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Beglobių vaikų priežiūrai — 
ypatingas valdžios dėmesys 

Vilnius , kovo 20 d. (BNS) — 
Siekdama pagerinti beglobių 
vaikų priežiūrą ir vykdydama 
Civilinio kodekso normas, vy
riausybė trečiadieni patvirtino 
Vaiko globos organizavimo 
nuostatus . 

Vaiko globos organizavimo 
nuostatai reglamentuoja ben
druosius Lietuvos teritorijoje 
likusio be tėvų globos vaiko 
globos organizavimo princi
pus, vaiko globėjo pirminės 
atrankos, pasirengimo, skyri
mo, atleidimo arba nušalinimo 
nuo pareigų bei vaiko nuola
tinės globos nusta tymo ir pasi
baigimo tvarką. 

Pagal Vaiko globos organi
zavimo nuostatus, likusiu be 
tėvų globos laikomas toks vai
kas , kurio abu tėvai arba 
tu rė tas vienintelis iš tėvų yra 
miręs, paskelbti mirusiais 
arba pripažinti nežinia kur 
esančiais, pripažinti neveiks
niais, laikinai ar neterminuo
tai apribota tėvų (tėvo a r mo
tinos) valdžia. Nuostatuose 
numatoma, jog vaiko globėju 
laikomas nuolat Lietuvos teri
torijoje gyvenantis fizinis arba 

juridinis asmuo, kuris įsta
tymų nustatyta tvarka paskir
tas užtikrinti likusio be tėvų 
globos vaiko priežiūrą, auklė
jimą, jo teisių ir teisėtų in
teresų atstovavimą. 

Savivaldybė yra atsakinga 
už jos teritorijoje likusio be 
tėvų globos vaiko globą. Ją 
savivaldybėje organizuoja Vai
ko teisių apsaugos tarnyba, 
pirmenybę teikdama vaiko 
globai šeimoje arba šeimynoje. 

Vaiko globos organizavimo 
nuostatuose numatyta ir tai, 
kad nuolatinė vaiko globa nus
tatoma, vaiko globėjas skiria
mas tik teismo nutartimi. 
Teismui nustačius vaiko nuo
latinę globą, Vaiko teisių ap
saugos tarnyba arba jos įga
lioti socialiniai darbuotojai ne 
rečiau kaip kartą per metus 
turėtų aplankyti globojamą 
vaiką šeimoje arba šeimynoje 
ar vaikų globos įstaigoje. 

Šiais nuostatais taip pat 
reglamentuojama ir vaiko grą
žinimo tėvams tvarka tuomet, 
kai teismas panaikina vaiko 
nuolatinę globą. 

Vyriausybė svarsto lietuvių 
palaikų gabenimą iš užsienio 

„Noriu pastebėti, jog tai di-Vi lnius , kovo 20 d. (BNS) — 
Ateinančių metų biudžete 

numatyti lėšas, kurios būtų 
paskirstytos Lietuvos ambasa-
domc. užsienyje ,ir kuriomis 
būtų padengta bent dalis 
išlaidų, parvežant užsienyje 
žuvusius Lietuvos piliečius, — 
tokia idėja buvo pasiūlyta vy
riausybės posėdyje, jau antrą
kart per šį mėnesį priimant 
sprendimą dėl lėšų skyrimo iš 
vyriausybės rezervo užsienyje 
žuvusių Lietuvos piliečių pa
laikų pargabenimui. 

„Kokia tvarka turėtų būti 
normalioje valstybėje — ar 
kiekvieną kartą turėsime pri
imti tokius sprendimus. Ne
reikia išleisti į užsienį neapsi-
draudusio, negi valdžia turi 
imtis atsakomybės už asmens 
laidojimą, jeigu j is pats neap-
sidraudžia", klausė premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

JAV jūrų pėstininkai 
saugos ambasadą 

Vilniuje 
JAV ambasadą Vilniuje nuo 

ketvirtadienio saugos šešių 
JAV jūrų pėstininkų apsaugos 
padalinys. Pasak ambasados 
padėjėjos žiniasklaidai Andros 
Litevkaitės, pagal tradiciją, 
jūrų pėstininkai saugo po vi
są pasaulį išsimėčiusias JAV 
atstovybes. Ambasadą Vil
niuje, atstovės teigimu, sau
gos 131-as apsaugos padali
nys. 

A. Litevkaitės teigimu, JAV 
jurų pėstininkų a tvykimas yra 
ženklas, kad ambasada „šiek 
tiek užaugo". ^lie turi savas 
taisykles, pagal kurias pri
žiūri ambasados darbą. Pa
prastai jūrų pėstininkai dirba 
ambasados viduje, pavyzdžiui 
saugo slaptą informaciją", 
sakė A. Litevkaitė. Pasak jos, 
ambasada neketina atsisakyti 
Lietuvoje samdomų įėjimus 
kontroliuojančių apsaugos pa
reigūnų bei policijos, saugan
čios ambasados prieigas, pas
laugų. 

Amerikiečių jūrų pėstininkų 
užduotys skiriasi nuo policinių 
— jie neturi įgaliojimų veikti 
u i ambasados ribų, reguliuoti 
transporto eismo, kontroliuoti 
žmonių srauto ir pan. IBNSI 

dėlė problema. Jauni žmonės, 
išvykstantys nelegaliai dirbti, 
apsidraudžia kelioms dienoms 
ar savaitei, bet jie pasilieka 
metams, dvejiems ir trejiems. 
Nė vienas sveikatos tokiam 
terminui neapsidraus, nes tai 
brangiai kainuoja ir jie neturi 
pinigų, pagaliau kiekvienas ti
kisi, kad jam nieko neatsitiks. 
Galbūt reikėtų surengti infor
macinę kampaniją, parodant 
pasekmes", siūlė socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilįja 
Blinkevičiūtė. Ministrės nuo
monei pritarė ir Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai, 
atkreipdami dėmesį, jog turint 
specialų fondą, ambasados ga
lėtų paskirstyti lėšas, atsi
žvelgiant į būtinybę. 

Nors premjeras iš esmės pri
tarė tokiai minčiai, bet jis 
pabrėžė, jog tai yra gaisrų ge
sinimas, kadangi problema 
lieka neišspręsta. „Ar vyriau
sybė, biudžetas turi už tai im
tis visos atsakomybes, finan
suoti. Tai ne išeitis, o blogas 
precedentas, skatinantis ir 
kitus kreiptis pagalbos", sakė 
A. Brazauskas. 

Posėdyje buvo pripažinta, 
kad tragedijos ištiktos šeimos 
nepajėgios pargabent i miru
siųjų iš užsienio, kad galėtų 
juos palaidoti tėvynėje. (Eitai 

* Romoje s u oficial iu vizi
tu bes i l ankant i s Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
trečiadienį susitiko su po
piežiumi Jonu Pauliumi II ir 
Senato pirmininko pavaduoto
ju Lamberto Dini. Italijos Se
nato pirmininko pavaduotojas 
garantavo savo valstybės pa
ramą Lietuvos siekiams tapti 
NATO ir Europos Sąjungos 
nare, bet taip pat pabrėžė ir 
gerų santykių su Rusija 
svarbą. Seimo pirmininko ir 
Lietuvos delegacijos susitiki
mas su popiežiumi truko vos 8 
minutes. A. Paulausko teigi
mu, popiežius atrodė silpnas, 
tačiau iš jo akių bei veido 
išraiškos buvo matyti, kad jis 
gyvai reaguoja į delegacijos at
stovų žodžius. Pasveikintas 
lietuviškai, popiežius Lietuvos 
delegacijai taip pat atsakė lie
tuviškai. (BNS) 

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

žinių agentūrų pranešimais! 

Bendroves „Omnitel" įkūrėjo verslininko dr. Juozo P Kazicko 
žurnalistai, laimėje dr. J P. Kazicko šeimos fondo konkursą, 
žiniasklaidą išsamiau analizuoti mokyklų kompiuterizavimą 
grupių, atstovavusių valstybinei ir regionmei žiniasklaidai: L; 
autoriai, parengė straipsnius, televizijos ir radijo laidas ar k 
Lietuvai" įgyvendinimą bei mokyklų kompiuterizaciją. 

Nuotr.: (Iš kairės) Dr. J. P. Kazickas, Aleksandra Kazickie-

das Adamkus. 

âmuose Vilniuje kovo 19-ąją, per Juozines, apdovanoti 
lėtus trukęs konkursas buvo skirtas skatinti Lietuvos 
Konkurse dalyvavo 20 Lietuvos žurnalistų ar autorių 
•tuvos spaudos, interneto straipsnių, radijo ir TV laidų 
:ą medžiagą apie programos ...Mokykla — informacinei 

- ir apdovanojimų iškilmėse dalyvavęs prezidentas Val-
Ge<iiniir.o Žiiinskn -Eita. nuotr 

LT̂ JJ Trumpai apie viską 
* Rusi jos duju susivienij i 

mas „Gazprom" pareiškė ne
pasitenkinimą „Lietuvos du
jų" privatizavimu. Apie tai 
laiške ūkio ministrui Petrui 
Česnai parašė „Gazprom" val
dybos pirmininko pavaduoto
jas Aleksandr Riazanov. J i s 
nurodė, kad „Gazprom" nesi
rengia stovėti eilėje dėl „Lie
tuvos dujų" akcijų. P. Čėsna 
Rusijos dujų susivienijimą 
kvietė dalyvauti „Lietuvos du
jų" privatizavimo konkurse, 
34 proc. akcijų paketą parduo
dant dujų tiekėjui. Šiuo metu 
vyriausybė dėl kito 34 proc. 
akcijų paketo pardavimo dera
si su Vokietijos susivieniji
mais „E.ON Energie" ir 
„Ruhrgas". <BNS, 

* K a u n o apygardos te is 
me k ino teatrui „Laisvė" 
iškelta bankroto byla. Kad ki
no tea t ras nebeveiks, galima 
buvo numanyti iškart po pri
vatizavimo. Iš Kauno savival
dybės „Laisvę" nusipirkęs ver
slininkas Borisas Mazuchas 
atleido iš darbo žmones, nu
t raukė kino filmų rodymą. Pa
sigirdo kalbų, kad naująjį šei
mininką domina tik patalpos, 
esančios komercine prasme 
patrauklioje Kauno vietoje — 
Laisvės alėjoje. IKD. Eita. 

* V i ln iaus rajone, Didžia-
laukio kaime, dėl degančios 
žolės kilusio gaisro metu su
degė trys gyvenamieji namai 
ir penki ūkiniai pastatai. Be 
pastogės liko trys šeimos, vie
na jų augina mėnesio kūdikį. 
Ugnis beveik visiškai sunaiki
no tarp miškų ir laukuose 
išsimėčiusį kaimą. Šiemet 
vien tik Vilniaus rajone nuo 
degančios žolės užsiliepsnojo 
ir sudegė jau septyniolika pas
tatų. Kituose Lietuvos rajo
nuose tiek nuostolių deginama 
žolė nepridarė, nors jau išdegė 
daugiau kaip 4,000 hektarų. 

* Kaune u i vanden į la iku 
m o k a tik apie 80 proc. pri
vačių vartotojų. Tačiau „Kau
no vandenų" generalinis di
rektorius Vilius Burokas įsi
tikinęs, kad dabar yra palan
kus metas didinti įkainius ir 
imti paskolas vandentiekiui 
modernizuoti. Už šaltą van
denį gyventojai moka po 3.62 
lito už kubinį metrą, .Kauno 
vandenys" prašo kainą padi
dinti iki 4 litų. (KD, nu) 

* T ik a t l i k u s i šsamius ar
c h e o l o g i n i u s tyrimus, pa
aiškės, ar Vilniuje ties Kon
certų ir sporto rūmais bus pas
tatytas Karaliaus Mindaugo 
tiltas. Kol kas jo statyba su
stabdyta užnro .-rtavus Lietu
vos žydų bendruomenei. Rei
kalas tas, kad prie Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų yra 
žydų kapinės, o apie jų ribas 
istorikai neturi jokių žinių. 

* Iš Č i l ė s grįžo keturi Lie
t u v o s ke l iautoja i , kurių eks
pedicija po Andus buvo skirta 
paminėt i 200-ąsias žymaus 
Lietuvos ir Čile? geologo, mi-
nerologo, etnologo Ignoto Do
meikos gimimo metines. J Lie
tuvą ekspedicijos „Ignotui Do
meikai - 200" dah'viai parsive
žė beveik 50 kilogramų mine
ralų kolekciją, kuri. pasak al
pinisto Vlado Vitkausko, yra 
bene vert ingiausia ekspedici
jos dalis . 'B.vs 

* V y r i a u s y b ė s posėdyje 
p r e m j e r a s Algirdas Brazaus
kas pr ieštaravo, bet įtikintas 
a rgumentų , nusileido, kad Žu
vinto rezervatas būtų perva
dintas j Žuvinto biosferos re
zervatą. ..Tai ka — nėra Lie
tuvoje žodžių ar ka? Tokį 
chytrą' pavadinimą sugalvojo
te", piktinosi j is . Sumišusi Ap
linkos ministerijos atstovė pa
aiškino, kad keičiamas ne tik 
rezervato pavadinimas, bet ir 
s ta tusas , o tai yra būtina Lie
tuvai s tojant j Europos Sąjun
gą. „Nu tai ką. -isiškai suga
dinome tokią gerą vietą su 
tais pavadin ime kaitalioji
mais", apgailestavo priverstas 
nusileisti premjeras. URS 

* B u v u s i Se imo priima
mojo v e d ė j a Elena Jonikiene 
pradėjo bylinėtis su Seimo 
kanceliarija dėl. jos manymu, 
neteisėto atleidimo. E. Joni
kiene iš tarnybos buvo atleista 
pernai gruodžio 10 d. Laikino
jo Seimo kanclerio įsakyme 
teigiama, kad priimamojo ve
dėja lapkričio 7 d. laiku jam 
nepranešė apie Seimo kance
liarijoje gau tą voką su nežino
mos sudėt ies medžiaga. Tuo 
metu, kai laišką.- buvo gautas . 
Seime lankėsi Didžiosios Bri
tanijos pr incas Charles. Vė
liau Visuomenes sveikatos 
centro Mikrobiologijos labora-
torija nus t a t ė , kad voke buvo 
maistinės mielės iswsi 

* Susižavėję t e i s ė ta nami
n ė s degtinės g a m y b a Aust
rijoje. Seimo opozicinės Libe
ralų frakcijos atstovai siūlys šį 
verslą įteisinti ir Lietuvoje. 
Dalia Teišerskytė ir Rimvydas 
Vaštakas Austriją nurodė pa
vyzdžiu, kaip reguliuoti nami
nės degtinės gamybą. D. Tei
šerskytė sakė buvo „maloniai 
šokiruota" pamačiusi, jog vie
nos iš Austrijos žemės ūkio 
mokyklų pagalbiniame ūkyje 
moksleiviai mokomi gaminti 
naminę degtinę iš vaisių ir 
daržovių. R. Vaštakas pareiš
kė teiksiąs Alkoholio kontro
lės įstatymo pataisą, kuri leis
tų ..naminės'' gamybą. 

* Buvęs parlamentaras 
A u d r i u s Butkevičius šventė 
savo pergalę prieš Lietuvos 
valstybę Europos Žmogaus 
Teisių Teisme. Šio kalėjusio 
politiko bylą prieš Lietuvą tei
sėjų kolegija St rasbūre iš
nagrinėjo dar vasarį, o spren
dimas oficialiai bus skelbia
m a s kitą savaitę. Savo pergale 
Strasbūre prieš Lietuvą ne
abejoja ir kitas buvęs kalinys 
— kaunietis Arvydas Sta
šait is . Abu jie reikalavo pri
teisti po 2 mln. litų. aut, R. OM 

* Respub l ik inės Vi lniaus 
un ive r s i t e t i nės vaiku ligoni
nės (KVUVL) medikų teigimu. 
vasario 12 d. atlikta pirmoji 
Lietuvoje operacija, kurios 
metu 14-metei mergaitei buvo 
persodinti jos pačios kaulų 
čiulpai, buvo sėkminga. Me
dikų teigimu, mergaitei kaulų 
čiulpai prigijo ir ji išleidžiama 
namo. tačiau ir toliau bus ste
bima gydytojų. RVUVL duo
menimis, šiuo metu 13-kai 
vaiku reikalingi kaulų čiulpų 
persodinimai. BNS 

* Atsakymo į k laus imą, ar 
Arvydas Sabonis šį sezoną 
žais „Žalgiryje", laukti liko 
šiek tiek daugiau nei savaitę. 
Žinoma ir tiksli da ta — kovo 
29-oji. Tądien Kaune numaty
tose Lietuvos krepšinio lygos 
čempionato rungtynėse žal
giriečiai susitiks su Vilniaus 
„Sakalais". Norėdamas padėti 
^Žalgiriui" atkrintamosiose 
varžybose ar lemiamose rung
tynėse, A. Sabonis turės būti 
registruotas šiam susitikimui 
ir su komanda išeiti aikštėn. 

