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Šiame
numeryje:
Kad menkas paralyžėlis 
netaptų dideliu paraly
žiumi; užsienio lietuviu 
labdaros organizacijos 
„lopo” vargo skyles.

2 psl.

Šv. t. Pijus — tikro ku
nigo pavyzdys — rašo 
sės. Ona Mikailaitė ve
damajame; Pennsylva- 
nįjoję ieškant lietuvių 
pėdsaku.

3 psl.

Bendruomenė neturi 
būti vertinama pagal 
politinius įsitikinimus; 
iškilmės Žemaičių Kal
varijoje; ypatinga šven
tė Alvite.

4 psl.

Negreitinkime išeivijos 
mirties, siųsdami jos 
kultūrinį kraitį į Lie
tuvą — kol kas jis čia 
dar labai reikalingas

5 psl.

Vėl galimybė studijuoti 
Loyola universitete — 
programa „Nauja pra
džia”.

6 psl.

Sportas 
* Suomijoje vykstančia

me pasaulio šaudymo čem
pionate sidabro medalį tran- 
šėjinėje aikštelėje iškovojo 
2000 metų Sydney olimpinių 
žaidinių čempionė Daina Gu- 
dzinevičiūtė.

* Prancūzijoje vykusiame 
tarptautiniame šachmatų
turnyre 24 metų lietuvis Gedi
minas Šarakauskas, surinkęs
6.5 taško iš 9 galimų, užėmė
4-tąją vietą.

* Lietuvos dviratininkas 
Raimondas Rumšas, atsto
vaujantis Italijos „Lampre- 
Daikin” komandai, prestiži
nėse „Tour de France” lenkty
nėse po prologo ir pirmojo rato 
užima 4-tąją Vietą.

* FIBA-Europa padalinys 
paskelbė 2002/2003 metų 
moterų Eurolygos kvotas vals
tybėms, tarp kurių viena vieta 
buvo skirta ir Lietuvos ko
mandai. Ji atiteks LMKL čem
pionėms Vilniaus „Lietuvos 
telekomo” krepšininkėms.

* Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos paskelbto
je klasikinių šokių atlikėjų 
lentelėje daugkartiniai Lietu
vos čempionai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė iš Kauno 
„Sūkurio” klubo užima III vie
tą.

Naujausios
žinios

* Lietuvos prezidentui — 
Rusijos visuomeninis apdo
vanojimas už civilizacijų dialo
go plėtrą.

* Lietuva vėl uždraudė 
kiaulienos ir jos produktų
importą iš Rumunijos ir Lu- 
xemburgo.

* Kultūros ministerįja 
„atsikerta” nuo garsaus mu
ziko S. Sondeckio priekaištų.

* Po pusantrų metų Vil
niuje važinės tik juodos arba 
geltonos spalvos taksi.

* „Sodros” deficitas 6.5 
karto mažesnis, nei planuo
ta.

2002 m. dr. Juozo Kazicko premija — 
„Draugui”

Dr. Juozo Kazicko apdovanojimo žurnalistui, žiniasklaidos 
publikacijų, televizijos ir radijo laidų autoriams 

2002 metų laureatas

„IDnuųpM9
Utebtm® Hatuiių divmrvMte

Dėkojame už Jūsų tvirtą apsisprendimą ir Valdovų rūmų 
atstatymo garsinimą.

Jūs prisidedate prie istorinio Lietuvos valstybingumo 
simbolio atkūrimo.

Vertinimo komisijos nariai: Premijos steigėjas
Eugenijus Jovaiša' Dr. Juozas Kazickas
Marcelijus Martinaitis
Gabrielius Žemkalnis 2002 m. liepos 6 d.

Karaliaus Mindaugo karū
navimo — Valstybės — dieną 
sostinės Katedros aikštėje, 
šalia pradėtų Valdovų rūmų 
statybų, pirmą kartą buvo 
įteiktos lietuvių išeivio-versli- 
ninko dr. Juozo Kazicko įs
teigtos šešios premijos Lietu
vos valdovų rūmų atstatymo 
rėmėjams ir žurnalistams — 
straipsnių apie Valdovų rū
mus autoriams.

Vertinimo komisija, kurią 
sudarė Valdovų rūmų para
mos fondo steigėjai — dr. Eu
genijus Jovaiša, poetas Mar
celijus Martinaitis ir PLB at
stovas Lietuvoje Gabrielius

Ignalinos jėgainės 
darbuotojai

neliks nuskriausti
Uždarant Ignalinos atominę 

elektrinę socialinei įtampai 
sumažinti ir žmonių užim
tumo galimybėms Ignalinos 
rajone išplėtoti prireiks apie 
200 mln. litų.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija parengė Ignalinos 
atominės jėgainės darbuotojų, 
atleidžiamų dėl jos naudojimo 
nutraukimo, papildomų užim
tumo ir socialinių garantįjų 
įstatymo projektą. Jame nu
matomos socialinės garantijos 
darbą priverstinai turėsian
tiems palikti žmonėms.

Nukelta į 6 psl.

EUROPA
Berlynas. Prieš savaitę ka

tastrofą virš Vokietijos paty
ręs Baškirijos oro linijų lėktu
vas „Tul54” iš Šveicaruos 
skrydžių kontrolės dispečerių 
gavo nurodymą, kuris priešta
ravo lėktuvo borto kompiute
rio parodymams, pirmadienį 
pranešė katastrofos priežastis 
tiriantys Vokietįjos pareigū
nai. „Tu 154” įtaisytos, apie 
galimus lėktuvų susidūrimus 
ore įspėjančios TCAS sistemos 
prietaisai davė nurodymą lėk
tuvui kilti į didesnį aukštį, tuo 
tarpu Šveicaruos dispečeris 
davė komandą leistis žemyn. 
Vykdydamas dispečerio nuro
dymus lėktuvas pradėjo leistis 
ir susidūrė su krovininiu orlai
viu „Boeing 757”. Per katast
rofą žuvo 71 žmogus — visi 
keleivinio lėktuvo keleiviai, 
dauguma kurių buvo vaikai, ir 
abiejų lėktuvų įgulos.
r" JAV "~i

Vašingtonas. JAV vyriau
sybė išplatino pranešimą, ku
riame teigiama, jog siekiant

Žemkalnis, už nuoseklų Val
dovų rūmų idėjos palaikymą 
3,000 Lt premiją paskyrė Mu
zikų rėmimo fondui, po 1,000 
litų — laikraščio „Tėviškės 
gamta” bendradarbiui Jonui 
Stasinui ir Vilniaus statybos 
aukštesniosios mokyklos di- 
zaino'studijai.

Žurnalistinė 5,000 Lt pre
mija įteikta „Lietuvos aido” 
korespondentui Linui Jonu
šui, 3,000 Lt. — mėnraščio 
„Dienovidis” redaktorei Aldo
nai Žemaitytei, 2,000 Lt — už
sienio lietuvių dienraščio 
„Draugas” redakcijai.

Premijų steigėjas J. Kazic-

„Vilniaus dešimtukas” siekia 
geriau pasirengti narystei ES ir 

NATO
Ryga, liepos 6 d. (BNS) — 

„Vilniaus dešimtukas”, kurį 
sudaro dešimt narystės NATO 
siekiančių valstybių, užbaig
damas susitikimą Rygoje, 
šeštadienį priėmė deklaraciją, 
kurioje išreiškė ryžtą stengtis, 
kad šiai kandidačių grupei 
priklausančios valstybės kiek 
įmanoma geriau pasirengtų 
stojimui į Europos Sąjungą 
(ES) ir NATO.

„Mes tikime, kad tos vals
tybės, kurios užbaigs pasiren
gimo procesą, turi būti lap
kritį pakviestos prisįjungti

užtikrinti saugumą po nese
niai Los Angeles įvykusio trijų 
žmonių gyvybių pareikalavu
sio išpuolio, visuose oro uos
tuose budės uniformuoti bei 
civilinę aprangą dėvintys 
ginkluoti Transporto saugumo 
agentūros pareigūnai. „Mes 
atsakome už saugumą visoje 
oro uosto teritorįjoje — nuo 
oro uosto pakraščių iki regist
racijos punktų ir už jų, tiesą 
sakant, iki pat sėkmingos 
kiekvieno skrydžio pabaigos”, 
sakoma Transporto saugumo 
administracįjos pranešime.

Los Angeles. Pareigūnai 
patvirtino, kad Los Angeles 
oro uoste siautėjęs ginkluotas 
arabų kilmės vyriškis buvo 
pasirengęs žudyti, nes į oro 
uostą jis patraukė iš anksto 
apsiginklavęs dviem šautu
vais ir peiliu. JAV ir Izraelio 
pareigūnai kol kas negali at
sakyti, ar surengtas išpuolis 
buvo teroro išpuolis. Šie ko
mentarai pasirodė po to, kai 
tyrimą atliekantys pareigūnai 
iškrėtė egiptiečio imigranto

Dr. Juozas Kazickas „Draugui” skirtą premiją įteikia JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkei Reginai
Narušienei. v

kas, pats prieš metus paauko
jęs Valdovų rūmams 100,000 
litų, išreiškė pagarbą ir Valdo
vų rūmų idėjos oponentams, 
siekusiems autentiškų rūmų. 
„Laikas keičia autentiškumą

prie NATO, o gruodžio mėnesį 
— prie ES. Be to, šiame susi
tikime mes taip pat nu
sprendėme stengtis padėti vie
na kitai stiprinti mūsų de
mokratinius institutus bei tęs
ti tiek karines, tiek ir apskri
tai visuomenines reformas ir 
po Prahos bei Kopenhagos bai
giamųjų susitikimų”, sakoma 
priimtoje deklaracijoje.

Latvįjos premjeras Andris 
Bėrzinis, apibendrindamas su
sitikimo rezultatus sakė, kad 
„konferencija pasiuntė aiškią 

Nukelta į 6 psl.

41 metų limuzino vairuotojo 
Hesham Mohamed Hadayet 
namus, ieškodami priežasčių, 
kodėl jis atidengė ugnį į oro 
bendrovės „EI Al” bilietų ka
są, nušovė 2 ir sužeidė 4 žmo
nes. Netrukus po šūvių vyriš
kį nukovė Izraelio saugumo 
agentai.

Vašingtonas. JAV parei
gūnai nusprendė, kad ateityje 
karines užduotis Afganistane 
geriausiai galės vykdyti ne 
įprastinės karinės pajėgos, bet 
nedideli specialiosios paskir
ties būriai bei Centrinės žval
gybos valdybos (ČIA) operaty
vininkai, sekmadienį pranešė 
„The Washington Post”. Po 10 
mėnesių karo JAV karinė už
duotis iš esmės baigta, tačiau 
nedideli specialiųjų operacijų 
kariniai daliniai galėtų tęsti 
Afganistano kovotojų paiešką. 
Mažesni specialiųjų operacijų 
daliniai, kuriems nurodyta 
dirbti kartu su ČIA operatyvi
ninkais ir užsienio kariškiais, 
pietiniame Afganistane mėgi
na susekti Talibano vadus ir 
aptikti per sieną į Pakistaną 
pabėgusius „al-Qaeda” kovoto
jus.

Vašingtonas. Smarkūs lie
tūs, be perstojo pliaupiantys 
centriniame Texas, šią savaitę

— būsimų kartų jausmai, ma
tant didelėmis pastangomis 
atstatytus Valdovų rūmus, 
bus tikrai autentiški”, neabe
jojo J. Kazickas.

Iškilmių metu buvo atidary-

Vilniuje rasta 
Napoleono karių 
kapaviete domisi

BBC ir „Discovery”
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — 

Vilniaus Šiaurės miestelyje 
atrasta Napoleono armijos 
karių kapaviete susidomėjo 
vienos garsiausių pasaulio te
levizijos firmų — BBC ir 
„Discovery”.

Abi televizijos kreipėsi į Vil
niaus merą Artūrą Zuoką, 
prašydamos leisti dalyvauti 
tolimesniuose archeologiniuo
se kasinėjimuose ir parengti 
išsamią filmuotą medžiagą 
specialioms televizijos lai
doms.

Nukelta į 6 psl.

sukėlė potvynį, kuris pareika
lavo kelių aukų, masinių eva
kuacijų ir visur apgadino dau
gybę turto. Per pastarąsias 
dvi dienas iš Texas centrinio 
regiono iškeldinti tūkstančiai 
gyventojų, daugybė namų iki 
stogų apsemti vandens, kai 
kuriose vietovėse šią savaitę 
dėl lietaus vandens lygis paki
lo apie 7 pėdas. Liūtys regione 
prapliupo po kelias savaites 
trukusios sausros.

AFGANISTANAS
Kabulas. Afganistanas 

kreipėsi į Tarptautines saugu
mo pagalbos pajėgas (TSPP) 
su prašymu padėti ištirti vie
no iš viceprezidentų Haji Ab

Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr
ta Lietuvos valdovų portretų 
paroda.

