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Dariaus ir Stasio Girėno var
dais. Šie dabar praradę vertę
lėktuvai galės skraidyti tik
užsakomaisiais skrydžiais, ne
turėdami teisės nusileisti Eu
ropos Sąjungos valstybėse.
Apie prastas „Boeing 737200” perspektyvas Europos
civilinės aviacijos konferenci
jos (ECAC) pareigūnai 1995
metų pradžioje ne kartą
perspėjo LAL vadovybę, kai ši
dar tik rinkosi, kaip rusiškus
lėktuvus pakeisti vakarietiška
technika. Dėl leistinas normas
viršijančio triukšmo „Boeing
737-200” neatitinka Tarptau
tinės civilinės aviacijos orga-

Buvęs liberalų vadovas ragina
grąžinti mirties bausmę
kovo 29 d. (BNS)
— Seimo narys, Liberalų de
mokratų partijos pirmininkas
Rolandas Paksas ragina Lie
tuvoje grąžinti mirties baus
mę, o moksleivius dėl narko
tikų vartojimo siūlo tikrinti su
specialiais šunimis.
„Mums yra laikas pagalvoti
apie mirties bausmės sugrą
žinimą už ypatingai sudė
tingus ir sunkius nusikalti
mus”, Seime pareiškė R. Pak
sas.
Naują Liberalų demokratų
partiją (LDP) įkūręs buvęs
Lietuvos liberalų sąjungos
(LLS) vadovas, buvęs premje
ras sakė, jog mirties bausmė
turėtų būti taikoma už nepil
namečių išžaginimą, už gru
pinius nusikaltimus, už nar
kotikų prekybą, gabenimą,
gaminimą.
Tačiau R. Paksas vengė at
sakyti, kada ir kaip mirties
bausmė turėtų būti sugrą
žinta. „Mano šitas kalbėjimas
buvo siūlymas pagalvoti, ar
nereikėtų, kad tos problemos,
kurios yra nusikalstamumo
srityje, tik pajudėtų iš mir
ties vietos”, sakė jis.
Mirties bausmė, atsižvel
giant į ET reikalavimą, Lietu
voje be jokių išlygų buvo pa
naikinta 1999 metais.
Vilnius,

* Kauno miesto taryba
nepritarė švietimo ir ugdymo

skyriaus siūlymui 30 procen
tų padidinti mokestį už vaiko
išlaikymą
ikimokyklinėse
įstaigose. Nors padidinus tėvų
įmokas miesto biudžete per
metus pavyktų sutaupyti be
veik 4 mln. litų, miesto taryba
po ilgų diskusijų mokesčio vis
dėlto nusprendė nedidinti.
Kauniečiai už vaikų išlaikymą
darželiuose ir toliau mokės 70
proc. nustatytos vaikų dienos
maitinimo normos — viduti
niškai apie 80 litų per menesį.
Likusią išlaidų dalį kaip ir iki
šiol padengs miesto savival
dybė.
(KD. Elta)
* JAV firma „Limington
holding” neseniai nupirko

visas bendrovės „Žalgirio sta
dionas ir partneriai” akcijas.
Taip baigėsi skandalinga bu
vusio stadiono K. Baršausko
gatvėje istorija. Praėjusių
metų pabaigoje Kauno miesto
taryba pritarė, kad šis stadio
nas būtų suskaidytas į dvi da
lis. Didesnėje numatyta pasta
tyti prekybos ir pramogų
centrą.
<kd. Eita)
* Advokatų tarybos pir
mininku išrinktas advoka

tas Rimas Andrikis, kuris pa
keitė Kazimierą Motieką. <bnsi
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nizacįjos (ICAO) reikalavimų
ir negali būti įregistruotas
Lietuvoje — tokia buvo pers
pėjamųjų raštų iš ECAC būs
tinės Paryžiuje esmė.
Abu „Boeing 737-200” be
veik už 17 mln. JAV dolerių
LAL nupirko iš JAV ben
drovės „Empire Capital Corpo
ration”. Didžioji tos sumos da
lis buvo padengta iš EXIM
banko (JAV) su valstybės ga
rantija paimta 15 milijonų
JAV dolerių paskola. Vals
tybės skolintus pinigus Fi
nansų ministerija amerikie
čiams grąžino sutartyje nu
matytais terminais, ir 2000
metais iš biudžeto galutinai
atsiskaityti buvo skirta 5.9
mln. litų bei 216,000 litų
palūkanų.

tu Šustausku prieglobstį rado
pas centristus. LLS pasitrau
kimas iš valdančiosios koali
cijos gali vėl sukelti valdymo
krizę savivaldybėje, nes social
liberalai su centristais neturės
balsų daugumos Kauno tary
boje.
(LR,Elta)
* Sensacinga naujiena
apie Arvydo Sabonio su

grįžimą į Kaimo „Žalgirį” at
sidūrė ir pasaulio televizijos
žinių milžinės CNN ekrane.
CNN sporto laida prasidėjo
pasakojimu apie šešis sezonus
NBA komandoje „Portland
Trail Blazers” rungtyniavusį
legendinį Lietuvos 37 metų
220 cm ūgio vidurio puolėją,
kuris po pusantrų metų per
traukos pasiryžo vėl įsitraukti
į krepšinio kovų sūkurį.

Krepšininkas Arvydas Sabonis.

Eltos nuotr.

Kaina 50 c.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterlax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneSimais)

Arvydas
Sabonis
sugrįžo į
„Žalgirį”

Buvęs premjeras taip pat
kritikavo socialdemokrato Al
girdo Brazausko vadovauja
mos vyriausybės neseniai pa
tvirtintas nuostatas, pagal ku
Kovo 30 d. pirmą kartą Lie
rias moksleiviai bus tikrinami
dėl narkotikų ar kitų svai tuvos krepšinio lygos (LKL)
giųjų medžiagų vartojimo. pirmenybėse Arvydas Sabonis
„Būtinas yra privalomas tes buvo įtrauktas į Kauno
tavimas. Mes sutinkame, kad „Žalgirio” komandos sudėtį,
mus sustabdęs policininkas tačiau oficialiose rungtynėse
paimtų iš mūsų mėginį, ar nežaidė. „Žalgirio” komanda
esame išgėrę, ar ne”, sakė R. Kaime 100:57 sutriuškino Vil
niaus „Sakalų” komandą.
Paksas.
Vyriausybės patvirtintoje Rungtynių kulminaciją galima
moksleivių testavimo tvarkoje pavadinti ketvirtojo kėlinio
numatyta, jog moksleiviai ga trečią minutę, kai Kauno spor
lės būti tikrinami tik gavus jų to halėje susirinkę net 3200
žiūrovų atsistoję pradėjo skan
tėvų sutikimą.
duoti
„Sabai, Sabai!”. Tačiau
Buvęs premjeras ragino ko
A.
Sabonis
aikštėje taip ir ne
voje su narkomanija taip pat
remtis JAV patirtimi, kur, pa pasirodė, po rungtynių spau
dos konferencijoje motyvavęs
sak liberaldemokrato, moks
leiviai dėl narkotikų vartojimo tuo, kad „kūnas dar nepa
tikrinami su specialiais šuni ruoštas ir neverta skubėti,
kad ko neįvyktų”. Paklaustas,
mis.
1999 metų duomenimis, nar kodėl nepasirodė aikštėje,
kotikus buvo vartoję 15.5 proc. nors publika to ir prašė, A.
šešiolikmečių moksleivių. Vil Sabonis atsakė, kad „ne jis čia
niuje šis skaičius siekė apie 23 treneris”. Vėliau pridūrė: —
proc. Praėjusiais metais varto „senai buvau halėj ant suole
ję narkotikus prisipažino dau lio. Jau žiūrėti varžybas daro
giau nei 44 proc. Vilniaus pro si įdomu, pasiilgau krepšinio,
fesinių mokyklų moksleivių. tad pasitreniruosiu ir gal kas
2000 SAM atliktas tyrimas išeis".
„Pirmą kartą tokioj situaci
parodė, kad narkotikus varto
ja daugiau nei pusė diskotekų joj esu, — toliau kalbėjo A.
Sabonis. — „10 mėnesių be
lankytojų visoje Lietuvoje.
treniruočių — tai didelis laiko
tarpas. Ir dabar, kai su
* Po nepavykusio mėgi
judėjau,
tai ryte panika ir ryte
nimo atleisti iš pareigų
jau
mąstai, kaip nueiti iki tua
Kauno pirmąjį vicemerą cent
leto (juokiasi)”. Pasak krepši
ristą Gediminą Budniką Lie
ninko stimulas grįžti — sunki
tuvos laisvės sąjunga (LLS),
komandos finansinė padėtis
prieš dvejus metus laimėjusi
— „grįžau palaikyti komandos
rinkimus į Kauno miesto ta
kiek galiu. Nežinau, žaisiu ar
rybą, pasiskelbė opozicine par
nežaisiu, bet šiuo sunkiu ko
tija. Kai G. Budnikas buvo
išrinktas Kauno pirmuoju vi mandai momentu noriu būti
cemeru, jis dar priklausė Lais kartu su ja” — prisipažino A.
vės sąjungai, tačiau po kon Sabonis, taip ir nepasakęs ar
flikto su sąjungos vadu Vytau vis tik žais šį sezoną.
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Europa užveria vartus Lietuvos
lėktuvams
Vilnius, kovo 29 d. (BNS) —
Bendrovė „Lietuvos avialini
jos” (LAL) netrukus pajus itin
aštrų lėktuvų stygių — nuo
balandžio 1 dienos dėl „Boeing
737-200” keliamo triukšmo
Vakarų Europos valstybių oro
uostai tokio tipo lėktuvų
neįsileidžia.
Užsitęsus
aviakompanijos
deryboms dėl kitų lėktuvų
nuomos, LAL valdyba tik šią
savaitę, net nespėjusi dorai
išanalizuoti sutarčių, leido ad
ministracijai jas pasirašyti.
LAL naudoja du „Boeing
737-200”, kurie pavadinti lie
tuvių tautos didvyrių Stepono
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Pavasarėjančiame sostinės Užupyje antrą Velykų dieną visa didybe nu
švito Užupio angelo skulptūra, tapusi penkerių metų sukaktį švenčian
čios Užupio respublikos ir Vilniaus senamiesčio atgimimo simboliu. Kaip
ir dera nepriklausomybės dienai, nuo pat ryto ant Užupio tiltų per Vilne
lę veikė muitinės postai, kuriuose svečiai galėjo gauti įėjimo vizas ir Užu
pio atributikos.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

tlTrumpal ap,e v,ską
* Socialliberalai mėgina
ilgesniam laikui iš Lietuvos

* Po pusmetį trukusios
taikdariškos tarnybos Ko

„komandiruoti” Seimo Naujo
sios sąjungos frakcijos narį
Rolandą Pavilionį, kuriam ne
oficialiai pasiūlyta tapti Lietu
vos nuolatinės atstovybės
UNESCO vadovu Prancūzi
joje. Pasak šaltinių, tokia gali
mybė rimtai svarstoma social
liberalų partijos viršūnėse. R.
Pavilionis neatmetė galimy
bės, kad pasiūlymas vykti į
Prancūziją gali būti susijęs su
kilusiu konfliktu dėl skirtingo
požiūrio švietimo reformos:
„Manau, kad keliu racionalius
pasiūlymus, kurie neleidžia
kažkam ramiai gyventi”.

sove į Alytų, „Geležinio vilko”
brigados Alytaus kunigaikš
tienės Birutės batalioną, su
grįžusį 30 karių LITPOLBAT
būrį vakar iškilmingoje ri
kiuotėje pasveikino ir Lietu
vos kariuomenės vadas Jonas
Kronkaitis bei kariuomenės
vyriausiasis kapelionas Juo
zas Gražulis. LITPOLBAT bū
rio vėliavą, parsivežtą iš Koso
vo, jo vadas leitenantas Liu
tauras Mickevičius perdavė
Alytaus kunigaikštienės Bi
rutės bataliono vadui Vladimi
rui Bieliauskui.
(LR, Elta)

(LR, R, Elta)

* Buvęs Seimo narys Sigi
tas Kaktys buvo iškviestas

į Generalinę prokuratūrą, kur
priverstas prisiminti
* Šį sekmadienį visos Lie buvo
svarbų
jam
ir politiniam gyve
tuvos kaimynės perėjo prie
nimui
momentą
— bendrovės
vasaros laiko, pasukdamos
laikrodžių rodykles viena va „Mažeikių nafta” akcijų parda
landa pirmyn. Taip jos pri vimo ir valdymo perleidimo
sidūrė valandą šviesaus laiko JAV bendrovei „Williams In
vakarais. Lietuva vienintelė ternational” sutarties pasi
Europoje prie vasaros laiko rašymą. Generalinė proku
nepereis. Lietuvos vyriausybė, ratūra šiuo metu aiškinasi, ar
nusprendusi ir šiemet neįvesti pasirašydamas istorinę sutar
vasaros laiko, tai motyvavo tį, S. Kaktys neviršijo įga
tuo, kad kol netapo ES na liojimų. „Ne pats tai sugalvo
re, Lietuvai Briuselio nuo jau, ne dėl savo įvaizdžio pa
rodos nėra privalomos. Todėl gerinimo tai dariau, o buvau
šią vasarą Lietuvoje, kuri yra kažkieno įgaliotas ir turėjau
antrojoje laiko juostoje, laik tai vykdyti”, sakė S. Kaktys.
(LR, Eite)
rodžiai rodys tą patį laiką
* Tūkstančiai lietuvių Ve
kaip ir Vakarų Europos vals lykas Ispanijoje pasitinka
tybėse, gyvenančiose pirmo su nerimu — jų svąjonėms le
joje laiko juostoje.
galiai padirbėti restoranuose,
(LR, Elta)
viešbučiuose, statybose ar
transporto firmose nelemta
išsipildyti. Ispanijos vyriau
* Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirminin sybė nusprendė ne Europos
kui Aloyzui Sakalui policįja
Sąjungos valstybių piliečiams
grąžino prieš keletą savaičių nebeišduoti leidimų net ir se
sostinės troleibusų stotelėje iš zoniniam darbui. Ispanijos
rankų išplėštą mobiliojo ryšio saulė sušildo ne visus at
telefoną „Nokia”. Tačiau sei vykėlius. Į Lietuvos ambasadą
mūnas nesijaučia privilegijuo Ispanijoje kasdien ateina po
tas. Telefoną pareigūnai atve keletą Lietuvos piliečių, kurie
žė iš Klaipėdos, kur buvo su nebeturi pinigų grįžti namo ar
sekti skambučiai. Tačiau tik atidavė savo pasus legalų
rasis telefono grobikas neras darbą žadėjusiems sukčiams.
(LR, Elta)
tas.
(LR,Eite)