* Kauno „Žalgirio" krep
š in inkai ir treneriai išsi
r inko naują komandos kapi
toną. Juo tapo antrą sezoną už 
Kauno komandą rungtyniau
jantis amerikietis Steve Wood-
borrv. \A. MM 

Bagramo oro pajėgu bazė , Afganistanas. Talibano ir „ai 
Qaeda" kovotojai Rytų Afganistane atakavo JAV vadovaujamos 
koalicijos pajėgai. Ši ataka aiškiai parodo, kokį pavojų sąjungi
ninkų pajėgoms kelia priešas. Vienas JAV kareivis atakos metu 
buvo sužeistas. JAV kariuomenes atstovas spaudai majoras Bryan 
Hilferty pareiškė, kad ši ataka prasidėjo maždaug vidurnaktį ir 
tęsėsi kelias valandas. „Kulkosvaidžius, reaktyvines granata> ir 
minosvaidžius naudojantys teroristai Choste užpuolė koalicijos 
pajėgas", sakė jis. 

Maskva. Tarp Afganistane sulaikytų įtariamu Osama bin La-
den teroristų tinklo „ai Qaeda" narių yra ir čečėnų kovotojų, tre
čiadienį pareiškė Maskvoje viešintis JAV generolas Tommy 
Franks, vadovaujantis koalicijos pajėgoms Afganistane ..Mano ži
niomis, tarp Afganistane sulaikytųjų kovotojų yra maždaug 35 
tautybių atstovai, yra tarp jų ir čečėnų", sakė T. Franks. Rusija, 
kuri jau beveik pustrečių metų kariauja su Čečėnijos separatis
tais, po rugsėjo 11-osios išpuolių JAV ne kartą siejo savo „antite-
roristinę operaciją" Šiaurės Kaukaze su JAV vadovaujamu karu 
prieš terorizmą. 

Vašingtonas Irakas turėjo ryšių su teroristine organizacija 
,,al Qaeda", ir būtų klaidinga atmesti galimybę, kad Irakas arba 
Iranas buvo pernai rugsėjo 11 dieną įvykdytų teroro išpuolių JAV 
rėmėjai, pareiškė JAV žvalgybos vadovas. Šios JAV7 Senate pasa
kytos Centrines žvalgybos valdybos (CIA) direktoriaus George Te
net pastabos rodo, kad vadinamoji JAV žvalgybos bendrija, kuri 
anksčiau nelaikė ryšių tarp „ai Qaeda" ir Irako arba Irano galimy
bės rimta del jų ideologinių bei religinių skirtumų, dabar ima 
keisti savo nuostatą. Bene didžiausią JAV susirūpinimą dabar ke
lia galimybe, kad Osama bin Laden yra pasirengęs įvykdyti teroro 
išpuolius, panaudodamas neįprastinius ginklus. „Afganistane 
esančiuose 'ai Qaeda' objektuose rasti dokumentai rodo, kad Bin 
Laden vykdė sudėtingą biologinių ginklų tyrimų programą. Mes 
taip pat manome, kad bin Laden siekė įsigyti arba sukurti bran
duolinį įrenginį. Gali būti, kad "ai Qaeda' siekė įgyti radioaktyvių 
nuosėdų purškimo įrenginį, kurį kai kas vadina 'purvina bomba' ", 
sake jis. JAV administracijos atstovai sake neturį įrodymų, kad 
kuri nors valstybe būtų susijusi su rugsėjo 11-osios išpuoliais. 

Maskva. JAV karinė vadovybė neturi tikslių duomenų, kur yra 
1—,--. ^v.„ L a i ' r -----'-"1 

karinės vadovybės viršininkas, Pentagono kovos operacijoms Afga
nistane vadovaujantis generolas Tommy Franks. Pasak jo. su
čiupti bin Laden nėra svarbiausias operacijos Afganistane tikslas. 
„Koalicijos pajėgų uždavinys Afganistane — išardyti teroristų 
tinklą, o ne ieškoti vieno žmogaus", sakė generolas. 

Vašingtonas. Afganistane antradienį JAV specialiųjų pajėgų 
sraigtasparniui bandant nesėkmingai nusileisti, nulūžo jo uodega 
ir buvo nesunkiai sužeisti trys įgulos nariai, pranešė JAV kariuo
menės atstovas. 

Londonas. Maskva ir Londonas mano. kad Tarptautinės saugu
mo paramos pajėgos Afganistane turi būti laikinai, po susitikimo 
su Didžiosios Britanijos gynybos ministru Geoff Hoon Londone pa
reiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Igor Ivanov. G. Hoon in
formavo Rusijos pareigūną apie Londono sprendimą nusiųsti į Af
ganistaną 1700 kareivių. 

Ankara. JAV viceprezidentas Diek Cheney trečiadienį iš Anka
ros išvyko į Vašingtoną, užtikrinęs Turkijos vadovus, kad arti
miausiu metu JAV neplanuoja imtis karo veiksmų prieš Iraką. D. 
Cheney Turkijoje baigė savo 10 dienų kelionę po 12 Europos ir Ar
timųjų Rytu valstybių. Kelionės metu viceprezidentas stengėsi su
telkti paramą JAV vadovaujamai antiteroristinei kampanijai, visų 
pirma — galimiems karo veiksmams prieš seną Amerikos priešą 
Iraką, tačiau šis Vašingtono planas buvo sutiktas šaltai. 

J e ruza l ė . Izraelio premjeras Ariel Sharon po trečiadienio 
sprogdinimo autobuse teigė, kad palestiniečių vadas Yasser Ara-
fat neatsisakė savo ..terorizmo politikos'" ir perspėjo, kad Izraelis 
imsis visų būtinų atsakomųjų veiksmų. A. Sharon kalbėjo po susi
tikimo su ministrais, kurio metu buvo aptartas savižudžio sprog
dinimas autobuse netoli Um Fahemo miesto Izraelio šiaurėje. Šio 
išpuolio metu be savižudžio žuvo 7 žmones, tarp jų — 4 Izraelio 
kareiviai. 

Vašingtonas. JAV Centrines žvalgybos valdybos direktorius 
George Tenet pareiškė, kad Rusija ..yra tarp svarbiausių valsty
bių, tiekiančių branduolines technologijas ir padedančių rengti 
personalą valstybėms, kurios mėgina sukurti masinio naikinimo 
ginklą". Jis pridūrė, jog raketų technikos technologijas taip pat 
platina Kinija ir Šiaurės Korėja. ..Pardavimai yra pagrindinis Ru
sijos gynybos pramones ir karinių tyrimų finansavimo šaltinis", 
pažymėjo G Tenet Jo teigimu. Maskva teikia didelę pagalbą Ira-
nui branduolinėje srityje, taip pat padeda įgyvendinti tolimojo vei
kimo balistinių raketų kūrimo programą. 

Ryga Eu:opos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos De
mokratinių institutų ir žmogaus teisių įstaigos direktorius Gerard 
Stoudmann paragino Latviją prieš įstojant į NATO ir Europos Są
jungą, pakeisti Rinkimų įstatymą ir apgalvoti galimybę suteikti 
rusu kaibai oficialios kalbos statusą. Jis ragino spartinti nepilie-
čių natūralizaciją, taip pat atsisakyti privalomo latvių kalbos ir is
torijos žinių tikrinimo, kai kalbama apie pagyvenusius kandida
tus į pilietybę. 

Tokyo Seniausiu pasaulio žmogumi pripažinta 114 metų ja
ponė Kamato Hongo dar neprarado sugebėjimo mėgautis mažais 
gyvenimo malonumais, pavyzdžiui, žalia žuvimi, žaliąja arbata ir 
net lašeliu alkoholio Guinness rekordų knyga seniausiu pasaulio 
žmogumi K. Hongo paskelbė 
pirmadienį, mirus ankstesnei 
pasaulio amžiaus ..rekordinin
kei" Maude Farris-Luse iš Ame
rikos, kuri gyveno 115 metų ir 

I 5f> dienas 

KALENDORIUS 
Kovo 21 d.: Leonas, Matilda. Ka-

rigailo. Sugirdė. 
Kovo 22 d : Kotryna, Benvenutas. 

Oktaviana Gedgaudas. Gante 
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LIETUVIU TELKINIAI 
RENGINIAI CONNECTICUT 

VALSTIJOJE 
Baigėsi vasaris, o su juo — 

ir vasario 16 d. minėjimai Lie
tuvių Bendruomenės telki
niuose. 

Connecticut valstijoje minė
jimai buvo surengti skirtingai. 
Jdomu buvo stebėti ir dalyvau
ti tos ypatingos mums, lietu
viams, šventes minėjimuose. 

Pati pirmoji švęsti pradėjo 
Xew Britain bendruomene. 
Šv. Andriejaus bažnyčioje va
sario 3 d. buvęs klebonas Jo
nas Riktoraitis aukojo šv. Mi
šias, 'sakė pamokslą, skirtą tai 
progai. Parapijos salėje skam
bėjo E. Liūdžiuvienės ir A. 
Zdanio duetas. 

Kitą sekmadienį, vasario 10 
d. nepriklausomybės š*entę 
minėjo Hartford bendruome
nė, kar tu su skautų organiza
cija. Iškilmingai į Šv. Trejybes 
bažnyčią buvo įneštos vėlia
vos, šv. Mišias aukojo tėvas 
marijonas A. Gurklys iš Ma-
rianapolio kolegijos. Įsiminė jo 
žodžiai, pasakyti pamokslo 
metu: „Tėvynei Lietuvai kaip 
niekada dabar reikalinga mū
sų pagalba ir malda". Giedojo 
bažnyčios choras. Šventinį 
koncertą parapijos salėje pra
dėjo E. Miliukienė, daugelį 
metų buvusi New Haven chor
vedė, kompozitoriaus B. Dva
riono dukterėčia, fortepijonu 
atl ikusi keletą Shopin kūri
nių. Skautų organizacijos 
paukštytė padeklamavo eilė
raštį. Savo smagiais lietuvių 
liaudies šokiais linksmino šo
kių ansamblis „Berželis". Jo 
vadovė D. Dzikienė visus susi
rinkusius pakvietė atvykti į 
jubiliejinį „Berželio" koncertą, 
kuris vykS pavasarįT 

Tiktai viename mieste — 
VVaterbury — burmistras pa
rodė didžiulį dėmesį lietuvių 
bendruomenei, švenčiančiai 
84-ąsias nepriklausomybės 
metines. Vasario 15 d. prie 
miesto rotušės buvo iškilmin
gai pakelta trispalvė. Tą dieną 
miestui vadovavo garbės ma
joras Antanas Paliulis. Visi iš
kilmių dalyviai buvo pakviesti 
į rotušę, vaišinami kava ir tor

tu. 
O sekmadienį, vasario 14 d., 

šv. Mišios vyko Šv. Juozapo 
bažnyčioje, giedojo lietuvių 
choras. Parapijos salėje susi
r inkusiems prasminga kalbą 
pasakė Lietuvos Vyčių VVater
bury kuopos pirmininkas Li
nas Balsys. Meninėje progra
moje dalyvavo dainininkų an
samblis „Sodžius" iš N'evv Bri
tain. Energinga jo vadovė Rai
monda Aleknavičiūtė su daini
ninkais nustebino visus gra
žiai ir profesionaliai atlikdami 
lietuvių liaudies dainas ir su
tar t ines. Smagu pažymėti — 
visi ansambliečai — tai naujo
ji išeivija, taip gražiai įsilieju
si į bendruomenės veiklą. 

Tą pačią dieną, t.y. vasario 
17 d., renginys vyko ir Bridge-
port. Ten susirinkusiems kal
bą pasakė Vaiva Vėbraite 
Gustienė, meninę dalį atliko 
šokių grupė „Vėtra" iš New 
Haven. 

Paskutinį vasario šeštadie
nį, t.y. 22 d., renginys vyko 
New Haven Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kalbėtoja dr. 
Elona Vaišniene priminė susi
rinkusiems nepriklausomybės 
akto pasirašymo istoriją. Savo 
gyvoje įdomioje kalboje pa
teikė daug įdomių faktų. Me
ninėje programoje naujai pa
ruoštus šokius „Subata", „Tel
šių valsas" šoko vietinė šokių 
grupė „Vėtra". Vėliau šokėjai 
pakvietė salėje esančius šokti 
„Trepsiuką". Šokių grupei va
dovauja Nency Pinašauskaitė. 
Salėje buvo paruošta dailinin
kės iš Lietuvos Danguolės Jo-
kubait ienės atvirukų paroda. 

Visuose renginiuose buvo 
renkamos aukos, platinami 
laiškų pavyzdžiai dėl Lietuvos 
įstojimo į NATO. 

Connecticut apygardos 
bendruomenės pirmininkė 
Laima Karosienė pastebėjo, 
kad dirbant visiems kar tu , 
vieningai galima daug ko pa
siekti. J i dėkoja visiems pri
sidėjusiems prie nepriklauso
mybės dienos minėjimo. 

Sigita Š i m k u v i e n ė 

PAMINĖJOME... PASVEIKINOME... 
Mūsų didžiojo džiaugsmo ir 

pasididžiavimo, Kovo 11-tos 
datos, New Yorko lietuviai 
nepamiršo. Nors ir kukliai ją 
prisiminė. J 12-tą Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimą pakvietė LB 
NY Brooklyn/Queens apylin
kės valdyba. 

Minėjimas įvyko sekmadie
nį, kovo 10 d., tuojau po 10 
vai. šv. Mišių Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brooklyn, 
NY. (Mišias atnašavo kun. Vy
tau tas Volertas), „židinėlyje" — 
žemutinėje parapijos saliu-
kėje. 

Apylinkės valdybos pirmi
ninkui Jonui Kuncai ta rus 
įžanginį žodį, kalbėjo LB NY 
apygardos pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė: „Tik nese
niai atšventėme Lietuvos ne
priklausomybės — Vasario 16-
tosios švente, o dabar švenčia
me ir Kovo 11-tosios. Nedaug 
tautų, kurios galėtų pasidi
džiuoti švęsdamos dvi nepri
klausomybės šventes! Lietu
viai, būdami sumanūs, ener
gingi, išmintingi ir tautiniai 
susipratę, sugebėjo nepriklau
somybę išsikovoti du kartus. 
Todėl ir tur ime teisę bei pa
reigą ją švęsti du kar tus . Skir
tumas ta rp tų dviejų datų ne
didelis — vos tik 23 dienos. 
Tačiau jos abi savo paskirtimi 
labai skirtingos ir prasmingos. 

Nuo ano meto apsiniaukusio 
šeštadienio, 1918 m. vasario 
16 dienos, kada dr. Jonas Ba
sanavičius pirmutinis pasira

šė Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą, per visus išeivijoje pra
leistus dešimtmečius su pas
kaitininkais, chorais, solistais, 
šeštadieninėmis mokyklomis, 
taut iniais šokiais... to Akto nei 
vienai minutei neišleidome iš 
savo akiračio. Mes juo tikėjo
me, jį gerbėme... Jis buvo 
mūsų didžiojo troškimo kelro
dis! Staiga — stebuklas L 
1990 m. kovo 11d. Lietuva pa
skelbė atstatanti savo nepri
klausomybę. Koks buvo mūsų 
žodžiais neapsakomas džiaugs
mas. . Nespėjome vytis TV, ra
dijo ir spaudos žinių. Neleng
va buvo patikėti, kad pagaliau 
Lietuva vėl laisva..." 

Su paskutiniu savo kalbos 
žodžiu dr. Giedrė Kumpikaitė 
visus pakvietė sustoti ir ty
liame susikaupime pagerbti 
tuos 13 didvyrių, kurie žuvo 
gindami TV bokštą Vilniuje. 

Sugiedojus Tautos himną, 
TV ekrane pasirodė vaizda
juostė. Pro žiūrovų akis pra
slinko besibaigiančio karo 
vaizdai. Didžiulės eilės nete
kusių savo tėvynės. Įsikūri
mas ir gyvenimas pokario Vo
kietijos stovyklose. Emigraci
ja, įsikūrimas kitose šalyse 
(Amerikoje, Kanadoje, Austra
lijoje...) ir visuomeninė veikla 
ten, visur ir visuomet paro
dant , iškeliant ir pabrėžiant 
laisvos Lietuvos troškimą ir 
jos siekį. 

