic Associa-
tion, 12 S. Michigan Ave, Chi
cago. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Vietas galima re
zervuoti, paskambinant Ame
rikos Lietuvių tarybai, tel. 
773-735-6677, faksu — 773-
735-4946 arba elektroniniu 
paštu — ALTcenter@aol.com 

Maironio lituanistinė mo
kykla Lemonte pradeda regis
traciją 2001-2002 mokslo me
tams. Balandžio 21 d. regist
racija vyks jau besimokan
tiems mokykloje, o balandžio 
28 ir gegužės 5 dienomis bus 
registruojami nauji mokiniai. 
Registracijos laikas - 9-10 vai. 
iš ryto ir 12-1 vai.p.p. Smul
kesnę informaciją galite gauti 
mokyklos raštinėje tel. 630-
257-0888. 

Lietuvos Dukterys ve! 
kviečia visus ir visas į priešve-
lykinį pyragų ir margučių iš
pardavimą, kuris vyks balan
džio 12 d. nuo 8 vai.r. ..Name
liuose", 2735 W. 71st Str.; tel. 
773-925-3211. Visos draugijos 
narės prašomos atnešti pyra
gų ir margučių balandžio 11d. 
nuo 10 vai.r. iki 5 vai.p.p. La 
bai lauksime! 

mailto:ALTcenter@aol.com


tų komitetas Lemonte ruošia Motinos dienos paminėjimą gegužes 13 d. Pa-
;omiteto narės : Dalia Jačiene, Jūra tė Maurukiene, Rima Sell; stovi: Janina 
Vanda Gvildiene ir Marytė Černiūtė. 

dAMA 
kojimas, skausmas ir baimė. 
Motinos baime prasideda su 
pirmuoju kūdikio verksmu, su 
jo pirmą kartą išėjimu į mo
kyklą. Motina baiminasi, jau 
pasirenkant draugus ar prade
dant savarankišką gyvenimą. 
Jeigu motina užgestų savo pa
reigoms ar paskirčiai, sugriū
tų šeimos, sunyktų tautos, su
byrėtų valstybės. 

Motina atlieka dvigubą mi
siją, nes laimingoj šeimoj mo
tinos meilė ir rūpestis priklau
so ne vien jos vaikui, bet ir jos 
vaiko tėvui. Ji yra jungiklis. 
Ši dviguba motinos ir žmonos 
paskirtis reikalauja iš jos tak
to, supratimo ir daug kantry
bės. Teisingai atiduoti, kas 
kam priklauso, nėra lengva. 

Ne visi yra laimingi turėti 
gyvą motiną ir ne visos moti
nos yra palaimintos turėti gy
vus vaikus. Amžinoji ramybė 
laikinai atskiria vienus nuo 
kitų. Begaliniai vandens plo
tai atskyrė motinas nuo vaikų. 
Jie keliauja atskirais gyveni
mo keliais. Motina amžinai 
liks gyva mūsų širdyse, amži
nai ji mus visus jungs. 

O motina, palikus saugoti 
šventosios žemės saujos 

Mažyčio žiburio gimtajam 
židiny, 

Tu amžinai gyva manam 
lašely kraujo, 

Tu amžinai gyva mažytėje 
širdy 

Irena Kriaučeliūnienė 

Tradicinis Velykų stalas 
ruošiamas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 22 d.. 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre. Le
monte. Reikia iš anksto užsi
sakyti stalus ar pavienes vie
tas. Rezervacijas priima Van
da Gviidie'nė tel. 630-271-
9136. Dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Laukiame šaunaus „Vie
nos valso" pokylio! Taip, jis 
vyks ir šįmet — gegužės 12 d., 
šeštadienį, Lemonte, Lietuvių 
fondo saloje. Jau dabar galima 
užsisakyti vietas farba gauti 
daugiau informacijos), rašant 
adresu: P.O. Box 4102. VVhea-
ton, IL 60189 arba internetu: 
B iciulyste@aol .com 
Visas pokylio pelnas skiria
mas Valdovų rūmų atstaty
mui. Pokylį ruošia Meno mo
kyklėlė su veikliąja jos stei
gėja ir direktore Ligija Taut-
kuviene bei pagalbiniu komi
tetu. . 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopos susirinkimas vyks 
balandžio 28 d., šeštadienį, 3 
v. p.p., Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopos pirmininkė Evelyn Oželienė ir iždininkas Ri-
chard Niedvares „Lietuvos prisiminimų" pokylyje, LV Vidurio Amerikos 
apygardos ruoštame š.m. vasario 4 d. Martiniąue salėje Čikagoje. 

John Kilkaus nuotrauka 

Keliaujanti ..Tukstantmefio Madona" sekmadieni, balandžio <* d atkelia-
vo i BriRhton i'.irkn ir .stabtelėjo prie Nekalto M Marijo* lYas..|.tjimo 
bažnyčios, kur ::i lanke tikintieji Jono Kuprio nuotrauka 

• 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 
706-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
tuberkulioze (TB) sergančius 
ligonius Lietuvoje. Aukoja: 
$200 Eugenia Bartkus, Bloom-
field, CT, The Helland Family 
Trust, Huntington Beach, CA; 
$100 A. Gregory ir Suzanne 
Lickus, Anthem, AZ; $20 Algis 
Vydas, Holden, ME; $15 Peter 
ir Andrea Bogin, Simi Valley, 
CA. Dėkojame! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 773-
238-1536. Tax IDf 36-3810893. 