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II pirmadienį paprašė į
Šv. Petro aikštę susirinkusių tikinčiųjų melstis už Betliejų, kuris,
jo teigimu, šiuo metu išgyvena „sunkius laikus ir yra rimtame
pavojuje". Savo kreipimesi į dešimtis tūkstančių žmonių, susirin
kusių prie Šv.Petro bazilikos, popiežius visas velykinio pirmadie
nio maldas skyrė padėčiai Artimuosiuose Rytuose. „Šiandien aš
raginu jus ypatingai melstis už Betliejaus, kuriame gimė Jėzus
Kristus, gyventojus. Šiuo metu jie išgyvena sunkius laikus ir yra
rimtame pavojuje, — sakė jis. — Mes sulaukiame liūdnų ir su
sirūpinimą keliančių naujienų, temdančių Velykų dieną, kuri
turėtų būti taikos, džiaugsmo ir gyvenimo švente".
Betliejus, Vakarų Krantas. Izraelio ministras pirmininkas
Ariel Sharon pirmadienį tęsė palestiniečių vado Yasser Arafat
visiško izoliavimo kampaniją, nusiųsdamas tankus į dar vieną
Vakarų Kranto miestą. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį apie
100 Izraelio tankų ir šarvuočių jau antrą kartą per pastarąsias
tris savaites įvažiavo į centrinį Vakarų Kranto Kalkilijos miestą.
Vietos gyventojai pranešė, jog mieste buvo girdimos sunkiųjų kul
kosvaidžių salvės bei sprogimai. Pasak jų, prieš įvažiuodamos į
miestą Izraelio pajėgos nutraukė elektros ir vandens tiekimą. Tuo
tarpu Izraelio kariuomenė pranešė, jog apieškant vieną iš namų
suveikus sprogmeniui, buvo sunkiai sužeistas vienas ir kiek ma
žiau nukentėjo dar septyni kariai. Naujausio Izraelio pajėgų
įsiveržimo į palestiniečių kontroliuojamus miestus būta po per te
leviziją transliuoto A. Sharon kreipimosi į tautą, kuriame jis pa
žadėjo „bekompromisinį karą siekiant sunaikinti šiuos barbarus"
ir sutriuškinti Y. Arafat vadovaujamą teroro kampaniją.
Vašingtonas. Sekmadienį JAV pareigūnas pranešė, jog vienas
iš įtariamųjų, sulaikytų per praėjusią savaitę Pakistane surengtas
paieškas, yra aukšto rango Osama bin Laden vadovaujamo tero
ristų tinklo „Al Qaeda” veikėjas. Sulaikytasis, įvardytas kaip AbuZubaydeh, yra vienas pagrindinių „ai Qaeda" tinklo, kaltinamo
surengus rugsėjo 11 dienos teroro išpuolius JAV, veikėjų. A. Zubaydeh, laikomas vienu iš trijų pagrindinių O. bin Laden padėjėjų,
buvo minimas JAV paskelbtame asmenų bei organizacijų, kurių
turtas turėtų būti įšaldytas, sąraše.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush sekmadienį
pasmerkė du naujus sprogdinimus Izraelyje, tačiau pareiškė, kad
šie išpuoliai nesustabdys jo pastangų siekti Artimųjų Rytų taikos
proceso. "Prezidentas smerkia šiuos terorizmo veiksmus, teigė G.
W.Bush atstovas spaudai Gordon Johndroe. — Jis nesileis, kad
naujausi išpuoliai sutrukdytų jo taikos siekiui".
Vašingtonas. Per JAV vadovaujamą karinę kampaniją Afga
nistane žuvo devyni ir į nelaisvę buvo paimti trys aukšto rango
teroristų tinklo „ai Qaeda" nariai, šeštadienį paskelbė laikraštis
'The Washington Post", cituodamas neįvardytus vyriausybės
šaltinius. Tačiau Pentagono išplatintame ieškomiausių teroristų
vadų sąraše likusių 15 asmenų buvimo vieta JAV pareigūnams vis
dar yra nežinoma, rašoma laikraštyje. Nuo operacijų Afganistane
pradžios taip pat žuvo du ir buvo sučiupti keturi Talibano lyderiai.
Dar 21 šio judėjimo lyderis tebėra ieškomas.

Londonas. Didžiojoje Britanijoje pirmadienį, antrą šv. Velykų
dieną, prasidėjo gedulas dėl audringų pokyčių amžių nugyvenu
sios Karalienės Motinos mirties. Po sekmadienį prasidėjusio kara
liškosios šeimos gedulo ir kukliai reiškiamo visuomenės liūdesio,
visą šią savaitę tęsis pasiruošimas kitą antradienį, balandžio 9
dieną, vyksiančioms Karalienės Motinos laidotuvėms. Pirmadienį
jai atminti visoje šalyje nugriaudėjo pabūklų salvės. 101 metų su
laukusi monarchė šeštadienį mirė ramiai miegodama, šalia lovos
budint vyriausiajai ir vienintelei likusiai dukteriai karalienei Elizabeth II.
Beijing. Kapsulė iš trečiojo nepilotuojamo Kinijos erdvėlaivio
"Shenzhou III", apskriejusi žemę 108 kartus, pirmadienį sėkmin
gai nusileido Mcngolijoje, pranešė valstybinė naujienų agentūra
"Xinhua". Agentūra, cituodama šalies kosmoso pareigūnus,
pranešė, jog sėkmingas erdvėlaivio paleidimas ir sugrįžimas sustip
rino Kinijos planus netrukus į kosmosą nuskraidinti pirmąjį
žmogų. Erdvėlaivyje, kuris, pasak pareigūnų, buvo "techniškai
pritaikytas astronautams", šį kartą buvo patalpinti keli astro
nautų manekenai bei įrengti gyvenimo simuliacijos ir kontrolės
prietaisai. Kinijos prezidentas Jiang Zemin kovo 25 dieną įvykusį
"Shenzhou III" paleidimą į kosminę erdvę pavadino "nauju etapu"
Kinijai, kurios paskutinis nepilotuojamas erdvėlaivis "Shenzhou
II" 2001 metais į orbitą nuskraidino beždžionę, šunį, triušį bei gy
vatę. "Shenzhou II" taip pat apskriejo žemę 108 kartus.
* Nuo balandžio 1 d. vi
siems automobiliams pri

* AB „Klaipėdos pienas” į
JAV išsiuntė pirmąją toną

valomojo transporto priemo
nių savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės draudi
mo įmokos gerokai ištuštins
specialiųjų tarnybų kišenes,
kuriose ir taip švilpia vėjai.
Policijos departamento (PD)
Materialinio aprūpinimo cent
ro pareigūnų apskaičiavimu,
šiuo metu visa policįja važi
nėja maždaug 2,000 automobi
lių. Draudimo bendrovėms už
šias transporto priemones
teks sumokėti maždaug pusę
milijono litų. Tačiau jau dabar
aišku, kad dalis policįjos auto
mobilių liks neapdrausti dėl
lėšų trūkumo.

glaistytų sūrelių, o balandį
pradės vežti ir ledus. Pernai
įmonė eksportavo 18 proc. produkcįjos, šiemet šį rodiklį
planuoja padidinti iki 50 proc.

(KD. Elta)

(VŽ, Elta)

* Vyriausybė patvirtino
Lietuvos ir Pietų Korėjos
susitarimą dėl bevizio reži
mo. Šis susitarimas bevizį bu
vimą vienoje ir kitoje vals
tybėje prailgino iki 3 mėne
sių. Iki šiol svečioje valstybėje
lietuviai be vizų galėjo būti iki
15 dienų.
(BNS)

KALENDORIUS
Balandžio 1 d.: Teodora, Hugonas,
Venancijus, Dainora.
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IDANT KASDIEN BŪTŲ VELYKOS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Turime keltis sunormalėjimui. Visiems reikia sunormalėti — pajėgti, dorai gyvenant,
nekenkti sau, kitam ir aplin
kai. Tada velykišku taps mū
sų gyvenimas. Velykos yra ge
ra proga tokiam prisikėlimui.
f Alvudo Lietuvio sodybos
34 butus neįsileidžiami gir
taują, rūką ir kitiems kenkią,
bet ir taip tokių pasitaiko. O
jau nenormaliųjų-nevelykiškųjų gyva gausa. Tai reikale
nepadedantieji — vien tik sa
vimi besirūpinantieji; tai visa
me bute pavieniai gyveną, be
namio neįsileidžiantieji; tai
vien košėmis mintantieji; tai
naudingų skysčių reikiamai
negeriantieji; tai vaisius ir
daržoves užmirštantieji; tai
savo piniginių reikalų nesu
tvarkantieji — valdžiai juos
paliekant ir dar kitaip sau ir
namiškiams kenkiantieji. To
kiems ir ligoninė nepadeda.
Visi tokie privalo velykiškėti,
nes gana jiems kristi rudens
lapais savo gyvenimo vidur
vasaryje, nesiduodant perkal
bami prisikėlimui į normalų
gyvenimą.
Ne ką geriau — sveikiau el
giasi kai kurie mūsiškiai ir ki
tur gyvendami. Štai vienas tu
ri sumenkusi kraują ir prašo

vaistų, kai jam reikia žinoti
priežastį kraujo sumenkimo.
Kitas rengia velykstalį su šir
dį ir smegenis žalojančiais pa
tiekalais. Trečias nevalo dan
tų vien su šepetėliu po kiek
vieno valgio ir taip susilaukia
dantų ir jų smegenų sumenki
mo.
Išeina, kad visiems reikia
imti vertinti sveikatą ir normalėti — sutvarkyti savo gy
venimą taip, kad pajėgtume
geru talkinti vienas kitam.
Senstant visada yra reikalin
ga kito pagalba. Juk be svei
katos viskas yra niekis. Todėl
auginkimės normalų prieauglį
— užimkime jaunuolius šei
mos, organizacijos, parapijos
— kitaip ateityje nebus vadų,
kurie vestų minias į normalų
gyvenimą,; kaip savo parapi
jiečius veda nuostabus kuni
gas Jaunius Kelpšas.
Nepamirštinas ir politinis
gyvenimas Lietuvoje: turime
čia ir tėvynėje susivienyti iš
rinkimui prezidentu antram
laikotarpiui Valdą Adamkų.
Pagaliau turi sunormalėti visi
atsakingieji Lietuvoje ir liau
tis toliau tėvynę kišę į bedie
vio glėbį. Velykos ir yra geras
laikas tokiam sunormalėjimui.
Sėkmės!
i! ■

Darbščios lietuvės rankos — niekuomet nebūna be darbo... Tai Uršulė Astrienė iš Grand Rapids, MI, kasmet
prieš Velykas besidalinanti savo talentu ir lietuviškų margučių dažymo patirtimi Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje.
'i
Sue Korienek nuotrauka

daro būtiną žmogaus sveika
tos dalį ir kiekvienas turi teisę
naudotis ja, siekiant aukš
čiausio lygio fizinės ir psi
chinės sveikatos. Kiekvienas
turi teisę laisvai, bet atsakin
gai nuspręsti dėl vaikų skai
čiaus, gimdymo laiko, laiko
tarpių tarp gimdymų; turėtų
visą informaciją ir priemones
pasirenkant, būti laisvam nuo
diskriminacijos, prievartos ir
smurto; reprodukcija — tai
viena svarbiausių žmogaus gy
venimo ypatybių, susijusi su
asmeniniais, etiniais ir socia
liniais veiksniais. Šeimos pla
navimas, motinystė, ekonomi
nė ir socialinė raida, mokslo ir
KONFERENCIJA:
medicinos progresas taip pat
glaudžiai siejasi su reproduk
„REPRODUKCINĖ SVEIKATA
cija;
— priešinimasis reprodukci
IR TEISĖS LIETUVOJE:
nei sveikatai ir teisėms turi
ĮSTATYMAI IR POLITIKA”
neigiamos įtakos sveikatai,
. Pa metų pasiruošimo konfe- Esmeralda Kuliešytė, Šeimos saugumui, asmens ir visuome
! rencija įvyko 2001 m. gruodžio planavimo ir seksualinės svei nės gerovei;
— reprodukcinė žmogaus
11 d., Vilniaus Rotušėje. Kon katos asociacijos direktorė, Na
sveikata
ne tik svarbi gyveni
ferencijos rėmėjai buvo: Jung cionalinės sveikatos tarybos
mo kokybei, bet ir būtina eko
tinių Tautų gyventojų fondas, narė.
Šeimos planavimo tėvystės fe
Po pietų buvo kalbama apie nominei ir socialinei šalies rai
deracijos asociacija, Tarptau reprodukcinę sveikatą Euro dai;
tinės planuotos tėvystės fede- poje: tikslai ir vizija. Europos
— reprodukcinė sveikata ir
. racijos Europos tinklas (Belgi Sąjungos ir Europos Tarybos teisės vienodai taikomos tiek
ja), Reprodukcinės teisės ir norminius aktus pristatė dr. paaugliams tiek suaugusiems;
politikos centras (JAV). Konfe Juozas Olekas, LR Seimo So
— reprodukcinės sveikatos
rencijos vedėjas buvo Seimo cialinių reikalų, sveikatos ir paslaugos ir informacija priei
narys gyd. Juozas Olekas, o šeimos komiteo, LR Seimo de nama ne visiems Lietuvos pi
konferencįjos organizatorė — legacijos Europos Tarybos ir liečiams;
Šeimos planavimo ir seksua sveikatos asociacijos preziden
—Patvirtiname Lietuvos įsi
linės sveikatos asociacijos di tas.
pareigojimus, vykdant Tarp
rektorė gyd. Esmeralda KuApie sveikatos organizacijų tautinės konferencijos „Gyven
liešytė.
rekomendacijas kalbėjo Asta tojai ir plėtra” veiksmų pro
Sveikinimo ir įžanginius Šatkauskaitė, Šeimos planavi gramą Lietuvoje. Lietuva pasi
žodžius tarė dr. V. J. Žilins mo ir seksualinės sveikatos rašė dokumentą kartu su kitų
kas, sveikatos apsaugos vice asociacijos viceprezidentė.
175 šalių vyriausybėmis.
Gyd. E. Kuliešytė vedė dis
ministras, ir Cihan Sultano— Pripažįstame, kad repro
glu (Turkijos pilietė), Jungti kusiją apie reprodukcinės dukcinė sveikata ir teisės
nių Tautų organizacijos koor sveikatos įstatymus ir poli įtraukia numatytus veiksmų
dinatorė Lietuvoje.
tiką: tikslai, uždaviniai, vyk programoje ateities darbus,
Gyd. Kuliešytė kalbėjo apie dymas. Apskrito stalo dalyviai kuriuos taip pat pasirašė Eu
konferencijos tikslus ir pa iškėlė keletą labai įdomių da ropos Sąjunga, Europos Tary
dėkojo visiems apsilankiu lykų.
ba, Pasaulio sveikatos or
Konferencijos dalyvių nuta ganizacija, kurie patvirtinti
siems, nepabijojusiems sniego
ir šalčio, ypač tiems, kurie at rimai: „Mes, konferencijos da tarptautinėse žmogaus teisių
lyviai, pripažįstame, kad:
skrido iŠ toliau.
sutartyse ir kuriuos Lietuva
— reprodukcinės teisės yra taip pat pasirašė.
Apie tarptautinius įsiparei
gojimus, remdamasi 1994 m. dalis fundamentinių žmogaus
Kaip asmenys ir kaip Seimo,
Kairo konferencijos medžiaga, teisių;
vyriausybės organizacijų, pro
kalbėjo dr. Nafis Sadik, Jung
— reprodukcinė sveikata su- fesinių asociacijų bei nevy
tinių Tautų generalinio sekre
toriaus patarėja, ilgametė
Jungtinių Tautų gyventojų
fondo direktorė.
Žmogaus teises ir reproduk
cinės sveikatos politiką apibū
dino Christine Zampas, Repro
dukcinės teisės ir politikos
centro JAV direktorė.
Po trumpų diskusijų ir per
traukos prasidėjo programa
apie reprodukcinę sveikatą ir
teises Lietuvoje. Pirmas kal
bėtojas — V. Klimas, Šeimos
planavimo centro vadovas,
pristatė programą ir planus,
vykdant Kairo konferencijos
įsipareigojimus.
Reprodukcinės sveikatos tei
sinę reglamentaciją pristatė
Kęstutis Kuzmickas, Seimo
Sveikatos reikalų komiteto
pirmininkas.
Dr. Juoz \s Olekas, LR Seimo Socialinių reikalų, sveikatos ir šeimos komi
Apie reprodukcines teises ir teto bei l,R Seimo delegacijos Europos Parlamento asamblėjoje narys.
Pranės Šlutienės nuotr.
poreikius Lietuvoje kalbėjo dr.
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organų susirgimų, krūties vė
žio gydymą;
— informaciją apie atsa
kingą tėvystę, lytiškumą ir
E-paštas: administracij a@draugas.org
mokymą;
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
— užtikrinti paauglių teisę į
skelbimai@draugas.org
lytinės-reprodukcinės sveika
tos mokymą ir informaciją,
MARIUS KATILIUS, M.D.
kaip nurodyta Jungtinių Tau ir mokslo, Socialinės apsaugos
CHIRURGAS
ir darbo ministerijų, Seimo ir
tų Vaiko teisių konvencijoje;
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
— užtikrinti, kad mokyklų profesinių organizacijų) bei
žarnyno, endokrinologinė ir
tarptautinių
ir
nevyriausybi

laparoskopinė chirurgija.
ir universitetų studentai, ku
300 Barney Dr., Suite A
nių
organizacijų
abipusis
ben

rių profesinė karjera susijusi
Joliet, IL 60435
su reprodukcine sveikata, bū dradarbiavimas padės pasiek
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
tų mokomi visų reprodukcinės ti šių tikslų.
www.centerlorsurgeryandbreaslheallh.com
Esu
patenkinta,
kad
buvau
sveikatos dalykų, remiantis
mokslo pažangos pasiekimais pakviesta dalyvauti šioje kon EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
ir profesine etika, taip pat ferencijoje. Išmokau labai
DANTŲ GYDYTOJAS
ir žmogaus teisėmis bei lais daug. Gerai, kad pagaliau bu
Lietuviams sutvarkys dantis už
vusi pavergta Europa gali su prieinamą kainą. Pacientai priimami
vėmis.
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Kviečiame suformuoti tarp vokti svarbumą reprodukcinės
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
partinę Seimo grupę, atsa sveikatos, ta tema atvirai
kingą už gyventojų raidą ir ly kalbėti ir diskutuoti. Diskusi 4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
tinę reprodukcinę sveikatą, joje kalbėjome apie vykdomą
kaip siekia Europos parlamen darbovietėse nėščių moterų
DR. JOVITA KERELIS
tarų forumas „Gyventojai ir diskriminaciją, smurtą prieš
DANTŲ GYDYTOJA
vaikus ir motinas kaimuose ir
raida”.
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
Kviečiame visus Vyriau miestuose, įvairiausias sek
sualines
problemas,
kurias
su