Būtų naudinga, kad Ramu
tes Česnavičienės parūpintą 
vaizdajuostę pamatytų, kuo 

Vasar io 16-tosios minėjime Merruiville. Indianoje. U k.: ALTo Lake apskr . skyr iaus pirm. Vincas Gumul iausk i s , 
JAV LB East Chicago. IN. apylinkes pirm. Biru te V iutiene, JAV Kongreso narys Peter Visclosky. pre l . dr. Ignas 
L'rbonas ir paska i t in inkas Kęstutis Pocius. 

LIETUVOS AMBASADOS MINISTRO 
PATARĖJO K. JANKAUSKO 
APSILANKYMAS OMAHOJE 

Kiekvienais metais svar
biausias ir iškilmingiausias 
metų renginys yra Vasario 16-
os dienos minėjimas. Šiais me
tais mūsų kvietimu vasario 
15-17 dienomis lankėsi svečias 
iš Vašingtono — Lietuvos am
basados ministras patarėjas 
Kęstutis Jankauskas. Šiose 
pareigose jis dirba nuo 1999 
metų ir jo darbas surištas su 
NATO klausimų sprendimu. 

K. Jankauskas Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijoje 
dirba nuo 1991 metų. Pradžio
je dirbo Šiaurės — Baltijos 
šalių skyriuje, vėliau — Lietu
vos ambasadoje Stokholme. 
1996 m. ruošė pirmąjį Baltijos 
šalių ministrų susitikimą Vys-
by, Švedijoje. Grįžęs į Vilnių 
dirbo Užsienio reikalų minis
terijoje vyriausiuoju patarėju. 
Buvo atsakingas už Jungtinių 
Tautų ir NATO klausimų 
sprendimą. Yra baigęs istori-
jos-archeologijos mokslus Vil
niaus universitete. 

Vizito metu K Jankauskas 
susitiko su Omahos miesto 
meru Mike Fahey ir Kongreso 
nariu Lee Terry. Meras infor
mavo apie planus artimiausiu 
metu Omahoje atidaryti Tarp
tautinį prekybos centrą, ku
riame užsienio kompanijoms 
už simbolinį mokestį būtų su
teikta galimybė pristatyti sa
vo verslą visam JAV Vidurio 
regionui, bei pakvietė Lietuvą 
dalyvauti šiame projekte. 

K. Jankauskas taip pat lan
kėsi abiejų Nebraskos senato-

didesnis trečiosios bangos 
ateivių skaičius. 
TV ekrane vaizdui užgesus, 
pasivaišinus ir atsigaivinus, 
buvo pakrypta kita linkme. 
Buvo pasveikinta ilgametė 
Shalins laidotuvių namų savi
ninkė, ankstyvosios išeivijos iš 
Lietuvos atžala, kovo 13 d. 
švenčianti 90 m. amžiaus su
kaktį, Marytė Šalinskienė-An-
tanaitytė. 

Tai nuostabi, dėmesio verta 
asmenybė. Marytė — didelė 
Lietuvos patriotė, giliai tikinti 
katalikė. Ji, iš savo išteklių 
dosniai remia lietuvišką veik
lą ir bažnyčią. Nepaisant jos 
amžiaus, kiekvieną sekmadie
nį būna bažnyčioje. Nepralei
džia jokio renginio. Nevengia 
įsijungti į jaunimo buri, o įsi
jungusi sugeba polkutę su
trepsėti, savo pamėgtą dainą 
„O, ramunėle, pasakyk" už
dainuoti. 

Marytę (ją taip visi vadina) 
pagerbiant buvo pakeltos 
šampano taurės , giedant pa
linkėta ilgiausių ir sveikiausių 
metų ir įteikta didelė korta su 
visų dalyvių parašais. J i at
sidėkodama žadėjo sulaukti ir 
100 metų. 

Ad multos anos Marytei! 
P. Palys 

rių Chuck Hagel bei Ben Nel-
son vietiniuose štabuose, kur 
susitiko su senatorių patarė
jais. Pokalbiuose vyravo Lie
tuvos narystės NATO ir eko
nominių bei kultūrinių ryšių 
tarp Nebraskos ir Lietuvos 
tema. 

Apsilankymo metu ta ip pat 
įvyko susitikimai su Omahos 
Pramonės ir prekybos rūmų 
tarptautinių ryšių skyriaus di
rektoriumi, Omahos susigimi
niavusių miestų asociacijos 
pirmininku, Omahos universi
tetų atstovais. Pr is ta tyta Lie
tuvos ekonomika bei NATO in
tegracijos raida. 

Apie NATO integraciją ir 
Lietuvos ekonomiką buvo pa
darytas atskiras pranešimas 
Lietuvių bendruomenei . Pra
nešimas buvo labai įdomus, 
nuoseklus, visiems gerai su
prantamas, pasakojant ir de
monstruojant skaidres. J is su
gebėjo sudominti visus. Po 
paskaitos buvo pateikta labai 
daug klausimų, į kuriuos buvo 
atsakinėjama bendrai ir aiški
nama individualiai. Toliau bu
vo vaišes. 

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą pradėjo skautai , 
įnešdami vėliavas, buvo sugie
dotas Anerikos himnas. In-
vokaciją skaitė kun. Fr. Sa-
muel Russel. Minėjimą ati
darė Omahos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Nijolė 
Sudavičiūtė-MacCallum. Pir
mosios nepriklausomybės lai
kų prisiminimais dalinosi 
bendruomenės narė Jadvyga 
Povilaitienė. Jspūdingai eilė
raštį „Laisvė" skaitė Nebras
kos universiteto studentė Ag
nė Reizgevičiūtė, sveikino uk
rainiečių ir latvių atstovai. 

Pagrindinį pranešimą pa
darė Lietuvos ambasados Va
šingtone ministras patarėjas 
Kęstutis Jankauskas . J i s gra
žiai sujungė Lietuvos neprik
lausomybės temą ir savo jau
nystės prisiminimus okupaci
niu laikotarpiu su Lietuvos 
ekonomika ir būtina naryste 
NATO. Tai buvo įdomus, sva
rus ir daug sričių paliečiantis 
pranešimas. 

Omaho3 ir Šiaulių, kaip su
sigiminiavusių miestų, vardu 
kalbėjo Danutė Šulskienė. 

Minėjimas baigėsi lietuvių 
tautos himnu ir vėliavų išne
šimu. Meninę dalį atliko šeš
tadienines lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir choras 
„Rambynas", vadovaujamas 
Algimanto Totilo. Malonu, kad 
buvo leista po vieną dainą di
riguoti ir mūsų — Nebraskos 
universiteto muzikos specia
lybės studentams Kęstučiui 
Vedeckiui ir Jurgi tai Tučku-
tei. Akompanavo Aldona 
Agurkytė-Tanner. 

Mūsų gerb. svečio Kęstučio 
Jankausko apsilankymas bu

vo labai naudingas. J i s ne tik 
praplėtė mūsų žinias svar
biais Lietuvai klausimais, bet 
ir buvo malonu padiskutuoti, 
pabendrauti. Malonu sulaukti 
tokių jaunų, aktyvių Lietuvos 
diplomatų. Tokių žmonių tu
rėtų būti graži ateitis. 
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MERRILLVILLE, IN 
VASARIO 16 DIENOS 

M I N Ė J I M A S 

Vasario 10 d. Šiaurės vaka
rų Indianos lietuviai susirinko 
American Legion Post # 430 
salėje, Merrillville, paminėti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Minėjimas su t raukė visų 
„bangų" gausų dalyvių būrį. 

Minėjimą atidarė Lake aps
krities ALTo pirm. Vincas 
Gumuliauskis. JAV ir Lietu
vos himnus, visiems susirin
kusiems prisijungiant, sugie
dojo Katrina Jugiella, jai 
akompanavo muz. Bronius 
Mūras. 

Prelatas dr. I. Urbonas su
kalbėjo maldą už visus žuvu
sius Lietuvos laisvės kovoto
jus, įskaitant ir amerikiečius 
kovojančius prieš terorizmą. 

Indianos valstijos pirmos 
apygardos Kongreso narys Pe
ter Visclosky savo kalboje 
džiaugėsi Lietuvos nepriklau
somybe ir linkėjo Lietuvai pa
tekti į Europos Sąjungą ir 
NATO. J is pažadėjo, kiek ga
lėdamas, dirbti JAV Kongre
se, kad Lietuva būtų pakvies
ta į NATO. Kongr. P. Visclos
ky yra vienas iš JAV Atsto
vų rūmų narių, kurie balsavo 
už laisvės Sutvirtinimo Aktą. 

Pagrindinis kalbėtojas Kęs
tutis Pocius, architektas, mū
sų jaunosios kartos atstovas, 
gimęs ir augęs šioje apylinkė
je, gražiai perdavė lietuvių ir 
anglų kalbomis, puikiai pa
ruoštą paskaitą. Pagrindinė 
mintis: NATO svarba Lietu
vai ir jos saugumui. 

Puikias lietuviškas vaišes 
paruošė šeimininkės B. Ruz
gienė, M. Ruzgienė, U. Tave-
rienė, J. Rudzevičiūtė ir L. Vi-
cian. Salę papuošė E. Stare-
vicz. Minėjimą rengė JAV 
East Chicago apylinkės, ALTo 
Lake apskr. skyriaus ir Vyčių 
82 kuopos valdybos. Rengėjai 
yra labai dėkingi buvusiam 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui prel. I. Urbonui ir sese
lei Janinai Golubickaitei, ku
rie dabar gyvena Lemonte, 
bet mūsų nepamiršta ir savo 
atsilankymu mus pradžiugi
na. Minėjimą pravedė Birutė 
Vilutienė. 

Mildred Jugiella perskaity
ta rezoliucija susirinkusiųjų 
buvo vienbalsiai priimta ir 
bds išsiųsta JAV prezidentui, 
Indianos valstijos senatoriams 
ir kitiems valdžios pareigū
nams. Eeast Chicago ir Gary 
miestų merai atsiuntė pro
klamacijas, skelbiančias vasa
rio 16 d. Lietuvių diena. 

Po vaišių muz. Bronius Mū
ras linksmino dainomis ir šo
kių muzika. Visi liksminosi 
ir šoko iki vėlyvo vakaro. 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAS PURDUE U-TE 

Purdue universitete Calu-
met Campus, Hammond, In
diana, rudens semestre bus 
dėstoma lietuvių kalba (Lit
huanian 101), jeigu susidarys 
dešimt ar daugiau studentų. 
Susidomėję prašom kreiptis į 
universiteto administraciją, 
tel. 219-989-2213, arba į Sve
timų kalbų skyrių, tel. 219-
989-2632. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Htckory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

GARDNER,MA 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Vietos Lietuvos Vyčiai, savo 
globėjo šv. Kazimiero dieną 
gražiai šventė bažnyčioje iškil
mingomis šv. Mišiomis; pas
kui pietumis ir pabendravimu 
restorane. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Neseniai mirė Edmundas 
Tunkūnas, „Draugo" skaityto
jos Vandos Šerkšnienes brolis, 
taip pat jo pusbrolis Tamu-
lėnas, Blanche Krasauskas 
Adomaitis ir Matilde Deveikis. 

Koresp. V. V. 

KANADA 

Kanados Toronto LB apy
linkės valdyba, pirmininkau
jama Danutės Garbaliaus-
kienės, surengė Vasario 16-ios 
minėjimą. Pagrindinis paskai
tininkas buvo iškviestas iš 
Lietuvos, PLB atstovas Ga
brielius Žemkalnis. Dalyvavo 
ir Lietuvos amb. Kanadai Ri
mantas Šidlauskas bei kiti 
svečiai. Meninę dalį atliko 
jungtinis „Dainos", „Angeliu
kų* ir „Aro" choras. Taip pat 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, 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 ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreastheaith.com 

773-585-9500 

buvo pašokta pora taut inių šo
kių. Vyt. Bire ta buvo apdova
notas Gedimino ordinu. „Pri
sikėlimo" bankel i s apdovanojo 
metų veikėją Alg. Vaičiūną. 

S t a s y s Prakapas 

Algio Praičio nuotraukoje: Lituanistines mokyklon mokiniu grupė 

I » 

http://administracija9draugas.org
http://redakcijaedraugaa.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreastheaith.com


EUROPIETISKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS, Vokietija 

. 

Miuncheno „SZ" dienraščio 
bendradarbė B. Colonego iš 
Kanados pranešė, kad iki šiol 
nė vienas nacių bendradarbis 
nėra teismo nuteistas. Daugu
moje nerandama j iems aiškios 
ir stiprios kal t inamos medžia
gos. Vyriausybė turi atlyginti 
ne tik advokatams, bet taip pat 
išmokėti jų reikalaujamą kom
pensaciją. Trim teistiems Ry
tų Europos atstovams Kana
dos vyriausybė 1990-2000 m. 
išmokėjo 1,8 mln knd. dol. 
Vienas jų buvo 81 m. Johann 
Bueck. Kanados vyriausybė 
mėgino Ontario prov. gyven
toją ištremti į Ukrainą, apkal
tindama ant ro pasaulinio karo 
metu tautžudyste. Deja. teisė
jai nerado pakankamai me
džiagos, tad vyriausybė turėjo 
išmokėti 750.000 dol. 

Išteisintas buvo 82 m. Ed
vardas Podin. Latvis į tar tas , 
ėjęs koncentracijos stovykloje 
sargybinio pareigas. Ir j is iš
teisintas ka ip ir Arvids Vitols 
Latvijos SS dalinių narys. Abu 
gavo po 100,000 dol. atlygi
nimą. 

Autorė rašė , kad 40 m. lai
kotarpyje Kanados vyriausybė 
nesiėmė jokių priemonių na
cių bendradarbiu „gaudynėm". 
Vyriausybė numato apkaltin
tiems atimti Klevo lapo pilie
tybę ir juos ištremti į gimtuo
sius kraštus. Manding, nuo 
1987 m Kanados valstybė iš
trėmė tik k e t u n u s gyventojus. 
Autorė pabaigoje rašė, kad 
daugiau nacių bendradarbių 
mirė, negu, kad jų buvo iš
tremta. 

* # ir-

„Pas Lietuvos atstovus žo
džiai bėgo kaip iš vandens 
krioklio", r ašė vokiška spauda 
po M. Drobiazko i r P.- Vansrgo 
pokalbio su Bostono, Nevv Yor-
ko, Amsterdamo, Los Angeles. 
Londono ir kt. laikraščių 
bendradarbiais. Priežastis? 
Neteisingas teisėjavimas. J a u 
po Rusijos pergalės prieš Ka
nados atstovus paaiškėjo, kad 
olimpinių žyd imų medaliai 
skirstomi n e ledo aikštėje, bet 
iš anksto susi tarus viešbučio 
bare, prie vyno taurės ar bo
kalo alaus. Tą spaudai pareiš
kė Prancūzijos dailaus čiuoži
mo teisėja. Ji prisijungė prie 
slaviškų teisėjų bloko, duoda
ma aukštus taškus Rusijos po
rai. Maskvos atstovams ir bu
vo paskirtas aukso medalis. 
Tikrovėje žymiai geriau už 
Maskvos atstovus čiuožė ka
nadiečiai. Už tą „dovaną" Var
šuvos blokas atsilygino Pran
cūzijai šokių varžybose. Prie
šingu atveju, pirmą vietą ir 
aukso medal} gautų Rusijos 
čiuožėjai. Tuoj pa t protesto 
bangą sukėlė spauda, privers
dama ieškoti išeities kelio. 

Dailaus čiuožimo sąjunga pa
tikrino vaizdajuostę rasdama, 
kad Prancūzijos čiuožėjai buvo 
geresni už rusų. Surastas 
„modus vivendi", paskiriant 
Rusijos ir Kanados csuožejams 
po aukso medalį. 

Neatsiliko ir Lietuvos atsto
vai, Povilas Vanagas spaudos 
atstovams pasakė: „Šokių var
žybose dalyviai iš anksto žino, 
kokias vietas j ie užims. Ne
svarbu, kokius medalius ant 
kaklo mums užkabins. Mes 
žiūrime į ateitį, norime padėti 
būsimiems teisėjams". Toliau 
kaunietis kalbėjo, kad įtakin
gų valstybių čiuožėjai neturi 
daug baimes, žinodami iš 
anksto j iems paskir tus meda
lius. Teisėjai kalba, kad jie 
savo pareigas atl ieka sąžinin
gai. Deja, jų žodžiai palieka 
tik tuščiais žodžiais. Ir praei
tyje teisėjai padarė daug klai
dų. Lietuvis nurodė ir šieme
tinių olimpinių žaidynių klai
das, suminėdamas JAV atsto
vų Lang-Cemyševo porą. Jie 
buvo vienuolikti. Vėl italų po
rai teisėjai paskyrė net 18-tą 
vietą, nepaisant, kad jie buvo 
verti žymiai geresnių vietų. 