Prie laikinojo Valdovų rūmų 
paviljono rodoma 16 iškiliau
sių Lietuvos valdovų portretų, 

Nukelta į 6 psl.

Seimo pirmininką 
persekioja praėjusių

rinkimų skolos
Prezidento posto 1997-aisiais 

siekusį Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) vadovą, Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską 
persekioja rinkimų kampani
jos skola.

Buvęs A.Paulausko rinkimų 
štabas daugiau kaip 4.5 metų 
skolingas Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmams 11,800 litų. 
Praradusi viltį susitarti geruo
ju, Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmų administracija svarsto 
galimybę kreiptis į teismą dėl 
skolos išieškojimo.

1997 m. gruodžio 8 d. su
rengtas renginys

Nukelta į 6 psl.

dul Qadir nužudymą, pirma
dienį pranešė prezidento Ha
mid Karzai atstovas spaudai 
Sayed Fazl Akbar. Vienas iš 
trijų Afganistano viceprezi
dentų buvo nušautas šeštadie
nį, kai po pirmos darbo dienos 
naujajame poste automobiliu 
važiavo iš ministerijos. Afga
nistano policija suėmė 12 žmo
nių, tarp kurių yra 10 viešųjų 
darbų ministerijos apsaugos 
darbuotojų, tačiau kol kas ne
išsiaiškino išpuolio motyvų.

JAV generolas Dan Mc- 
Neill pareiškė, kad, išanksti
niais JAV oro antskrydžio ty
rimo duomenimis, centrinia
me Afganistane žuvo civiliai 
gyventojai. D. McNeill teigi
mu, afganistaniečiai pranešė, 
jog oro antskrydžio metu ke
liuose kaimuose žuvo 48 ir bu
vo sužeista 117 žmonių. Inci
dentas pirmosiomis liepos 1 d. 
valandomis įvyko netoli cent
rinėje Uruzgano provincijoje 
esančio Deh Ravud kaimo.

RUSIJA
Maskva. Rusijos užsienio 

reikalų ministras Igor Ivanov 
pareiškė, jog Rusija politiškai 
remia idėją sukurti tarptau
tinį baudžiamąjį teismą. I. 
Ivanov teigė, kad „šiuo metu

JAV apdovanojo 
lietuvį už darbą savo 

valstybei
Už svarų indėlį Lietuvai ren

giantis tapti Europos Sąjun
gos (ES) nare JAV Valstybės 
departamentas Europos komi
teto generalinio direktoriaus pa
vaduotoją Mindaugą Paunks
nį apdovanojo Edmundo S. 
Muskie Laisvės palaikymo 
diplomu.

Tokie JAV apdovanojimai už 
nuopelnus savo valstybėms iš 
viso įteikti 18 asmenų iš buvu
sios Sovietų Sąjungos ir Balti
jos valstybių. Tarp jų — tik 
vienas lietuvis.

Apdovanojimai įteikti šie
met švenčiant dešimtąsias Ed
mundo S. Muskie programos 
veiklos metines. Pagal šią pro
gramą galimybė studijuoti 
geriausiuose JAV universite
tuose buvo suteikta beveik 
3,000 asmenų, tarp jų — 63
lietuviams. XT i n • c i Nukelta į 6 psl.

Dirigentas 
S. Sondeckis

stabdo savo veiklą 
Lietuvoje

Lietuvos kamerinio orkes
tro meno vadovas, žymus Lie
tuvos dirigentas ir Naciona
linės premijos laureatas Sau
lius Sondeckis pirmadienį 
spaudos konferencijoje pareiš
kė sustabdąs savo kūrybinę, 
koncertinę ir visuomeninę 
veiklą Lietuvoje.

Pasak S. Sondeckio, šiam 
žingsniui jį paskatino „šalies 
muzikinio pasaulio monopoli
zavimas”, neleistinas Lietuvos 
muzikos mokyklų ir Vilniaus 
plokštelių studijos naikini
mas, Nukelta į 6 psl.

Saulius Sondeckis

Rusija atlieka tarpžinybinius 
derinimus, kurie paprastai 
vyksta prieš klasifikuojant 
vienas ar kitas tarptautines 
sutartis, o šiuo atveju kalba
ma apie Tarptautinio baudžia
mojo teismo protokolo patvir
tinimą”. Komentuodamas JAV 
atsisakymą tvirtinti teismo 
protokolą. I. Ivanov tai susiejo 
su tam tikro politikos elito, 
manančio, kad Vašingtonas 
gali elgtis nekreipdamas dė
mesio į tarptautinę bendriją, 
požiūriu.

AFRIKA

Durban, Pietų Afrikos 
Respublika. Afrikos valsty
bių vadovai pirmadienį susi
rinko į paskutinį Afrikos Vie
nybės Organizacijos (AVO), 
apie 40 metų gyvavusio dau
giau tuščiomis kalbomis, o ne 
veiksmingais sprendimais pa
sižymėjusio forumo, susitiki
mą, kuriame bus oficialiai pa
skelbta apie ją pakeisiančios 
Afrikos Sąjungos įkūrimą. 
AVO darbą nuolat paralyžiavo 
pinigų stygius, vidiniai biu
rokratiniai nesutarimai ir vir
tinė konfliktų, pradedant Su
danu ir baigiant Congo De
mokratine Respublika.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
IDANT PARALYŽĖLIS NEVIRSTŲ 

PARALYŽIUMI
Klausimas iš Čikagos.
Gerb. daktare Adomavičiau, 

noriu širdingai padėkoti už vi
sus patarimus, kuriuos Jūs 
skelbiate spaudoje, nes Jūsų 
patarimai tai moteriai, kuri 
prašėsi pagalbos dėl skausmo 
kojoje, padėjo turbūt šimtam 
žmonių, nes su kojų skaus
mais čia Amerikoje guodžiasi 
vos ne kas antras žmogus, 
ypač iš Lietuvos, nes čia pasi
keitęs klimatas daro daug įta
kos.

Manęs prašė paklausti per 
„Draugą” ar negalėtumėte pa
tarti, ką turėtų daryti mano 
draugės vyras. Jam 60 metų, 
dirba 24 vai. (be išeiginių pas 
senelį, kartais tenka ir nakti
mis nemiegoti. Jis pasijautė; 
kad jam viršutinė lūpa prade
da apmirti per kelias dienas, 
kairios pusės veidas (iki akies) 
pasidarė nejautrus. Jis kon
sultavosi su nervų gydytoju 
telefonu (nes išvažiuoti nega
li). Jam patarė daryti „aku
punktūrą”. Ar nėra kokių 
vaistų, kas galėtų pagelbėti? 
Jam tikriausiai „mažas insul
tas”? Juk savaime negali atsi
taisyti?

Dar, Daktare, prašė viena 
moteris paklausti, kaip Jūs 
patarėte dėl kojų skausmo da
ryti mankštą? Ji yra 60 metų, 
sveria 180 svarų, ūgis 165 cm 
(5,5 pėdos). Per 1 savaitę ji jau 
numetė 5 svarus ir yra pasi
ruošusi toliau mankštintis. 
Bet jai skauda koją per kelį, 
nes kai ją lanksto, labai traš
ka, bet ji vis vien lanksto, nors 
ir skauda. Ar negali tokia 
mankšta (kojos) pakenkti? 
Nors po mankštos jai mažiau 
skauda...

Dar kartą, brangus Daktare, 
noriu visų žmonių vardu pa
dėkoti už Jūsų gerumą, nuo
širdumą. Jūs gydote ir kūną, 
ir dvasią. Tegul Dievas Jums 
duoda ilgą ir tokį prasmingą 
gyvenimą, nes Jūsų patari
mais naudojasi gal ne šimtai, 
o tūkstančiai žmonių. Ypač 
mes iš Lietuvos, kurie netu
rime galimybių asmeniškai 
kreiptis į gydytojus, nes dir
bame 24 vai., norėdami kiek 
galime daugiau užsidirbti ir 
kuo greičiau grįžti į savo bran
gią tėvynę Lietuvą, kad grįžę 
galėtumėm nors kiek ir jiems 
(ten gyvenantiems) pagelbėti, 
iš Jūsų pasimokę dosnumo.

Atsakymas. Ačiū Tamstai 
už savinimąsi normalaus gy
venimo, kuris yra būtinas 
kiekvienam. Kadangi tam vy
rui gydytojas patarė aku
punktūrą, tai vyro negalė yra 
kraštutinio veido nervo para
lyžius (Bell’s Palšy). Sunkes
niu atveju toks ligonis neuž

NEGALIME NELOPYTI
Pavasario mugėje Čikagos 

Jaunimo centre susijaudinusi 
moteriškė dėstė: „Ir Smetonos 
laikais Lietuvoje buvo sunku. 
Komunistų okupacijos metu 
siuntiniais rėmėme gimines, o 
dabar jau dvylikti metai ne
priklausomybės ir dar vis Lie
tuvai reikia ir reikia... Kada gi 
galėsime nustoti rūpintis Lie
tuvos vargšais?” Taigi, ka
da...?

LR prezidentas Valdas 
Adamkus savo metiniame pra
nešime išreiškė gilų susirū
pinimą gyvenančiais žemiau 
skurdo ribos, varge augančiais 
vaikais. Tokia padėtis kamuo
ja ne tik alkoholikų ar narko
manų šeimas. Ne paslaptis, 
kad ir tvarkingos šeimos sun
kiai prasiverčia, o ką bekal
bėti, jei šeimą ištinka liga, in
validumas ar nedarbas?

Galime drąsiai sakyti, kad

merkia tos pusės akies, nesu
raukia kaktos ir nepakelia 
burnos kampo — teka seilės. 
Taip esti atšaldžius ar sužei
dus veidą bei rūkant.

Tokios ligos gydymas

1. Prednisono (tai pigus kor- 
tisonas) 20 mg. tabletės po 
vieną tris kartus per dieną per
2-3 dienas. Po to pamažu 
mažinti tablečių skaičių per 7- 
10 dienų iki paliovimo jas 
imti. Tai nesunki liga.

2. Kai akis neužmerkiama, 
reikia ant jos dėti tvarstį su 
akims mostimi (Bland oph- 
thalmic ointment).

3. Apsaugok tą veido pusę 
nuo vėjo ir šalčio.

4. Saugok veido raumenį 
nuo sumenkimo: masažuok 
veido pusę aukštyn, elektriš
kai jaudink.

Ta liga gali po kiek laiko 
praeiti, nerūkant ir tabako 
oru nekvėpuojant ir imant 
nervų maistą pavidalu mielių 
po kupiną valgomą šaukštą 
tris kartus per dieną. Mielės 
pigios. Jų kaip tirštos varškės 
nusipirkite keletą svarų iš ke
pyklos (Baltic Bakery, Morkū
nai, Racine B. ar Antano kam
po).

Visai kitas reikalas, jei gy-. 
dytojas sutiktų su Tamstos 
diagnoze — „mažas insultas”. 
Tai žingsnis į didelį ir sunkų 
paralyžių. Tada tas vyras, 
nesidairydamas į šalis, turi 
ristele skubėti pas savo gydy
toją, kuris radęs tirštą kraują, 
ims jį normuoti vaistais, o vy
ras, prieš atvykdamas pas gy
dytoją, turi nuryti vieną aspi
rino tabletę — sutrintą, idant 
greičiau veiktų — skystintų 
kraują. Tolimesnė veikla yra 
gydytojo reikalas. Bet ir tokio 
vyro svarbiausias darbas yra 
ištiesinimas kreivo jo gyveni
mo. Tai nesinuodijimas svai
galais, rūkalais, kofeinu, tingi
nyste, nervinimusi ir nepa
miršti gyventi atsidavus ki
tiems. Antras būtinumas — 
tai ovo-lacto vegetarinis mais
tas su 10 stiklinių kasdien 
išgeriamos žaliosios arbatos. 
Mineralus ir vitaminus, įskai
tant seleną ir vitaminą E gau
kime iš kasdien suvalgomų 5 
daržovių ir 4 vaisių. Reikale 
dar daugeriopų vitaminų ir 
vitamino E kapsules nuryki
me.

O tai dėl kelio skausmo mo
teriškei reikia numesti 40 
svarų ir tik tada tikėtis ko ge
resnio net be jokių vaistų, ku
rie tokioms nepadeda. Dar 
kiaulės ausų kremzlės tokiai 
patartinos. Jos saugo kelio 
kremzlę.

tokios kalbos jau visiems nusi
bodo. Pavasario mugėje, išsto
vėjus dvi dienas, padengus iš
laidas, prie „Saulutės” stalo 
buvo surinkta 150 dol. Lietu
vos vargšams. Gal kas pagal
vos, kad dėl tokios sumos ne
apsimokėjo dvi dienas stovėti. 
Bet nestovėjus, nieko nebūtų 
surinkta, o paramos reikalin
gų aibės. Tad kiekvienas cen
tas svarbus.