Tel. (708) 598-8101
sybės socialinius ir ekonomi
nius sektorius telkti pajėgas, kelia nežinojimas.
Valandos pagal susitarimą
Paruošė Pranė Šlutienė
siekiant pagerinti reprodukci
nę sveikatą, įgyvendinti teises
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
ALBUMINAS ŠLAPIME
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
ir pareikšti politinę valią, re
7722 S. Kedzie Avė.
alizuojant šiuos įstatymus bei
ATSPINDI PATIRTĄ
panaudojant visus turimus re
Chicago, IL 60652
ĮTAMPĄ
Kab. tel. 773-471-3300
sursus jiems įvykdyti.
Skatiname visų lygių mote
Mikroalbuminurijos santy
DR. L. PETREIKIS
ris, ypač Seimo nares, daly kis su kreatinino kiekiu šlapi
DANTŲ GYDYTOJA
vauti asmeniškai ir kolekty me (glomerulų pralaidumo žy
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
viai, kuriant reprodukcinės muo) turi glaudų ryšį su vaikų
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
sveikatos ir teisių įstatymus ir patirtos operacijos sunkumu,
Tel. (708) 598-4055
teigia Italijos mokslininkai.
politiką.
Valandos pagal susitarimą
Dalyviai yra įsitikinę, kad
Jau žinoma, kad po didelės
efektyvus atsakingų institu operacijos suaugusiems pa
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
cijų (ypač sveikatos, Švietimo cientams padidėja albumino
Kalbame lietuviškai
kiekis šlapime. Norint patik
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
rinti, ar tokių pačių pokyčių
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
atsiranda ir vaikų šlapime,
Valandos pagal susitarimą
ištirta 40 vaikų, patyrusių
nuo vidutinės iki didelės
ARAS ŽLIOBA, M.D.
apimties operacijas. Operaci
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
nės traumos poveikis įvertin
219 N. Hammes Avenue
tas pagal chirurginio streso
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
taškų vidurkį.
Tyrimo rezultatai parodė to
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
kį patį ryšį tarp operacijos
DR. PAUL KNEPPER
sunkumo ir albuminurijos
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
kaip ir suaugusiems asme
150 E. Huron, Suite 1000
nims, tačiau pastebėta ir tam
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
tikrų albuminurijos dydžio
Tel. 312-337-1285
svyravimo dėsningumų. Pa
prastai operacijos metu albuReprodukcinės sveikatos parodos atidaryme: Cihan Sultanoglu, JT orga
minurija didėja, o po jos per inkstų ligomis, fondo pirmi
nizacijos koordinatorė Lietuvoje su savo sekretore ir dr. Esmeralda Ku
24 vai. pasiekiama pradinė, ninkas, docentas Vytautas Ba
liešytė (dešinėje). Pranės Šlutienės nuotr.
iki operacijos buvusi būklė. čiulis sakė, kad pernai inkstų
Tačiau trims pacientams po ligų skyriuje buvo gydomi 869
operacijos albuminurija nesu inkstų ligomis sergantys vai
mažėjo iki pradinio lygio, ir kai ir kai kuriems iš jų reikėjo
vėliau dviem iš jų išsivystė skubių ar nuolatinių kraujo
chirurginės komplikacijos, o valymo procedūrų hemodiali
trečiam — sepsis. Taigi auto zės aparatu. „Be šių procedū
riai teigia, kad mikroalbumi- rų inkstų nepakankamumu
nurija gali būti ir ankstyvasis sergantys vaikai ilgai neišgy
beprasidedančių komplikacijų ventų ir mirtų”, teigė V. Ba
ženklas, kai kitų komplikacijų čiulis.
(BNS)
klinikinių požymių dar nėra.
*
Pavasarį
Lietuvoje
Critical Care medicine
prasideda sėklų pardavimo
vąjus. Tačiau prisipirkęs
* Medikai, gydantys inks sėklų ir nepigiai už jas su
tų ligomis sergančius vai mokėjęs, gali likti be daržovių.
kus, kviečia verslininkus pa Iki šiol Lietuvoje niekas netik
dėti įsigyti brangų hemodiali rino rinkoje esančių sėklų ko
kybės, jų daigumo ir nebuvo
Iš kairės: dr. Esmeralda Kuliešytė, Šeimos planavimo ir seksualinės svei zės aparatą. Naujam aparatui
reikia surinkti apie 60,000 li už tai atsakingos jokios insti
katos asociacijos direktorė; trečia - Cihan Sultanoglu - JT organizacijos
koordinatorė Lietuvoje, viduryje - jos sekretorė. Pranės Šlutienės nuotr.
tų. Lietuvos vaikų, sergančių tucijos.
(R. Eite)

riausybinių organizacijų atsto
vai pritariame ir siekiame:
1. Formuoti efektyvius įsta
tymus ir politiką, kad būtų pa
laikoma ir gerinama repro
dukcinė sveikata bei įgyven
dinamos teisės, sutinkamai su
Jungtinių Tautų tarptautinių
žmogaus teisių įsipareigoji
mais, nustatytais tarptautinių
organizacijų, tokių kaip Pa
saulio sveikatos organizacija,
Europos Taryba, Europos
Sąjunga, standartais bei na
cionaliniais įstatymais ir poli
tika. Užtikrinti, kad esami
įstatymai ir politika būtų
keičiami ar taisomi, jei neati
tiktų tarptautinių standartų.
2. Remtią šiais dokumentais
ir standartais reprodukcinės
sveikatos ir teisių programų
vykdymo, įgalinimo, priežiū
ros ir vertinimo veikloje.
3. Užtikrinti reikiamus fi
nansinius rezultatus, realizuo
jant šias teises.
4. Užtikrinti pakankamas
reprodukcinės sveikatos pa
slaugas moterims, vyrams ir
ypač paaugliams, įskaitant:
— šeimos planavimo konsul
tacijas, informaciją ir moky
mą;
— visų rūšių kontracepcijos
prieinamumą;
— nėštumo, gimdymo, pogimdyvinę priežiūrą ir mo
kymą;
— vaisingumo prevenciją ir
tinkamą gydymą;
— aborto pasekmių preven
ciją ir gydymą;
— ŽIV/AIDS, kitų lytiškai
plintančių infekcijų bei lyties
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GENIJŲ IR STEBUKLŲ
STOKOJANT

______ Danutė Bindokienė

Na, ir gražiai užtvėrė
į kampą

VYTAUTAS VOLERTAS
Vaikystėje girdėdavau, kad
mūsų ir gretimuose kaimuose
vienas kitas susilaukdavo iš
Amerikos laiškų su pinigais.
Tai būdavo vaikų, brolių ir se
serų dovanos, ypač prispaudus
didesnėms bėdoms, kaip dalių
mokėjimai, kraičiai, gaisrai ar
svarbaus gyvulio kritimas.
Nugirsdavau ir šnekas, kad iš
Amerikos grįžęs žmogus, bu
vęs dvariokas, kažkur nusipir
ko nemažą ūkį, o jau pagyve
nusi mergina parsivežė didelį
kraitį ir ištekėjo už dvarinin
kėlio.
Prisimenu, kai Alytaus aikš
tę, man lankant gimnaziją,
puošė du triaukščiai, nauju
tėlaičiai mūrai. Prie jų kartais
sustodavo į aikštę pasižvalgy
ti, atskirai ar kartais net tuo
pačiu laiku, apie penkias de
šimtis metų amžiaus pasiekę
vyrai, švariai, bet paprastai,
apsirengę. Žiemą dėvėdavo
kailiniukus, o vasarą užtek
davo drobinių marškinių, į
kelnes sukištų. Tai buvo tų
mūrų savininkai, „amerikonų”
pravardėmis žinomi. Mes,
gimnazistai vaikėzai, pasižiūrėdavom į juos ir į jų mūrus
su pagarba bei nuostaba, kad
štai stovi kailiniukus dėvįs
toksai turtuolis...
Miesto pakrašty gražiam na
me (ne triaukšty, vienaaukšty) gyveno trečias „ameriko
nas”, įsigijęs prie pat miesto
didelį ūkį. O už kelių kilomet
rų nuo Alytaus miesto apie
1937 m. įrengta moderni pra
džios mokykla su elektra ir
vandentiekiu, iki šiandien be
sipuikuojanti. Ją pastatė, visą
medžiagą per Atlantą atgabe
nęs, Amerikos lietuvis.
Vaikystėje susidariau dar su
vienu Amerikos lietuviu. Jis,
kasyklose pažeistas, gyveno iš
mažos kasyklų pensijos savo
mamos menkame namely Aly
tuje, išlaikė seną mamą, dvi
seseris ir du jų vaikus. Be
„amerikono” jo artimieji ne
būtų radę duonos. O mano šei
mininkė, kurios kambarėlį
nuomojome trys gimnazistai,
iš Amerikos gaudavo „labai
gražių” rūbų siuntinėlius. Jais
pati rengėsi, puošdavo dukrą
ir dar kai ką parduodavo, ir ne
vieną litą savo, namelio ir pa
laido sūnaus išlaikymui prisi
dėdama.
Į visus šiuos ir panašius at
vejus būdavo žiūrima su pa
garba. Neteko išgirsti, kad kas
nors ir kada nors būtų sutikęs
iš Amerikos grįžusį lietuvį, ta
pusį našta giminėms ar visuo
menei. Jei pasitaikydavo koks
neigiamas žodis, jį suformuo
davo pavydas. „Buvo dvario
kas, o šiandien gaspadorius”.

„Vaikščiodavo susirietęs, bet
doleriais šaunią merginą prisi
viliojo”. Juk yra žmonių, kurie
kitiems net ligų pavydi.
Ankstyvosios
emigracįjos,
prieš Pirmą pasaulinį karą ir
greitai po jo, ypač JAV atsidūrusios, Lietuvoje niekas ne
apgailėjo, bet ja didžiavosi. O
juk tai buvo plačiai pastebi
mas įvykis. Kartais išsitaria
me, kad Amerikoje yra beveik
milijonas lietuvių kilmės gy
ventojų. (Paskutinis suraši
nėjimas
oficialiai
rado
800,000.) Tai ar nereikėjo ke
lių šimtų tūkstančių imigran
tų iš Lietuvos, kad tokį skai
čių išaugintų? Iš užsienio į
Lietuvą atkeliaudavo nemažai
finansinės paramos, Amerikos
lietuviai leido knygas, rūpino
si, kad Lietuva 1918 m. atgau
tų nepriklausomybę, reikala
vo, kad JAV pripažintų atsi
kūrusią valstybę „de jure”,
gausiai aukojo pinigus įvai
riems organizuotiems Lietu
vos vienetams ir viešųjų pas
tatų statybai. O Darius su Gi
rėnu, o Vaitkus, ryžęsi išgar
sinti Lietuvą? O Lubinas su
kitais sportininkais, prigydę
Lietuvoje krepšinį, kuriuo iki
šios dienos didžiuojamės? Pa
galiau Amerikos lietuvių rū
pestis, kad JAV nepripažintų
Lietuvos okupacijos 1940 m.
Emigrantų nepasigedo nei
valstybės administracįja, nei
mokyklos, nei žemės ūkis, nei
fabrikai. Darbo jėgos Lietu
voje užteko, jos perteklius bu
vo jaučiamas visose srityse.
(Man 1939 m. pradedant stu
dijuoti Technikos fakultete,
jau sklido baiminančios kal
bos, kad už metų dvejų Lietu
voje susidarys bedarbių inži
nierių grupė.)
Tiesa, tų laikų emigracija
sumažino gyventojų skaičių,
bet ji taip pat sumažino var
guolių masę. Kokia tautai ir
valstybei nauda, kai didoka
gyventojų dalis yra nelaimin
ga ir alkana, kai nežinoma,
kaip ir kuo sušelpti bedar
bius?
Šiame pokalby yra nemini
mi Antro pasaulinio karo pa
bėgėliai. Jų pasišalinimo prie
žastys iš gimto krašto buvo
ypatingos. Ir gyvenimo būdas,
galvojimas, darbas, ryšiai su
okupuota Lietuva bei pagalba
jai buvo visiškai skirtingi nuo
ankstesnių emigrantų. O pas
kutiniu dešimtmečiu iš Lietu
vos vėl pasitraukė didelis
skaičius žmonių. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
skelbia, kad šiuo metu yra
išvykę apie 200,000 lietuvių,
be to, ši ministerija numato,
kad 2006 m. į užsienio vals