Keletą sakinių prie Povilo 
pridėjo jo žmona Margarita 
i j uos sutuokė šventikas Mask
vos cerkvėje), sakydama: „Ne
reikalaujame medalių, nes 
juos jau turi kiti čiuožėjai. Bet 
ką mes mūsų karjeroje pergy
venome — viskas meta blogą 
šešėlį į dailaus čiuožimo var
žybas". Pasirodė, kad Lietuvos 
atstovai jau anksčiau norėję 
viešai pareikšti nesklandumus 
dailaus čiuožimo varžybose, 
tačiau jiems pa t a r t a viską ge
riau nutylėti. Laikraščių 
bendradarbiai klausė: „spau

dimas?" Taip, — sako Povilas. Iš 
kurios pusės? Trumpa tyla. 
„Atsiprašau, — sako Vanagas, 
— mūsų laukia dar vienos 
varžybos". Laikraščių bendra
darbiai pasikalbėjimą užbai
gė: „Užtvanka ne visiškai pa
laužta". Spaudos pranešimu 
Lietuvos atstovai pereis į pro
fesionalų stovyklą. Taip pat, 
Lietuvos čiuožimo sąjungos 
protesto raštą, tarptautinė są
junga a tmetė . 

* * * 
„Latvijos policininkų šunes 

yra vertingesni už policinin
kus", rašė vokiška spauda, ka
dangi šunų maistas yra 71 
proc. brangesnis už teisėsau
gos atstovų. Pasirodo, kad po
licininkams maistas perkamas 
pas ūkininkus, o šunų impor
tuojamas iš Prancūzijos, ka
dangi Latvijoje nėra šunų 
maisto gamyklos. Vieno polici
ninko mais tas metuose kai
nuoja 1,460 euro (1 JAV dol. = 
1,15 euro) tuo tarpu šunies 
2,500 euro. 

* * * 
Žuvusių karių kapinėm ki

tose valstybėse rūpinasi kapi
nių globos sąjunga. J i leidžia 
lankstinuką, pranešdama ja
me finansų sąjungos stovį, su
rinktas aukas , atliktus dar
bus. Sausio mėn. lankstinuke 
pranešama, kad pereitais me
tais sur inkta 74 mln. 850 
tūkst. markių, kurių 40 mln. 
auka. Išlaidų sąjunga turėjo 
84 mln. Taip pat pranešama, 
kad pereitais metais Lietuvoje 
buvo perlaidoti 781 kariai, 
Latvijoje 2,840, Estijoje 2,780. 
Lietuvoje yra penkios vokiečių 
karių kapinės, Latvijoje 8, Es
tijoje keturios. Atspausdintoje 
nuotraukoje uniformuoti du 
vokiečiai kariai lydimi Lietu
vos karių ir grupės civilių ne
ša vainiką Vilniaus Vingio vo
kiečių karių kapinėse. 

JAPONIJOS 
DIPLOMATĄ SUŽAVĖJO 

VILNIUS 

Neseniai Lietuvoje reziduo
jant is Japonijos laikinasis rei
kalų patikėtinis Eizo Kaneya-
su, kovo 7 d. susitikęs su Vil
niaus meru Artūru Zuoku, 
teigė suprantąs, kodėl Nobelio 
premijos laureatas Česlovas 
Milošas taip dažnai mintimis 
grįžta į Lietuvą. 

Iki šiol keletą metų Japoni
jos ambasadoje Lenkijoje dir
busį diplomatą sužavėjo Vil
niaus jaukumas ir ramybė. 
Svečias džiaugės; malonia 
miesto atmosfera, kurioje jis 
sakė labai gerai besijaučiąs. 

Mero svečias domėjosi sos
tinėje įgyvendinamais projek
tais, taip pat svarbiausiais 
Vilniaus privalumais, kurie 
galėtų sudominti užsienio 
verslininkus ir investuotojus. 
Kaip sėkmingiausiai mieste 
plėtojamas sritis meras A. 
Zuokas svečiui vardino nau
jąsias technologijas, statybą, 
tekstilę, maisto pramonę, stik
lo, odos dirbinių gamybą. Me
ro nuomone, užsienio partne
rius taip pat turėtų sudominti 
savitas Vilniaus senamiestis 
ir galimybė plėtoti turizmą, 
aktyvus kultūrinis gyvenimas, 
dailieji amatai . 

Baigiantis susitikimui, me
ras parodė svečiui prizus, ku
riuos vilniečiai skulptoriai 
šiemet laimėjo Japonijos mies
te Sapore vykusiame sniego 
skulptūrų festivalyje. E. Ka-
neyasu buvo maloniai nuste
bintas, kadangi Saporas yra jo 
paties gimtinė. (Eitaj 

KATALIKŲ PADAUGĖJO 
IKI 1,05 MILIJARDO 

Bažnyčios metraščio „Annu-
ario Pontificio 2002" duomeni
mis, katalikų pasaulyje pa
daugėjo iki 1,C5 milijardo. 

2000 metais katalikų tikėjimą 
išpažino 17,3 proc. pasaulio 
gyventojų. Beveik pusė jų 
(49,4 proc.) gyvena Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje, 26,7 proc. — 
Europoje, 12,4 proc. — Afri
koje, 10,7 proc. — Azijoje. Ka
talikų pastoracijoje darbavosi 
4,092,725 asmenys, iš jų 4,541 
vyskupas, 405,178 kunigai, 
27,824 nuolatiniai diakonai, 
801,185 moterų vienuolių ir 
2,641,888 katechetai. Kandi
datų į kunigus padaugėjo 
nuo 63,882 (1978 metais) iki 
110,583 (2000 metais). Afri
koje jų skaičius išaugo net tr i
gubai. Europoje kandidatų į 
kunigus pagausėjo 12 pro
centų. BŽ 

PROJEKTAI 
PAMINKLO KONKURSUI 
Vilniaus rotušės pilkojoje 

salėje kovo 5 d. at idaryta Lie
tuvos karaliaus Mindaugo pa
minklo Vilniuje konkurso ant 
rojo rato darbų ekspozicija. 

Sprendimą Vilniuje, priešais 
Nacionalinį muziejų, pastatyt i 
paminklą Lietuvos karaliui 
Mindaugui jo karūnavimo 
750-osioms metinėms yra pri
ėmusi Lietuvos Vyriausybė. 
Paminklas turi būti atideng
tas 2003 m. liepos 3 d. J a m 
projektuoti ir pastatyti vals
tybė skiria du milijonus litų. 

Karaliaus Mindaugo pa
minklo konkursą yra paskel
busi Vilniaus savivaldybė. 
Konkursą vykdo Lietuvos ar
chitektų sąjunga. 

Pirmajam konkurso r a tu i 
buvo pateikti 38 projektai. Vi
suomenė su jais galėjo susi
pažinti Lietuvos parodų cent
re „Litexpo". Penkių geriausių 
paminklo konkursinių darbų 
autoriams vertinimo komisija 
pasiūlė toliau plėtoti savo su
manymus ir užbaigus projek
tus pateikti antrajam konkur
so ratui. ( E l t a ) 

DRAUGAS, 2002 m . kovo 21 d., ke tv i r t ad i en i s 

Danutė Bindokienė 

Kas papiktins vieną 
šių mažutėlių... 

.Dainavo*" ansamblis Maria gimnazijos scenoje koncerto metu š.m. kovo 1 Jono Kuprio nuotrauka 

Jėzus prieš daug iau kaip du 
tūks tanč ius metų sake , kad 
mažu tė l ius papik t inus iems, 
ve r ta po kaklu par i š t i girnų 
akmenį ir įs tumti į bedugnę. 
O ką reikėtų daryt i t iems, ku
rie be išimties pap ik t ina vi
sus , be to . daro žalą pačiai 
Katal ikų Bažnyčiai? Kokią 
bausmę j iems reikėtų skirti? 

Deja. iki šiol „žemiškųjų 
bausmių" tokie nusikaltėl iai 
nedaug užs i t a rnaudavo , ma
tyt t ikint, kad Amžinasis Tei
sėjas juos a t i t inkamai nubaus . 
Kadangi t a i buvo t ema . kurią 
viešai vengta net užsiminti , 
nusikal tė l ia i nekl iudomi vyk
dė savo šlykščius darbus , pa
slapčia r inkdamies i vis naujas 
aukas , p r i imdami žmonių ro
domą pagarbą ir pasitikėjimą, 
žinodami, kad n i ekas nedrįs 
iškelti jų piktų darbų , o jeigu 
išdrįstų — niekas ne t ikės . 

Tiesa, kada ne kada nu
aidėdavo žinia apie kunigus-
pedofilus, bet jos ne t rukus 
pranykdavo . Visgi kai kurios 
diecezijos ėmėsi žygių, kad ši 
blogybė būtų su šaknimis iš
r au t a . T a r p jų buvo ir Čikagos 
arkidiecezija. 1992 m. suda
riusi komisiją ty r inė t i proble
mas , susie tas su kunigų pe
dofilija. Tos komisijos reko
mendavimu buvo paruoštos 
programos ir veiksmingai įgy
vendinamos arkidiecezijoje. 
1995 m. kardinolas Bernardin 
paprašė p rogramas peržiūrėti 
ir, pagal reikalą, padaryt i pa
kei t imus . Čikagos arkidiece-
zijos vadovybe nepaneigė , kad 
problemos egzistuoja ir sten
gėsi su jomis kovoti. 

Gaila, kad ne v i su r tas buvo 
daroma. Kiek plačiai kunigų 
pedofilija išsiplėtusi , sunku 
pasakyt i , tačiau yra duomenų, 
kad visgi tai nė ra re tas daly
kas . Kai šių metų pradžioje 
išaiškėjo nus ika l s tamumas 
Bostono arkidiecezijoje. netru
k u s įsijungė ir kitos vietovės, 
susidūrusios su šia problema. 
Plačiai apie ta i kalbėti ir 
rašyt i pradėjo ne tik Amerikos 
žiniasklaida apskr i t a i , bet ir 
katal ikiška spauda . Ypač 
daug dėmesio š i am nusikals
t amumui skyrė Čikagos arki-
diecezijos la ikraš t i s ,,The Ca-
tholic New VVorld". 

Visiems buvo aišku, kad 
..pašluoti po k i l imu" to nusi
ka l s tamumo j au neįmanoma. 
Iš dalies buvo j a u č i a m a s net 
t a m t ikras palengvėjimas: kai 
kar tą pris ipažinta, kad serga
ma, bus galima pradė t i gydy
mo procesą. Kol liga s lepiama. 
nei vaistų, nei paga l iau opera
cijos neįmanoma pri taikyti . 

Nesenia i , .Drauge" kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC, savo 
s t raipsnyje apie šėtono veiklą 
Žemėje teigė, kad jis nesnau
džia ir įvairiais būdais sten
giasi sunaikint i Katalikų Baž
nyčią arba bent nuo jos ati
t r auk t i kiek galima daugiau 
tikinčiųjų. Nėra abejones, kad 
pas ip ikt in imas kunigų (ir net 
aukš tesn ių dvasininkų, tokių, 
ka ip Pa lm Beach, Fla.. vysk. 
Anthony J . O'Connelb elgesiu 
yra didelis. Silpnesnio t ikė
j imo žmonės net atsisako eiti į 
bažnyčią, o juo labiau aukoti 
jai p inigus. Jie teigia, kad au
kos bus panaudotos ne Dievo 
žodžio skelbimui, ne labdarai , 
ne būt in iems parapijos ar die
cezijos reikalams, bet išmo
kant teismo priteistas baudas 
nuskr iaust ies iems. Juk vien 
Bostono arkidiecezija vienam 
asmeniu i turėjo pakloti 30 
mln. dolerių, o kur dar kitos 
kunigų aukos, tiek toje pa
čioje, tiek kitose diecezijose 
bei arkidiecezijose? 

Kata l ikų Bažnyčios priešai 
s tengiasi pasinaudoti šiais 
nus ikal t imo atidengimais ir 
suniekin t i pačią instituciją. 
J ie pamirš ta (arba nežino) 
Kr i s t aus žodžių, pasakytų 
apaš ta lu i Petrui , pakviečiant 
jį t ap t i Katalikų Bažnyčios 
galva Žemėje: ,,...nei pragaro 
var ta i jos (Bažnyčios) neper
galės!" J ie taip pat pamirš ta 
(kar tu su visais „šiaudiniais 
katalikais"), kad Dievas yra 
Dievas, o kunigai bei kiti 
dvas in inkai — tik žmonės. Su 
visomis žmogiškomis silpny
bėmis. Tik dėl to, kad jie tam
pa kunigais , dar automatiškai 
neįrašomi į šventųjų sąrašus. 
J ie nusideda ir atgailauja; 
klysta ir pasitaiso; puola ir 
vėl keliasi — lygiai kaip visi 
kiti mirtingieji. Būtų idealu, 
jeigu dvasininkija vaikščiotų, 
pakilusi porą pėdų nuo že
mės, dėvėtų ant galvų aureo
les ir dieną naktį klūpotų prie 
al toriaus, kalbėdami karš tas 
maldas . 

Ta ip da r niekuomet nebuvo 
ir nebus , nes dvasininkai pa
šaukiami iš tų pačių žmonių, 
o ne dangaus angelų, t a rpo . 
Antra vertus , jeigu jie nebūtų 
..Žemės vaikai", argi suprastų 
mūsų vargus, rūpesčius, pro
b lemas 0 Dievo Sūnus yra pa
sakęs: . .Nesmerkite, kad ne
būtumėte smerkiami" — tegul 
Dievas būna jų teisėjas. 

Katal ikų Bažnyčia išliko 
daugiau kaip 2000 metų ( da r 
per didesnes audras ir bandy
mus), išliks ir toliau. 

Nr . l l 

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ 
SOVIETMETYJE 

IRENA VIDŽIŪNIENĖ 
Taip vos 

prasidėjęs pilkoje Svetlogorsko kurortinio gyvenimo 
kasdienybėje mūsų planuojamas žaidimas, matyt , pa
žeidus kažkieno iš aukščiau primestas mums nenu
jaučiamas taisykles, netikėtai nutrūko. Dėl to buvo 
truputį neramu ir beliko tik spėlioti. Nepanašu, kad 
ponas X būtų buvęs „paukščiaakis". Greičiau jis galėjo 
būti „paukščiaakių" akiratyje. Sovietmetyje buvo tokia 
nuolat stebimų, saugomų žmonių kategorija, pavyz
džiui, karo pramonės specialistai. Kad jis aukšto ran
go persona, rodė jo manieros, poilsiavimo būdas , 
jautėsi iš trumpo tą rytą, prieš vykstant į Zeliono-
gradską, mūsų pokalbio. Gal tas mūsų t rumpas stab
telėjimas aną ryta, pasidalinimas keliomis frazėmis 
pakenkė, ir jis buvo išdangintas ilsėtis kitur. Mes irgi, 
ko gero, buvome stebimos. Tokį įtarimą kėlė kelionė 
atgal. 