Praeitais metais vėl apie 
20,000 vaikų „įkrito” į apleis
tų, beglobių, nenorimų vaikų 
skaičių. Studentų padėtis taip 
pat nelengvėja — kol užsi
moka už bendrabutį, vado
vėlius, mokslo reikmenis, tai 
kišenėje „švilpia vėjas", kai 
reikia apsirūpinti maistu ar 
apranga, ypač studentams 
našlaičiams iš gausių šeimų 
ar globos namų, neturinčių gi
minių, galinčių padėti.

BALFo darbuotojai ir talkininkai su 
— vienu iš BALFo centro direktorių

Svč. M. Marijos Gimimo parapijos administratoriumi kun. Jonu Kuzinsku 
(dešinėje) ir kun Rimvydu Adomavičium (viduryje).

Zigmo Degučio nuotrauka.

Kai pakils Lietuvos krašto 
ekonomika, Lietuvos gyvento
jai pakils iš „amžino skurdo” 
padėties. Nesugebantys iš
spręsti Lietuvos ekonominės 
painiavos, negalime likti abe
jingi eiliniam gyventojui, mo
kykloje nuo bado alpstančiam 
vaikui, universiteto atsisakan
čiam gabiam jaunuoliui. Su- . 
tinku, kad labdara, vaikų mai
tinimo mokyklose ar labdaros 
rėmimas virtuvėse, stipendijos 
studentams, parama invali
dams tėvams — visa tai tik lo
pas, ne esminės problemos 
sprendimas.

Bet kitaip negalime, nes, ap
sisprendus nusigręžti, nebe
galėsime pažvelgti į save. To
dėl „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, lopo. Todėl lopo 
ir kitos labdaros organizacijos. 
Ir tų „lopų” nėra per daug. Kol 
Lietuvos ekonomika pagerės, 
tų „lopų” dar daug reikės...

„Saulutės” „lopeliai” — pirk
ti autobusėlius vežti kaimo 
vaikus į mokyklas, remti spe
cifinius vaikus per „Konkre
taus vaiko rėmimo” programą 
(auka 240 dol. per metus), 
siųsti suaukotų, bet atrinktų 
daiktų siuntinius, finansiš
kai paremti į bėdą patekusias šei
mas. Tokia parama pasiteisi
na — remiami vaikai dalyvau
ja ansambliuose, laimi šach
matų turnyrus, lanko univer
sitetus, mokosi amato, t.y. 
siekia stotis ant kojų, neslam- 
pinėja gatvėse, užpuldinėdami 
praeivius.

2000 metais „Saulutė” Lietu
voje išdalino 121,000 dol., 
2001 metais 94,865 dol, o 2002 
metais iki gegužės galo apie 
60,000 dol. Tai neabejingų 
žmonių aukos Lietuvos vai
kams per „Saulutę”. Tai ne 
ypatingai didelės sumos, bet 
kiekvienas lašas kažkam pa
deda sunkiu gyvenimo mo
mentu. O JAV leidžiamo vai
kų žurnalo „Eglutė” 22 „Sau
lutės” prenumeratos taip pat 
džiugina Lietuvos vaikus.

„Saulutės” JAV Rytinio pa
kraščio atstovai Robert Dūda 
ir Ginger Houghton Lietuvą 
„įsivaikino” ir dirba nenuils
tančiai. 2000 metų vasarą jų 
iniciatyva ir su JAV ambasa
dos pagalba Kaune lankėsi 
didžiulė karo medikų (per 40 
žmonių) delegacija. Jie skaitė 
paskaitas, ruošė seminarus, 
atliko operacijas, atvežė ver
tingos labdaros. Kitais metais 
Kauno Kardiochirurgijos klini
kai (gyd. R. Benečiui) pristatė 
7 kraujo apytakos aparatus, 
kuriuos iš įvairių JAV valstijų 
surinko išsinuomavę sunkve
žimį. Prie šios akcijos prisi
dėjo Lietuvių gydytojų draugi
ja (pirm. dr. A. Vanagūnas) su 
stambia 3,000 dol. auka. La
bai ačiū!

Praeitą rudenį, spalio ir lap
kričio mėnesį, Ginger Hough
ton, Robert Dūda, dr. Neil Col- 
man bei „Physician’s Assis
tant” Michael Frank Kaune, 
pasitiko ir išdalino du talpin- 
tuvus medicininių priemonių, 
kurios teko Kauno universite
to ir Marijampolės ligoninėms.

Plungės ir Simno vaikų na
mams nuvežė rūbų, mokslui 
reikmenų ir vaistų. Ligoni
nėms buvo atvežta ortoskopi- 
nė įranga, ji buvo pajungta ir 
parodytas jų naudojimas. Dr. 
Coleman, Michael Frank ir 
„nurse anesthetist” Ginger 
Houghton atliko seriją kompli
kuotų operacijų.

Grįžę į JAV, jie iš Kauno 
Kardiochirurgijos skyriaus at
sikvietė elektros inžinierių 
Vytautą Laskauską stažuotei 
„Bio-med” skyriuje St. Peters 
ligoninėje, Albany, NY. ,Agi- 
lent Corporation” paaukojo 
Lietuvai 6 milijonų dolerių 
vertės monitorių. V. Leskaus- 
kas stebėjo monitorių veiklą 
operacijos metu ir jų telemet- 
rinius signalus per antenas.

2002 m. vasario mėnesį Ro
bert Dūda grįžo į Lietuvą su 
Larry Ashman išdalinti dar 
tris talpintuvus. Dovanų susi
laukė Kauno universitetinės 
klinikos kardio, ortopedijos 
bei urologijos skyriai. Dėl to 
KUK ortopedijos skyrius bus 
padidintas — galės aptarnauti 
dar 30 lovų. Marijampolės li
goninė gavo širdies monitorių, 
kompiuterių. Simno ir Plun
gės vaikų namams teko rūbų, 
mokslo reikmenų, kompiute
rių, antibiotikų, stomatologi
jos kabinetui dantų grąžtų.

Aplankę Marijampolės me
rą, padėjo įforminti miestų se- 
serystės ryšį tarp Amsterdam, 
NY, ir Marijampolės.

„Saulutės” Floridos skyrius 
(pirm' Birutė Kožicienė, vice
pirm. Algima Dautartienė, 
sekr. Dana Kurauskienė, ižd. 
Regina Snarskienė, narė Olga 
Kreivėnienė) ir nesnaudžia. 
Jų paramos susilaukė Kančė- 
nų pradžios mokykla, Kančė- 
nų ir Daugų miestelių biblio
tekos, buvusi Daugų ligoninė 
dabar paversta senelių prie
glauda, Jurgežerių ligonių ir 
vaikų stovyklavietei teko skal
bimo mašina, Kybartų vaikų 
internatas gavo autobusėlį, 
Kybartų K. Donelaičio viduri
nei mokyklai nusiųsti istorijos 
vadovėliai. Remiami studen
tai, našlaičiai. Šiuo metu ypa
tingai rūpinamasi Vilniaus 
psichiatrine ligonine (Vasaros 
5), kur buvo remontuotas vie
nas kambarys — grindys, lan
gai, stalai, sienos. Rūpi ligo
nių užimtumas ir tam nu
siųsta 900 dol. medžiagoms ir 
žaidimams nupirkti. Dr. L. 
Radavičius nepaprastai dėkojo 
už dėmesį. Tai mažo Daytona 
Beach, Florida, „Saulutės” 
skyriaus nemažas indėlis į 
bendrąjį Lietuvos aruodą.

„Saulutės” Detroito skyriaus 
pirm. Birutė Bublienė rado rė
mėjų vaikams „Saulutės” 
„Konkretaus vaiko rėmimo 
programoje".

Čikagos apylinkėje (PLC Le
monte) veikianti „Saulutė” 
geg. 25 d. vėl išsiuntė 701 
siuntinį su rūbais, batais, 
žaislais, invalidams ramen
tais, invalido kėde bei treni- 
ruoklėmis. Siuntiniais rūpina
si Raminta Marchertienė, o 
siuntiniai į Lietuvą keliauja

Lithuanian Mercy Lift dėka. 
Iždą tvarko Ramunė Račkaus
kienė, sekretorė Aušra Šau
lienė išsiunčia padėkas ir pa
kvitavimus už aukas, o Ra
minta Lapšienė tebesega pa
dėkas iš Lietuvos į aplankus.

Taigi, lopome, kiek galime. 
Tai yra savanoriška, neap
mokama veikla. Tai yra veikla 
paremianti skurstančius tvar
kingus tėvus, ar tuos, kurie 
gelbsti vaikus nuo nenormalių 
tėvų bei sąlygų, apie kurias 
klaiku išgirsti ar net skaityti 
vietinėje spaudoje.

Indrė Tijūnėlienė 
Lietuvos vaikų globos 

būrelio „Saulutė” pirmininkė

PRITAIKYTI NAUDOTIS 
NAMUOSE, GALI

IŠGELBĖTI GYVYBES

Dr. T. S. Takata ir jo ben
dradarbiai iš Texas Southwes- 
tem Medical Center universi
teto teigia, kad automatiniai 
išoriniai defibriliatoriai (AID) 
gali būti pritaikyti naudojimui 
namuose ir išgelbėti ne vieną 
gyvybę. JAV AID veikimas jau 
buvo sėkmingai išbandytas 
viešose vietose (parduotuvėse, 
oro uostuose, sporto salėse). 
Šiuo metu numatoma išban
dyti šių nešiojamų 4 svarus 
sveriančių prietaisų vartojimo 
veiksmingumą namuose, ka
dangi trims ketvirtadaliams 
pacientų širdies veikla sutrin
ka būtent ten. AID — supa
prastintas stacionare naudo
jamų defibriliatorių variantas. 
AID naudotis nesudėtinga, 
prietaisas automatiškai ana
lizuoja širdies ritmą ir, jei 
nustatomas skilvelių virpėji
mas, vartotojas instruktuoja
mas atlikti elektros šoką. Ty
rimų duomenimis, įvykus šir
dies asistolijai ne gydymo 
įstaigoje, išgyvena mažiau nei 
5 proc. pacientų. AID, panau
dotas nedelsiant, gali padidin
ti galimybę išgyventi.

Su „Saulutės” gegužės 25 d išsiųsta 
dams, mokslo reikmenys, kompiuteri 
kininkų būrelis

į Lietuvą siunta iškeliavo ne tik rūbai, batai, žaislai, ramentai invali 
ai ir dviračiai, kuriuos prieš kraunant „saugo" nuolatinis savanorių tai
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Pranciškiečiv: vienuolyno dalis.

Lietuvių pėdsakais Amerikoje

PRANCIŠKIEČIŲ 
VIENUOLYNE (1)

JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros taryba užsibrėžė 
tikslą užfiksuoti kada nors 
Šiaurės Amerikoje lietuvių pa
statytus pastatus ir visą tą 
medžiagą išleisti knyga. Pra
dėdama įgyvendinti šį pro
jektą pavadintą Rietuvių pėd
sakai Amerikoje*, Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Re
mienė surengė kelionę j Penn- 
syhraniją, į pirmąsias lietuvių 
imigrantų gyvenamas vietas. 
Ekspedicija — pavadinkime 
šią kelionę taip, — liepos 4 d. 
pajudėjo iš Čikagos, joje daly
vauja pati tarybos pirmininkė 
M. Reinienė, tarybos narė 
Aušrelė Sakalaitė ir JDraugo* 
korespondentė Audronė V. 
Škiudaitė. Pirmasis sustoji
mas — Pittsburgas, plieno ly
dytojų ir angliakasių miestas.

Išvažiavę anksti rytą, porą 
valandų prastovėjusios kelyje 
prieš Clevelandą dėl kažkur 
priekyje įvykusios avarįjos, 
dienos tikslą pasiekėme gero
kai po pietų, kai pranciškiečių 
vienuolyno administracija jau 
buvo išėjusi namo. Bet tai nė 
kiek mums nesukliudė. Užte
ko tik praverti burną lietu
viškai ir pasakyti, kad esame 
iš Čikagos, kaip visos durys 
mums atsidarė, ir čia prasi
dėjo nerimastingas šurmulys: 
viena po kitos pasirodė bent 
penkios maloniai besišypsan
čios vienuolės. Ne visos ir ne 
visus lietuviškus žodžius jos 
žinojo, bet kuriuos žinojo, tarė

labai taisyklingai. Nors kelio
nė buvo puiki ir įdomios ben
drakeleivės, bet tai, ką mes 
pamatėme ir pajutome vienuo
lyne, nustelbė visus kitus die
nos įspūdžius.