ODISĖJA GINTARO
ŠALYJE
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Nr-7 Visi sąžiningai rūpinasi vargingomis sąlygomis
gyvenančiais savo parapijiečiais. Kun. Merliūnas ap
gailestavo, kad nėra sąlygų parapįjiečiams pabendrau
ti po Mišių, drauge pasirūpinti parapijos reikalais. Pa
našiai buvo kalbėjęs kardinolas A. J. Bačkis, kad Vil
niuje žmonės nesiburia į parapijas, yra didelis baž
nyčių pasirinkimas, tad žmonės eina į vieną bažnyčią
vieną kartą, o į kitą — kitą kartą. Neišsivysto prisi
rišimas prie vienos bužnyčios, neįsikuria bažnyčiai pa
dedantys komitetai, parapįjiečiams pagalbos būreliai.
Vilniuje užėjau į Visų Šventųjų bažnyčios kiemą, bet
kadangi nebuvau iš anksto pranešusi, neradau klebo
no Jono Varanecko nei labdaros valgyklą vedusios Vi
dos Poškienės, dabar įkūrusios Šv. Vincento Pauliečio
draugiją rūpintis į sunkias sąlygas patekusiais gatvės
vaikais. Kun. Jonas Varaneckas, kurio labdaros veik
los parėmimu ypatingai rūpinasi „Saulutės” narė Ma
rytė Černiūtė, yra įkūręs vaikų globos namelius ir be
namiams apsišvarinimo ir pirmosios medicininės pa
galbos centrą.
Romos Barauskienės kvietimu susipažinau su orga
nizacijos „Gelbėkit vaikus” (Totorių 15, Vilnius, dir.
Loreta Trakinskienė) veikla. Organizacįjos tikslas yra
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Lietuvos ir Lenkijos pasienyje kovo 22 d. pradėjo veikti naujas kontaktinis pasienio punktas. Tai pirmasis toks
kontaktinis punktas Lietuvos pasienyje. Pradėję dirbti naujame kontaktiniame punkte, Lietuvos ir Lenkijos pa
sienio tarnybų pareigūnai tikisi paspartinti tikrinimo procedūras bei užtikrinti geresnę valstybių sienų ap
saugą. Punktas Lenkijos teritorijoje nuo šiol veiks visą parą, jame dirbs abi kalbas mokantys Lietuvos ir Lenki
jos sienos apsaugos pareigūnai, kurie naudosis abiejų valstybių duomenų bazėmis.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

tybes bus išvykę dirbti
280,000-320,000
Lietuvos
žmonių. („Draugas”, 2002.
02.23) Ir kas gi juos iš Lietu
vos baido? Štai Darbo biržos
duomenimis š.m. vasario 1 d.
Lietuvoje buvo 228,800 bedar
bių. Per mėnesį jų skaičius pa
didėjo
4,700.
(„Draugas”,
2002.02.21). Taigi: 200,000 jau
yra išvykę dirbti svetur, o
228,000 dar Lietuvoje ieško
darbo. Šiems oficialiems skai
čiams net sunku patikėti —
Lietuvoje stinga beveik pusės
milijono darbų!
„Kauno dienoje” (2002.01.
10) G. Budvydienė straipsnyje
„Jauni žmonės žvalgosi į Eu
ropą” nurodo, kad „... trečdalis
visų ilgalaikių bedarbių —
jaunimas”, kad „...pagrindinis
jų pajamų šaltinis yra tėvų ar
kitų artimųjų parama”. Ir
„...daugiau kaip pusė apklaus
tų jaunuolių ketina emigruo
ti, aktyviai ieškoti darbo už
sieny ar išvykti ten studijuo
ti”. Taigi padėtis apgailėtina.
„Savo verslą” trukdo pradėti
lėšų trūkumas — jaunas žmo
gus nesuspėja susitaupyti, o
tėvai ar giminės retai kada
turi galimybę juos paremti”.
(T.p.)
Kokios priežastys Lietuvą į
šią padėtį atvedė? Kas yra
kaltas?
Net ekonomistai nesugebėtų
visų priežasčių apibūdinti —
jų daug ir įvairios. O dėl kal
tės — visi kalti! Ar sėdėti,
smaguriautis alkoholiu, laukti
valdžios pyragų? Ar taškytis
politinių barnių seilėmis, pro
tus sukaišiojus palovėse? Ar
apiplėšinėti valstybę ir visuo
met savo naudai? Ar neiššluoti komunistinės nomenklatū
ros egoizmo? O buvusios vy
riausybės ir seimai? Nebuvo
genialių administracijų, kurie
būtų sugebėję rasti kelius Lie

tuvą iškelti virš kitų buvusių Utenos, Panevėžio, Vilniaus,
sovietinių kraštų. Nerasta dė Kauno, Alytaus vietovėse. Žo
mesį patraukiančių verslų lės deginimas padaro milžiniš
(pvz., lenkai pavergė Vokieti kus nuostolius gamtai ir žmo
jos karstų rinką!), nesutvarky nių turtui. Per tokius gaisrus
ta plotų plotais dirvonuojanti žūva įvairūs naudingi mikro
žemė, neįsisąmoninta, kad organizmai, kurie atsinaujina
atmestinė gamyba žemės ūky tik po 10 metų. Už žolės degi
je, dirbtuvėje ir amate neturi nimą asmuo gali būti nubaus
paklausos, neatrastos aukso tas nuo 100 iki 500 litų, parei
kasyklos. Nei prezidentai, nei gūnai — nuo 200 iki 600 litų
prenųerai, nei Seimo pirmi bauda.
<bns>
ninkai neišaugo į genijus, su
*
Dešimties
Lietuvos
gebėjusius skurdžioj aplinkoj miestų turizmo informaci
ir išmintimi nesužydėjusioje jos centrų vadovai įsteigė aso
masėje vykdyti stebuklų.
ciaciją. Ateityje ji turėtų vie
Tai kodėl stebėtis, kai nuo nyti visus 25 centrus, kuriuos
nedarbo Lietuvoje bėga jauni finansuoja įvairių miestų savi
žmonės? Tai įrodymas, kad jie valdybės. „Iki šiol mes visi
yra sumanesni už politikus: veikėme atskirai. Dabar nu
šie nesupranta, kad kalbos, tarėme susivienyti. Taip bus
kartais melagingos, neduoda lengviau dirbti, galėsime dary
jokių vaisių, o bėgliai ne kal ti įtaką įstatymų priėmimui ir
bomis pasitiki, bet sava inicia tikėtis lėšų iš ES programų”,
tyva.
— sakė Kauno regiono turiz
mo informacįjos centro direk
* Per pastarąjį dešimt torius Sigitas Sidaravičius.
metį savižudybių Lietuvoje
(KD, Elta)
padaugėjo dvigubai, ir pagal
* Klaipėdoje parduodama
savo gyventojų mirčių skaičių žuvis bei jos gaminiai daž
dėl šios priežasties valstybė niausiai visiškai neatitinka ne
toliau pirmauja Europoje. Sa tik Vakaruose galiojančių, bet
vižudybės labiau paplitusios ir buvusių griežtų
soviet
kaime, čia jos beveik du kar
mečio reikalavimų. Keisčiau
tus dažnesnės negu mieste.
sia, kad žuvies apdirbimo
Mirtingumas nuo savižudybių
technologijos betvarkė visiškai
Lietuvoje yra labai aukštas —
patenkina šią sritį kontroliuo
nusižudžiusieji sudaro 3.8
jančias veterinarines instituci
proc. visų mirusių žmonių. Tai
jas
(K. Elta)
vienas aukščiausių rodiklių ne
* Mokslų akademįjoje Vil
tik Europoje, bet ir pasaulyje.
100,000 Lietuvos gyventojų niuje įteiktos kasmetinės
tenka beveik 44 savižudybės. Lietuvos mokslo premijos ir
ES valstybių vidurkis yra 20 diplomai trisdešimčiai moksli
savižudybių 100,000 gyvento ninkų, besidarbuojančių hu
manitarinių, socialinių, fizi
jų.
(BNS)
* Lietuvos pievose ir miš kos, biomedicinos ir technolo
kuose siautėjo ugnis — ug gijos mokslų srityse. Lietuvos
niagesiai 434 kartus vyko ge mokslo premijos yra aukščiau
sinti gamtoje įsiplieskusių sias mokslininko įvertinimas
gaisrų. Tai rekordinis savait savo valstybėje. Premijų dydis
galio gaisrų skaičius šiemet. yra daugiau kaip 42,000 litų
Daugiausiai žolės plotų išdegė už vieną mokslinį darbą. (BNS)

gerinti vaikų padėtį Lietuvoje, siekiant, kad būtų ver
tinamas ir gerbiamas kiekvienas vaikas. Druskinin
kuose, pastatą suremontavę, įkūrė jaukius paauglių
vaikų globos namus „Žuvėdra”. Našlaičiai lanko ama
tų mokyklą, patys tvarkosi, prižiūri daržą. Orientuo
jantis į didesnę paklausą turinčias specialybes, buvo
pradėtas sunkvežimių ir autobusų remonto specialistų
centras.
„Gelbėkit vaikus” Lietuvoje turi 20 dienos centrų.
Pirmasis buvo įsteigtas Kaune 1996 metais. Dienos
centrai sukuria saugią aplinką socialiai apleistiems
vaikams, juos saugo nuo smurto, elgetavimo, nusikal
timų. Centrai vaikams teikia kvalifikuotą socialinę,
psichologinę ir teisinę pagalbą. Vaikai ne tik maitina
mi, bet ruošia namų darbus, rengia programėles, daly
vauja sporto varžybose.
„Gelbėkit vaikus” dienos centrus lanko apie 300 vai
kų, bet stengiamasi dirbti su visa šeima, nes tik tada
pagalba būna efektyviausia. Todėl yra svarbu įjungti
šeimas į socialinės pagalbos programas. Taip pat yra
įvesta konfidenciali telefono linija vaikams ir jaunimui
prireikus pagalbos, patarimo. Kadangi buvo Kalėdų
laikotarpis, Roma Barauskienė organizavo labdaros
renginį, nes „G.V.” darbai išsilaiko iš aukų ir rėmėjų.
Prezidentūroje susitikau su prezidento referente Ra
sa Leoniene, kuri tarpininkavo „Saulutei” perkant au
tobusėlį vežti vaikus į Šiluvos vidurinę mokyklą. R.
Leonienė patvirtino, kad jau antri metai kaip autobusėlis tarnauja Šiluvos moksleiviams ir įteikė doku
mentus už remontus, kuriuos reikėjo atlikti įsigijus

Šventojoje Žemėje, kur per
Velykas (žydams ypač pras
mingą šventę) prieš daugiau
kaip 2000 metų buvo pralietas
Dievo Sūnaus kraujas, šiemet
taip pat upeliais teka nekaltas
kraujas, vyksta baisūs nusi
kaltimai prieš Dievą ir žmo
niškumą. Visam pasauliui, be
abejo, akivaizdu, kas atsitin
ka, kai nusilenkiama savoms
ambicijoms, neapykantai ir
kerštui. Nors dar tebekalba
ma apie taikų šio susiprie
šinimo sprendimą, vargiai kas
šiuo metu tiki, kad tai gali
įvykti. Juo labiau, kad abiejų
kovojančių pusių įsitikinimai
(ir iš dalies — religija) remia
si šūkiu: „Akis už akį, dantis
už dantį!”
Amerikiečiai mėgsta sakyti,
kad vienas paveikslas yra ver
tas tūkstančio žodžių. Šis po
sakis pasitvirtina, stebint ži
nių laidas arba spaudoje pa
sirodančias nuotraukas iš Pa
lestinos. Šiurpą kelia Jeru
zalėje, Haifoje, kuriame kita
me Izraelio mieste įvykdyti
smurto veiksmai, kai palesti
niečiai, po drabužiais paslėpę
sprogstamos medžiagos užtai
sus, susisprogdina viešose vie
tose, kartu su savimi į am
žinybę nusinešdami ne vieną
nekaltą gyvybę.
Kito pavadinimo tokiems
veiksmams nėra, kaip tik te
rorizmas. Kitaip jų nevadina
ir Amerikos žiniasklaida,
ypač po pernai įvykusių tero
ristų išpuolių šiame krašte.
Tačiau Palestinoje yra ir an
troji medalio pusė: dar tam
sesnė, dar žiauresnė ir di
desnį pasibaisėjimą kelianti.
Tai Izraelio kariuomenės
veiksmai palestiniečių pusėje.
Pasaulį ypač sukrėtė Di
džiosios savaitės ir Velykų
dienos puolimai, kai Izraelio
tankai įsiveržė į palestiniečių
teritoriją, pradėjo be atodai
ros griauti pastatus, šaudyti į
žmones, areštuoti jaunus vy
rus ir net paauglius berniu
kus, galop griuvėsiais pavers
dami palestiniečių vado Yas
ser Arafat būstinę, jį patį izo
liuodami nuo pasaulio. Žmo
nės buvo palikti be elektros,
vandens, būtiniausių kasdie
nių reikmenų, net medici
ninės pagalbos sužeistiesiems,
net galimybės surinkti lavo
nus ir juos pagarbiai palaidoti
pagal savo religijos papročius.
Vienas tarptautinių žinių
laidos žurnalistas išsireiškė:
„Prieš du tūkstančius metų
žydai nukryžiavo Kristų, o da
bar stengiasi nukryžiuoti Ara
fat ir visą jo tautą”. Galbūt tai

naudotą autobusą. „Saulutės” Floridos skyrius įtaisė
Kybartų moksleiviams autobusėlį. Tad dabar 2 autobusėliai veža vaikus į mokyklą.
Su Rasa Leoniene aptarėm „Rotweilerio” veislės
šuns neseniai žiauriai sukandžiotos mergytės padėtį.
Lietuvoje mėgstami „Rotweileriai” ir „Pit buliai”. Tai
labai stiprūs šunys, ypatingai pavojingi vaikams. Ti
kėjausi, kad žmogų užpuolęs šuo bus „užmigdytas”.
Klydau.
Pasirodo, šuo buvo šeimininko. Mergaitės mama su
tiko šeimininkui net nekelti bylos, kai jis jai sumokėjo
500 litų. Savo dukrytės ir kitų saugumą pardavė už
500 litų?! Tačiau pažiūrėkime iš antros pusės. Jei mo
tina būtų šeimininką patraukusi į teismą, šeimininkas
būtų ją ir jos vaikus išmetęs iš buto. Kur dėtųsi moti
na su keliais vaikais? Įdomūs išskaičiavimai...
Ukmergėje viena moteris norėjo įsivaikinti apie 3
metukų mergytę. Ją parsiveždavo į savo namus. Mer
gytė ją ėmė vadinti „mama”. Tačiau pagal naujus įvai
kinimo įstatymus vaikai duodami įvaikinimui pagal
naujus įvaikinimo įstatymus vaikai duodami įvaiki
nimui pagal jų eilę, ne abipusę įvaikintojų ir vaiko
draugystę. Tai atrodė, kad ta mergytė bus atiduodama
svetimiems, o ne į namus, prie kurių jau buvo pripra
tusi.
Kalėdų šventinė nuotaika ypač pasireiškė įžiebiant
didžiules eglutes prie Katedros ir prie Rotušės. Miesto
centras buvo pilnutėlis žmonių — vaikučiai su tė
veliais, moksleiviai su raudonomis „Kalėdų senelio”
kepurėmis, muzika, saldainiai, balionai. Tokia pati

jau kraštutinė pažiūra, bet
joje yra daug tiesos.
Šiandien ypatingą rūpestį
kelia JAV prezidento George
W. Bush laikysena. Kaip pa
prastai, Vakarai, kokiai pa
saulinei krizei ištikus, žiūri į
Vašingtoną ir laukia sprendi
mo. Pastaruoju metu iš Euro
pos ir Arabų pasaulio sostinių
vis dažiau girdėti priekaištai,
kad Amerika remia tik Iz
raelį, kad nesistengia suprasti
palestiniečių pusės. Net ir po
Yasser Arafat būstinės pa
statų sugriovimo prez. George
W. Bush apkaltino Arafat,
kad jis nesutramdo savo sa
vižudžių, susisprogdinančių
Izraelio miestuose. Bet nei
puse žodžio neužsiminė apie
vienašališkas kovas palesti
niečių gyvenvietėse, juo la
biau, kad šie žmonės kovoja
už savo kraštą, stengdamiesi
iš jo išvyti okupantus žydus.
Tiesa, kovos būdas yra baisus
ir žiaurus, bet jie kitokių
veiksmingų ginklų neturi —
tik savo pačių žmones, pasiry
žusius paaukoti gyvybę už sa
vo įsitikinimus.
Antra vertus, JAV preziden
tas yra užtvertas į kampą, iš
kurio išeiti ne taip lengva (o
gal visai neįmanoma). Jeigu
žydai kovoja su teroristais,
žudančiais jų žmones, tai jie
turi teisę tą kovą pratęsti ir į
teroristų gyvenvietes. Argi dėl
to Amerika nepradėjo karo su
teroristais Afganistane? Argi
nežada vėl užkabinti Irako,
kur, pasak Bush, yra tikros
teroristų peryklos? Jeigu JAV
kariai deda tiek pastangų,
kad sugautų teroristų vadą
Osama bin Laden, kodėl Iz
raelis negali gaudyti Arafat,
kuris, jų akimis, yra taip pat
teroristų vadas?
Kaip gali prez. Bush už
ginti Izrealiui kovoti su tero
ristais? Kaip pagaliau jis gali
pasisakyti prieš
Maskvos
smurtą Čečėnijoje? Argi Vla
dimir Putin nevadina čečėnų
teroristais...
Tik kas bus, kai toks JAV
prezidento palankumas Izrae
liui visiškai prieš Ameriką
nuteiks Arabų pasaulį? Juk ir
dabar didelės meilės islamo
kraštai Vašingtonui neturi,
nors po pernai rugsėjo 11osios išpuolių tam tikra mu
sulmonų pasaulio dalis buvo
pažadėjusi savo paramą ko
voje su teroristais.
Izraelio premjeras po vė
liausių sprogimų Haifoje pa
reiškė, kad Palestinoje pra
sidėjo karas. Prašykime Die
vo, kad jis neišsiplėstų už Pa
lestinos ribų...