Su švelniu liūdesiu saulėtą liepos 21 d. rytą atsisvei
kinome su Raušėnais. Mes čia būtinai netrukus sugrį
šime. Šis kar tas — tik įžanga. Deja, kito karto nebuvo. 
O dabar, apie 10 valandą ryto, mes — Kaliningrado 
geležinkelio stotyje, maždaug 20-ties žmonių eilutėje 
prie bilietų kasos. Eilės priekyje sukaliojasi aktyvumu 
ir į akis krintančia išvaizda išsiskirianti pora. Ir vy
ras, ir moteris gręžiojasi atgal, į pagaliau prieina ir 

užkalbina mus. J ie , atseit nugirdo mus kalbant lietu
viškai, spėja, kad vykstam į Kauną ar Vilnių, tad ga
lėtų mums pasitarnauti , nupirkti bilietus, kad mums 
su vaikučiu nereikėtų vargintis eilėje. Be to, j iems 
būtų malonu su mumis keliauti vienoje kupė. Jie vyks
ta į Vilnių. Šia paslauga pasinaudojam, padėkojam, 
nors iškart jų gerumas mums pasirodė įtartinas. Nuo 
pat pirmųjų kelionės minučių turbūt ir mes, ir jie lei
domės į katės-pelės žaidimą. J ie — vidutinio ūgio, 
liekna, maždaug 50 metų amžiaus, elegantiška, aštrių 
taisyklingų veido bruožų, skvarbaus žvilgsnio, labai 
aktyvi dama, ir apie 30 metų nekalbus, stuomeningas, 
rusvais ūsais, su tamsiais nuo saulės akiniais vyras. 
Vaidino meilužius. Daugiausia reiškėsi ji , jis su savo 
role taikstėsi pasyviau. J ie — rusakalbiai. Keliomis 
frazėmis pasidalinom apie praleistą laiką Svetlogors
ko kurorte. Kaip neslėptum, jautėsi įtampa, kalba ne
simezgė. Pagaliau dama pasiūlo žaisti kortomis. Nijo
lei atsisakius, žaidžiame trise. Trumpam jiems dingus 
iš kupė, nustebusi Nijolė sužiuro į mane. J i žinojo, kad 
man žaidimas kortomis — prarastas laikas. Paaiški
nau jai, kad žaisdama gaunu progą pabandyti išskai
tyti, kas jie tokie. Tęsiant žaidimą, dama vaišina šoko
ladu, bet tik mus, žaidėjus, nekreipdama dėmesio į čia 
pat besisukaliojančią Nijolės dukrelę. Jos „geraširdys
tė" krypsta tik į mane. Prisipažįsta mėgstanti keliauti. 
Siūlo pakeliauti drauge. Ji turi automobilį ir pati vai
ruoja. Puiku, bet sakau, kad likęs mano atostogų lai
kas, deja, jau suplanuotas. 

Štai jau Kaunas. Nijolė, man įsileidus į žaidimus, 

įrašiusi į mano dienoraštį atminčiai A. Verbos eilėraš
tį, atsisveikina. Traukinys dar nepajudėjo ir išlipusi iš 
jo Nijolė nepajuda. Su išsipūtusia sunkia kupr ine a n t 
pečių, vienoje rankoje nelengvu kelioniniu krepšiu, — 
Viktutės rankelė. Su jai būdinga santūria, giliai šir
dinga šypsena veide mįslingai žvelgia į mūsų pusę, o 
gal greičiau — į šios mūsų 12-kos dienų kelionės 
šviesią viziją. Viktutė, kaip t ikra šios žvalgybinės išvy
kos ištverminga dalyvė, atsisveikindama moja ran
kele. Tiems mūsų bendrakeleiviams ir panaš iems ne
suprasti, kokia palaiminga gali būti kelionė, netgi štai 
taip sunkiai leidžiantis į kelią. Mudvi pasikeičiam jos 
šviesios vizijos paliestais žvilgsniais. 

Tolstant nuo Kauno sulaukiu dar vieno „viliojančio" 
pasiūlymo. Dama staiga prisimena, kad ate inant į sek
madienį Kaliningrade vyks jūros šventė. Jos brolis 
kasmet vyksta į tą šventę ir savo „volga" nuvežtų mus 
abi. Padėkojus pažadu pagalvoti. Bekurdama vis nau
jus planus, glaustydamasi prie savo draugo, ar tė jant 
prie Vilniaus dama sunerimsta. J i netikėtai susigrie
bia, kad neturi rakto nuo brolio buto, su kur iuo kar tu 
gyvena, o brolis išvykęs. Ja i su daiktais ir d raugu nėra 
kur dingti. Kai jos paklausta atsakau, kad gyvenu Žir
mūnuose, ji džiūgaudama pareiškia, kad irgi gyvena 
tame rajone, irgi pačiame Žirmūnų gale. Pasikei tę šia 
informacija, iš Vilniaus geležinkelio stoties visi trys 
kartu sėdame į 5 maršruto troleibusą, kur i s stabčio
damas vėžlina per visą miestą. Kad a ts ikra tyt i šiais 
įtartinais bendrakeleiviais, man beliko vienoje iš sto
telių, čiupus savo kuprinę, staigiai iššokti iš troleibu

so. Daugiau niekada neteko jų matyti. Taip ir liko 
neaišku, kas iš tikrųjų jie tokir , taip įkyriai piršęsi į 
draugystę . Gal tai buvo saugumiečiai, o gal jie iš tos ti
pingos kaliningradietiškos rūšies žmonių, kuriems vi
sada reikal inga kompanija, kurie plevėsiškai atsive
ria, įsileidžia į savo gyvenimą žmogų ir lygiai ta ip 
lengva r a n k a jį išbraukia. 

Nežinia, a r tai sietina su šia mūsų išvyka į Prūsiją, 
bet 1981-1982 metais KGB ėmėsi atvirai pulti A. 
Strazdelio universitetą. Tuo laiku, kaip ir kai kur iuos 
kitus strazdeliečius, KGB ta rdė mane ir mano dukras , 
Vilniaus universiteto s tudentes , kurios taip pat l ankė 
ir Strazdel io universitetą. Joms buvo pagrasinta, kad 
teks atsisveikinti ne tik su A. Strazdelio, bet ir su V. 
Kapsuko universitetu. Tačiau iš Vilniaus universiteto 
jų nepašal ino. Tuo tarpu aš buvau atleista iš darbo. 

Rengti seminarus daktaro V. Kutorgos namuose da
rėsi nesaugu . Tada Strazdelio universiteto veikla buvo 
nukre ip ta į kultūros ir švietimo židinių kūrimą straz-
deliečių asmeninių bibliotekų pagrindu. J is tapo skra 
jojančiu universitetu, iškildamas savaitgaliais tai vie
no, ta i kito strazdeliečio bute. 

Ki tas — pagrindinis e tapas žvalgybos Prūsijoje, su 
iš anks to numatyta is maršruta is , paruošta programa 
buvo a t idė tas vėlesniam laikui. Deja, jis neįvyko. Ta
čiau m u m s trims, aukščiau aprašytos žvalgybos daly
viams, magėjo dar ir dar kar tą apsilankyti prūsų že
mėje, į kur ią Lietuva daugiau nei bet kuri kita vals
tybė tu r i istorinių teisių, kurioje prieš 700 metų buvo 
suna ik in ta mūsų tautos gentis. Pabaiga 
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MESKIME TUŠČIOS SAVIGARBOS 
SKIEDRAS NUO SAVO PEČIŲ 

Mokykimės iš pramonės ša
lių. Kodėl vienos šalys pir
mauja, kitos elgetauja. Už
mirškime beverčius sovieti
nius diplomus, kur daug laiko 
gaišta ateizmo ir kapitaliz
mo niekinimui. Japonija yra 
neturt inga žemės turtais ir 
geografine padėtimi. Japonijos 
sistema, žmonių homogeniš
kumas yra pavydėtinas. Su
prasdami savo padėtį, ieškojo 
ir rado sau vietą tarp turtin
giausių kraštų pasaulyje. Tai 
pasiekė per aukštuosius 
mokslus. Dar prieš Antrą pa
saulinį karą japonai domėjosi 
aukštąja technika, precizinių 
mechanizmų, objektyvų gamy
ba, gamybos technika ir t.t. 
Gabiausius inžinierius ir che
mikus siuntė Vokietijon stu
dijuoti, praktikuotis, žinodami 
Vokietijos pirmavimą šiose 
srityse. J a u tada japonai su
gebėjo nukopijuoti vokišką 
pirmą pasaulyje precizinį mi
niatiūrinį fotoaparatą „Leica". 
Japonai pavadino „Canon". 

Po Antro pasaulinio karo Ja
ponija buvo nuskurdusi, pra
monė sužlugdyta, nors ne 
taip, kaip Vokietijos, bet vėl 
siuntė savo gabiausius inži
nierius ir chemikus Vokietijon 
tobulintis. Tarp daugelio pa
semtų žinių ir nukopijuotų 
gaminių buvo antras vokiš
kas fotoaparatas „Contax", ja
ponų pavadintas „Nikon". Da
bar „Nikon" firma pirmauja 
visame pasaulyje savo fotoa
parata is . Tai yra labai pelnin
gas verslas, kokybiškai gami
n a n t ir profesionaliai pre
kiaujant. 

Japonai labai daug išmoko 
automobilių gamyboje. „Opel 
Kadet" dar prieš 50 metų nu
kopijuotas vienos japonų auto-
firmų. Net ir šiandien mato
me daug japoniškos gamybos 
automobilių su kopijomis vo
kiškų prabangių automobilių 
užpakalinių lempų ir kitų de
talių. Mercedes simbolis — 
žiedas su tr ikampe žvaigždu
te — kopijuojamas taip, kad 
iš toliau atrodo kaip Mercedes 
— japoniškame žiede susukti 
riestainiukai iš toliau atrodo 
kaip trikampė žvaigždė. Japo
nai iš vokiečių išmoko gamin
ti kokybiškas prekes, nuo pa
prastų bulvių skustuvėlių iki 
prabangių automobilių. Dau
gelis Amerikoje prisimena 
pirmaisiais pokario metais 
atvežtas japoniškas prekes: 
jos buvo pigios ir labai blogos 
kokybės, kad net paprastas 
bulvių skustuvas sulinkdavo, 
pirmą bulvę skutant . Vokieti
joje išmoko dirbti, kaip vokie

čiai sako: „Jei galime padaryti 
geriau kaip gerai - darykime 
kuo geriausiai". 

Kodėl japonai į Vokietiją 
siuntė savo gabiausius j a u n u s 
mokslo žmones, dabar m u m s 
turėtų būti labai aišku: Vokie
tija per karą labai nukentėjo. 
Buvo sugr iauta beveik visa 
pramonė, prekybos centrai , 
gyvenami namai . Karą lai
mėję, sąjungininkai vežė sau 
viską, ką da r rado. Ypač ru
sai, iš fabrikų išmontavę ir 
išlaužę, vežė gamybos maši 
nas. Daug buvo sugadinta ne
mokant išmontuoti, daug su
rūdijo ilgam palikta lauke. Iš 
gyvenamų namų buvo plėšia
mos vonios, praustuvai, tua
letai, čiaupai, veidrodžiai, bal
dai, net puodai. Viską, ką akys 
matė, vežė į Rusiją. Čia da r 
ne galas keršto vokiečiams: 
maistas kortelėmis prie bado 
ribos, šiluma — vanduo užšal
davo nakt imis kambary, ne
darbas ir atlyginimas už karo 
nuostolius, už žydams padary
tą skriaudą. Milžiniškos su
mos, nesuskaičiuojamos su
mos pinigų buvo išmokėtos ir 
šiandien da r mokamos. Di
džiuliai žemės plotai a tplėšt i 
nuo Vokietijos, duoti t i ems , 
kas tik norėjo. Rusai gavo 
Karaliaučiaus turtingą sritį. 
Išžudė žmones, nualino. Len
kai gavo Dancingą, Soleziją, 
žudė, išvijo vokiečius, nualino. 
Supratę klaidą, kvietė vokie
čius grįžti. 

Vokietya š iandien yra viena 
turtingiausių valstybių pasau
lyje. Turt ingesnė už ka i ku
riuos karo laimėtojus. Pagal
vokime kodėl? Gal todėl, kad 
Amerika ją atstatė? Maršalo 
planas davė paskolą, leido ne
trukdomai a ts ikur t i ir dirbti . 
Tik tiek. Prancūzija ir Anglija 
tokią pat paskolą gavo, karą 
laimėjo, gavo atlyginimą iš 
Vokietijos už karo nuostolius, 
bet neprilygsta Vokietijos 
ekonomikai. Vokiečiai i š r inko 
prezidentu Konrad Adenauer, 
nuo nacių nukentėjus; — tai 
pliusas. Vokietija arti. Moky
kimės vokiečių kalbą, mokslo, 
darbo, prekybos etiką. Už
mirškime rytus . Išrinkime 
prezidentą, premjerą ir visus 
valdžios žmones, nesusitepu
sius komunizmu, žmones su 
skaisčiu protu be komunistiš
kos dėmės, tik t a d a mes tik
rai gerai gyvensime. Rytai bus 
visada nuskurdę, tokia j ų pri
gimtis. Užmirškime juos, at
mindami mums padarytą 
skriaudą. 

Alg i s V i r v y t i s 

SCENOJE 
IR 

EKRANE 

NE VISKĄ GALIMA 
„SUMODERNINTI" 

Ankstesniais laikais George 
M. Cohan buvo vienas žino
mesnių ir populiaresnių šio 
krašto kompozitorių, kūręs 
muzikiniam teatrui New 
Yorke, bet taip pat ir patrio
tines dainas . Dar šiandien 
nepamirštos yra ,.The Yankee 
Doodle Boy", .,Your a Grand 
Old Flag", „Over There". An
trojo pasaulinio karo metu Co
han dainos žadino amerikie
čių patriotizmą ir ryžtą lai
mėti, tačiau ilgainiui jo mu
ziką pakeitė kiti kompozito
riai tai iškildami, tai iš
nykdami iš Broadvvay ir kitų 
muzikinių teatrų 

Šiuo metu „Royal George" 
tea t re f 1641 N. Halsted, tel. 
312-98? f v v w <"lima pamaty

ti pjesę, susietą su George M. 
Cohan gyvenimu i r populiaru
mu. Čia jis vadinamas ,,Uncle 
Broadway" (toks veikalo pava
dinimas), bet perkeltas į mo
dernius laikus, todėl ne vi
siškai pataiko .,į toną". Nors 
vaidinimas turėtų būti muzi
kinio pobūdžio, bet dainos su
kurtos daugiausia Bruce W. 
Coyle ir turi modernų ri tmą, 
įskaitant ,,rap". Šios ..vedy
bos" nelabai derinasi i r daž
nai gaunamas tik disonansas. 
Nors penkių veikėjų pa
stangos yra patenkinamos, bet 
„Uncle Broadvvay" ypatingo 
įspūdžio nepalieka. 

LEDYNU E R O S FILMAS 
Sakoma, kad Žemės klima

tas pradėjo sparčiai atšil t i ir 
todėl net Šiaurės bei Pietų 

SKELBIMAI 

Lietuvos valstybinis pučiamųjų orkestras ..Trimitas" prie savo autobuso, pasiruošęs išvykti Į garsųjį Italijos ku
rorto San Rėmo dainų festivalį. Gedimino Žilinsko (Elta; nuotrauka. 

„KOVO MĖNESIO 
PAKVAIŠIMAS" 

Kovo mėnuo — tai krepšinio 
sezono JAV vidurinėse ir 
aukštosiose mokyklose pabai
ga. Todėl gimnazijose, kolegi
jose ir universitetuose vyksta 
baigminės rungtynės, kas čia 
vad inama „kovo mėnesio pa
kvaišimu" a rba angliškai 
„March madness". 

Dabar , kada daugelyje JAV 
universi tetų ir kolegijų ko
m a n d ų eilėse rungtyniauja ir 
nemaža lietuvių, mūsų krepši
nio sirgaliams yra proga „pa
sirgt i" už savuosius. 

Lietuvius labiausiai domina 
Wake Forest universiteto 
r ink t inė , kurioje rungtyniauja 
n e t du krepšininkai iš Lietu
vos. Tai Darius Songaila ir 
Vytas Danielius. Pirmasis žai
dęs ir Lietuvos krepšinio rink
tinėje, šiemet baigia universi
te tą ir yra vilčių, kad bus pa
kvies tas į NBA lygą. Jeigu tai 
įvyktų, Darius būtų pirmasis 
l ietuvis iš universiteto pate
kęs tiesiai į šią prestižinę pro
fesionalų krepšinio lygą. 

Praėjusį šeštadienį, kovo 2 
d., Wake Forest „Demon Dea-
cons" ekipa pas save įveikė 
Nor th Carolina State universi
te to krepšininkus 83-71 ir sa
vo lygoje — .Atlantic Coast" 
konferencijoje (ACC) užsitikri
no trečiąją vietą, prieš prade
d a n t a tkrentamąsias varžy
bas . 

Dar ius Songaila šį kar tą per 

ašigalių ledynams gresia pa
vojus suaižėti. ištirpti. Visgi 
Hollywood dar vis grįžta į 
tolimiausią planetos praeitį, 
mėgindamas atkurt i ledynų 
laikotarpio gyvenimą. Šį kar
tą filmu, skirtu vaikams, 
paaugl iams ir visiems, kurie 
neprarado vaikiško smalsu
mo. 

Fi lmas, vadinamas „Ice 
Age", yra, galima sakyti, to 
pat ies žanro ir tuo pačiu būdu 
pagamintas , kaip populiarieji 
„Shrek", „Toy Story", „Mons-
te r s , Inc." ir kai kurie kiti, 
pas tara is ia is metais užplūdę 
kinų ekranus . 