Pirmoji mūsų sutikta buvo 
sės. Ignacįja, OSF. Jos tėvelis 
Trimirka kilęs iš Dzūkijos, o 
pati gimusi jau Detroite. Ji — 
senoviška vienuolė, atkakliai 
dėvinti pranciškonų virvę ant 
juosmes ir didžiulį pranciško
nų rožinį su 7 paslaptimis prie 
juostos. Daugiau taip apsiren
gusių vienuolyne nepastebė
jome. Dauguma dėvi pasaulie
tinius rūbus, dalis — ant gal
vos dar velionėlius. Čia gyve
na antros kartos Amerikos 
lietuvaitės. Vienintelė sės. Mi- 
chel, OSF — Aušrelė Gad
liauskaitė, kurią sutikome ki
tą dieną ir kuri mus lydėjo po 
Pittsburgą, gimusi Lietuvoje. 
Pittsburgo vienuolyne lietuvių 
kilmės lietuvaičių yra dar apie 
50. O iš viso vienuolyne jų — 
per 80. Buvo matyti pora juo
daodžių veidų, viena kita pie- 
tietė, rytietė. Šiandien Pitts
burgo vienuolynas jau nebe 
toks, koks buvo prieš 80 metų, 
kada čia buvo priimamos tik 
lietuvaitės. Vienuolyno žydėji
mo metais čia gyveno iki 200 
seselių, veikė akademija, kuri 
užsidarė 1991 m. Brazilijoje 
1938 m. buvo įsteigta misija.

Gilesnę pažintį su vienuoly
nu pradėjome nuo muziejaus, 
po kurį mus mielai vedžiojo

sės. Mary Jaskel (Jaskelevi- 
čiūtė), OSF — archyvo direk
torė. Išvažiuojant ji mus apdo
vanojo keletu knygų apie 
Pittsburgo vienuolių istoriją, 
kurias pažadėjome perduoti 
M. Mažvydo bibliotekai Vil
niuje. O šio vienuolyno istorija 
įspūdinga. Ji savotiškai stoja į 
vieną gretą su Kražių įvykiais 
Žemaitįjoje ir knygnešių judė
jimu 19 a., Nepriklausomybės 
karu 20 a. pradžioje ar Sausio
13-osios įvykiais Vilniuje nau
jausiais istoriniais laikais. To
limoje Amerikoje 20 a. pra
džioje į kovą už savo tautinę 
savigarbą, už teisę kalbėti ir 
mokyti lietuvių vaikus lietu
viškai stojo vienuolės.

Kaip žinoma iš istorijos, pir
mosios lietuvių imigrantų ka
talikų parapijos Š. Amerikoje 
buvo įkurtos kartu su lenkais, 
bet nuo pat pradžių lietuviai 
tuo buvo nepatenkinti. 'Nors 
knygelėje, išleistoje vienuoly
no 10-mečio proga, nebuvo to 
rašoma, bet sės. Mary, rodyda
ma istorines nuotraukas, pa
pasakojo, kad paskutinis lašas 
į lietuvių vienuolių kantrybės 
taurę buvo Vilniaus krašto 
užgrobimas. Jau ne vieni me
tai brendęs lietuvaičių pasiry
žimas atsiskirti nuo Šv. Šei
mynos lenkų vienuolyno, pa
galiau baigėsi lietuvaičių 
maištu. Lietuvių pranciškiečių 
seselių istorija prasidėjo Čika
goje. Kun. J. Kazėnas Pitts- 
burge surado žemės sklypą. 
Lietuvių pasiryžimą sukurti 
savarankišką vienuolyną pa
rėmė tuometinis Pittsburgo 
vyskupas Hugh G. Boyle, ku
riam kaip padėką, vienuolės 
paskyrė minėtą 10 m. istorijos 
knygelę. Dėl jų savo ramybę ir 
gerą vardą aukojo kun. J. Sut- 
kaitis, kun. J. Kazėnas, prela
tas Mykolas L. Krušas, be ku
rių paramos šis mergaičių žy
gis nebūtų galėjęs įvykti. Lie
tuvaites laikinai priėmė kitas 
pranciškonų vienuolynas, ku
rio motinėlė buvo vokiečių kil
mės sės. M. Chrisostom Krill. 
Su pasididžiavimu sės. Mary 
pasakojo, kad šią vienuolę Lie
tuvos valstybė vėliau apdova
nojo Gedimino ordinu. Tiesiog 
neįtikėtina, kad toks pasiry
žimas buvo galimas toli nuo 
Lietuvos. Vienuolės, o jų buvo 
18, patyrė patyčias ir paže
minimą, bet ištvėrė. Pirmoji 
lietuvaičių seselių vyresnioji 
buvo M. Baptistą Laurinaitis.

Ši istorija ilga ir graži, bet 
visą ją galima būtų sutalpinti 
tik knygoje, o šio trumpo re
portažo negalima baigti, nepa
minėjus ir kitų nuostabių da
lykų, kuriuos mes patyrėme 
Pittsburge. Rytojaus dieną da
lyvavome šv. Mišiose kartu su 
vienuolėmis jų koplyčioje, kar
tu su jomis pusryčiavome ir 
pietavome: ir visur mus globs
tė, kaip brangiausias viešnias

sveikino, kalbino vis naujos 
seselės. „Aš buvau Kaune”, — 
priėjo valgykloje prie manęs 
mažulytė senučiukė su vienuo
lišku galvos apdangalu. Iš 
karto supratau, kad čia sės. 
Emelda, istorinė asmenybė, 
apie kurią vakarykščiai buvo 
pasakojusi sės. Mary ir kuri 
su dar dviem seselėmis prieš 
karą buvo pasiųstos į Kauną 
mokytis Vytauto Didžiojo uni
versitete. Bet nebesuspėjo jos 
baigti mokslų, užėjo 1940 me
tai.

Į ekskursiją po Pittsburgą, 
kuris mums pasirodė labai 
gražus (dar daugiau įdomus) 
mus vežė vyresniosios seselės 
padėjėja sės. Janet Gardner, 
OSF, kurios viena senelė buvo 
lietuvė, ir sės. Mishel — Auš
relė Gadliauskaitė, apie kurią 
„Draugas” jau yra rašęs: ji 
prieš 10 metų Lietuvoje, Ute
noje, įsteigė misiją ir ten iki 
šiol' darbuojasi. Į Pittsburgą 
atvažiavo tik atostogų — ap
lankyti vienuolyną ir artimuo
sius Amerikoje. Į Lietuvą ji 
išsivežė ir tėvelį. Sės. Aušrelė 
sako, kad Lietuva jai jau tapo 
namais, jų ilgisi, nors iš Lietu
vos ją tėveliai išvežė 7 me
tukų. Su Lietuva ją suartino 
darbas.

Ekskursijos po Pittsburgą i 
metu vienuolės mus supažin
dino su lietuvišką praeitį me
nančiomis vietomis: Pittsbur
go universitete esančiu lietu
višku kambariu (tokių yra 28 
— kiekvienai daugiataučio 
miesto tautybei), raudonų ply
tų Šv. Kazimiero dabar jau 
uždaryta bažnyčia, kur, sako, 
bus įrengti gyvenamieji butai. 
Pravažiavome pro šalį lietuvių 
klubo ir Lietuviškos salės, kur 
tebešeimininkauja Vyčiai. 
Pittsburge veikia ir lietuviš
kas radijas, kurį veda Dalia 
Yucius. Nors tai laida anglų 
kalba, bet ten kalbama apie 
Lietuvą ir lietuviškus daly
kus. Jeigu Pittsburge be vie
nuolyno daugiau gal niekur 
lietuviškos šnektos ir negir
dėti, bet lietuviškų pėdsakų 
dar yra likę nemažai. Ir Vasa
rio 16-oji čia tebešvenčiama. 
Šią datą prisimena vienuolės 
pranciškietės ir Vyčiai. Netoli 
vienuolyno yra lietuviškos Šv. 
Kazimiero parapijos kapinės, 
kur eilių eilės kryžių su lietu
vių pavardėmis: Aleliūnas, 
Dabulis, Navickas, Romutis... 
O wsa vadinamoji Pittsburgo 
pietų pusė yra tarsi pamink
las seniesiems lietuviams. 
Tikriausiai ir dabar čia dar 
yra daug mums nepažįstamų 
jaunų ir senų, kurie prisipa
žintų, kad yra lietuvių kilmės, 
bet tokių sutikti nepasitaikė, 
per trumpas buvo čia praleis
tas laikas. Amerikiečiai ne
pakenčia visko, kas sena, jie 
griauna ir stato naujus pasta
tus, bet senasis Pittsburgas,

kur vakarais, po sunkių die
nos darbų, ant laiptų susės
davo lietuvių šeimynos, ačiū 
Dievui, dar stovi. Sako, kad 
jaunimas, — čia gimusieji, — 
grįžta į Pittsburgą, įsikuria ir 
atstato senamiestį. Didelė ti
kimybė, kad tarp tų jaunųjų 
yra ir lietuvių kilmės ameri
kiečių.

Atrodo, kad Pittsburgo mū
sų komanda ilgai negalės už
miršti. Per daug čia visko su
krečiančiai artimo. Per trum
pą vieną parą mes nesuge
bėjome gerai įsisąmoninti to 
kalno naujos informacijos ir 
jausmų, kurie čia mus už
griuvo. O man ši ekspedicija į 
šimtametę istoriją buvo dar ir 
tuo nepaprasta, kad aš pirmą 
kartą lankiausi vienuolyne ir 
mačiau jo gyvenimą iš vidaus. 
Norėčiau į Pittsburgą grįžti 
dar kartą ir pėsčiomis praeiti 
lietuvaičių iš „Krajaus”, kaip 
jie vadindavo carinę Lietuvą, 
pėdsakais.

Audronė V. Škiudaitė

EUCHARISTINIAI
KONGRESAI

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, eucharistiniai kongre
sai padeda giliau patirti tikė
jimą ir maldą, nes daugeliui 
tikinčiųjų teikia galimybę 
kontempliuoti Kristaus veidą, 
slėpiningai esantį Eucharisti
jos sakramente. Per susitiki
mą su Tarptautinio Eucharis
tinio kongreso Popiežiškojo 
komiteto nariais, kartu su ko
miteto prezidentu kardinolu 
Jozefu Tomko susirinkusiais 
aptarti komiteto veiklą, popie
žius kovo 22 dieną sakė: „Ge
rai žinote, koks svarbus Baž
nyčios gyvenimui ir Evangeli
jos skleidimui yra Eucharisti
nis pasišventimas. Eucharisti
joje yra gražiausias dvasinis 
krikščionių bendruomenės gė
ris, tai pats Kristus, pasiauko
jęs ant kryžiaus dėl žmonijos 
išganymo”. Jonas Paulius II ra
gino ir toliau „tvirtai bei entu
ziastingai” tęsti „šį kilnų dar
bą”.

BŽ

* Šiuo metu nė vienas 
Lietuvos komercinis ban
kas nemoka už JAV dolerį 
daugiau kaip 3.48 lito, kai tuo 
tarpu dar prieš kelis mėnesius 
šios valiutos kursas siekė be
veik 4 litus. Daugelis indėli
ninkų bankuose laikomų dole
rinių santaupų neskuba kon
vertuoti į kitą valiutą. Eurais 
ir doleriais laikomų indėlių 
santykis nuo vasario prak
tiškai nepakito. Kai kurių 
bankininkų teigimu, dėl va
liutų kursų svyravimų Lietu
vos komercinių bankų indė
lininkai jau prarado apie ket
virtį milijardo litų. (KD, Elta)
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Sės. Ona Mikailaitė

Tikio kunigo paveikslas
Tai nebuvo joks atsitiktinu

mas, kad š. m. birželio 16 d. 
Šventasis Tėvas į altorių gar
bę pakėlė Tėvą Pijų, plačiai 
žinomą kaip Padre Pio iš Rie- 
trelcinos. Kilęs iš mažo pie
tinės Italijos miestelio, iš di
delės neturtingų ūkininkų šei
mos, mažasis Francesco, dar 
vaikas būdamas, giliai išgyve
no Dievo artumą (gimęs 1887 
m.). Būdamas 15 metų, įstojo 
pas kapucinus (viena iš pran
ciškonų šakų) ir buvo įšven
tintas kunigu 1910 m. Paskir
tas į San Giovanni Rotondų 
vienuolyną vidurio Italijoje, 
ten išgyveno iki savo mirties 
1968 m. rugsėjo 13 d. Mirė jis 
Šv. Kryžiaus išaukštinimo 
šventės išvakarėse.

Kristaus kryžius Tėvui Pijui 
visą gyvenimą turėjo ypatingą 
reikšmę. 1918 m. rugsėjo 20 
d., besimeldžiant prie kry
žiaus, paaukojus šv. Mišias, 
jis buvo apdovanotas stigmo
mis, t.y. jo rankose, kojose ir 
šone atsivėrė Kristaus žaiz
dos. Per 50 metų tos atviros 
žaizdos kraujuodavo taip, kad 
jis kasdien prarasdavo puodelį 
kraujo. Jos buvo gilios ir 
skausmingos, tačiau niekuo
met nebuvo jokio užkrėtimo ar 
patinimo.