šventė vyko Katedros aikštėje, kai atvažiavo į Vilnių
Kalėdų senelis!
Švenčių proga Almos Adamkienės fondas suruošė
labdaros akciją. Prie įvairių punktų buvo renkamos
vargingai gyvenantiems vaikučiams dovanėlės. Per
televizįją rodė, kaip pats prezidentas V. Adamkus su
A. Adamkiene ta proga nupirko knygelių už 1,000 litų.
Vėliau žmonės gėrėjosi gražiu, pavyzdingu gestu, bet
apgailestavo, kad Adamkų dovana buvo už 1,000 litų,
o ne 1,000 USD, ypač jei tas gestas buvo viešai rek
lamuojamas. Bendrai, lyg pasigendama A. Adamkie
nės balso ginant vaikus nuo smurto, išnaudojimo, prie
vartavimo. Bet gal ne visi viską žino. Tačiau A. Adam
kienė gerbiama, jos žodis svarus, ja domisi žiniasklai
da, tad savaime turi nemažai įtakos.
Būnant Lietuvoje viskas įdomu. Turint laiko įsijung
davau televiziją. Visuomet juokinga „Dviračio žynios”,
įtraukiantis muilo operos serialas „Likimo valsas”.
Jaudino nuolatinės laidos apie raganas, burtus, horos
kopus, prietarus, ekstrasensus. Ir tai ne juokais, o
rimtai priimami patarimai. Taip pat nemaloniai nu
teikė laida „Kai aš jaunas buvau”, kur buvo rodomi
propagandiniai filmai iš komunistinių laikų. Rodoma,
kaip viskas tada buvo smagu, gera, visi laimingi — di
dingos šventės, koncertai, gražiai apsirengusi publika
žiūrinėja ir perka naujausius automobilius, gerai vei
kiančios gamyklos. Tai pagalvokim — o šiandien skur
das, visokių prekių pilna, o pinigų nėra.
Nukelta į 5 psl.
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SKELBIMAI

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
BIRUTĖ BUBLIENĖ

tavome ir gilinomės į teolo
gines svarstybas, kad nepajutom net, kaip greitai prabėgo
popietė, ir jau reikėjo ruoštis
išpažinčiai ir šv. Mišioms. Su
sikaupę atlikome sąžinės są
skaitą, nuėjome išpažinties ir,
aplink altorių susėdę, išklau
sėme nuostabias ?v. Mišias —
pajusdami Dievo jungiančią,
raminančią ir kupiną meilės
dvasią.
Pasibaigus šv. Mišioms,
kun. Edis ir Aida Bublytė
O’Meare skubiai mus apleido,
nes oras darės vis baisesnis, o
jų kelionė į namus tolima.
Kun. Edis Putrimas, lėkda
mas pro duris su geradare Re
gina Pikūniene, kuri jį nuvežė
į oro uostą, prabilo paskuti
niais žodžiais, ir jo pasakymas
vis dar aidi mano ausyse: „Bi
rute, aš labai sužavėtas Det
roito jaunimu! Koks jis pavyz
dingas, kaip giliai mąstantis!
Būtinai kitais metais reikia il
giau duoti jiems progos išsi
kalbėti! O dabar ragink tėvus,
kad leistų šį nuostabų jau
nimą vykti į Torontą pas Šv.
Tėvą. Jie tikrai verti tokios
kelionės!” Ačiū Jums, kun.
Edi, kad vis surandate laiko
lietuviškam jaunimui. Jūsų
buvimas tarp jų šį savaitgalį
padarė dideles permainas jų
gyvenime!
O ką jaunimas galvoja apie
šias rekolekcijas? Štai ištrau
kos iš jų įvertinimų:
Tadas Kasputis rašo: „Man
didžiausią įspūdį paliko visų
gera valia — jungianti dvasia.
Nors pirma pagalvojau: keis
ta, kad tiek daug jaunuolių
neatvyko į šias rekolekcijas,
bet paskui pagalvojau, kad ge
rai. Mūsų maža grupė jautėsi
labai artima ir atvira. Gavome
kiekvienas daug dėmesio, ir
mūsų visų mintys ir idėjos
buvo išklausytos ir gerbtos.
Per visas rekolekcijas stipriai
jaučiau Šv. Dvasią — lauke
švilpė vėjas, ugnis liepsnojo
židinyje, smarkiai judėjo žva
kės liepsnos — tai tikrai sim
bolis, kad Šv. Dvasia čia, su
mumis!”
Ingrida Miškinytė: „Šian
dienos diena mane paveikė la
bai inspiruojančiai. Aš tikrai
jaučiausi, kad kalbu su Dievu
ir kad jis tikrai šiandieną ma
ne girdėjo. Gerai, kad buvo ra
maus laiko pabūti tik su sa
vim. Galėjau su savo jausmais
apsiprasti. Galėjau apie savo
tikėjimą ir jo reikšmę mano
gyvenime pagalvoti”.
Lina Bublytė: „Kai kun.
Edis kalbėjo apie kristocentriškumą, aš tikrai supratau,
apie ką jis kalbėjo, nes tikrai
pajutau stiprų Kristaus bu
vimą mūsų tarpe. Su Juo, per
Jį visuomet jausimės jaukiai
ir saugiai tikrai komplikuo
tame gyvenime, kuris darosi
vis daugiau įtemptas, greitas
ir žiaurus. Bet mūsų stiprus
tikėjimas, mūsų meilė Kristui
visus pykčius nugalės. Tikrai
norėčiau dažniau tokioje gru
pėje turėti progos susitikti,
pasikalbėti, sustiprinti ryšius
su Dievu ir su viens kitu.
Jaučiuosi, kad po šių rekolek
cijų galėsiu pozityviau gyventi
savo krikščioniškumu”.
Gytis Mikulionis: Man tik
rai buvo gera nuo viso pasau
lio pasprukti ir tik turėti pro
gos geroje atmosferoje apie
Dievą ir savo santykius su Juo
ir kitais pagalvoti. Daug išmo
kau ir daug geros informacijos
apie Pasaulio jaunimo dienas
sužinojau. Nors galėjo ilgesnės
rekolekcijos būti, kad galėtu
mėm dar giliau įsijungti į jų

SIŪLO DARBĄ

TAISOME

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ
Šeštadienį rytą pradėjo rink
tis jaunimas rekolekcijoms
Northville miestelyje, dr. Jus
tino ir Reginos Pikūnų „Condo
Club House”. Buvo ypač šalta
ir vėjuota diena, todėl užsi
kūrėme židinį, paleidom švel
nią, dvasingą muziką ir pra
dėjome ruoštis susikaupti die
nos paskaitoms ir maldoms
bei šv. Mišioms. Sustūmėme
visas minkštakėdes į ratą ap
link ugniavietę,
uždegėm
daug, daug žvakių ir susėdę
pradėjome kalbėtis, laukdami
kunigo Edžio atvykstant iš To
ronto. Atvyko iš visų Detroito
priemiesčių gimnazijos am
žiaus jaunimas (iš viso 10, pa
siruošę rimtai pagalvoti apie
savo santykius su Dievu ir su
savo artimaisiais. Pradėjus
kristi lietaus lašams, sulaukė
me kun. Edžio ir paskaitinin
kės Aidos Bublytės-O’Meare,
kuri atvažiavo iš Klevelando.
Rekolekcijas pradėjo Birutė
Bublienė, iškėlusi klausimą,
„Kodėl mums išvis reikia reko
lekcijų?” Šis klausimas tuoj
pat sukėlė entuziastingą dia
logą ir nutarėm: atvykome,
nes norim atsitraukti nuo viso
triukšmo, veiksmo ir pasaulio
įtakos, pagalvoti ir pabūti su
Dievu.
Kun. Edis toliau tęsė prog
ramą, paskaitydamas iš Šv.
Rašto MT5:13-14. Pabaigę
skaityti, praleidome valandą
kalbėdami ir diskutuodami,
ką reiškia „būti žemės drus
ka”. Jaunimas gyvai ir entu
ziastingai pasiūlė prelegentui
daug minčių, interpretacijų ir
pavyzdžių, kaip būtų galima
šį šūkį kasdieniniame gyveni
me įgyvendinti.
Toliau labai detaliai kun.
Edis mums papasakojo apie
artėjančias Pasaulio jaunimo
dienas Toronte. Išdalino re
gistracijos anketas. Pagrojo
pasaulio jaunimo giesmę, ku
rią visi dalyviai įvairiomis kal
bomis giedos su Šv. Tėvu šią
vasarą Toronte. Kvietė mus
visus būti dalim šio neeilinio
įvykio ir priimti Šv. Tėvo kvie
timą atvykti į šią jaunimo
šventę. Jis prižadėjo, kad To
ronte būsime apgyvendinti lie
tuvių šeimose. Iš Lietuvos ža
da atvykti daugiau kaip 100
jaunuolių. Ragino ir mus at
vykti ir susipažinti su jais,
džiaugtis Dievo malone su
tūkstančiais jaunimo iš viso
pasaulio.
Po trumpos pertraukėlės
prabilo Aida, kuri kalbėjo apie
maldos galybę ir stebuklą. Jos
paskaita praktiškai iliustravo
tai, ką kun. Edis paaiškino
mums iš Šv. Rašto. Aida savo
pokalbį paįvairino pratimais
ir diskusijom, kuriose visi da
lyvavom. Atliktus projektus
galėjome parsinešti į namus
tolimesniems
mąstymams.
Vienu momentu, kai Aida kal
bėjo apie savo buvusią sunkią
ligą ir išdalino mums visiems
stebuklingą šv. vandenį iš
Lourdo, kurį jinai naudojo
norėdama pasveikti, staiga su
nepaprastai didele jėga pra
dėjo už langų lyti — beveik
uraganinis lietus ir vėjas.
Mums tai atrodė lyg ženklas
iš dangaus — kad iš tikrųjų
maldos galingos! Buvo tikrai
įspūdingas momentas! Kaip
Andrius Miliūnas pakomenta
vo: „Čia nieko netikėto neįvy
ko. Skaitai apie tokius daly
kus ’Readers Digest’, bet ne
galvoji, kad tikrai atsitinka!”
Sekė tolimesnės diskusijos
su kun. Edžiu. Jis toliau aiš
kino antrą dalį šūkio: „Jūs
esate pasaulio šviesa”. Disku

PASLAUGOS

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.
AUIUMOHttJOį.NAMŲ SVEIKATOS

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

Šiemet Didžiosios savaitės apeigose ir Velykų rytą matėme popiežių Joną Paulių II visiškai paliegusį, fizinių ir
galbūt dvasinių skausmų kankinamą, bet, rodos, dar taip neseniai jis buvo tvirtas ir žvalus, kaip šioje nuotrau
koje iš Lietuvos krikšto 700 metų jubiliejaus Romoje. Iš kairės: kan. A. Kajackas, kun. R. Mikutavičius, šv.
Tėvas Jonas Paulius II, vysk. A. Vaičius, kun. Pr. Račiūnas, MIC, kan. J. Barkauskas.

pasiūla jis gali, „pirmiausia
jauniems žmonėms”, būti „pir
lyti tiktai tiesioginis liturginis masis susitikimas su krikš
ir sakramentinis bažnytinis čioniškąja žinia”.
Bažnyčia, pasak popiežiaus,
gyvenimas”. Tačiau jis gali ne
pakartojamai
pasitarnauti turinti surasti praktinių kelių,
rengiant susitikimus su Kris atvedančių iš „virtualaus kitumi bendruomenėje ir globo bemetinės erdvės pasaulio į
jant tikėjimo kelionę pradė tikrąjį krikščioniškosios ben
jusius naujus tikinčiuosius. druomenės pasaulį”. Vėlesnėje
Kaip ir kitos komunikavimo tikėjimo gyvenimo stadijoje in
priemonės, internetas yra ternetas gali prisidėti prie
„priemonė, o ne tikslas savai tikėjimo gilinimo darbo. Po
me”. Jis teikia „puikių evange piežius pabrėžtinai atkreipia
lizacijos galimybių, jei juo dėmesį į galimybę internete
naudojamasi kompetentingai jau dabar rasti daug informa
ir aiškiai suvokiant jo sti cijos apie Bažnyčią, jos isto
prybes ir silpnybes”. Savo in riją, mokymą bei veiklą.
BŽ, 2002, Nr. 1
formacine bei komunikacine

INTERNETAS — EVANGELIZACIJAI
Popiežius Jonas Paulius II
ragina Bažnyčią intensyviau
naudoti internetą evangeliza
cijai. Sausio 22 Vatikane pas
kelbtame popiežiaus žodyje,
skirtame, gegužės 12-ąją mi
nėsimai Pasaulinei visuo
menės komunikavimo priemo
nių dienai, sykiu atkreipiamas
dėmesys į šios naujos komu
nikavimo priemonės pavojus
bei silpnybes. Atsižvelgiant į
tai, būtina garantuoti, kad „ši
puiki komunikavimo prie
monė tarnautų bendrajam gė
riui ir netaptų pavojų šalti
niu”.
„Bažnyčia žvelgia į šią nau
jąją priemonę realistiškai ir
kupina pasitikėjimo”. Žino
ma, internetas, pasak popie
žiaus, neįstengia „atstoti Die
vo patirties, kurią gali pasiū-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

Į INCOME TAX SERVICE"]
Tel.: 773 935 0472
Pgr.: 708-901 9343
E-mail: Pransee@aol.com
GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS
i(Z|4(lo pajamų ntokesdų formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta į
namus.
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PETVARKYTOS BAŽNYTINĖS
STRUKTŪROS RUSIJOJE

ekspansijos aktas. „Net jei to
norėtume, tam neturime nei
žmonių, nei lėšų. Mes nesie
kiame verbuoti kitų Bažnyčių
tikinčiųjų”, — sakė kardinolas
Walteris Kasperis. Maskvos
arkivyskupas
Tadeuszas
Kondrusievviczius
Maskvos
patriarchato reiškiamą kritiką
pavadino „kišimusi į vidinius
Katalikų Bažnyčios reikalus”.
Vasario 14 dieną Maskvoje
paskelbtame pareiškime jis
teigia, kad Vatikanas, laiky
damasis „tarptautinės prakti
kos”, apie savo žingsnį iš
anksto buvo informavęs Rusi
jos vyriausybę ir rusų ortodok
sų Bažnyčią. Arkivyskupas
taip pat paneigė kaltinimus,
neva Katalikų Bažyčia ver
buojanti kitų religinių bendri
jų tikinčiuosius. Šie kaltini
mai neįrodyti. „Norėjome žino
ti, kas, kur, kada ir kokiomis
aplinkybėmis nusikalto ar nu
sikalsta prozelitizmu”, — ra
šoma pareiškime. Toliau tei
giama: „Deja, to iki šios dienos
nesužinojome; nesulaukėme
atsako ir į mūsų kvietimą su
rengti apvalųjį stalą formuluo
tei 'prozelitizmas’ išsiaiškinti”.
Maskvos arkivyskupas nuro
do, kad katalikai Rusijos Fe
deracijoje turi turėti tokias
pačias teises kaip ir kitoms re
liginėms bendrijoms priklau
santys piliečiai, ir „šio įstaty
mo laiduoto naudojimosi šio
mis teisėmis niekam jokiomis
aplinkybėmis nevalia viešai
ginčyti ar daryti politinių spe
kuliacijų priemone”. Pabaigoje
arkivyskupas vėl išreiškė Ka

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių

šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 800-820-6155.