• A.a. Valterio Lendrai-
čio atminimą pagerbdami, 
artimieji ir draugai Seredžiaus 
senelių prieglaudai aukojo: 
$200 Jadvyga Lendraitis, Cen-
terville, MA; $150 Reda ir 
Gintas Simonaitis, Walpole, 
MA, Irena ir Egidijus Užgiris, 
Niskayuna, NY; $75 Kostas ir 
Vida Stankus, Lockport, IL; $50 
dr. Mindaugas ir Dalia Pau-
tieniai, W. Barnstable, MA, 
Virginija ir Vilimantas Vaitai, 
Fairfax, VA, Tawasentha 8 
Staff, Guilderland, NY; $25 
Rymante Bielkus, Brooklyne, 
MA, Renata ir Julius Spa-
kevičius, Westwood, MA, Irene 
ir Hans Daika, Hanover, MA; 
$20 Veronika Rutkauskas, 
Hyannis, MA, Vida Morris, 
Yarmouth, MA, Vytautas Už
giris, Worcester, MA, Elena 
Černius, Worcester, MA, Su-
zanna ir Juozas Kučinai, W. 
Yarmouth, MA, Janina ir Gin
tas Banaitis, Canton, MA, 
Paulius Užgiris, Charlestovvn, 
MA, Irene Kalvaitis, Walpole, 
MA, Rimas ir Reda Užgiris, 
Madison, WI; $10 Steven ir 
Carol Zahurak, Schenectady, 
NY; $5 Oenutė Goliutienė, W. 
Barnstable, MA. Reiškiame 
gilią užuojautą velionio arti
miesiems. Nuoširdžiai dėkoja
me aukotojams.Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 773-
238-1536. Taz ID#364810693. 

• Lithuanians Mercy Lift 
dėkoja už aukas padėti nu
pirkti autobusėlį vaikams su 
negalia. Aukojo: $100 Meilutė 
mdreika-Biskis; $60 Vytautas 
ir Genovaitė Gedminai, Sunny 
Hills, FL. Dėkojame! Lithua
nian Mercy lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. TeL 
773-238-1536. Taz H)#36-3810693. 

• Šv. Velykų proga Ci
cero, Berwyn, Riverside 
lietuviai apsilankykite Ber-
wyn Finer Foods parduo
tuvėje, esančioje 6323 W. 
Cermak Rd., Berwyn, IL. 
Prašome palyginti delikatesų ir 
mėsos gaminių kokybe ir kai
nas! Šiaulių „Rotos" šokoladai, 
marinuoti grybai, kopūstai, 
daržovių mišrainės iš Lietuvos, 
latviškos uogienės bei padažai, 
skanus lietuviškas alus. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo: $100 Elona 
ir Charles Haskell, Chicago, IL, 
dr. J.B. ir Irene Dicpinigaitis, 
Ali ir Rūta Quireshi, Sterling, 
VA dr. Augustinas Laucius, 
MT, Obve, IL, Vincas ir Renata 
Urbaitis, Mayfield Hts., OH; 
$50 Marie Mikonis, Richmond 
Hts, OH, Anonymous, Gražutė 
Sirutis Foundation, Santa Mo-
nica, CA dr. Tadas Savickas, 
Monticello, NY, Vito Vaičiulis, 
Treasure, Island, FL; $25 Irene 
Juškus, Burbank, IL; $20 Egle 
Sundstrom, Forest Park, EL. 
Dėkojame ui aukas! Lithua
nian Mercy lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. TeL 
773-238-1536. Tax ID#36-
3810893. 

Aa. Adolfo Dirgėlos at
minimą pagerbdami, arti
mieji ir draugai aukoja Švėkš
nos Saulės gimnazijos labo
ratorijų įrangai. Aukojo: $100 
Audronė, Medardas ir Vytas 
Karaliai, Sofija Plėnys; $50 
Antanas ir Viktorija Valavičiai, 
Juozas Kačilauskas, Birutė 
Sasas, Edas ir Regina Modestai, 
Algirdas ir Laima Trinkūnai, 
Maria Ročkus, Algimantas ir 
Stefa Vazneliai, Dalia Šaulys, 
Lilija Jasas, Alvydas ir Živilė 
Jonikai; $36 Halina Bagdo-
nienė/Žanetos ligos fondui; $30 
Birutė Bulota; $25 Liudas ir 
Albina Ramanauskai, Adelė 
Lietuvininkienė, Jurgis ir Vili-
gailė Lendraičiai, Pranutė 
Slutas/autobusėlj invalidams 
vaikams, Stasys Žilevičius; $20 
Anastasia Sema, Aldona ir 
Balys Slonskiai, Ada Sakalas, 
Jurgis Matusevičius, Albinas ir 
Irena Genčiai, V.B. SiliGnas, 
Danguolė ir Petras Grigana-
vičiai, Ona Norvilas, Kapa-
činskų šeima, Donai ir Valerie 
Hitchcock, Giedrė Čepaitis ir V. 
Čepaitienė, mis. E. Šnekutis, D. 
ir V. Jakovičkai, dr. Arvydas ir 
Michele Dailidė, Patrick ir 
Patricia Madison, Aleksas ir 
Sofija Kikilai, $15 Birutė Ra-
ziminaa; $10 AG. Plėnys, Pra
nas ir Žibutė Pranskevičiai, 
Joan (Fitspatrick) Gruchot, 
Birutė Vindaiius. Reiškiame 
gilia užuojautą velionio arti
miesiems. Nuolirdiiai dėko
jame aukotojams! Lithuanian 
Mercy lift, P.O. Boi 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 773-
238-1636. Taz 1D#36-3810893. 