Reikšminga, kad šis Dievo 
pašauktas kunigas, taip arti
mai ėjęs Kristaus pėdomis, 
išaukštintas šventuoju kaip 
tik šiuo metu, kai Bažnyčia iš
gyvena sunkią neištikimų ku
nigų krizę. Tėvo Pijaus gyve
nimas — tai gyva iliustracija, 
kas yra kunigo pašaukimas, 
kaip Dievas ištikimą kunigą 
panaudoja žmonių gerovei, 
kaip kunigo gyvenimas yra 
dalyvavimas Kristaus gyveni
mo kančioje ir žmonių išga
nymo misijoje. Aišku, stigmų 
dovana labai išskirtina, tačiau 
kiekvienas kunigas šaukia
mas ir Dievo malonės pagalba 
stiprinamas eiti Kristaus pė
domis.

Šv tėvas Pijus.

Tėvas Pijus, vadinamas ant
ruoju šv. Pranciškumi, pasižy
mėjo itin pamaldžiu šv. Mišių 
aukojimu bei nuostabiu įžval
gumu į žmonių sielas klausyk
loje, teikiant atgailos sakra
mentą. Klausykloje jis išsėdė
davo 16 valandų per dieną, o 
žmonės laukdavo porą sa
vaičių, kad galėtų pas jį prieiti 
išpažinties. Milijonai žmonių 
suplaukdavo į San Giovanni 
Rotondo vienuolyną dalyvauti 
Tėvo Pijaus aukojamose šv. 
Mišiose. Jis turėjęs gydymo 
dovaną. Ypač Antrojo pasauli
nio karo metu žmonės veržėsi 
prie Tėvo Pijaus, ieškodami 
paguodos ir stiprybės pakelti 
karo baisumus.

Tėvas Pijus jau nuo vaikys
tės buvo linkęs į maldą. Visas 
jo gyvenimas paženklintas il
gomis maldos valandomis prie 
Jėzaus kojų bei ypatingu pa
maldumu Jėzaus Motinai.

Malda buvo jo stiprybė, jo 
kasdienos duona ir apie ją jis 
rašė jaudinančius žodžius:

„Trokštu būti tik vargingas, 
besimeldžiantis brolis.

Reikia melstis, turėti vilties 
ir nesirūpinti.

Rūpestis, susikrimtimas nie
ko mums nepadeda.

Malda yra mūsų gyvenimo 
ginklas, pats geriausias gink
las.

Ji yra raktas, atrakinantis 
Dievo širdį”.

Tėvo Pijaus vienuolynas te
bėra labiausiai lankoma šven
tovė Europoje. Daug knygų 
apie jį prirašyta. Daug kas šį 
nedidutį, kresną, patriarcho 
barzda papuoštą, pranciškoną 
laiko viduramžių šventuoju, 
Dievo perkeltu į 20-jį amžių. 
Mums ir visam pasauliui per
žengus į trečiąjį tūkstantmetį, 
pasitiktą su didele viltimi ir 
jau paraudusį nuo karų, su
drebintą didelių sukrėtimų, 
Bažnyčia primena, kur glūdi 
tikroji žmogaus viltis.

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA

Nr.10 Netrukus čia atva
davo ir Kęstutis. Birželio mėnesį mus sutuokė kuni
gas Marijanas Petkevičius. Jungtuvėse dalyvavo Kęs
tučio drangai Jonas Zokas, Vladas Vilkickas, jo gi- 
minės, S. Kflmskif ir Pranskevičių šeimos. Rugpjūčio 
gale Kęstuti! išvyko mokytis į Krasnojarską farmaci
jos. Ten jis susirado pusiau toninę, 5-6 m2 kambarėlį. 
Nuvažiavau j Krasnojarską ir aš. Už tą mažutę pa
talpėlę oremisakąr mokėjome po 130 rb. per mėnesį. 
Kūrenome savo kuru. Už elektrą irgi patys mokėjom. 
Oorcsnio kambario nusisamdyti neturėjom už ką. 
Nora kambarys žemėje, bet žiemą per lentų sienas ėjc 
šaltas, vėjas. Aš dirbau gastronomų (jų Krasnojarske 
bara devyni) kontoroj. Gaudavau 300 rb. algos. Tau
pias, kask galėdami. Geriau pradėjom gyventi, kai ga
vau pa gest lis usnį) kontąra patalpą rūsyje, už kurią 
turėjoarn valyti gerą gabalą gatvės. Vasarą nušluoji, ir 
tiek. O žiemą, kai sniegą sumina, tai daug prakaito 
^r***—? abiem išlieti, kol nuvalydavom. Dieną nebuvo 
kada tai padaryti, valydavom gatvę vakarais ar anksti 
rytais. Atrašė Gediminas pas mus sergančią mamą. 
Garai, kad Kęstutis jau buvo baigęs farmaciją ir dirbo 
krašto vaistų sandėlio skyriaus vedėju. Atsirado rei
kiami vaistai, nuoširdžias rusės gydytojos pagalba ir 
rūpestis padėjo ją išgelbėti. Čia mums gimė sūnus

Kęstutis ir duktė Danguolė. Čia atsikraustė ir vyro
brolis Gediminas. Nors susispaudę, bet gyvenome pa
tenkinamai — vis ne lageryje. Ir vis svajojom apie Lie
tuvą. Mus lankydavo Aleksandras Mikutavičius iš 
Taišeto, kunigas D. Butkus iš Suetichos, kunigas Ma
rijonas Petkevičius (jie krikštijo mūsų vaikus), Jonas 
Olbergas su šeima, Kostas Misiukas (abu iš Krasno
jarsko), Viltė Žukauskaitė su drauge iš Suetichos pas 
mus gyveno, kol įstojo mokytis farmacįjos, o vėliau 
dažnai lankydavo mus. Ateidavo Pedagoginio instituto 
studentas Jonas Lagunavičius, prieš mokslus gyvenęs 
Bolšoj Ungut gyvenvietėje. Katinas Kęstutis ir jo se
suo, Birutė Katinaitė, gyveno pas mus, kol įstojo į 
Miškų technikos institutus (abu iš Malyj Ungut gyven
vietės). Taigi nemaža lietuvių, pažįstamų ir nepažįs
tamų, rasdavo pastogę mūsų mažame kambarėlyje 
Krasnojarske.

1962 metų rugsėjo mėnesį penkiese: mudu su vyru, 
sūnus, duktė ir vyro mama grįžome į Lietuvą. Vyrą 
paskyrė dirbti į Kvėdarnos vaistinę asistentu, o vėliau 
(1963) vedėju. Atsirado ir man darbas vaistinėje.

Džiaugiuosi atgimstančia Lietuva, dėl kurios tiek 
daug iškentėta, apie kurią tiek daug svąjota. 
Džiaugiuosi Sąjūdžiu. Vyras tapo aktyviu Sąjūdžio 
veikėju, rąjono Tremtinių klubo pirmininku. Rodos, 
gyvename naują gyvenimą. Jėgos silpsta. O taip daug 
norėtųsi padaryti gero Lietuvai, lietuviams. Tikiu Lie
tuva. Ji atsikels!

Toliau pasakojimą tęsia Kęstutis Balčiūnas.
I rezistencinę veiklą Zofija įsitraukė gana anksti: 

vos tik pasirodžius pirmiesiems miško broliams

Skaudvilės apylinkėse. Pagal patėvio pavardę ji par
tizanams buvo žinoma daugiausia kaip Liekytė, o ne 
Venskutė. Kai tik partizanams prireikdavo vaistų ar 
tvarsčių, visada kreipdavosi į ją. Tekdavo vieno parti
zanų būrio pranešimus, įsakymus nunešti kitam 
būriui. Ji tai sėkmingai atlikdavo. Ne kartą pakliuvo į 
kareivių ir stribų siautimą bevykdydama partizanų 
užduotis. Tekdavo su partizanais slapstytis bunke
riuose. Ne kartą Lomių bei Batakių apylinkėse buvo 
taip, kad virš bunkerio vaikščiodavo kareiviai su prie
šais. 0 vieną kartą į tėvų sodybą užėjo žvalgas parti
zanas Kęstutis. Mat čia turėjo susitikti partizanų 
grupės. Žvalgą pastebėjo negera akis.Vos spėjusi par
tizaną pavalgydinti, mama, Bronislava Lekienė (A. 
Liekis buvo išėjęs pas seserį į Batakius) pastebėjo 
mėnesienoje pamiške slenkančius baltai apsirengusius 
(buvo žiema) rusus. Perspėjo partizaną, tas iššoko per 
langą ir pasileido link netoli buvusių krūmų, į prie
šingą pusę. Belendantį per ganyklos tvorą, jį pamatė 
rusai. Teko palikti planšetę ir milinę, bet sužeistas į 
petį pabėgo. Namą apšaudė. Kareiviai įsibrovė į trobą 
ir visas moteris: Bronislavą Liekienę, jos dukteris: Zo
fiją, Gražiną ir Birutę, — išsivarė į Skaudvilę, o iš ten 
į Tauragę. Keletą dienų patardę, visas paleido: na
muose nieko nerado (indai buvo suplauti — pirmiau
sia žiūrėjo į indus, ar nevalgyta), o kas dedasi už tro
bos, niekas negali atsakyti.

Po to partizanų būrys jų troboje dienavojo. Ant 
aukšto paruošė kulkosvaidį mūšiui, sargybiniai bud
riai stebėjo apylinkę, o Zofija su seserimis ravėjo daržą 
ir stebėjo, ar neatslenka nereikalingos šmėklos.

Teko jai lipinti partizanų atsišaukimus, įspėjimus, 
ne tik Skaudvilėje bei jos apylinkėse, bet ir Tauragėje, 
įsiminė vienas ypatingas atvejis, kai teko lipinti įspė
jimus prie durų saugumiečio, gyvenančio antrame na
mo aukšte, Tauragėje.

Važiavo į Tiumenės sritį parvežti partizano Zenono 
Pauliko — Klajūno — brolio vaikų. Nuo Vilniaus iki 
Maskvos skrido lėktuvu. Greta jos sėdėjo rašytojas An
tanas Žukauskas-Vienuolis, kuris sužinojęs, kur ir ko
kiu reikalu skrenda, jai padėjo rasti nakvynę Mask
voje, pasamdė taksi, kad aprodytų Maskvą ir parūpino 
bilietus (tolimesnei kelionei, prašydamas, kad grįžusi 
praneštų jam į Anykščius apie kelionę. Ji tai padarė. 
Rašytojas jai atsakė maloniu laiškučiu.

O kas suskaičiuos, kiek Zofija Venskutė pasiuntė 
siuntinių bei pinigų partizanų artimiesiems, ištrem
tiems į Sibirą. Siuntė juos iš Skaudvilės, Upynos, Gir
diškės, Batakių, Tauragės ir kitų paštų, kad neįtartų, 
kieno visa tai, nes vienas žmogus tiek negalėjo pa
siųsti.

Rezistencinėje veikloje ji žinoma Žibutės slapyvarde.
Kas suskaičiuos, kiek kartų ji partizanams nešė 

maistą į prie pat namų esantį mišką.
1950 m. tris būrio partizanus: Klajūną, Jaunutį ir 

vadą Vytautą medicinos seselė iš Tauragės pakvietė j 
Tauragę švęsti Velykų. Atėję rado paruoštas vaišes. 
Netrukus Klajūnas ir Jaunutis pajuto, kad juos mari
na miegas. Atsibudo Pagėgių saugume, apipilti šaltu 
vandeniu, surištomis rankomis, spardomi ir keikiami 
rusų kareivių. Mat Tauragės saugumu nepasitikėjo.

Bus daugiau

i i
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

PIRMA PAGYDYTI SAVE...
tam tikra prasmė blogio 
darytojai arba tylėdami 
pritarė blogiui, dabar už
ima aukštus postus ir daro 
didelę įtakų. Taip pat Baž
nyčioje pastebima, kad 
daugelis disidentų, kurie 
vedė kovą, yra patys viduje 
ir su dabartine situacija 
nesusitaikę. Visa tai suke
lia didelę įtampą Bažny
čioje. Tokia yra mano nuo
monė. Ar Jūs galėtumėte 
šitai nuomonei pritarti? Ką 
reikėtų toliau Bažnyčiai 
daryti, kokia užsiimti stra
tegija, kad ji neprarastų 
autoriteto visuomenėje?