Babysitter vvanted:
Sunday to Wednesday, 3 p.m.
till 11 p.m., Oak Lawn area.
Mušt speak English.
Tel. 708-425-9404.
Masažo salonui reikalingos
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų
amžiaus masažistės, truputį
kalbančios angliškai. Tel. 630640-8582 arba 847-691-7348.

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

talikų Bažnyčios norą puose
lėti dialogą su ortodoksais.
Vasario 12 dieną Maskvoje
išplatintame
pareiškime
Maskvos arkivyskupas Ta
deuszas Kondrusievviczius ka
talikų vyskupijų įsteigimą Ru
sijoje vadina „istorinio teisin
gumo aktu”. Jis primena, kad
katalikų vyskupijos Rusijos
teritorijoje egzistavo nuo XIV
amžiaus. Įsteigdamas naujas
vyskupijas, popiežius Jonas
Paulius II tiktai atkūrė jau
anksčiau egzistavusią katali
kiškąją bažnytinę struktūrą.
Gerbdamas rusų ortodoksų
Bažnyčią ir jos dignitorius,
Vatikanas suteikęs naujo
sioms vyskupijoms ne miestų,
bet šventųjų vardus. Užuot sa
kęs „Maskvos arkivyskupija”,
Vatikanas vartoja titulą Dievo
Motinos arkivyskupija Mask
voje; kitos vyskupijos vadina
mos: Šv. Kazimiero vyskupija
Saratove, Atsimainymo vysku
pija Novosibirske, Šv. Juozapo
vyskupija Irkutske.
Vatikano duomenimis, Rusi
jos Federacijoje gyvena ma
žiausiai 1,3 milijono katalikų.
Maskvos patriarchato nuomo
ne, net ir 500,000-600,000
rusų katalikų skaičius yra per
didelis.

Vasario 11 dieną Vatikanas kiškųjų organizacijų paramą,
suteikė Rusijoje veikusioms tarp jų paminėdamas ir Vokie
apaštališkosioms administra- tijos katalikų pagalbos fondą
dvasią. Esū labai dėkingas, tūroms vyskupijų rangą. Sy „Kirche in Not”, per pastaruo
kad jos nors dienai įvyko. kiu popiežius Jonas Paulius II sius dešimt metų suteikusį ru
Ačiū-ačiū-ačiū!”
įsteigė Maskvos bažnytinę sų ortodoksų Bažnyčiai dides
Arija Kasputytė: „Man šios provinciją, kuriai kaip sufra nę negu 19,5 milijonų eurų pa
rekolekcijos davė progos susi ganinės priskirtos Saratovo, ramą.
kaupti ir pagalvoti apie Dievą Novosibirsko ir Irkutsko vys
Nusivylimą dėl Maskvos
ir save. Sunku tai padaryti kupijos.
patriarchato reakcijos į kata
namuose, mokykloje ar kitur.
Maskvos patriarchatas labai likų apaštališkųjų adminisMan ypač patiko Aidos O’Mea- neigiamai reagavo į šį Šven tratūrų pertvarkymą į vysku
ra pratimai, nes reikėjo atvi tojo Sosto žingsnį. Maskvos pijas Rusijoje išreiškė Popie
rai atsakyti į klausimus apie patriarchato ekumenizmo sky žiškosios krikščionių vienybės
save — kaip mes gyvename ir riaus darbuotojas Igoris Vyja- tarybos prezidentas kardino
pagalvoti, kaip galime geresni novas, vasario 11 d. kalbėda las Walteris Kasperis. Paskel
mas per Maskvos radiją „Echo bus apie vyskupijų įsteigimą,
krikščionys būti”.
Andrius Miliūnas: „Man Moskvy”, pareiškė, jog tokiais Maskvos patriarchatas atšau
labai patiko, kaip buvo suor veiksmais Vatikanas siekiąs kė kardinolui Kasperiui adre
ganizuotos šios rekolekcijos. plėtoti šalyje misijų veiklą. suotą kvietimą vasario 21-22
Jos buvo prasmingos ir vertin Maskvos patriarchato užsienio d. apsilankyti Rusijoje. Inter
gos. Kun. Edžio ir Aidos reikalų tarnybos vadovas met viu Vokietijos katalikų nau
O’Meara pokalbiai paliko man ropolitas Kirilas tą pačią die jienų agentūrai KNA kardino
gilų įspūdį. Jaučiuosi, kad ši ną per Rusijos televiziją RTR las vasario 15 d. žadėjo dary
diena mane dar labiau priarti įvertino katalikiškųjų apašta siąs viską, kad abiejų Bažny
no prie Dievo. Taip pat uždegė liškųjų administratūrų per čių dialogas nenutruktų. Pa
man norą dalyvauti Pasaulio tvarkymą į visavertes vysku sak Kasperio, Maskvos pat
jaunimo dienose Toronte, į ku pijas kaip „nedraugišką” Ro riarchato neigiama reakcija
rias prieš rekolekcijas niekad mos aktą bei pareiškė, jog ru remiasi „dideliu nesusiprati
nebūčiau galvojęs vykti. Da sų ortodoksų Bažnyčia užšal- mu”. Rusų ortodoksų Bažny
bar norėčiau nuvykti ir susi dys visus kontaktus su Roma. čia metropoliją laiko labai ga
pažinti su viso pasaulio jauni Be „verbalinių protestų”, pa lingu, svarbiu vienetu. Tuo
mu ir pasijusti dalimi viso sak metropolito, bus neatidė tarpu Vatikanui tai grynai ad
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katalikiško jaunimo pasau liotinai nutraukti visi ryšiai ministracinis dalykas. „Nepa
su
Katalikų
Bažnyčia.
„Šiuo
kinta
nei
teorija,
nei
asmenys,
lyje”.
Algytis Kasputis: „Man la metu nesą nieko, apie ką ga nei įgaliojimai, pakeičiamas
bai patiko rekolekcijos, nes lėtume kalbėtis”, — pabrėžė tiktai vardas”. Be to, klaidin
* Vilniaus universiteto
mane paskatino būti geresniu Maskvos patriarchato atsto ga manyti, kad tokiais per
tvarkymais žengtas žingsnis
ligoninės Santariškių kli
žmogum. Turėjau daug klau vas.
Šventojo Sosto atstovas misionieriavimo bei kataliky
nikų generaliniam direktoriui
simų apie savo tikėjimą, ir į
spaudai
Joaųuinas
Navarrobės
skleidimo
Rusijoje
linkme.
Antanui Vinkui įteiktas San
juos buvo iš dalies atsakyta. Iš
tarvės ordinas.
(R, eiu)
kun. Edžio išmokau, kaip ga Vallsas pavadino atliktus per Tai nesąs nei prozelitizmo, nei
liu sustiprinti savo ryšį su tvarkymus normaliu admi
Dievu. Didžiausia mintis, ku nistraciniu aktu, kuriuo atsi
rią parsinešiau namo, tai yra, žvelgiama į tai, jog Bažnyčia
kad Dievas mus myli tokius, Rusijoje veikia normaliomis
kokie mes esame, ir mums ne sąlygomis, bei siekiama page
reikia vaidinti kitokių, nors ir rinti pastoracinį darbą. Apaš
visuomenė spaustų mus būti tališkosios administratūros,
kitokiais. Šios rekolekcijos pasak Navarro-Vallso, visuo
met yra „laikinos ir ypatingos
man tikrai labai patiko!”
Dėl informacijos apie Pasau struktūros, sąlygotos ypatin
lio jaunimo dienas Toronte, gų aplinkybių”. Atstovas spau
kurios įvyks liepos 21-27 die dai taip pat pabrėžė, kad nau
nomis, galite kreiptis į Birutę jais organizaciniais pertvar
Bublienę:
kymais Katalikų Bažnyčia
BVBUBLYS@aol.com arba taip pat norinti pagerinti dia
tiesiog į kun. Edį Putrimą: logą bei bendradarbiavimą su
Kunedis@on.aibn.com. Turime rusų ortodoksų Bažnyčia, ku
registracijos anketas su deta riai niekada nestigo katalikų
lesne informacija, kurią išsių paramos. Jis pabrėžtinai at
Klebonas kun. Kęstutis Ralys su Vilniaus Šv. Juozapo parapijos Šv. Rašto būreliu.
sime jums į namus.
kreipė dėmesį į įvairių katali-

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
REMKIME
KATALIKIŠKĄ
LAIKRAŠTĮ

jos lietuvių žinias.
„XXI amžių” ypač turėtų
remti Lietuvos Bažnyčia, ra
gindama savo kunigus ir pa
rapijiečius šį neeilinį laikraš
tį skaityti kiekvienoje šeimoje.
Nes tai galbūt vienintelis in
formacinis katalikų leidinys,
kurio neremia valdžia... Jį tu
rėtume remti ir mes, išeivijos
lietuviai.
Šį laikraštį, išeinantį du
kartus per savaitę, redaguoja
Edvardas Šiugžda. Užsiprenu
meruoti galima per kun. A.
Palioką. 14915 apt.lol, 127
str., Lemont, IL

Kiekvienas iš mūsų gyvena
me tėvynės nuotaikomis, jos
rūpesčiais ir džiaugsmais. Ta
čiau tik dalį jų randame spau
doj. Daug ką sukrečia baisus
išnaudojimo,
kriminalinių
nusikaltimų, keršto, pavydo,
partijų rietenų vaizdai. O apie
šviesius Lietuvos gyvenimo
įvykius — jaunuomenę, an
samblių, teatro, muzikos ir li
teratūros gyvenimą, kultūrą
ne tiek daug žinome.
LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr, viename nese
Julija Gylienė
O štai atsiverčiame „XXI
niai įvykusiame susitikime su Amerikos verslininkais susipažino su Illi
Lemont,
IL
amžių”. Čia randame ne tik
nois valstijos Žemės ūkio departamento prekybos skyriaus atstove Nives
įvairių straipsnių inteligentui
Friedman ir kalbėjosi žemės ūkio importo-eksporto tarp Illinois valstijos
skaitytojui, politikui, visuo
DAR APIE KULTŪROS
bei Lietuvos galimybių klausimais. Iš kairės: LR gen. konsulas Čikagoje
ŽIDINĮ
menininkui, bet ir paprastam
Giedrius Apuokas, Illinois valstijos Žemės ūkio departamento prekybos
provincijos gyventojui priede
skyriaus atstovė Nives Friedman, garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr.
Atidžiai seku diskusijas
„Anapus Nemuno”.
Randame ir gerumo, artimo „Drauge” dėl pranciškonų už skleidžia po pasaulį.
mentarų, kiek ir posėdžių sa
meilės reiškinių. Sujaudino daryto Kultūros židinio New
Įdomu, kaip reaguotų Čika lėje. Dar daugiau parlamenta
pavyzdys apie norvegų
ne Yorke. Iki šiol jau pasirodė gos lietuviai, jei kas nors už rų buvo susirinkę į Seimo fojė,
įkainojamą dovaną — moder 27 pasisakymai. Iš jų tik 3 darytų jų Jaunimo centrą ir E. Vareikio knygos pristaty
nišką invalido vežimėlį supa paremia pranciškonų sprendi Pasaulio lietuvių centrą? Ar mą.
ralyžiuotam Svėdasų gyven mą KŽ uždaryti, kiti — pa nesiskųstų, ar nešauktų? O
Jau pasiekė rekordą Seimo
tojui, kuris sėdėdamas savo laiko lietuvių visuomenės tei mums KŽ, kaip šie centrai narių posėdžių nelankymas.
jau atgyvenusiam vežimėly sę į KŽ. Įdomu, kad tie 3 yra Čikagoje, buvo viso lietuviško Be to, tautos išrinktieji išmo
sutaisė sugedusį norvegų lab visi ne iš New Yorko — (To judėjimo širdis. Ir, jo netekus, ko apgauti jų lankomumą re
daros siuntų sunkvežimį...
ronto, Worcester MA ir Bar- dūstame. Todėl nepykite ir su gistruojančius prietaisus.
Yra „XXI amžiuje” ir istori boo, WI.), o kiti beveik visi praskite, jei skundžiamės ir
Lankomumą fiksuoja kom
jos vingių, religinio gyvenimo, niujorkiečiai. Ir tai supranta šaukiamės pagalbos. Gal mū piuteriai tam, kad būtų užre
pasaulio žinių, medicinos, me ma. Jei žmogus gyvena porą sų pasipriešinimas pranciš gistruota, jog parlamentaras
no, muzikos, literatūros, taip šimtų ar tūkstantį mylių nuo konų užmačioms atkreips mū dalyvavo dienos plenariniuose
gi jaunimui skirtas priedas New Yorko, tai argi jam skau sų tautiečių dėmesį ir kituose posėdžiuose, reikia porą kartų
„Žvilgsniai”. Yra ir priedas da, kas ten New Yorke dedasi. lietuvių telkiniuose, kur gal nuspausti mygtuką dėl įstaty
apie Lietuvą ir pasaulį — „Gana jau pulti tuos vargšus būt gresia panašus pavojus. mo priėmimo. Vadinasi: ateiti
„Horizontai”, žymiųjų žmonių pranciškonus, netriukšmau- Ir jie suskubs užbėgti įvy į kelis balsavimus, o vėliau
kit, gyvenkit taikiai”. Lengva kiams už akių, idant išvengti nebesirodyti posėdžių salėje.
gyvenimo epizodai ir t.t.
Ypač jaudino serija straips jums taip kalbėti, ponai ne- tokios netekties.
Visi Seimo nariai gauna mė
nių „Lietuviai prievartinėje niujorkiečiai. Mes, niujorkie
Sigitas Pliura nesinius atlyginimus, neatsi
karinėje tarnyboje SSRS ka čiai, jaučiamės apiplėšti, ir
Elmhurst, NY žvelgiant, kiek kartų jis nesi
riuomenėje 1945-1991 me šaukiamės pagalbos, bent jau
lanko Seime ir kiek kartų bal
tais”. Skaitome taipgi dar nie moralinės paramos. Ir esame
suoja. Seimo Etikos ir Proce
SEIMO POSĖDŽIAI
kur neskelbtų partizanų per dėkingi „Draugui”, kad mums
dūrų komisijos pirmininko Al
Atsiverčiau Lietuvos dien gimanto Salamakino praneši
gyvenimus, naujausias išeivi padarytą nuoskriaudą paraščio „Respublikos” puslapį. mu, siūlomos bausmės, tačiau
Pirmiausia stebiu Lietuvos
kiekvienas Seimo narys turi
didžiulės Seimo salės pa pats susiprašti. Pasak Sala
veikslą, kurioje yra mažiausia
makino, neįmanoma priversti
200 sėdimų vietų. Salėje suskai Seimo nario dalyvauti plena
čiavau 34 sėdinčius Seimo riniame posėdyje.
narius. Parlamente yra 141
Vytautas Šeštokas
narys.
Los Angeles, CA
Po atostogų Seimas susirin
ko į neeilinės sesijos plenarinį
posėdį. Jo pradžioje užsiregist
KAS TIE ASMENYS?
ravo 104 parlamentarai. Ta
čiau vėliau posėdžių salė ėmė
„Drauge”, kovo 19 d. (šv.
sparčiai tuštėti. Po kelių va Juozapo tyliausiojo šventojo
landų Seime paliko 78 asme šventėje) pasirodė neįprastas
nys. Dar vėliau, svarstant Elonos Vaišnienės vedamasis
sveikatos sistemą, buvo tik 66 „Statant Gerumo miestą iš
parlamentarai.
Transporto stiklo plytų”. Keletą kartų
veiklą — dalyvavo 40, o, skaičiau ir žavėjausi Kauno
svarstant draudimo pataisas, mero Eriko Tamašausko nau
sumažėjo iki 30 parlamentarų. ja vizija pasukti miestą į geru
Balandžio 1 — „Melagių dieną” — kai kurie Lietuvos politikai pasipuoš
Svarstymo pabaigoje iš 104 mo pusę, viens kitam padėti.
„Auksinių svogūnų 2002" simboliais. Jau ketvirtą kartą „Dviračio žynios”
Jo cituoti žodžiai, rodos, tokie
beliko
tik 19.
laidos užsakymu mados namai „Nijolė” sukūrė dešimt siurrealistinio sti
Tuo metu Seimo restorane paprasti: „Mes esame vieni ki
liaus odinių ir kailinių kepuraičių, primenančių svogūną.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. buvo beveik tiek pat parla tiems reikalingi. Mes — viena

Atkelta iš 3 psl.