„Ice Age" yra t inkamas ma
žamečiams vaikams (su tėvų 
priežiūra) , nes jo veikėjai — 
,.tikri" ir fantastiniai ledynų 
laikotarpio gyventojai: dviko
ja i , keturkojai, gauruoti , su il
t imis ir be jų... J ie kalba, bijo, 
rūpinas i , kenčia ir krečia 
įvair ius pokštus, kurie ne vi
suomet yra juokingi. Labai 
šil tai jaunų žiūrovų priima
mas milžiniškas mamutas , 
va rdu Manfred, ilgailtis ti
g ras Soto ir kai kurie kiti. 
Veiksmas vyksta „didžiojo 
a tša l imo" pradžioje, kai vi
s iems aišku, kad planetai gre
sia naujas ledyno laikotarpis. 
Pr ieš šią gamtos katastrofą 
nusprendžia kovoti mamutas 
Manfred. tad tur inys ir sukasi 
apie „kovotojų" sėkmes ir ne
sėkmes . 

31 minutę pelnė 20 taškų ir 
atkovojo net 18 kamuolių, kas 
yra jo asmeninis rekordas per 
visų 4 metų karjerą šiame 
universitete. Iki šiolei jis 4 
kartus buvo atkovojęs 12 ka
muolių. J i s pataikė 6 dvitaš
kius iš 17-kos ir 8 baudos me
timus iš 14, o taip pat atliko 4 
rezultatyvius perdavimus. 
Šiose rungtynėse buvo atsi
sveikinta su pavasarį univer
sitetą apleidžiančiais šešiais 
krepšininkais, jų tarpe ir Son
gaila. Jo garbei prieš rungty
nes buvo sugrotas Lietuvos 
himnas. 

Pirmakursis Vytas Danie
lius, kuris čia aprašytose 
rungtynėse žaidė 15 minučių, 
sumetė 9 taškus ir nemaža 
prisidėjo prie savo komandos 
pergalės. Šio jauno lietuvio 
įnašas kiekvienose rungtynėse 

buvo labai svarbus. 
Beje, VVake Forest komanda 

su dviem lietuviais šiemet 
pasirodė geriausiai nuo tų lai
kų, kai joje rungtyniavo dabar 
vienas iš pajėgiausių NBA 
žaidėjų — Tim Duncan. Šie
met ji reguliariame sezone 
pelne 18 pergalių ir patyrė 11 
pralaimėjimų, o žaidžiant 
prieš savos konferencijos ko
mandą — iškovojo 9 pergales 
iš 16 rungtynių. 

Nepaisant, kaip VVake Fo
rest universiteto komanda pa
sirodys atkrentamose varžybo
se, ji jau užsitikrino vietą 64 
geriausiųjų ekipų turnyre , ku
r iame bus rungiamasi dėl 
NCAA meisterio titulo. 

Čia reikia pažymėti ir Pits-
burgo rinktinę, taip pat užsi
tikrinusią galimybę rungty
niauti čia minimame turnyre . 
Šioje komandoje gerai reiš
kiasi Donatas Zavackas. 

E. S u l a i t i s 

SUOMIJOS PREZIDENTE VILNIAUS 
SENAMIESTI PAVADINO NUOSTABIU 

Suomiįcs prezidentė Tarja 
Halonen, lydima sostinės 
mero Artūro Zuoko, kovo 7 d. 
apžiūrėjo Vilniaus senamiestį. 
Ji išreiškė susižavėjimą vis 
gražėjančiu miestu ir sakė 
esanti laiminga, galėdama vėl 
lankytis Lietuvos sostinėje, 
kur pirmą kartą buvo atvyku
si 1991 metų rugsėjį. Nors lie
tingas oras neleido ilgiau pasi
vaikščioti Vilniaus gatvėmis, 
meras supažindino prezidentę 
su keliomis senamiesčio archi
tektūros vertybėmis ir gale
rijomis. Pasitikęs T. Halonen 
prie Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios, meras papasakojo vieš
niai ir jos palydai apie šį baro
ko architektūros paminklą. 
Svečiai iš Suomijos taip pat 
lankėsi Šv. Mykolo gatvėje 
įsikūrusiame Gintaro muzie
juje — galerijoje, kurią T. 
Halonen pavadino fantastiška 
vieta. A. Zuokas sakė, kad 

Vilniuje yra kelios privačios 
galerijos, o dailiųjų amatų , et
nografinių verslų atgaivinimą 
bei galerijų kūrimąsi sena
miestyje turėtų paskat int i 
miesto valdžios parengta spe
ciali programa. Apžiūrėjusi 
Gintaro muziejaus ekspoziciją, 
T. Halonen pasirašė svečių 
knygoje. 

Vėliau svečiai buvo pakvies
ti aplankyti dailininko profe
soriaus Kazio Varnelio namus 
— muziejų. Prezidentė T. Ha
lonen mielai bendravo su 
namų šeimininkais, domėjosi 
čia sukauptais tapybos dar
bais, antikvariniais baldais ir 
ki tais meno kūriniais. 

Baigiantis ekskursijai, Suo
mijos prezidentė dėkojo merui 
ir sakė, jog Vilniaus senamies
tis dabar iš tikrųjų yra nuos
tabus ir jį būt ina išsaugoti. 

(Elta) 

PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

I I . r K I K O S 
ĮVEDIMAI PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L VI DIJLS PUMPUTIS 

u rn AK tm JO, NAMŲ SVEKATOS 
IK i AVVHFS inuimus 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th Street 

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

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enelish 
LA. McMahon Window VVasriing. 

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

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

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

Šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

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

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 
708-369-8676, Algirdas. 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025. 

(rengiame „baserr.ent", virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
,,deck", staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

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

IŠNUOMOJA 

Skubiai išnuomojamas 2 mie
gamųjų butas su baldais Oak 

Lawn. Yra balkonas. Kaina $760. 
First Rate Real Estą te, Aušra 
Padalino. Tel. 773-767-2400. 

„Neringos" stovykla ieško 
lietuviškai kalbančių ir kultūriniai 

stiprių vadovų dirbti stovykloje 
Marlboro, Vermonte, nuo Dirželio 
15 d. iki rugpjūčio 28 d. Vadovai 

praveda stovyklos programas, 
gyvena su stovyklautojais ir pri

žiūri kasdienį gyvenimą. Vadovai 
turi turėti patirties darbe su vaikais 

(7-16 metų) vasaros stovyklose. 
Alga $11.71/ valandai, (40 valV 
sav.). Susidomėję pagal valdžios 

nurodymus tun siųsti reziume 
anglų kalba šiuo adresu: 

Job Order #613566 
Jobs & Training DivLsion 
Vermont Department of 
Employment & Training 

P.O. Box 488 
Montpelier, VT 05601-0488 

Suomijos prezidente Tarja Halonen, kovo pradžioje atvykusi dviejų dienų 
vizitui i Lietuvos sostinę, susipažino ne tik su Vilniumi, bet ir su ma
žaisiais jo gyventojais. Gedimino Žilinsko 'Elta) nuotr. 

BALTIJOS KNYGŲ 
M U G Ė 

Knygų leidyklos rinką Balti
jos, Skandinavijos, Rusijos ir 
kitose Europos šalyse pagy
vinti 5-oji tarptautinė Baltijos 
knygų mugė šių metų kovo 7-
10 d. vyko Rygoje. 

Kaip informavo mugės pro
jekto vadovas Lauris Trejis, 
Baltijos knygų mugė, kuri 
anksčiau vykdavo vieną kartą 
per dvejus metus vienoje iš 
Baltijos šalių sostinių, nuo šiol 
vyks kasmet vis kitoje šalyje: 
2003 m. — Vilniuje, 2004 m. 
— Taline — sprendimą pri
zmė 2001 m. Frankfurto kny-
nj mugėje susitikę trijų Balti-
os valstybių leidėjų sąjungų 
/adovai. 

Per keturias mugės dienas 
Rygos parodų centre buvo ga
lina įsigyti knygų, susipažinti 
iu knygų verslo atstovų siū

lomomis paslaugomis ir pro
dukcija, dalyvauti seminaruo
se, pasiklausyti rašytojų skai
tymų. Mugės metu rašytojams 
buvo įteikiami garbingi lite
ratūriniai apdovanojimai, ren
kama gražiausia Baltijos šalių 
knyga, vyko mugės lankytojų 
apklausa „Skaitytojų simpati-
ja". 

Baltijos knygų mugės dieno
mis tuose pačiuose parodų rū
muose vyko ir 8-oji ta rp tau
t inė švietimo paroda „Mokykla 
2002", kuri supažindino su 
švietimo galimybėmis Latvi
joje ir už jos ribų, vaikų ir jau
nimo vasaros stovyklomis, mo
kymosi gairėmis bei mokyklos 
klasių įranga. (Elta) 

* K a u n o m e r a s E r i k a s Ta 
m a š a u s k a s mieste paskelbė 
aplinkos tvarkymo mėnesį ir 
pakvietė gyventojus i ta lkas . 

b a l a n d ž i o 1 

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu. 

• Siųskite: 
• 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

• 
• 

Miestas, valstija, zip code 

file:///Vest


A. A. JUOZĄ VAIŠNĮ, SJ, 
PRISIMENANT 

„Laiškų lietuviams" redaktorius 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. 

Kadangi dirbu Čekijoje, tai 
per Kalėdų atostogas ir porą 
savaičių po to man neteko 
skaityti išeivijos lietuvių spau
dos, tad ir pražiopsojau liūdną 
naujieną, kad prieš pat šven
tes Čikagoje mirė žmogus, 
daug nusipelnęs kalbos kultū
ros plėtojimui išeivijoje. Jei po 
Antrojo pasaulinio karo Ame
rikoje gimęs jaunuolis kalba 
lietuviškai — ir gerai kalba 
lietuviškai, už tai jis paprastai 
turi dėkoti savo tėvams, kurie 
jį patys išmokė, o gal ir siuntė 
į šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą. Šeštą, septintą, aš
tuntą, net devintą dešimtmetį 
tokių mokyklų per visą Ame
riką — nuo New Yorko iki 
Kalifornijos — buvo daug, 
vien Čikagoje jų buvo kelios, 
tarp jų — Pedagoginis litua
nistikos institutas, kurį lanky
davo studento amžiaus jau
nuoliai, baigę pradinę bei 
aukštesniąją mokyklą. Nuo 
1973 metų tame institute dės
tė tėvas jėzuitas Juozas Vaiš-
nys, kuris gruodžio devynio
liktą ir mirė po trumpos plau
čių uždegimo ligos, sulaukęs 
88-erių metų. 

Tėvą Vaišnį verta prisiminti 
ne tik kaip eilinį lietuvių išei
vijos mokytoją — o ir tai jau 
būtų daug, nes beveik kiekvie
nas eilinis lietuvių išeivijos 
mokytojas buvo — turėjo būti 
— neeilinis žmogus. Tėvą 
Vaišnį reikia prisiminti tiesiog 
kaip lietuvių kalbos kultūros 
kėlėją išeivijoje. Jis buvo tarsi 
išeivijos Aldonas Pupkis, tu
rėjęs tiek pat įtakos norin
tiems išmokti taisyklingai lie
tuviškai kalbėti Amerikoje, 
kiek Pupkis ar Aldona Pau
lauskienė ar kiti kalbininkai 

turėjo ar tebeturi trokštan
tiems gimtąja kalba šnekėti 
ne bet kaip, o taisyklingai Lie
tuvoje. Juozas Vaišnys 1982 
metais kartu su išeivijos kal
bininku Antanu Klimu išleido 
vadovėlį „Dabartinės lietuvių 
kalbos rašyba", o 1985-ais 
pats vienas parengė knygą 
„Praktinė lietuvių kalbos var
tosena". Jis savo redaguotame 
ir plačiai skaitomame religi
nės ir tautinės kultūros žur
nale „Laiškai lietuviams", kurį 
tėvai jėzuitai, beje, įsteigė jau 
1950-ais metais ir kuris ėjo iki 
du tūkstantųjų pabaigos, vedė 
ir kalbos skyrių, kuriame jis 
kas mėnesį taisydavo dažnai 
pasitaikančias klaidas, siūly
davo taisyklingus pakaitalus 
barbarizmams ir kitokiems 
nevartotiniems žodžiams bei 
posakiams. Tėvo Vaišnio pata
rimai kelioms išeivių kartoms 
padėjo gludinti gimtosios ar ir 
iš tėvų išmoktos kalbos įran
kius. Jaunimui ypač svarbus 
buvo jo pedagoginis darbas ne 
tik minėtame Pedagogikos li
tuanistikos institute, bet ir 
kas vasarą Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos ryšių centro 
ruošiamuose lituanistikos se
minaruose, kuriuose, be Juozo 
Vaišnio ir Antano Klimo, dės
tė Vytautas Kavolis, Violeta 
Kelertienė, Algis Mickūnas, 
Benediktas Mačiuika, Rimvy
das Šilbajoris bei daugelis ki
tų išeivijos šviesuolių. Jų in
dėlis į lietuvių kultūrą išryš
kėjo, griuvus Geležinei uždan
gai, ar kurie ir patys tą kul
tūrinį darbą tęsė jau pačioje 
Lietuvoje. Tėvas Vaišnys jau 
neturėjo progos į laisvę atga
vusią tėvynę sugrįžti, bet dva
siškai jis, žinoma, jos niekada 
nebuvo palikęs. Ir sovietinės 
okupacijos metais jis, pagal 
galimybes, palaikydavo ryšį 
su Lietuvos kultūros ir kalbo
tyros darbuotojais. 

Amžinatilsį Juozas Vaišnys 
buvo ne tik kalbos kultūros 
puoselėtojas, ne tik žurnalis
tas — redaktorius, bet ir skau
tas, išeivijos lietuvių skautų 
dvasios vadas, kursų vedėjas, 
stovyklų, suvažiavimų organi
zatorius ir vadovas. Dar svar
biau, jis buvo kunigas, jėzuitų 
ordino narys, puikiai mokėjęs 
bendrauti ir su nejėzuitais, 
net ir su netikinčiais. Jis už 
savo pažiūras kovojo ne ašt
riu, bet švelniu žodžiu, o la
biausiai savo pavyzdžiu. 

Gal kai kurie mokiniai prisi
mins jį buvus mokytoją, kuris 
greitai susinervindavo, kai iš
girsdavo ne tą atsakymą, bet, 

DRAUGAS, 2002 m. kovo 21 d., ketvirtadienis 

Matulaičio slaugos namuose, Putname, gyvendamas, :.ors ir vežiojamoje kėdėje, kun. V. Pikturna su Namų ka
pelionu kun. Krasausku sekmadieniais koncelebruodavo šv. Mišias. Nuotraukoje — ses. Bernadeta Matukaitė 
ir celebrantai kunigai po iškilmingų šv. Mišių. Iš k.: kjn. Rapolas Krasauskas, kun. dr. Juozas Grabys, prel. V. 
Balčiūnas ir kun. Vytautas Pikturna 

KUNIGO VYTAUTO PIKTURNOS 
IŠKELIAVIMAS Į ANAPUS... 

2002 m. ankstyvą šeštadie
nio, sausio 19 dienos rytą 
Viešpats patenkino kun. Vy
tauto Pikturnos prašymą, kad 
Mirtis ateitų. Dangus pašaukė 
jį į jam paruoštą amžiną bu
veinę. Ilgai ir sunkiai sirgo, o 
prieš šias šv. Kalėdas, sveika
tai susikomplikavus, pergyve
no dvi pavojingas operacijas. 
Jautė ir suprato, kad operaci
jos nepadėjo. Prašėsi iš ligo
ninės parvežamas į Matulaičio 
Slaugos namus. „Ten daug ge
riau... Ten noriu numirti". Su
grįžo. Slaugymo personalo 
švelniai ir su meile globoja
mas, brolių kunigų, vienuolių 
seselių, jų talkininkų ir bičiu
lių lankomas (tik po keletą 
minučių) jų maldomis stipri-

manau, niekas jo neprisimins, 
kaip neteisingą ar kaprizingą. 
Jei jis dėl ko užsiplieksdavo, 
tai tik dėl netaisyklingos lietu
vių kalbos — ypač, jei moki
nys ar mokinė po pakartotinų 
mokytojo paaiškinimų lyg ir 
neturėdavo teisės šitaip su
klysti. 

Tai gal ir svarbiausia. Moki
niai dažniausiai šiek tiek nu
vilia savo mokytojus. Pavyz
džiui, šiandien išeivijos lietu
vių laikraščių kalbos kultūra 
anaiptol nėra tokia, kuria tė
vas Vaišnys galėtų būti paten
kintas. Bet jei išvis išeivijoje 
dar yra pojūtis, kad kažkas 
negerai, kad daug kas taisyti
na, tai čia nuopelnas tokių 
švytinčių stulpų, kaip amžiną 
atilsį tėvas Juozas Vaišnys. 