— Bažnyčia, kaip ir gydyto
jų luomas, turi sąžiningų ir 
nesąžiningų narių. Taip buvo 
sovietmečiu: buvo sąžiningi 
dvasiniai gydytojai, buvo ir 
nelabai sąžiningi, tiksliau sa
kant, jie buvo demoralizuoti, 
t.y. daugiau buvo tiktai for
malūs funkcionieriai. Kiti bu
vo infiltruoti. Kaip dvasinin
kai, jie negalėjo atlikti savo 
rolės, daugiau buvo ne šildy
tuvai, o šaldytuvai visuome
nėje. Jie tokie išliko ir dabar.

Lygiai tas pats ir plačiąja 
prasme. Bažnyčios, kaip ir 
katalikų visuomenės, didelė 
dalis kolaboravo su režimu. 
Daugelis katalikų savo vaikus 
leido į ateistines organizacijas 
ir joms pritarė. Absoliuti dau
guma vaikų buvo ateistinėse 
organizacijose, priklausė pio
nierių, komjaunimo organiza
cijoms ir t.t. Šiuo metu niekas 
neišnyko, ir todėl pačios Baž
nyčios išgijimas yra didelis ir 
sunkus procesas. Kaip tą at
likti, aišku, priklauso nuo hie
rarchijos. Tokiems žmonėms 
teikiamas pirmumas. Dabar, 
naujomis sąlygomis, neužten
ka būti chirurgais. Anais lai
kais reikėjo griežtai žiūrėti į 
daugelį dalykų. O šiais lai
kais, pvz., ne tiek reikalingi 
chirurgai dvasine prasme, 
kiek reikalingi psichologai, 
tam tikri visuomenės taikyto
jai. Šioje srityje kovotojai, tie, 
kurie eitų į kalėjimus, nebe
reikalingi. Nebereikalingi tie, 
kurie tvirtai laikytųsi savo po
zicijų, šaukdami, rėkdami, ki
tus teisdami. Anais laikais 
daug kam to reikėjo, todėl bu
vo labai sunku atsilaikyti, nes 
tai buvo susieta su tam tikra 
politine laikysena. Šiais lai
kais reikia sugebėti patiems 
išsigydyti kitais metodais.

Pagrindinės kryptys būtų 
trys. Pirma, tai naujoji kate- 
chizacija. Pasirodo, į tokius 
klausimus, kaip sektantizmas, 
sektantų teologija, propagan
da, gali atsakyti eiliniai tikin
tieji, o daugelis kunigų tų 
klausimų negali išnarplioti. 
Jie geriau linkę užsidaryti, 
nusišalinti, kai tuo tarpu jie 
yra irgi tam tikri ligoniai. Su 
jais reikėtų vesti dialogą. Tai 
rodo, kad katechizacija iškyla 
į pirmą vietą. Ir pačių dvasi
ninkų, ir ypatingai parapijų 
katechizacija reikalinga dėl 
geresnio savo tikėjimo pažini
mo. Nepažindami tikėjimo ir 
Dievo, mes negalime turėti 
meilės ir ištikimybės. Gydyto
jas be kvalikacijos yra šun
daktaris. Šioje srityje mes tu
rim daug tokių gydytojų. 

Antras dalykas — bendruo
menių kūrimas. Bendruome
niškumas yra labai silpnas. 
Kaip sukursi bendruomenę, 
jeigu ją vertinsi pagal politi
nius įsitikinimus? Šiuo metu 
reikalingas kitoks požiūris. 
Nebe kokiai partijai kas pri
klauso, o ar jis geros valios 
žmogus ar ne, jis nori pažinti, 
bendrauti, ar ne. Jeigu tik

Ruošdamas savo daktaro 
darbo, kun. R. Gudelis kalbė
josi su daugeliu įžymių Lietu
vos disidentų apie susitaiky
mo teologija ir susitaikymo 
procesą Lietuvoje. Vienas kal
bintųjų buvo ilgametis politi
nis kalinys, vėliau vyriausy
bės patarėjas religijų klausi
mu Petras Plumpa.

— Sovietiniais metais 
Bažnyčia buvo žmonių my
lima, nes tai buvo instituci
ja, kuri priešinosi sovieti
niam režimui. Po pasiprie
šinimo, kai Lietuva vėl ta
po nepriklausoma, Bažny
čia tarsi ieško savo vizijos. 
Kas dabartinėje situacijoje 
svarbiausia ir reikalin
giausia Bažnyčiai, kad ji 
išliktų ir visuomenės pa
garboje, ir atitiktų savo 
misijų mūsų krašte?

— Bažnyčia turi tą Kristaus 
įgaliojimą. Viena pagrindinių 
jos paskirčių — būti gydytoja. 
Gydytojas reikalingas ligo
niams. Tokia Kristaus užuo
mina, nors iš tikrųjų Bažnyčia 
yra šeima. Galima sakyti, kad 
Bažnyčia yra tėvai. Yra tėvų 
ir vaikų, brolių ir seserų Kris
tuje terminai. Jeigu pereisime 
į grynai socialinę sferą, visuo
meninę politinę, galima išskir
ti gydomąją Bažnyčios funk
ciją. Kokia buvo pagrindinė 
visuomenės liga sovietiniais 
metais? Nudvasinimas, t.y. 
dvasinių vertybių nustūmi- 
mas į antrą, trečią planą arba 
visiškas išbraukimas ir panei
gimas Bažnyčia užpildė tą ni
šą, tą tuštumą ir, sakyčiau, 
daugeliui žmonių. Kadangi 
dvasingumas siejasi su artimo 
meile ir žmogaus teisėmis, tai 
neišvengiamai Bažnyčios pozi
cija už dvasingumą, žmogaus 
teises iškilo į pirmą vietą ir 
autoritetas buvo labai aukš
tas. Palaikė Bažnyčią netgi 
tie, kurie buvo nelabai tikin
tys, nepraktikuojantys. Jie 
simpatizavo visai tai veiklai, 
jos veikimo autoritetui.

Pasibaigus dvasinės tamsos 
laikotarpiui, laisvės sąlygomis 
iškilo naujos problemos. Žmo
gaus teisės dabar jau nėra la
bai aktuali problema, kadangi 
jos yra užtikrinatnos Konstitu
cijos, Lietuvoje galioja Tarp
tautiniai įstatymai. Bet iškyla 
kiti dalykai. Žmonės, visuome
nė nepatenkinta, ligos simpto
mai yra, bet visiškai kiti. Vi
suomenė serga depresija. Tu
rėdama laisvę, ji nemoka ta 
laisve naudotis, nemoka gy
venti draugiškai, broliškai ar
ba šeimyniškai. Tai rodo, kad 
ta liga, kuri buvo sovietmečiu, 
išnyko. Paprasčiausiai pasi
keitė sąlygos, o sielos, dvasi
nis tautos gydymas, galima 
sakyti, nevyksta.

Galimybių yra daug. Laisvės 
sąlygomis atsirado naujos ga
limybės tiek dvasinių prob
lemų sprendimui, tiek ir ne
gatyviems procesams. Šiuo 
laiku viena pusė suinteresuo
ta kovoti už absoliučią laisvę, 
galimybes, galima sakyti, libe
rali — už laisvę be atsakomy
bės. Antra vertus, yra dvasinė 
pozicija Bažnyčios ir tikin
čiųjų, kad ta laisvė būtų su 
tam tikra atsakomybe. Kon
frontacija nėra sumažėjusi.

— Žiūrint į pačius vidi
nius Bažnyčios procesus 
parapijos ar vyskupijos 
lygmenyje, pastebėta, kad 
yra tie, kurie kolaboravo 
arba tiesiog vengė konflik
tų, dėl to turėjo tam tikros 
naudos. Bažnyčios viduje, 
kiek pastebėta, nėra įvykęs 
susitaikinimas, t.y. tie Baž
nyčios atstovai, kurie buvo

ŠVENTĖ ALVITE

Pirmosios Komunijos šventė Alvite.

Birželio 2-oji diena. Pirmas 
birželio sekmadienis Lietuvoje 
— Tėvo diena. Oras buvo 
nuostabus, saulėtas. Alvito 
Šv. Onos parapijoje 50 vaiku
čių priėmė šv. Komuniją.

Karo metu Alvito bažnyčią 
vokiečiai subombardavo. Išli
kusioje koplytėlėje yra šv. 
Onos stebuklingas paveikslas, 
kurį savo jaunystėje lankė 
daug Lietuvos šviesuolių. Jų 
tarpe buvo ir poetas Kazys 
Bradūnas. Tada jis dar ran
kute laikydavo mamos ranką, 
o jos balta šilkinė skarelė švie
tė iš tolo.

Dabar šventoriuje susirinko 
apie 400 žmonių. Čia pat šv. 
Komuniją dalijo ir šv. Mišias 
aukojo klebonas kun. Vytau
tas Kajokas. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Venclo- 
vo.«

Kun. Vyt. Kajokas 1998 m. 
įkūrė parapijos Šv. Kazimiero 
vardo vaikų namus. Šiuo metu 
juose gyvena 15 vaikučių — 6 
mergytės ir 9 berniukai. Su 
vaikais, kurie labai nuoširdūs 
ir atviri, man teko ilgiau pa
bendrauti. Visi iš kaimo, iš

Žemaičių Kalvarija (buvę 
Gardai) — miestelis, įsikūręs 
prie kelio Mažeikiai-Plungė, 
Telšių apskrityje. Gardai isto
riniuose šaltiniuose minimi 
dar 1253 m., juos Vytautas Di
dysis užrašė Žemaičių vysku
pams. Žemaičių vyskupas S. 
Kiškis apie 1619 m. pastatė 
Garduose ant Šv. Jono kalno 
Šv. Jono Krikštytojo koplyčią, 
kuri 1622 m. buvo perstatyta 
ir tapo pirmąja Gardų parapi
jos bažnyčia. XVI a. antroje 
pusėje, kai Lietuvoje stipriai 
ėmė plisti reformacija — Kal
vino ir Liuterio skelbiamas 
mokslas, vyskupas Jurgis Tiš
kevičius rūpindamasis savo ti
kinčiaisiais ir jų tikėjimo stip
rinimu pasikvietė vienuolius 
dominikonus, kurie 1642 m. 
įrengė Kryžiaus kelių 19 kop
lyčių ir pavadino Žemaičiuose 
esančia Kalvarija. Kaip rašo

vertinsim pagal partinį prin
cipą ir jį propaguosim, iš karto 
gydytojas tampa tos grupelės, 
o ne visos visuomenės. Gydy
tojas negali būti tik partinių 
grupių, sluoksnių, partijų šali
ninkas ir gydyti juos. Bažny
čia turi šitą ligą išsigydyti.

Trečia, sugebėti vesti dialo
gą su visais, nes visi, kurie 
yra potencialūs ligoniai, ku
riems reikia dvasinės para
mos, visi turi būti mūsų klien
tai. Ypač turi būti parapįjų 
dvasininkų klientai. Jokiu bū
du šitie žmonės neturi būti at
stumiami piktais žodžiais, 
veiksmais ar dar kuo nors.

sunkiai besiverčiančių šeimų, 
Alvite lanko mokyklą. Savait
galiais grįžta namo. Kurie ne
turi kur eiti, lieka vaikų na
muose. Jei parapijos vaikų na

DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS 
ATLAIDAI

vyskupas M. Valančius, vys
kupas J. Tiškevičius pats 
apėjo Gardų kalnus, išrinko 
vietas, kur manė statyti kop
lyčias, pats išmatavo, suskaitė 
žingsnius nuo vienos iki kitos, 
kad būtų jų tiek, kiek Kristus 
savo kančioje žengė. Kai kop
lyčios buvo pastatytos, jis pats 
eidamas takais nuo vienos 
prie kitos, barstė žemę, atvež
tą iš Jeruzalės. Savo užrašuo
se tas koplyčias jis vadino 
Viešpaties kančios koplyčio
mis, o Gardų kalnus su kry
žiaus keliais praminė Jeruzale 
arba Naująja Jeruzale. Tas vi
sas koplyčias vyskupas J. Tiš
kevičius pavedė dominiko
nams ir įpareigojo skelbti 
Kristaus kančią. Vienas iš ku
nigų parašė maldas ir gies
mes, kurias maldininkai gie
dojo.

Vėliau dominikonai kairia
jame Varduvos upės krante 
(dabar ten vidurinė mokykla) 
pastatė bažnyčią ir pavadino 
ją Švenčiausiosios Mergelės 
vardu. Iš Liublino dominiko
nai gavo tikrą Šventojo Kry
žiaus relikviją, įdėtą į sidab
rinį gražiai išdabintą relikvįjo- 
rių, kuris 1649 m. liepos 4 die
ną atlaidų metu buvo iškil
mingai nuneštas į Švenčiau
siosios Mergelės bažnyčią.