ODISĖJA GINTARO ŠALY

.
Seniau lan
kėme teatrus, atostogavom, dabar neprieinami liuksu
sai tuščioms kišenėms! Įdomu, kodėl tokios laidos?
Bet dabartinės parduotuvės liudija, kad ne visi taip
vargingai gyvena. Seniau parduotuvėse nebuvo pre
kių, neapgalvotas žodis pelnydavo ilgesnių „atostogų”
Sibire... Jau kelinti metai gyvuoja didžiulės „Maxima”
parduotuvės, bet dabar Žirmūnuose Vilniuje atsidarė
gigantiška „HyperRimi”. Man truko apie 2 valandas ją
apeiti. Veikia kepykla, kavinutė, pilna visokių prekių
— sporto įranga, rūbai, avalynė, patalynė, rankšluos
čiai, santechnika, padangos, maistas, higienos bei kos
metikos ir mokslo reikmenys ir t.t. Gali viską gauti ir
palyginus pigiau negu kitur, nes parduotuvė perka di
deliais kiekiais.
„HyperRimi” ne tik pateikia daug ir įvairių prekių,
bet ir įdarbina daug žmonių. Visi skuba. Tačiau kalba
ma, kad jų darbo sąlygos sunkios, beveik prilygstan
čios vergystei. Nepadėjo per televiziją parodytas inter
viu su vienu iš savininkų,kuris pareiškė, kad lyg ge
riau dirbti „HyperRimi”, negu kur nors prostitutėmis.
Sakoma, kad jei kasoje nesusiskaičiuoja pinigai, kasi
ninkė skirtumą turi padengti iš savo algos. Kasininkių
valandos labai ilgos, tad jei iš nuovargio paspaustas
ne tas mygtukas, tai kasininkės alga nukentės. Gal
saugiau į lentynas išdėlioti prekes? Ne visai! Prekės
turi galiojimo terminą („expiration date”). Jei prekė
užsilieka lentynoje po termino, lentynos prižiūrėtojas
turi ją nupirkti. Jei prekės niekas nepirko, darbuoto
jas kaltas? Ne visai... Prekių išdėliotojas turi saugoti
prekės galiojimo terminą ir nenupirktą prekę laiku
grąžinti tiekėjui, t. y., nuimti nuo lentynos. Gal pini

ginės baudos puoselėja atidumą, mažina aplaidumą...
Donatas lankėsi įvairiose įmonėse bei JAV Ambasa
dos renginiuose pagerbiant iškiliausius jaunuosius
verslininkus. Su Donatu man teko lankytis prie Kau
no veikiančioje firmoje „Linolitas”. Viskas labai moder
nu. Įdomu buvo matyti linų pluoštus — atrodo kaip
žilų plaukų pluoštas. Lino perdirbimo įmonėje žmonės
dirba sparčiu tempu. Linų pluoštai eksportuojami į
Japoniją aukštos kokybės popieriaus gamybai.
Prieš išvykstant į Lietuvą skaičiau dr. Antano Lipskio poezijos knygas „Kai saulė liepė” ir „Eilės iš me
muarų” bei I. Gelažienės „Baltoji paukštė”. Man labai
patiko jų eilės, bet buvo įspūdinga, kad knygos iliust
ruotos pačių autorių tapytais paveikslais.
Lietuvoje nusipirkau Salomėjos Neries eilėraščių
rinkinį „Kaip žydėjimas vyšnios”. Tai šimtas jos gra
žiausių eilėraščių, iliustruotų Salomėjos Nėries nuo
traukomis. Kadangi ji buvo mano mamos draugė, daž
nai prisimenu mamos žodžius, kad ji buvo romantikė,
vedama jausmų įsimylėjusi į komunistėlį, ėmė „saulę
nešti Stalinui”. Tačiau ji rašo žavingai.
Nusipirkę audėjos Palmiros Damijonaitienės nepa
prastų juostų, dail. Gražinos Vitartaitės svajingą pa
veikslą (dėl kurio prieš išvažiuojant reikėjo gauti lei
dimą) bei suvenyrų Pilies gatvėje, aplankę jaunų pro
fesionalų Regimanto, Mindaugo, Renato, Dariaus ir
Rimo ryžtingai besikuriančias šeimas, grįžom namo
ruoštis Kūčias ir Kalėdas praleisti su vaikais ir anū
kais, ir laukti kitos kelionės į Lietuvą, kur širdys mus
jungia su brangiaisiais prie Baltijos jūros.
Pabaiga
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galime stiprinti gerumu”. Ro
dos, nei aiškinti nebereikia, o
* Švenčionyse, Nalšios
* Seimas priėmė Darbo
taip pamiršti, žodžiai, ypač muziejuje atidaryta pa sutarties įstatymo patai
kasdieniniame gyvenime.
roda, skirta Prancūzijos impe sas, kurioms įsigaliojus, dar
Lietuviai istorijoje buvo ži ratoriaus Napoleono I lanky buotojai nebegalės savo pagei
nomi, kaip tie, kurie viens ki mosi Lietuvoje 190-osioms me davimu sudaryti terminuotų
tam padeda. Duok Dieve, kad tinėms. Napoleonas su savo darbo sutarčių. Įvedus apribo
kiekvieno lietuvio širdyje aug kariuomene per Lietuvą žy jimus, išlieka galimybės jas
tų gerumas, pagarba ir talka giavo 1812 m., traukdamas į sudaryti kitais įstatymo nu
viens kitam.
Rusiją. Liepos 16 d. palikęs matytais atvejais. Bus galima
Būtų įdomu sužinoti, kas Vilnių, trumpam jis buvo apsi sudaryti sezoninio darbo su
buvo tie pirmieji (25 asmenys) stojęs ir Švenčionių iždininko tartis, darbo sutarties pabaigą
gavę po gerumo plytą.
namuose. Istorinis namas, de sieti su tam tikrų darbų pa
Sesuo M. Paulė ja, buvo nugriautas 1941 me baiga ir panašiai.
ibnsi
Putnam, CT tais.
(BNS)

TALKINKIME MAŽOSIOS
LIETUVOS
ENCIKLOPEDIJOS
II TOMUI
Reikia Jūsų atsiminimų
apie Mažąją Lietuvą ir lietu
vius evangelikus liuteronus.
Mažosios Lietuvos enciklope
dijos redakcijai reikia duome
nų apie gyvenusius ir esan
čius lietuvninkus, veikusias
ar veikiančias draugijas, sam
būrius ir įvairius įvykius, su
sijusius su Mažąja Lietuva.
Enciklopedijai
reikalingos
tom temom nuotraukos su
datomis, vietovėmis, matomų
asmenų vardais, pavardėmis,
fotografo pavarde.
Taip pat jūsų vietovės lietu
vius evangelikus liuteronus.
Leidinius ar iškarpas minėtom temom įrašant leidinio
pavadinimą, vietovę, numerį,
datą. Taip pat medžiaga apie
Mažosios Lietuvos bičiulių
draugijas, parodas, paskaiti
ninkus, Lietuvos pajūrį.
Tokius duomenis prašom
nevilkinant siųsti Mažosios
Lietuvos Enciklopedijos re
daktorei Nijolei Dzindziliauskienei L. Asanavičiūtės g. 23,
LT-2050 Vilnius Lithuania —
Lietuva. Telefonas 370-2 4585-36. Fax 370-2 45-85-37. Email: mle a meli.lt
Arba galite siųsti man (Al
girdui Gustaičiui) 7944 W.
4th Street, Los Angeles, CA
90048, USA. Fax 323-9366897.
Laukiame teigiamai atsilie
piant.

Mama, Sesuo, Močiutė, Promočiutė

A. t A.
MAGDALENA DUMČIUTĖRUDAITIENĖ
mirė 2002 m. kovo 30 d„ sulaukusi senatvės.
Gyveno Melrose Park, IL.
Liūdesyje liko vaikai — Birutė, Jonas, Kazimieras ir
Tomas su šeimomis. Kartu liūdi sesuo Ona Rugelienė su
vyru, brolis Augustinas ir kiti giminės.
Laidotuvės antradienį, balandžio 2 d., Bormann
laidojimo namuose, Melrose Park, IL.
Nuliūdusi šeima ir artimieji

Mūsų mielai kolegei

A. t A.
VALENTINAI DAILIDKIENEIBAUKYTEI
mirus, jos broliui kolegai MINDAUGUI su OLIMPIJA,
broliui KĘSTUČIUI su RUTH, dukrai VILIJAI ir jos
vyrui bei anūkui JUSTINUI, dukrai SAULĖNAI su vyru
ir anūkei KRISTINAI, giminėms ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.

Buvę Pabaltijo Universiteto studentai

A. t A.

JONEI VALAITIENEI
mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI ir dukterims bei
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Algirdas Gustaitis

Algis ir Dalia Augūnai

Los Angeles, CA

Antanas ir Birutė Čiuriai

* Pernai „Radisson SAS
Hotels & Resorts” atidarė

10 naujų viešbučių įvairiose
valstybėse, tarp kurių — ir
„Radisson SAS” Klaipėdoje —
pirmasis tarptautinės verslo
klasės viešbutis uostamiestyje
ir antrasis šios firmos viešbu
tis Lietuvoje. Pagal praėjusių
metų svečių atsiliepimus ir
įvertinimus Klaipėdos „Radis
son SAS” užėmė III vietą tarp
visų tinklo viešbučių. (K, Eitai

Jonas ir Roma Mildažiai

Petras ir Meilutė Ruliai
Marius ir Katriutė Sodoniai
Jonas ir Janina Šalnos

Vytautas ir Aldona Urbai

Rimgailė Zotovienė

Juno Beach, Florida
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Nekaltinkime „Draugo”
dėl savo pačių aplaidumo!

Tik namie gamintas mais
tas bus Atvelykio šventėje ba

Čikagoje ir apylinkėse dar vis
gi turime keturias bažnyčias,
kuriose pamaldos vyksta lie
tuvių kalba: Nekalto Švč. M.
Marijos Prasidėjimo Brighton
Parke, Švč. M. Marijos Gimi
mo Marąuette Parke, Šv. An
tano Cicero, IL, ir Pal. Jurgio
Matulaičio misija Lemonte
(Pasaulio lietuvių centre).
Prieš Velykas, Kalėdas, kurią
kitą didžiąją Bažnyčios (ar
Tautos) šventę „Draugas” pa
prastai paskelbia, kada vyksta
pamaldos (pvz., gegužinės, ro
žinio, rekolekcijos ir pan.),
Mišių laiką, kada klausoma
išpažinčių. Žinoma, tik tuo at
veju, jeigu redakcijai pra
nešama. Iš Brighton ir Mar
ąuette Park kiekvieną savaitę
redakcijai atsiunčiamas para
pijos biuletenis; Cicero lietu
viai taip pat pasirūpina, kad
būtų paskelba informacija
(prieš Velykas jie dėjo net ap
mokamą skelbimą), tačiao iš
Pal. J. Matulaičio misijos net
po pakartotinų prašymų, —
nei šnipšt! (O paskui pasigirs
ta gandelių, kad tai kažkoks
„sąmokslas prieš Lemontą”.)
„Draugas” garsina įvairius
renginius (didžioji dalis ne
mokamai, o ką bekalbėti apie
renginių kalendorių) ir po ke
lis kartus. Dažniausiai ren
gėjai nei ačiū nepasako, juo
labiau jokios nuotraukos, ko
respondencijos
neatsiunčia,
renginiui pasibaigus. Mes tai
darome, nes lietuviško dien
raščio pareiga informuoti vi
suomenę. Visgi turėtų ir toji
visuomenė, užuot laidžiusi
priekaištus, pasirūpinti, kad
redakcija laibu gautų tikslią
informaciją.
Redakcija

landžio 7 d., sekmadienį, 12
vai. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje. Stalus ar vie
tas užsisakykite iš anksto,
skambindami Aldonai Palikienei tel. 708-448-7436.
Msgr. Algirdas Olšaus
kas, gyvenantis Los Angeles,
Draugo fondo garbės narys,

pavasario vajui atsiuntė 200
dol. prie ankstesnių 2,400 dol.
įnašų. Už gausią paramą augi
nant Draugo fondą labai dėko
jame.

,,Draugo" knygynėlyje
143 psl. knygoje „Lietu
vos kelias tautų istorijoje”

jos autorius mons. Stasys Ma
ziliauskas, pasakodamas apie
Lietuvos valstybingumo for
mavimąsi, įžangoje plačiai ap
rašo pirmosios Romos imperi
jos gyvavimo bruožus, Vakarų
Romos imperijos skaidymąsi,
Vokietijos pradžią, Bizantijos
likimą, islamo iškilimą, Lenki
jos susidarymą ir t.t. Taip pri
artėdamas prie Lietuvos susi
kūrimo pradžios, autorius pa
sakoja apie Mindaugo įsigalė
jimą, Didįjį totorių žygį į Lie
tuvą, grobikiškus kryžiaus
karus, didžiąsias dinastines
kovas, Lietuvos ir Lenkijos
sandraugą. Atskiroje knygos
dalyje nagrinėjami nepriklau
somos Lietuvos sukūrimo ir
jos praradimo istorijos faktai
- Vasario 16-osios paskelbimo
aplinkybės, Lietuvos išvada
vimas ir apgynimas nuo bol
ševikų, bermontininkų ir t.t.,
Steigiamojo Seimo sudarymas,
minima lemtingoji birželio 14
diena. Lietuvoje išspausdintos
knygos kietais viešeliais su
spalvotu aplanku kaina - 16
Charles Karbocius, gyve dol., persiuntimo mokestis nantis
Amsterdam,
NY, 3.95 dol. (Illinois gyventojai
„Draugą” remia 50 dol. auka. dar prideda 8.75 proc. mokes
čių).
Esame labai dėkingi!

Vasario 20 d. Willowbrook salėje vyko Lietuvos verslo tarybos (Lithuanian Business Council) susirinkimas. Nuo
traukoje - dalis susirinkimo dalyvių, priekyje, centre, - Lietuvos verslo tarybos pirmininkas Donatas Tijūnėlis.
Ramūno Astrausko nuotr.
JAV Pakrantės tarnybos

(United States Coast Guard)
duomenimis, yra ieškomi trys
kovo 30 d., šeštadienį, pietry
čių Michigan ežere žuvavę
žmonės - du broliai iš Čikagos
ir Beverly Shores (IN) bei,
kaip manoma, kartu su jais
buvęs lietuvių tautybės žvejys.
Iškylos dalyviams nesugrįžus
namo, pakrantės tarnyba lai
vų ir malūnsparnių pagalba
paieškas pradėjo kovo 31 d. 5
val.p.p.
Danutė ir Juozas Doveiniai,
gyvenantys
Clinton
Twp., MI, Draugo fondo gar
bės nariai, DF pavasario va

jui atsiuntė 200 dol. prie anks
tesnių 2,600 dol. įnašų. Už
nuolatinę paramą Draugo fon
dui labai dėkojame.