Mykolas Drunga 

A 3TAP ALUANCe MEMKR 'fLŽ 

9t 
Chicago 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daihy servfce to VHntus 
with a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Airport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wtth SAS. you can earn mileage credlt 
with United's Mileage Plūs* or SASr 

EuroBonus1" frequent flyer program. 
For Information on special fares and 

schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavian.net 

It's Scandinavian 

namas ir lydimas, užmigo 
amžinu miegu ir peržengė 
slenkstį į Amžinuosius namus. 

Prieš metu* jis išsirinko ir 
pasistatydino kuklų pamink
lą, kuris ženklina jo kapą, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolijos Dangaus Vartų ka
pinaitėse Putname, CT, netoli 
savo artimiausio bičiulio, sie
los draugo, a.a. kun. Jono Pa
kalniškio. 

Laidotuvių namuose jo kars
tą puošė negalėjusių atvykti 
artimųjų ir draugų: Bulvičių 
šeimos, West Palm ir Pompą-
no lietuvių atsiųstos gėlių 
puokštės ir Baliūnų šeimos iš 
New Yorko buvusių parapi
jiečių) baltų gvazdikų ir rožių 
didžiulis kryžius. 

Atsisveikinime dalyvavo a.a. 
kun. Vytaute giminaitis Juo
zas Bulvičius, Matulaičio na
mų ir Centrinio vienuolyno 
seserys, kunigai, bičiulės ir bi
čiuliai. Nuoširdžioms mal
doms vadovavo seserų kape
lionas kun. Tomas Karanaus-
kas. 

Pirmadienį gedulingas šv. 
Mišias koncelebravo Norvvich 
diecezijos vyskupas Daniel A. 
Hart ir kunigai: prel. Albertas 
Kontautas, Zenonas Smilga, 
Rapolas Krasauskas, Danie
lius Jankevičius, Albinas Ja
niūnas, prei. Antanas Berta-
šius, Juozas Grabys, prel. Vy
tautas Balčiūnas. Kai jie visi 
ir seserys kartu pilnais bal
sais užgiedojo „Salve Regina", 
mūsų koplytėlė prisipildė an
gelų ir šventųjų... Kaip miela, 
gera turėjo būti mirusiam, gal 
jau ir jų tarpe esant. 

Vyriausias celebrantas prel. 
A. Kontautas trumpai, bet 
vaizdžiai nušvietė velionio gy
venimą. Kalbėjo angliškai, nes 
jo klausėsi — vysk. Hart, prel. 
Ong ir amerikiečiai Namų gy
ventojai. 

Gimęs prieš 87 metus, 1915 
m. vasario 26 d. Kelmėje, ne
toli Šiluvos, baigęs Šiaulių 
gimnaziją, istojo į Kauno Ku
nigų seminariją, lankė Vytau
to Didžiojo universiteto teolo
gijos ir filosofijos fakultetą. 
Jšventintas kunigu 1939 m. 
pavasarį! Buvo daug žadantis 
kunigas Lietuvos Katalikų 
bažnyčiai. Deja, 1941 m. ges
tapo suimtas, o 1942-1945 m. 
praleidęs Dachau koncentra
cijos stovykloje, karui pasibai
gus, atgavo laisvę ir studijavo 
Innsbrucko ir Miuncheno uni
versitetuose. Tarp 1945-1949 
m. buvo studentų ateitininkų 
sąjungos kapelionas, rūpinosi 
Miuncheno apylinkės lietu
viais ligoniais, o kalėjimuose 
lietuviais kaliniais...! Vykdė 
įvairias pareigas lietuvių ku
nigų organizacijoje, pirminin
kavo buvusių rezistencijos ka
linių sąjungai, o atvykęs į JAV 
nuo 1949 metų vikaravo 
Brooklyne, N.J., lietuvių An
gelų Karalienės parapijoje. 

Stipriai prisidėjo prie jos at
naujinimo remiamas parapi
jiečių. 1950 m. prie Apreiški
mo parapijos įsteigė šeštadie
ninę mokyklą. Nuo 1951-1953 
m. yra kunigų žurnalo „Lux-
Christi" pamokslų skyriaus 
redaktorius. Išleido knygą 
.Amžinoji auka" (1952 m.) ir pa
rašė kelias pamokslų knygas. 
Daug rašė straipsnių į JLux 
Christi", „Ateitį", „Naująjį gy
venimą". 

Kunigas Pikturna buvo mė
giamas pamokslininkas, my
lintis žmones — žmonių myli
mas. Svarstydamas gilias ti
kėjimo tiesas, krikščionišką 
moralę, perteikdavo tai pagal 
klausytojų pajėgumo suprasti 
lygį- Perpindavo juos gyveni
miškais įvykiais kacete, para
pijinėje veikloje, bet svarbiau
sia, rėmėsi paties Kristaus 
žodžiais. 

Uždarius Karalienės Angelų 
parapiją a.a. kunigas apsigy
veno kitame Atlanto vandeny
no pakraštyje, šiltoje Floridoje 
ir toliau apaštalavo ten su
sibūrusiems auksinio amžiaus 
lietuviams. Pas jį praleisdavo 
žiemos atostogas dr. Adolfas 
Darnusis ir Jadvyga Damu-
šienė, dr. J. Girnius su žmona, 
broliai kunigai ir artimi bi
čiuliai. Kun. Pikturna mielai 
bendraudavo su žmonėmis ir 
dosniai dalinosi su visomis 
jam Dievo duotomis gėrybėmis 
bei malonėmis. Buvo laimin
gas. 

Bet žemėje viskas laikina. 
Prieš maždaug 4 metus jam 
apmirė kojos. Sekė viena, o 
paskui ir antra operacija. 
Greitu tempu jis prarado galią 
vaikščioti. Su skaudančia 
širdimi atsisveikino Atlantą, 
brangius draugus, Floridą ir 
1998 metų rudenį jau buvo 
Putname, Matulaičio slaugos 
namuose. Jam buvo labai sun
ku visame kame priklausyti 
nuo patarnautojų, bet (kas jį 
pažino, tas supras), jis kant
riai nešė savo kryžių, labai 
mažai skundėsi, nebent, kad 
jaučiasi vienas. Nepaisant to, 
pajuokaudavo su patarnau
jančiais, jį kartais lankančiais 
niujorkiečiais ir kaimynais. 
Plačiai susirašinėjo su drau
gais Amerikoje ir Lietuvoje, 
palaikė telefoninius ryšius. 
Stengėsi viltingai žiūrėti į 
ateitį ir priimti savo būseną, 
nes: „gal taip dera man, tokia 
Dievo valia". 

Matulaičio namų gyventojai 
plojimais sutikdavo jį įvažiuo
jantį į susirinkimų kambarį 
pasiklausyti žinių apie Lietu
vą, Ameriką ir liaudies dainų. 
Kol pajėgė aktyviai įsijung
davo, pralinksmindavo ir pra
linksmėdavo. Jo buvimas tarp 
jų pakeldavo jų dvasią, nuo
taiką, pozityviai nuteikdavo. 

Koplyčioje per a.a. kun. Vy
tauto Pikturnos laidotuves šv. 
Mišių metu ir prie kapo duo
bės giedojo seselės ir talki
ninkės, vadovaujamos ses. 
Bernadetos. Jų gražų giedo-

A. t A. 
Leitenantas JURGIS 

(GEORGE) STANKŪNAS 
2002 m. kovo 20 d. baigė savo žemišką kelionę, 
palikdamas liūdinčią žmoną Ireną, dukterį Živilę, 
giminaitį Alfredą bei daug draugų. 
Laidotuvės privačios. 

Žmona I rena 

A. t A. 
JONEI VALAITIENEI 

mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI, dukterims ir jų 
šeimoms bei giminėms reiškiu gilią užuojautą. 

Milda Budrienė 

A. t A. 
JOANAI PALTAROKAITEI-

VALAITIENEI 
išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos 
mylimiesiems: vyrui dr. JONUI, dukterims dr. RASAI 
su šeima, LAURAI, giminėms ir draugams. 

Alė ir Antanas Razmai 

jimą pagyrė vysk. D. A. Hart, 
pasidžiaugė ir svečiai kunigai 
už jų broliui, a.a. kunigui Vy
tautui suteiktą prideramą pa
garbą giesmėmis ir malda. 

Baigsiu Matulaičio namų 
kapeliono kun. Rapolo Kra
sausko šv. Mišių metu lietu 
vių kalba pasakyto pamokslo 
žodžiais: „Kančia ir malda 
buvo jo paskutinių gyvenimo 
metų, mėnesių, dienų tikrieji 
palydovai. 

Jo laikinasis, žemiškas gy
venimas baigėsi ir prasidėjo 
amžinasis. Jo gyvybė, kaip 
žvakės šviesa užgeso, kad 
Viešpaties būtų įžiebta vėl 
švytėti antgamtiniame pašau-
lyje". 

Snigo. Ant jo kapo su sniegu 
padėtas baltų gėlių kryžius 
dar gyvas kaip ir mūsų visų 
maldos. 

Ilsėkis ramybėje, mūsų visų 
mylimas ir gerbiamas Kunige. 

Aldona Prapuolenytė 

PORTUGALIJOJE — 
PARODA „LIETUVOS 

SAVAITĖ" 

Torres Vedras (Portugalija) 
miesto savivaldybėje atidaryta 
paroda „Lietuvos savaitė". Ją 
kartu su Lietuvos ambasada 
organizavo Torres Vedras sa
vivaldybė bei regiono jaunimo 
asociacija „Academico de Tor
res Vedras", kurioje dirba ir 
studentų iš Lietuvos. 

Parodoje pristatyta Lietuvos 
politika bei kultūra. Specialiai 
įrengtose videosalėse lankyto
jams rodomi filmai apie Lie
tuvą, sudaryta galimybė nau
dotis internetu bei skaitme
ninių duomenų baze, kurioje 
pateikta papildomos medžia
gos apie šalies verslą, turiz
mą, kitos informacijos. 

Torres Vedras savivaldybėje 
surengtą parodą atidarė Lie
tuvos ambasadorius Portugali
joje Dalius Čekuolis. Parodos 
atidaryme taip pat dalyvavo 
Torres Vedras meras, Vakarų 
regiono pramonės .ir prekybos 
rūmų atstovas, Vakarų regio
no vystymo asociacijos atsto
vas bei Lisabonos „Benfica" 
klube žaidžiantis lietuvis fut
bolininkas Edgaras Jankaus
kas. (ElUI 

RYGOS L I E T U V I Ų 
MOKYKLOS S U K A K T I S 

Rygos lietuvių vidurinei mo
kyklai kovo pradžioje sukako 
dešimt metų . Per šį laikotarpį 
mokykla smarkia i išaugo, be 
savo tiesioginės paskir t ies 
t a p d a m a ir lietuvybės puo
selėjimo židiniu Latvijos sos
tinėje. 

Taut in ių mažumų ir išei
vijos depar t amento prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 
sute ikta is duomenimis , šiuo 
me tu Rygos lietuvių mokyk
loje mokosi 160 vaikų. J i yra 
įs ikūrusi suremontuotose bu
vusio vaikų darželio patal
pose. 

Kovo 8 dieną Rygos lietuvių 
mokykloje su reng tas jos įsi
kūr imo dešimties metų su
kakties minėjimas. Jame, be 
kitų svečių, dalyvavo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento vadovai. 

Rygoje lietuviai gausiau 
pradėjo kurtis po 1863 metų 
sukilimo. Prieš Pirmąjį pasau
linį karą Rygos lietuviai su
darė pačią gausiausią koloniją 
ano meto carinės Rusijos im
perijoje. 1918 metais buvo 
įsteigta pirmoji lietuviška pra
džios mokykla, 1923 metais 
gautas leidimas steigti Rygoje 
privačią lietuvių gimnaziją. 
Latvijos vyriausybė šiam tiks
lui skyrė 7,000 latų, o nuo 
1926 metų — 10,000. Mokyto
jai buvo kviečiami iš Lietuvos. 
Iki 1940 metų gimnaziją baigė 
apie 160 jaunuolių. 

1992 metais įkurta Ry
gos lietuvių vidurinė mokykla 
pradėjo naują Latvijos lietu
vių švietimo laikotarpį.'Eita) 

* Naujų automobilių par
davėjų draudimo išlaidos 
nuo balandžio padidės, nes jie 
turės apdrausti kiekvieną au
tomobilį bandomiesiems va
žiavimams. Pardavėjai nepa
tenkinti papildomomis išlaido
mis, tačiau draudikai teigia, 
jog toks nepasitenkinimas yra 
perdėtas, „Manau, kad kelti 
triukšmą del keliasdešimties 
litų. kai parduodant automo
bilius suteikiamos tūkstanti
nes nuolaidos, yra gana ne
rimta", teigė Transporto prie
monių savininkų ir valdytojų 
civilinės atsakomybes draudi
mo biuro direktorius Algiman
tas Križinauskas. 'VŽ. Eltai 

http://www.scandlnavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

DARBAS TARP DAINŲ 
Mūsų širdyse dar skamba 

„Balsas tarp žmonių balsų". 
Tai praėjusį sekmadienį (kovo 
17 d.) įvykusio „Dainavos" an
samblio atliktos programos 
dainų balsai. Koncertas 
„Draugui" remti praėjo sėk
mingai. Susirinko nemažai 
žiūrovų, rėmėjų ir dainų ger
bėjų (galėjo būti ir daugiau). 
Tai mūsų lietuvių meno an
samblis „Dainava", vadovauja
mas jauno ir gabaus vadovo 
Dariaus Polikaičio, atliko pui
kų koncertą. Apie muzikinį at
likimą bus plačiau parašyta. 
Rengėjai ir dalyvavę koncerte 
plojo ir skandavo „valio" „Dai
navai" ir dirigentui Dariui Po-
likaičiui, o taip pat ir solis
tėms Danutei Mileikienei ir 
Virginijai Muliolienei. 

Lietuvoje mėgstama teigti, 
kad teatras prasideda nuo rū
binės, o aš dar pridėčiau, kad 
ir nuo programos, svarbu, 
kaip ji išspausdinta, kaip ji re
prezentuoja tą renginį. 

Šio koncerto leidinio progra
ma rūpinosi „Draugo" admi
nistratorius Valentinas 
Krumplis. Kiek jis sugaišo lai
ko, ieškodamas tam leidiniui 
sveikinimų, žino tik jis vienas. 

Šiandien mes džiaugiamės, 
kad visos išlaidos, susijusios 
su programos leidinio spausdi
nimu, visiškai padengtos. Juk 
nemažą sumą reikėjo sumo
kėti už patalpų nuomą, or
kestrantams, vargonų nuo
mai, buvo daug kitų išlaidų. 
Surinktų pajamų už bilietus 
išlaidoms padengti nepakak
tų, jei ne šio leidinio pajamos. 
Darbas nematomas, bet labai 
svarbus. Valentinas Krumplis, 
kaip bitutė, sunešė „Draugui" 
medutį — stambių dolerių pa
vidalu. Administratoriui talki
no „Draugo" reikalų vedėja 
Silvija Krumpliene, spaustu
vėje dirbo Jonas Kuprys, Jur
gis Savickis, Vytautas Šilans
kas. Aldona Gurskienė, Ber
nardas Kordell, Allen Gattone, 
Zigmundas Krūsnis, kad prog
rama būtų laiku išspausdin
ta. 

Prieš koncertą ir koncerto 
metu nuoširdžiai darbavosi 
Daiva Miliūnienė, Danguolė 
Mackevičienė, Dalia Badarie-
nė, Elvyra Zubavičienė, o prie 
kiekvienų salės durų žmo
nėms vietas surasti padėjo au
gantis jaunimėlis: Audra Mi-
liūnaitė, Sandra Badaraitė ir 

Vytautė Zubavičiūtė. 
Po koncerto choro dalyviai ir 

jų šeimos nariai bei mecenatai 
buvo pakviesti vakarienei. 
„Racine Bakery" skanus mais
tas visiems labai tiko. Ligija 
Tautkuvienė pasirūpino, kad 
stalai būtų paruošti, maistas 
sudėliotas ir kad viskas būtų 
savo vietoje, vėliau visa patal
pa švariai palikta — Ligija 
Tautkuvienė pirmoji atėjo ir 
paskutinioji išėjo. 

Nuoširdi padėka Tėvams 
marijonams ir ypač provincijo
lui kun. Donald Petraičiui, ku
rie leidžia pasinaudoti vienuo
lyno patalpomis mūsų poky
liams bei susirinkimams. 