Gražus ir didingas domini
konų veiklos paminklas Že
maičių Kalvarijoje — jų staty
ta mūrinė bažnyčia. Jos pa
matinis akmuo buvo padėtas 
1785 metais rugpjūčio mėnesį, 
o pirmosios Mišios laikytos 
1822 metais liepos 7 dieną. 
Bažnyčios centriniame alto
riuje yra Švč. Mergelės Mari

mai sulauktų paramos, galėtų 
priimti daugiau pagalbos rei
kalingų vaikų iš kaimo.

O. Ališytė-Šulaitienė

jos stebuklingas paveikslas, 
prie kurio piligrimai susilau
kia Dievo Motinos užtarimo ir 
malonių.

Sovietų okupacijos metais 
ateistus šiurpino net miestelio 
pavadinimas, todėl 1962 m. 
buvo bandyta uždaryti Žemai
čių Kalvarijos Kryžiaus kelio 
koplyčias, tačiau atkaklaus 
žemaičių pasipriešinimo dėka 
Kryžiaus kelio koplyčios iš
liko. Tik miestelio pavadini
mas pakeistas į Varduvą. Įvai
riais būdais buvo trukdoma 
maldininkams ir kunigams at
vykti į atlaidus, organizuoti 
Kryžiaus kelio procesijas. Ta
čiau piligrimų kelionių į Že
maičių Kalvariją nesustabdė 
— liepos pradžioje miestelis 
paskęsdavo maldose, giesmėse 
ir margaspalvėje žmonių mi
nioje. 1988 m. popiežius Jonas 
Paulius II suteikė Žemaičių 
Kalvarijos bažnyčiai bazilikos 
titulą. Atkūrus nepriklauso
mybę, miesteliui vėl grąžintas 
Žemaičių Kalvarijos pavadini
mas, o kiekvieno mėnesio ant
rąją dieną piligrimai renkasi 
pasimelsti prie stebuklingojo 
Švč. Mergelės 'Marijos pa
veikslo ir apeiti Kryžiaus ke

lnaičių Kalvarijoje didieji 
atlaidai prasideda liepos antrą 
dieną ir baigiasi liepos 10 die
ną. Didžioji Žemaičių Kalvari
jos atlaidų diena yra pirmasis 
sekmadienis po liepos 2 d., nes 
tada atnešta šv. Kryžiaus re
likvija. Šv. Kryžiaus relikvija 
kiekvieną atlaidų dieną po Su
mos nešama procesijoje į Kal
varijos kalnus.

T«lMų vyskupijos kurija

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp necessary. VVill train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation Mušt be fluent in English. 
L A. McMahon Window VVashtng. 

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

Reikalingas žmogus, galintis 
remontuoti namus ir butus: lubas, 

grindis, sienas ir santechniką. 
Atlyginimas $10 į vai.

Tel. 773-719-4142, Paulius.

IŠNUOMOJA

Išnuomojame 4 

kambarius Brighton Park. 

Tel. 773-847-1695.

PRANEŠIMAS DĖL 
OPERATYVINĖS VEIKLOS 

ĮSTATYMO

Gegužės 30 dieną Lietuvos 
Respublikos Seimas priėmė 
Operatyvinės veiklos įstaty
mą. Svarstymo metu buvo at
mestas teikiamas pasiūlymas, 
kad slaptaisiais operatyvinės 
veiklos bendradarbiais negali 
būti dvasininkai.

Lietuvos Vyskupų Konferen
cija apgailestauja, jog buvo at
sisakyta nuostatos, kad ope
ratyvinei veiklai negali būti 
verbuojami dvasininkai. Baž
nyčios persekiojimo laikais so
vietinis saugumas verbavo ku
nigus būti kolaborantais, ta
čiau netoleruotina, kad tai bū
tų daroma laisvoje Lietuvoje. 
Kunigai, klausydami išpažin
čių, privalo griežtai išlaikyti 
išpažinties paslaptį, todėl šios 
nuostatos nebuvimas įstatyme 
— tai bandymas pakirsti pasi
tikėjimą katalikų kunigais.

Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius

Lietuvos Vyskupų konferencijos 
pirmininkas

PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJOS JAUNIMO

SUSITIKIMAS

Šių metų birželio 8 d. Ber
čiūnuose (labai gražioje gy
venvietėje netoli Panevėžio) 
susitiko vyskupijos parapijų 
jaunimas. Šį susitikimą orga
nizavo A. Lipniūno kultūros 
centras.

Nuo pat ankstyvo ryto plu
šo, svečius sutiko ir kelią at
vykusiems rodė žaliomis lie
menėmis pasidabinę savano
riai.

Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Al TOMUKU JO, NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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Į žaliąjį Berčiūnų kampelį, 
prie senosios bažnyčios pa
matų, į atidarymą susirinko 
per pusantro šimto jaunų da
lyvių iš Rokiškio, Kupiškio, 
Pasvalio, Utenos, Biržų, 
Anykščių, Krekenavos ir Pa
nevėžio dekanatų. Po Obelių 
parapijos jaunimo meninės 
atidarymo dalies visus pasvei
kino šventės organizatoriai. 
Susipažinti vieniems su kitais 
padėjo bendri žaidimai ir 
giesmės. Vėliau dalyviai buvo 
pakviesti įsijungti į aktyviąją 
programos dalį ir pasirinkti, 
ką kiekvienas norėtų per šį 
laiką nuveikti. Susibūrė gan 
gausios diskusijos, atnašų 
ruošimo gamtoje grupės. Va
dovai turėjo progą pasidalinti 
savo darbo parapijose su jau
nimu patirtimi. Norintys arti
miau susipažinti, buvo pa
kviesti į aktyvaus bendravimo 
grupę. Patys judriausi daly
viai Berčiūnų miškelyje ieš
kojo žemėlapyje pažymėtų sto
čių, kuriose, atlikę nurodytas 
užduotis, iš paliktų žodžių dė
liojo Šv. Rašto sakinius.

Išsekę ir išalkę po aktyvio
sios dalies visi rinkosi į val
gyklą bendrai agapei. Pasi
stiprinę dalyviai pasuko baž
nytėlės link į susitaikymo pa
maldas ir šv. Mišias, kurias 
vedė Panevėžio vyskupas Jo
nas Kauneckas.

Jaunimo susitikimas baigėsi 
giesmėmis, dainomis, žaidi
mais prie laužo. Net nepas
tebėjome, kai atėjo laikas vi
siems išsiskirti, prieš paža
dėjus vieni kitiems dar ne 
kartą susitikti.

Dovilė Rąjunčiūtė



NESKUBĖKIME „ATSIKRATYTI” ARCHYVAIS

Štai nauja lietuvių išeivijos 
kultūrinio lobio išlaikymo for
mulė: meskime archyvus į dė
žes, kraukime į sunkvežimį, 
dėkime į laivą ir siųskime į 
Lietuvą. Ir tą darykime kuo 
greičiau! Mūsų namai ir lietu
vių centrai yra tušti ir švarūs, 
— ir tai bedarydami, turbūt 
užsitarnausime Gedimino or
diną. Tai naujo šimtmečio lie
tuviškų archyvų „tvarkymas”.

Deja, mūsų nauji „archyvis- 
tai” bei ekspertai, kurie tur
būt nėra matę Pasaulio lietu
vių archyvų Putname ar Vasa
rio 16-tos gimnazijos bibliote
kos Vokietijoje, nepakanka
mai supranta išeivijos lietuvių 
archyvinį darbą, kuris prasi
dėjo pokario Vokietijos pabė
gėlių stovyklose ir tęsėsi vi
suose kraštuose, kur atsidūrė 
lietuviai. Tas gyvas archyvinis 
darbas vyko prieš penkiasde
šimt metų, ir tebevyksta šian
dien JAV, Kanadoje, Australi
joje ir kitur.

O kas gauna tuos archyvus 
Lietuvoje? Pasižiūrėkime, kas 
vyksta mūsų tėvynėje. Seimo 
valdančioji dauguma siūlo 
įteisinti galimybę mokėti vals
tybines nukentėjusių asmenų 
pensijas buvusiems bolševikų 
ir komunistų partijų darbuoto
jams. Ne tiktai raštinės dar
buotojams, ar tiems, kurie vai
ravo autobusus, bet ir saugu
mo tarnybų asmenims, įskai
tant NKVD, MVD ir kontr
žvalgybos „Smarš” tarnauto
jams. Tie, kurie tardė ir kan
kino lietuvius gaus Lietuvos 
valstybinę pensiją. Visi Lietu
vos archyvai yra valdžios or
ganai. Nesakau, kad visi ar
chyvų darbuotojai yra komu
nistai, kurie žlugdė savo 
tautą, bet yra aišku, kad dau
gelis, kurie dirbo Lietuvos ar
chyvuose sovietų okupacijos 
metais, ten dar tebedirba. Lie
tuvos archyvų direktorius tu
rėjo atsistatydinti, nes įsakė 
sunaikinti 32,000 bylų. Tos 
bylos buvo nuvežtos į popie
riaus fabriką, kaip popieriaus 
žaliava.

Lietuvos geostrateginė padė
tis dar silpna ir nežinome, 
kokias vyriausybes Lietuva 
ateityje turės. Rusijos demok
ratija labai jauna, o rusų de
mokratijos supratimas yra 
silpnas. Ar mes tikrai žinome, 
kad rusai bus geri kaimynai, 
kad mūsų pačių valdovai bus 
geri tėvynės šeimininkai? Ar 
mes norime Lietuvai taip grei
tai atiduoti archyvus, kurie 
buvo sukaupti, kai išeivijos 
lietuviai kovojo prieš komu
nizmą ir sovietų okupaciją? 
Ką Lietuvos archyvų darbuo
tojai darys su ta medžiaga? 
Paliks dėžėse kaip a.a. Bro
niaus Kviklio archyvus Lietu
vių Išeivijos institute Kaune? 
O gal ta medžiaga bus potvy
nio apsemta, kaip a.a. dr. Ka
zio Pemkaus periodika Klaipė
dos universitete? Rusai sunai
kino ne vieną išeivijos archy
vą, kuris geranoriškai buvo 
pervežtas Lietuvon tarp pas
kutinio šimtmečio pasaulinių 
karų. Ar mes viską dabar ati
duodam, atsižvelgiant į Lietu
vos vidaus politiką ir padėtį 
rytų Europoje?

Lietuviškoje spaudoje yra 
pasirodę straipsnių, kurie 
mus ragina atiduoti savo ar
chyvus Lietuvai. Š.m. kovo 20 
d. „Draugo” numeryje buvo 
išspausdintas Čikagos Filiste
rių skautų sąjungos skyriaus 
pranešimas archyvų reikalu. 
Aš pats, būdamas skautinin
kas bei skautas akademikas- 
filisteris, stebėjausi, straipsnį 
beskaitydamas. Deja, turbūt 
daugumas skyriaus narių — 
ne vienas, kuris lankė Pedago
ginį lituanistikos institutą 
Jaunimo centre ir ten naudo
josi Pasaulio lietuvių archyvo 
medžiaga savo moksliniams

DR. ROBERTAS VITAS

darbams — jau pamiršo, kad 
tas archyvas ten veikia ir 
auga. Lemonto lietuvių centre 
veikia Lietuvos skautų są
jungos archyvas ir jo darbuo
tojai žino, kad išeivijoje veikia 
PLA, ALKA bei kiti archyvai, 
bet FSS Čikagos skyrius vis 
tiek prašo, kad lietuviai savo 
„supakuotus archyvus” atvež
tų persiuntimui Lietuvon.

Tą patį mėnesį (š.m. kovo 14 
d.) irgi „Drauge” buvo rašoma, 
kad gal tiktai archyvus, kurie 
yra susirinkę privačiose ran
kose, persiųsti į Lietuvą. Su
tinku su to straipsnio autoriu
mi, kad „knygos bei archyvinė 
medžiaga, kurią turi privatūs 
asmenys, laiko tėkmėje gali 
pradingti ir žūti”. O kodėl tų 
archyvų nepersiųsti į išeivijoje 
veikiančius archyvus? Yra ar
chyvinis principas, kad ge
riausia vieta archyvui yra ten, 
kur archyvinė medžiaga ku
riama. Tautos be istorinio 
sąmoningumo negali egzistuo
ti. Archyvas nėra mirusios 
kultūros reiškinys, bet gyvas 
vienetas, kuris, kaupdamas 
visuomenės medžiagą, kas
dien tarnauja tai pačiai visuo
menei.