Zarasiškių klubo pusme
tinis narių susirinkimas

vyks š. m. balandžio 4 d. 1
val.p.p. Vytauto Didžiojo Šau
lių namuose, 2417 W. 43 Str.
Lionginas Pliūra iš Ra
cine, WI, prasitęsdamas pre
numeratą, „Draugo” dienraš
čiui paaukojo 100 dol. Dėkoja
me už paramą!

„Pavasario akimirkos” -

poezijos ir muzikos popietė
vyks „Seklyčioje” trečiadienio
popietės programoje balandžio
3 d. 2 val.p.p. Dalyvauja kun.
Rimvydas Adomavičius, Liuci
ja Einikienė, Aldona Pankie
nė, Boleslovas Rašimas ir kiti.
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir pietūs, kaip jau
įprasta „Seklyčioje”. Atvykite!

„MELAS ŠVENTYKLOJE” — GYVENIMAS
SCENOJE

Los Angeles Dramos sam Jų pastatyti veikalai dažniau
būris — lietuviško telkinio siai mūsų išeivijos teatro festi
veidrodis. Prabėgo turtinga 47 valių premijuojami. Tai rodo,
metų Los Angeles Dramos kad šis sambūris parenka pui
sambūrio veikla. Tai dėme kius aktorius — mėgėjus, su
singa kolektyvo veikla, susi gebančius pasiekti pačių ge
laukianti visuomenės pritari riausių rezultatų esamose są
mo, pagarbos bei paramos. Ko lygose. Juk kiekvieno teatro,
SUSITIKIMAS SU SESELE IGNE
lektyvas ne tik išsilaiko, bet ypač vadovo — režisieriaus,
randa įvairiausių būdų pa svajonė yra turėti stiprų ko
Susitikimas su Nekaltai prezidentūros rūmus. Kas ten remti Los Angeles lietuvių tel
lektyvą. O tam reikia laiko,
Pradėtosios Marijos vienuoly lankėsi, pastebėjo, koks dide kinio kultūrinę veiklą, rūpina ryžto ir užsispyrimo.
no sesele Igne įvyko š.m. vasa lis skirtumas tarp šių dviejų,
si, domisi, stengiasi praturtin
Balandžio 14 d. Los Angeles
rio 25 d. „Seklyčioje”. Jame pastatų. Apgriuvusiam trijų
ti ir praplėsti apylinkės aki Dramos sambūris parodys čiČikagos ir Lemonto apylinkių aukštų vienuolyno mūriniam
ratį.
kagiškiams Viktoro Mariūno
remontuoti reikia
seselių rėmėjos susitiko ir pa namui
Los Angeles Dramos sambū pjesę „Melas šventykloje”. Šį
bendravo su iš Lietuvos atvy daug finansinių išteklių. Se
ris Čikagos lietuvių visada veikalą jau antrą kartą reži
kusia viešnia vienuolyno vy selės gauna pagalbą iš Ameri mielai laukiamas, o jo pastaty
suoja talentingas ir patyręs
riausiąja vadove sesele Igne kos rėmėjų, įvairių Europos
mai gausiai lankomi. Juk teat teatro vadovas Petras Maže
Marijošiūte ir su ją atlydė- labdaros organizacijų, o iš Lie ras skiria daug dėmesio žiū
lis. Jis už savo teatrinę veiklą
jusiomis seselėmis Eugenija, tuvos valdžios nė vieno lito. rovams ir pateikia akims ir
yra apdovanotas įvairiais žy
Laimute ir Danute iš Lemonto Taip jau vienuolynų istorijoje
širdžiai daug peno. Jis yra gy menimis. Petras Maželis suge
bei dabar Čikagoje viešinčia yra, kad pasauliečiai visada
venimo mokykla, o taip pat ba įgyvendinti savo idėjas ir
sesele Aldona Kezyte. Rėmėjos remia ir padeda vienuoly
svarbus būdas telkinių bend uždegti kitus noru jas įgyven
ne tik turėjo progą pabendrau nams. O vienuolės iš labda
ravimui.
dinti. Po Viktoro Mariūno mir
ti su seselėmis, bet taip pat ringų' žmonių dosnumo įvai
Apie Los Angeles Dramos ties režisierius Petras Maželis
riais būdais padeda žmogui,
išgirsti jų planus ir rūpesčius.
sambūrį galima daug rašyti. susidomėjo rankraštyje likuSeselė Ignė vaizdžiai ir en kuriam sunku dvasiškai ir
tuziastingai kalbėjo apie vie materialiai. Šios kongregacijos
VALIO MUSŲ PALTINAMS!
nuolyno reikalus — apie J. seselės rūpinasi visais, kam
Matulaičio namus Kaune ir reikalinga pagalba — nuo
Man regis, jog atėjo laikas
Netrukus balandžio 7 d. 3
kitus namus Marijampolėje, vargšo vaiko iki suvargusio Arvydą ir Nelę Paltinus pa vai. p.p. Paltinai dar kartą
kuriuose daugiausia gyvena senelio.
skelbti populiariausiais estra koncertuos Čikagoje, Jaunimo
seselės, reikalingos jaunes
Susitikimo narės išsiskirstė dinio žanro muzikos-dainų at centre. Su jais drauge prog
niųjų priežiūros. Dabar di patenkintos, kad ir jos savo likėjais. Jiedu dažnai koncer ramą atliks dainininkas Eu
džiausias seselių rūpestis yra aukomis bei renginiais prisi tuoja Lietuvoje, JAV, Kana genijus Ivanauskas ir aktorė
atgautas, apgriuvęs buvusio deda prie šių seselių gerų doje, o taip pat Vokietijoje, Stefa Navardaitienė. Eugenivienuolyno pastatas Vilniuje. darbų, už kuriuos seselė Ignė Austrijoje, Italijoje, Prancūzi
Šis pastatas yra labai pato padėkojo visų vienuolyno dar joje, Anglijoje ir kituose kraš
gioje Vilniaus senamiesčio vie buotojų vardu.
tuose. Nuostabiausia, kad jų
Saulė Jautokaitė
toje, tiesiai prieš puošnius
klausosi jauni, vidutinio ir vy
resnio amžiaus žmonės. Viena
čikagietė prieš keliolika metų
taip išsitarė: „Žinote, aš tary
tum atgijau, pasiklausiusi
Paltinų muzikos ir dainų. Jie
du prailgino mano gyvenimą”.
Jiems, Paltinams, tokie žo
džiai nebėra naujiena. Tokių
žodžių jiems teko išgirsti Lie
tuvoje ir kituose kraštuose.
Paltinai yra verti gero žodžio
ne tik už dainas ir muziką, bet
ir už stebėtinai puikų būdą.
Jiems netrūksta skonio ir sai
ko. Jiedu yra malonūs ir leng
vai sukalbami žmonės. Smagu
juos pasveikinti ir malonu, Čikagon vėl atvyksta dainininkė
kaip sakoma, patapšnoti jiems Nelė Paltinienė.
Susitikime „Seklyčioje”. Iš kairės: seselė Eugenija, Valerija Čepaitienė
J. Tamulaičio nuotr.
(rėmėjų sekretorė), seselė Ignė ir seselė Danutė.
per petį.

Vytauto Kernagio labda
ros koncertas „Mūsų die
nos kaip šventė” vyks balan

džio 21 d., sekmadienį, 3 vai.
p.p. Jaunimo centre (5620 S.
Claremont, Chicago). Bilietus
iš anksto galima gauti „Sekly
čioje” ir Pasaulio lietuvių cent
re sekmadieniais po 11 val.r.
šv. Mišių. Visus gausiai daly
vauti kviečia Dieviško Kry
žiaus Lietuvos benamių para
mos fondas. Atvykę smagiai
praleisime popietę ir padėsime
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems.
Jadvyga Melnikas, gyve
nanti Philadephia, PA, prasitęsdama „Draugo” prenume
ratą, mūsų laikraščio iždą pa
pildė 50 dol. auka. Tariame
nuoširdų ačiū!

siu jo „Melu šventykloje” ir ry
žosi tą kūrinį parodyti scenoje
žiūrovams. Be to, šis režisie
rius rūpinasi gera jaunų akto
rių vaidyba, sceniniais efek
tais bei dekoracijomis, kad
viskas būtų savo vietoje ir pri
taikyta tam kūriniui. Kostiu
mais ir įvairumu rūpinasi
Dramos sambūrio pirmininkė
Ema Dovydaitienė; apšvieti
mu — aktorius Algimantas
Žemaitaitis. Šiame veikale
vaidina: Daiva Kamarauskaitė, Edita Taytelis, Aleksas
Mickus, Juozas Pupius, Rolan
das Žukauskas ir Juozas Raibys.
Balandžio 14 d., sekmadienį,
2 vai. p.p. visi kviečiami at
vykti į Jaunimo centrą ir pa
matyti šių laikų išeivių gyve
nimo aktualijų pilną pjesę1
„Melas šventykloje”. Organi
zuoja — JAV LB Kultūros ta
ryba „Draugui” paremti, kaip
padėką už šio dienraščio dė
mesį mūsų lietuviškai kultū
rai. Bilietai gaunami „Sekly
čioje”.
Marija Remienė
jus yra ilgametis Paltinų
bendražygis. Jis jau anais se
nais laikais dainavo Arvydo
Pal tino vadovaujamame „Ko
pų balsų” ansamblyje. Jis bu
vo ir tebėra nepamainomas
duetų (su Nele) atlikėjas.
Prieš keletą metų prie Paltinų
visapusiškai pritapo Stefa Na
vardaitienė. Ji yra žodinga ir
sąmojinga gyvo žodžio puo
selėtoja. Ji kiekvienais metais
talkininkauja Paltinams ir E.
Ivanauskui, Lietuvoje rengia
miems koncertams.
Šiuo kartu Paltinai, E. Iva
nauskas ir S. Navardaitienė
atliks naujai paruoštą estradi
nio žanro programą. Rengia
mas koncertas yra pavadintas
„Kartą pavasarį” vardu. Ka
daise
Hollywood susukta
„Kartą pavasarį” filmą stebėjo
milijonai žmonių. Teišgirsta
Paltinus, E. Ivanauską ir S.
Navardaitienę bent pusė tūks
tančio Čikagoje ir apylinkėse
gyvenančių lietuvių. Koncertą
rengia Anatolijaus ir Sigitos
Šlutų vadovaujamas Amerikos
lietuvių radįjas. Dalyvaukime!
ptr.

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, skirtas krūties
vėžio ankstyvai diagnostikai
Lietuvoje. Aukojo:
$500 Messick Construction
Co., FL.
$300 Leonas Kriaučeliūnas
Foundation, IL.
$200 Joseph ir Valeria Sta
naitis.
$150 Rimas ir Nyole Banys,
IL.
$100 Vytas Memėnas, IL;
Charles ir Dalia Žuraitis, IL;
Danutė Leveckis, MI.
$50 Matilda Kurapka, CT;
Valdemara ir Vytautas Rašy
tinis, IL; Algirdas ir Raminta
Marchertas, IL; Violet Abad,
TX.
$30 Asta Paškevičius, IL.
$25 Maria Žigaitis-Gelažius, FL; John ir Ina Kasis, IL;
Edward ir Donna Erinigis, FL;
Mary Eilėn Smith, NJ; Leonard
Paplauskas, CT.
$20 ir mažiau Irene Gintau
tas, IL; Edmund ir Gražina
Varnelis, OH; Lina Kisielius,
CA; Charles ir Ann Marie Kum
pas, PA; Algirdas ir Joan Land
sbergis, NY; Sisters of Mercy,
MA. Nuoširdžiausiai dėkojame
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, skirtas šelpti
sunkiai sergančius ligonius
Lietuvoje. Aukojo: $150 Algir
das ir Amanda Muliolis, OH;
$100 Pranutė ir Rimas Domanskis, IL;
$50 Robert ir Mary Narky,
NY; Wayne ir Gillis, MI; Jadviga Laucevičius, NY; Leoka
dija Packauskas, NC; Brighton
Parko Namų savininkų drau
gija, IL; Liuda ir Gustavo Flores, TX; Dennis Bandauskas/
Portable John, Ine., IL;
$30 A. Pauline Krukonis,
MA;
$25 Edmund ir Florence
Trumpick, NY; Vytautas ir
Stephanie Vaikutis, CT; Paul ir
Paula Dauzickas, FL; Vytautas
Bieliauskas, Ph.D., OH;
$20 ir mažiau William Burmiauskas, NY; Kazys ir Jad
vyga Barunas, FL; Anthony ir
Arlene Kveselis, CT; Pauline
Palub, OH; Edmund Martinenas, OH; Charles Yoczis, WA;
Felix Klimaitis, OH; Putnamo
seselės, CT; Tom Macevičius,
IN; Petronella Šimkus, NY.
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-952-0781.
Tax ID#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja Algiui Tallat-Kelpšai,
kurio $500 auka buvo dvigubai
padauginta iki $1,000 per Harris Bank Foundation įstaigą.
Dėkojame! Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-952-0781.
Tax ID#36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas,skirtas šelpti
sunkiai sergančius ligonius
Lietuvoje. Aukojo:
$250 Norm Karasa/Monument Homes, CO.
$200 Kaz Rudaitis, CA; dr.
F. ir W. Kaunas, IL.
$100 William Strater, NV;
Vladas Kaupas, FL; Heidi Ann
Nordbrock, IL; dr. J. ir I. Dicpinigaitis, NY; Kostas ir Karo
lina Bružas, IL; Milda Budrys, FL.
$50 Jonas ir Ona Motiejū
nas, AZ; dr. Rozalija Šomkaitė,
NJ; Joseph Bemot, NJ; Renate
ir Ted Mackmiller, WI; Gražutė
Sirutis Foundation, CA.
$25 George E. Gudauskas,
JR., Washington, D.C.; Jonas ir
Dalia Černius, CA; Stanley Rai
la, NY; Vytautas ir Genovaitė
Musonis, IL; Alfonsas ir Dalia
Dzikas, CT; Davė Chesson, CT;
Ramūnas ir Skirma Kondratas,
VA; Edward Valeska, OH.
$30 Joanne Rinkus, NJ;
Cynthia Baksys, CA.
$20 ir mažiauVincas ir Ona
Šalčiūnas, FL; Alfredo ir Maria
Veikalas, CA; Al Totilas, NE;
Eleanor ir Gerald Gauvin, MD;
Prane Ozalas-Azuolas, NY;
Charles Karbocius, NY; Anita
Danowski, CA; Joseph Gumaskas, CA; Ted Navickas, ID.
Nuoširdžiausiai dėkojame
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, kurias pas
kyrė šelpti ŽIV/AIDS ir Nar
kotikų prevencijos progra
moms. Aukojo: $100 Julia Do
menas, IL;
$25 Nancy Paulauskas, NJ;
Audrius Dundzila, Ph.D., IL;
$30 Lydija Kazlas, CA;
$15 Joseph Kaušpėdas, IA.
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-952-0781.
Tax ID#36-3810893.

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• A.a. Walter J. Klemka
atminimą pagerbiant, Michael
ir Angelą Jerrick aukojo $50
padėti šelpti sunkiai sergan
tiems ligoniams Lietuvoje.
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-952-0781. Tax
ID#36-3810893.

Krautuvėlės „Lietuvėlės” (5741 S. Harlein Avė.) atidarymo šventėje Palmyra ir Juozas Žilinskai.