Nuoširdi padėka Antanui ir 
Ritai Rašymams bei Aušrelei 
Sakalaitei, kurie į savo namus 
priėmė ir globojo solistes. 

Nuoširdi padėka „Dainavos" 
valdybos pirmininkei Danguo
lei Ilginytei ir jos valdybos na
riams, padėjusiems ansamblio 
vadovui, ir visiems ansamblio 
nariams — dainininkams bei 
muzikui Dariui Polikaičiui, 
kurie viską skyrė „Draugui", 
neimdami jokio atlyginimo — 
tik už kuklų ačiū! 

Nuoširdi padėka visiems 
mecenatams, kurie prisidėjo 
finansiškai. 

„Draugo" leidėjų vardu nuo
širdžiai dėkojame visiems ma
tomiems ir nematomiems tal
kininkams. Marija Remienė 

„Draugo" valdybos 
pirmininkė 

Kas naujo JAV imigraci
n iuose į s ta tymuose? Kokios 
yra „Žaliųjų kortelių" turėtųjų 
teisės šioje šalyje? Šiomis ir 
kitomis aktualiomis imigraci
nėmis temomis bus kalbama 
paskaitoje, vyksiančioje kovo 
24 d., šį sekmadienį, 2 val.p.p. 
Balzako lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL. Bus galima pa
teikti klausimus, paskaitoje 
dalyvaus ir vertėjas. Informa
cija tel. 773-582-6500. 

Dėkodama. „Draugui" už 
„Skautybės kelią" ir už 
Hartfordo skautų ir skaučių 
reklamuotą Kaziuko mugę, 50 
dol. auką mūsų laikraščiui 
siunčia Danguolė Banevičienė, 
gyvenanti West Hartford, CT. 
Esame nuoširdžiai dėkingi! 

MARČIULIONIŲ 
PARODA DAR VEIKIA 

Dail. Aleksandro Marčiulio
nio (1911-1998) ir dail. Eleo
noros Marčiulionienės (1912-
2001) darbų paroda vyksta 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Išstatyta daugiau kaip 
60 skulptūros, keramikos ir 
kitų darbų. Parodą surengė 
Čiurlionio galerija ir Lituanis
tikos tyrimo, studijų centras. 
Parodos atidaryme (kovo 15 
d.) kalbėjo Petras Petrutis, 
dail. Nora Aušrienė, dail. Jur
gis Daugvila ir Algis Janusas. 
Išleistas skoningai apipavida
lintas 16 puslapių Skirmantės 
Miglinienės ir Petro Petručio 
redaguotas katalogas. Parodos 
atidarymo dalyviai buvo vaiši
nami valgiais ir gėrimais. 

Parodos lankytojai domisi ir 
perka pardavimui skirtus kū
rinius. Paroda veiks iki ba
landžio 14 d. Kovo 24 d., sek
madienį, paroda veiks nuo 11 
vai. ryto iki 3 vai. p.p. Visi 
kviečiami! 

Vytautas Vanagas, gyve
nantis Skokie, IL, prasitęsda-
mas prenumeratą, mūsų dien
raščio paramai dar pridėjo 50 
dol. auką. Tariame didelį ačiū! 

773-585-9500 

279 psl . knyga „Žemaičiu 
prae i t i s . 3 " bus įdomi ne tik 
iš šio krašto kilusiems skaity
tojams, bet ir visiems Lietuvos 
literatūros bei istorijos mėgė
jams. Pirmame knygos skyriu
je nagrinėjama S. Daukanto 
kūryba ir gyvenimas, pasako
jama apie Kalvių kaimą, iš 
kurio rašytojas buvo kilęs, ra
šoma apie S. Daukanto raštų 
kalbą, jo elementorius. Antro
je dalyje prisimenami žymūs 
Žemaitijos krašto žmonės -
Andrius Ugenskis, Stanislo
vas Narutavičius, Vladas Na
gevičius, Zenonas Ivinskis, 
Konstantinas Bružas, rašoma 
apie senųjų kuršių tikėjimą ir 
apeigas, prisimenamos žemai
čių aukštumos pakraštyje 
esančios Barstyčių alkos, Ra
ganų kalnas, Laimos ir Velnio 
pėdos, Maldų, Mirties šulinys, 
analizuojamas Baltų paliki
mas Švedijos runų įrašuose, 
aptariami Gediminaičių vedy
biniai ryšiai su Lietuvos didi
kų šeimomis, aprašomi Žemai
tijos dvarai - kultūros židi
niai, paminėta net Žemaičių 
Kalvarijos apylinkės gyvento
jų mityba, pažymėti Kretin
gos, Akmenės, Dabikinės isto
rijos faktai. Trečiasis knygos 
skyrius skirtas Vytauto Didž-
petrio studijai „Linkuvos pa
rapijos bažnyčios ir karmelitų 
vienuolyno istorijos bruožai". 
Knygos kaina - 8 dol., per
siuntimo mokestis - 3.95 dol. 
(Illinois gyventojai dar pride
da 8.75 proc. mokesčių). 

Klebonas kun. J o n a s Ku-
zinskas maloniai kviečia vi
sus atsilankyti į švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos ruošia
mą „Religinės muzikos valan
dėlę", kuri vyks Verbų sekma
dienį, kovo 24 d., 3 vai. p.p. 
parapijos bažnyčioje (69-ta ir 
Washtenaw). 

g įjjjjnS tr *QiF~ 
ALYTAUS,.DAINAVOS" 

KONCERTAS 
EUZABETH, NJ 

J tarptautinį festivalį JAV 
atvykstantis Alytaus tautinių 
šokių ir liaudies dainų ansam
blis „Dainava" š.m. balandžio 
6 d. 7 vai. v. koncertuos Eliza-
beth, NJ, Šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje. 211 Ripley 
Place. Bilietus prašoma įsigyti 
kreipiantis į Julią Jesaitis, 
tel. 908-313-7221. Birutę Po
cienę, tel. 908-352-3531, arba 
Rimgaudą Radzevičių, tel.973-
439-1169. Kviečiami visi pasi
naudoti proga išgirsti puikų 
koncertą. 

Skelbimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
p e r parą, 7 dienas p e r savai
t e , 6 sekundžių intervalai . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0566. TRANSPOINT 
— pat ikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

1985 m Kristijono Donelaičio aukAtesnioaioe lituanistinės mokyklos abiturientai su direktoriumi, mokytojais ir 
tėvu komitetu Švente savo išleistuves gamtoje Mokyklų istorinio leidinio , Su mokslu į rytojų" sutiktuvės vyks 
kovo 24 d 12 vai Pasaulio lietuvių centro I^emonte didžiojoje salėje J o n o Tamula ič io nuotr. 

' •• 
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KNYGNEŠIAI 

Vienas iš žymiausių knygne
šių, vadinamas „knygų kara
liumi" arba „nrinisteriu", buvo 
Jurgis Bielinis, mano pro-pro-
senelis. Jo pasirinktas gyveni
mo kelias buvo įdomus, bet 
ir sunkus, reikalaujan
tis daug pasiaukojimo, išgyve
nimų, vienatvės ir nepaprasto 
pasišventimo. 

Bielinis žinojo visus kelius ir 
takus nuo Biržų iki Prūsijos. 
Daug kas jam padėjo, daug 
kur pakelėj jis galėjo prisi
glausti. Į namus grįždavo re
tai, nes buvo nesaugu. Valdžia 
buvo paskyrus nemažą pinigų 
sumą, jei kas jį išduotų, dėlto 
jis grįždavo naktį ir iškeliau
davo prieš aušrą. Namie su 
žmona aptardavo ūkio reika
lus, kartais pasiimdavo sūnų 
su savim į Garšvius, netoli Pa
nevėžio. Dažnai po jo atvyki
mo valdžia darydavo namų 
kratą, ieškodama knygų ir pa
čio Bielinio. Jei jis dar būdavo 
namie, slėpdavosi paruoštoj 
krosnyje, nes uždegtoj krosny
je niekas neieškotų žmogaus. 
Sunku būdavo žinoti, ar pažįs
tamus laikyti draugais ar 
priešais. 

Visą gyvenimą Bieliniui rū
pėjo, kad Lietuva surastų ke
lią iš tamsos, jis svajojo apie 
nepriklausomą Lietuvą. Jam 
knyga buvo rodyklė į krašto 
nepriklausomybę. Knygnešio 
gyvenimo šūkis „Nemirsiu, kol 
maskoliai iš Lietuvos neišeis" 
beveik išsipildė, nes jis mirė 
1918 m. sausio 18 d. 

Kovo 16 yra knygnešių die
na. Pažiūrėkime į lietuvišką 
knygą, žurnalą, laikraštį ir 
pagalvokime, kas būtų buvę 
be knygnešių. 

Lina Rauchaitė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

9 kl. mokinė 

LAISVĖ 

Lietuva yra laisva jau 12 
metų. Žinoma, Lietuvoje yra 
sunku, bet mes turim demok
ratiją ir laisvę. 

Mes Lemonte šventėm Kovo 
11 dieną — antrąją nepriklau
somybės dieną šventėm Kovo 
10 dieną. Pakėlę Lietuvos ir 
Amerikos vėliavas, padėjom 
vainiką prie paminklo, norė
dami pagerbti visus mirusius 
už Lietuvos laisvę. 

Vidurdienį mes šventėm di
džiojoje salėje. „Geležinio Vil
ko" būrelis šventė Kovo 11 d., 
skaitydamas Lietuvos Aktą ir 
eilėraštį skirtą Lietuvai. Aš 
jaučiu, kad Lietuva bus laisva 
ir laiminga amžinai. 

Algirdas Navickas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinys 

NORIU PADĖKOTI 

Noriu padėkoti savo tėve
liams dėl to. kad jie man per
ka drabužių, duoda valgyti ir 
gimtadienio proga nupirko šu
niuką. 

Dar norėčiau padėkoti savo 
mokytojai dėl to, kad ji man 
padėjo išmokti daug dalykų ir 
buvo labai gera. 

Ir labiausiai norėčiau padė
koti Dievuliui dėl to, kad jis 
man visada padeda — dieną ir 
naktį. Nors ir kartais man 
nesiseka, tai nereiškia, kad 
Dievulis man nepadeda. 

Agnė Pancerovaitė, 
Čikagos lituanistinės 

mokyklos 
5 skyriaus mokinė 

SVAJONIŲ MOKYKLA 

Mano mokykloje turėtų būti 
mokytojos, kurios yra geros ir 
leidžia kalbėti. Kad būtų kom
piuteriai ant kiekvieno stalo. 
Norėčiau, kad būtų galima tu
rėti daugiau laiko žaisti. No
rėčiau, kad nuo kiekvieno sta
lo būtų tuneliukai, kuriais bū
tų galima nusiųsti mokytojai 
atliktus darbus. Taip išveng
tume vaikščiojimo po klasę. 
Norėčiau, kad būtų stebuklin
gi pieštukai, kurie patys rašy
tų teisingus žodžius. 

Gabrielius Šedys 
Čikagos lit. m-los 

5 sk. mokinys 

'SKIRTINGI POŽIŪRIAI 
Praeitais metais aš dar bu

vau Maironio mokyklos mo
kinė, kuri visiškai nesuprato, 
kam ši mokykla reikalinga. 
Gaila, bet į mokyklą kiekvieną 
šeštadienį eidavau per prie
vartą. Šeštadienio rytas ir 
penktadienio vakaro namų 
ruoša būdavo lyg pragaras. 
Ateidavau į mokyklą 9 valan
dą ryto ir būdavo viena mintis 
galvoje — kiek dar liko iki pa
mokų pabaigos. Nebūdavo no
ro klausytis mokytojų, nes gal
voje dėdavos visai kiti dalykai. 

Tačiau šiais metais, kai įau 
pati galiu padėti mokytojoms 
vesti vaikus lietuvybės link, 
supratau, kokia svarbi ši mo
kykla yra. Dabar turiu progos 
sėdėti pamokose ne kaip mo
kinė, bet kaip mokytojos padė
jėja ir yra keista, kad dabar 
daug daugiau išmokau, nes 
yra noras klausytis. Kai į mo
kyklą eini su noriu, tada į ją 
žiūri visai kitomis akimis. Su
pratau, kad šios mokyklos mo
kytojai nori visiems tik gero, 
jie nori išlaikyti lietuvybę, jie 
nori, kad vaikai žinotų, kas 
buvo jų proseneliai ir ką gero 
jie padarė Lietuvai. Supratau, 
kaip mokytojai veda mokinius 
lietuvybės link. Pamačiau, 
kaip jie išgyvena, kai moki
niams kas nors nesiseka, tai 
rodo, kad mokytojai viską 
daro iš širdies. Kiekvienam 
mokiniui, kuris turi nors šiek 
tiek lietuviško kraujo, litua
nistinė mokykla turėtų būti 
vienas iš svarbiausių dalykų, 
nes ši mokykla parodo, kokia 
garbinga Lietuva yra. Gerb
kime visus, kurie mus veda 
lietuvybės link ir džiaukimės, 
kad turime tokį dalyką kaip 
šeštadieninę Maironio litua
nistinę mokyklą. 

Skaistė Jagelavičiūtė, 
Lemonto Maironio lit. m-la. 
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Suraskite žodžius: Dievas, Velykos, margučiai, zuikis, šeima. mama. tė
te. Sudarė Raimundas Čepelė, Lemonto Maironio lit. mokyklos I sky
riaus mokinys. 

MANO SLAPČIAUSIOJI 
SVAJONĖ 

Mano slapčiausioji svajonė 
yra tapti daktare. Aš noriu 
tapti daktare, bet ne tokia, 
kaip visos kitos. Čia, Ameri
koje, visos daktarės ir dakta
rai viską daro taip, kaip sako 
jų kompiuteriai ir kita apa
ratūra. Aš norėčiau tapti gy
dytoja, kuri gydo žmones nuo 
vėžio. Aš manau, kad vėžys 
yra labai baisi liga ir nuo jos 
miršta milijonai žmonių. Ma
no sesuo buvo viena iš tų mili
jonų. Aš norėčiau būti žmogu
mi, kuris išgelbės tą žmogų, 
kuriam gresia vėžys arba jau 
ir mirtis. Jeigu aš ir netapsiu 
gydytoja, tada norėčiau tapti 
žmogumi, kuris išras vaistus 
nuo visų ligų. Žmonės turi gy
venimą, jie turi jį nugyventi 
iki paskutiniųjų metų. 

Arūnė Rilikauskaitė, 
Čikagos lituanistinės 

mokyklos 
6 skyriaus mokinė 

KAS YRA LAISVĖ? 

Laisvė... Laisvė nėra vien 
daug pinigų, brangių automo
bilių ar prabangių namų. 
Laisvė yra tai, kad žmogus ga
li daryti ką jis nori ir jam ne
reikia klausyti kitų, kurie sa
kytų, ką reikia daryti. Laisvė 
brangiai kainuoja, kartais net 
reikia mirti dėl laisvės. 

O kai žmogus išsikovoja tą 
išsvajotą laisvę, tada jam vėl 
negerai, nes reikia daug pi
nigų, gražių mašinų ir didelių 

namų. Laisvė tada užmiršta
ma ar net sakoma, kad ji ne
būtina. 

J o n a s Vaičikonis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinys 

LITERATŪROS SVARBA 

Literatūra yra kūriniai, ku
rie yra išlaikyti per daug me
tų. Literatūra moko mus apie 
Lietuvos praeitį ir dabartį. Li
teratūra mums pasakoja apie 
garsius Lietuvos autorius ir 
žmones. Jei nebebūtų literatū
ros, tai mes neskaitytumėm 
lietuviškų pasakų; neskaity
tumėm ir jos istorijos. Lietu
vių pasakos, eilėraščiai, poe
mos ir yra literatūra. Kaip 
mes prisimintumėm Antaną 
Baranauską ir jo poemas? 
Kaip mes prisimintumėm Lie
tuvos legendas? Visas tas yra 
surašyta į lietuviškas knygas, 
kurios sudaro literatūrą. Mū
sų mįslės ir patarlės surašytos 
šiose knygose. Literatūroje 
yra nuostabūs lietuviški žo
džiai. Mūsų knygos garsina 
Lietuvos istoriją, dabartį, ir 
daug kitų dalykų. Viską, ką tu 
gali pasakyti apie Lietuvą 
arba nori paklausti 
apie ją, yra surašyti mūsų 
knygose. Jei nebūtų literatū
ros ir milijono knygų, tai ne
būtų mūsų Lietuvos. Visos tai
syklės ir net Nepriklausomy
bės Aktas yra surašytas kny
gose. 

Viktorija Biakytė, 
Maironio lit. m-la 

8 kl. mokinė 
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