Paskutiniu metu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba yra paskelbusi, kad ren
ka medžiagą ne tik Lemonte, 
bet ir Floridoje. Š.m. gegužės 
18 d. „Drauge” PLB praneši
mas rašo, kad „tie archyvai 
bus sudėti į persiuntimo dėžes 
ir išsiųsti į Kauną Lietuvių 
išeivijos instituto mokslininkų 
priežiūrai ir naudojimui”. 
Klausimas, ar visas pasaulis 
galės suvažiuoti į Lietuvą 
naudotis ta medžiaga, rašyti 
knygas, straipsnius ir t.t. Ne 
tik Lietuvos mokslininkai do
misi, kas yra sukaupta išei
vijos lietuvių archyvuose, bet 
ir lietuviai mokslininkai šia
pus Atlanto bei kitataučiai 
mokslininkai. Jie važiuoja, 
pvz., į Pasaulio lietuvių ar
chyvą ir rengia savo studijas. 
Ne vienas mokslininkas ne 
vieną kartą yra atvažiavęs iš 
Lietuvos vesti savo tyrimus 
PLA. Ir nelietuviai mokslinin
kai yra atvažiavę iš Amerikos, 
Kanados, Europos, net Japoni
jos PLA dirbti. Juos visus 
traukia ne tiktai lietuvių tel
kiniuose sukaupti archyvai, 
bet ir galimybės aplankyti ki
tas Amerikos mokslo, kultūros 
įstaigas, bibliotekas, universi
tetus. Kai kurie straipsnių au
toriai nori perduoti skaityto
jams mintį, kad tiktai Lie
tuvoje vyksta lietuvių moksli
nis darbas ir kad tiktai lietu
viai rašo Lietuvos istoriją. Bet 
faktai rodo, kad lietuvių dia
sporos istorija yra lietuvių bei 
kitataučių rašoma toje pa
čioje diasporoje. Archyvai jau 
seniai veikia išeivijoje. Galvo
tumėme, kad PLB rūpėtų iš
laikyti šias lietuvių instituci
jas. Neardykime, bet staty
kime ir stiprinkime, ką jau tu
rime.

PLB akcija yra įdomi ta 
prasme, kad JAV LB aktyviai 
skatina JAV lietuvius, jų orga
nizacijas, JAV LB vienetus 
telkti ir persiųsti archyvinę 
medžiagą į Pasaulio lietuvių 
archyvą. JAV LB valdybos pir
mininkas, Algimantas Gečys, 
š.m. sausio 10 d. „Drauge” ra
šė: „Archyvams vieta ten, kur 
jų apimtyje sukauptos ver
tybės tebekuriamos, kur jiems 
dėmesys gali ateiti iš priau
gančių ir naujai įsikuriančių 
kartų... f Lietuvą nugabenti 
archyvai ne vienu atveju ne 
tik nesulaukė tikėto dėmesio, 
bet po penkerių ar daugiau 
metų tebeliko trūnyti persiun
timui naudotose dėžėse”.

JAV LB teigiama veikla ar
chyvų reikalu iškelia šešis 
principus, kuriuos Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centras

Čikagoje yra paskelbęs:
1. Mūsų kultūrinių vertybių 

išlaikymas yra įpūsų pareiga 
ir kultūrinės ateities pamatas 
ir ramstis.

2. Mūsų organizacijų ir vei
kėjų darbų dokumentacija 
Amerikoje turi būti išsaugota 
ir prieinama mums, bei atei
tyje tyrinėtojams ir mokslinin
kams, kurie rašys mūsų veik
los istoriją.

3. Archyvai (t.y. knygos, pe
riodika, leidiniai, laiškai, pro
tokolai, dokumentai ir t.t.) 
turėtų būti renkami ir saugo
mi vienoje vietoje, o ne išbars
tyti po visą pasaulį.

4. Lietuvių fondas ir JAV 
LB turi ypatingą pareigą ir 
galimybę tai įvykdyti, dėdami 
pastangas, kad šie mūsų kul
tūriniai lobiai būtų surinkti ir 
išsaugoti.

5. JAV LB savo kalbose ir 
aplinkraščiuose skatina visus 
prisidėti prie šios medžiagos 
surinkimo ir išsaugojimo. JAV 
LB žinioje yra daug archy
vinės medžiagos, kuri reika
lauja tvarkymo ir saugojimo. 
Lietuvių fondas savo ruožtu 
turėtų paremti jų tvarkymą ir 
išsaugojimą, tuo užtikrinda
mas jų išlikimą.

6. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras/Pasaulio lietu
vių archyvas su JAV LB 
Krašto valdyba yra pasiruošę 
priimti, tvarkyti ir išsaugoti 
mūsų kultūrines vertybes 
Amerikoje.

Jau daugiau kaip dvidešimt 
metų esu Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro bei Pasaulio 
lietuvių archyvo bendradar
bis. Naudodamas ten laikomą 
medžiagą, esu parašęs dvi 
knygas bei eilę studijų apie 
Lietuvos ir lietuvių istoriją, 
politiką, kariuomenę. Man, 
išeivijos lietuviui mokslinin
kui, ta medžiaga yra svarbi ir 
turi būti prieinama. Tame lai
kotarpyje esu dirbęs su 
mūsų archyvistais-pradinin- 
kais, pvz., PLA steigėju Vin
centu Liulevičiumi, PLA di
rektoriumi Česlovu Grincevi- 
čiumi, muzikologu Juozu Krei
vėnu, istoriku-bibliografu Jo
nu Dainausku. Visi jau iške
liavę amžinybėn, bet kiti dar 
veikia jų vietoje ne tiktai JAV, 
bet ir kituose išeivijos lietuvių 
archyvuose. Mūsų archyvai at
stovauja gyvai lietuvybei, jie 
tebeauga, profesionalų tebe
tvarkomi ir tebetarnauja pa
saulio mokslininkams. Skir
mantė Miglinienė, Lituanisti

A OTAR ALLIANC8 MCMBCR
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From Chicago we offer dally Service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
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kos tyrimo ir studijų centro 
archyvų direktorė, rašė 2001 
m. rugpjūčio 28 d. „Lietuvių 
balse”: „Šią vasarą lankiausi 
Lietuvoje, teko susitikti su Pa
nevėžio, Šiaulių, Vilniaus mu
ziejininkais ir archyvistais bei 
universitetų profesūra. Visi be 
išimties skundėsi, kad nėra pi
nigų, kad algos išmokamos ne 
laiku, mažinama darbuotojų 
skaičius, išleidžiami nemoka
mų atostogų, trūksta patalpų 
ir t.t. Kai dirbau Lietuvoje, 
amžinai buvo didelės proble
mos tarp Vilniaus ir Kauno ar 
tarp mažesnių miestelių ar
chyvų. Nuvežus archyvus... aš 
beveik esu tikra, kad archyvai 
bus išardyti, išskirstyti atski
romis temomis, o gal ir žmo
nėmis po visus Lietuvos ar
chyvus ir paskui gaudyk vėją 
laukuose... Taip kaip atsitiko 
su 'Margučio’ archyvais”. Jei 
taip bus su mūsų išeivijos ar
chyvais, tai mūsų išeivijos 
darbai bus pamesti ir pa

Mielą aktorę-režisierę

A. t A.
ZITĄ KEVALAITYTĘ 

VISOCKIENĘ

į Amžino Gėrio Sodus palydint, liūdinčią dukrą 
GAIDĄ, brolį MODESTĄ su žmona ir šeima, IN
GRIDĄ, rūpestingai prižiūrėjusią ligonę bei kitas 
gimines ir artimuosius širdingai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Buvę velionės režisūroje ir kartu bendradarbiavę:
Stasys Bernatavičius

Birutė Briedienė 
Julija Dantienė-Sijūnėlienė

Stasė Kelečienė-Kielaitė 
Alė Kėželienė

Balys Račkauskas 
Juozas Raudonis 
Česlovas Rukuiža 
Elena Rukuižienė

Mielam rašytojui
A. t. A.

JURGIUI JANKUI

mitus, mūsų narę, jo marčią DANUTĘ JANKIE- 
NĘ ir visus jos artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu dalinamės jų netekties skausmu.

Detroito Lietuvos dukterys

Mūsų brangiai narei

A. t A.
EGLEI LINKAITYTEI WEISS

netikėtai^užbaigus žemišką kelionę, giliai užjau
čiame ir dalinamės skausmu su jos vaikais KA
TRE, DEIVYDU ir vyru RAY. Taip pat reiškiame 
nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems 
Lietuvoje, ypatingai motinai ir sesutėms DALIAI 
ir GIEDRAI su šeimomis.

Lietuvos Dukterų draugija, Seattle

miršti.
Esu susipažinęs su daug as

menų, dirbančių archyvinį 
darbą. Paskutiniu metu spau
doje yra pasirodę nauji „ar- 
chyvistai”, mažai ką bendra 
turėję su lietuvių archyvų 
veikla. Archyvinis darbas nėra 
mėgėjams, bet profesiona- 
lams-mokslininkams. Ir profe
sionalų credo nėra archyvų 
išskirstymas, supakavimas, 
išvežimas, bet kaupimas ir ka
talogavimas. Šie mūsų nauji 
„archyvistai”, ilgamečiai vi
suomenės veikėjai, turėtų ge
riau suprasti.

Lietuviškoji išeivija tebėra 
gyva. Negrėitinkime jos mir
ties, siųsdami mūsų kultūrinį 
kraitį į Lietuvą. Kol kas, tas 
kraitis dar čia reikalingas. 
Gal ir veikia išeivijos institu
tas Kaune, bet mūsų lietu
viškoji išeivija veikia už Lietu
vos ribų. Išlaikykime lietuvy
bę ir čia!

DRAUGAS, 2002 m. liepos 9 d., antradienis 5

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po sunkios ir ilgos li
gos 2002 m. liepos 6 d. mirė mano mylimas Vyras, mūsų 
Tėvelis, Senelis ir Uošvis

A. t. A.
PETRAS KLEINAITIS

Gyveno Burbank, IL.
Gimė 1910 m. sausio 5 d. Tauragėje. Amerikoje išgy

veno 46 metus.
Nuliūdę liko: žmona Marija Česnaitė; sūnus Alfredas 

su žmona Irena ir jų vaikai — Andrėja, Kristina, Nataliu; 
duktė Rūta su vyru Arnoldu Kunčiai ir jų vaikai — Ro
bertas, Ričardas, Aurelia; marti Rūta, vaikai Nina, Diana 
su vyru Andriumi Kalvaičiai; broliai Martynas su žmona 
Ieva ir šeima; Juozas su žmona Aldona ir šeima; sesuo 
Marta su šeima; brolio a.a. Jono šeima ir brolio a.a. Pau
liaus šeima.

A.a. Petras buvo tėvas a.a.Algimanto ir a.a. Birutės.
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, liepos 8 d. nuo 4 

v. p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose 9236 S. 
Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Antradienį, liepos 9 d. 7 
v.v. Ziono Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Me
nard St., Oak Lawn, IL įvyks pamaldos; liepos 10 d., 
trečiadienį 10 v.ryto įvyks atsisveikinimo pamaldos. Po 
pamaldų velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direk. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700.

A. f A.
EGLĖS LINKAITYTĖS WEISS

skausme paskendusiai šeimai: vyrui RAY, vai
kams KATREI ir DEIVYDUI, motinai ir sesutėms 
su šeimomis bei' kitiems artimiesiems, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. Teilsisi ra
mybėje.

Lanko šeimų stovykla, Seattle 
Silvija Fabijonaitė Comeaux, viršininkė

t 1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEiČIKAtA - iu
A+A kun. Antanas Lu-

hickas, MIC, mirė 2002 m. 
liepos 4 d. Avellaneda, Argen
tinoje, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Kunigu įšventintas 
1955 m., visą gyvenimą darba
vosi Argentinos lietuvių ir 
vietinių gyventojų sielovadoje.

Ačiū Jonui Račui iš Bur
bank, IL, Astai Tijūnėiytei 
iš Chicago, IL, Polei ir An
tanui Tuskeniams iš Bur
bank už gražius ir vertingus 
laimikius, kuriais jie praturti
no „Draugo” gegužinės laimi
kių skrynią. Kuo daugiau lai
mikių, tuo daugiau laimingųjų 
prizininkų. Laukiame kiekvie
no rėmėjo nors ir su maža do
vanėle. Jus pradžiuginsime 
linksma, nuotaikinga vasaros 
švente, kurią ruošiame liepos 
28 d., sekmadienį, Tėvų mari
jonų sodelyje prie „Draugo”.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos Čikagos sky
riaus rengiama tradicinė ge
gužinė įvyks š. m. liepos 14 d., 
sekmadienį, 12 vai. Ateitinin
kų namų ąžuolyne. Bus geri 
pietūs, gąivinantys gėrimai ir 
turtingas dovanų paskirsty
mas. Rengėjai būtų dėkingi, 
jeigu atvykusieji atneštų bent 
po mažą dovanėlę. Šokiams 
gros S. Jagminienės liaudiš
kos muzikos kapela, visuome
nė kviečiama gausiai dalyvau
ti ir maloniai praleisti karštą 
vasaros popietę didžiųjų ąžuo
lų pavėsyje.

PROGRAMA „NAUJA PRADŽIA” 
GALIMYBĖ MOKYTIS

Ši programa įkurta Loyola 
universitete Mundelein kolegi
joje ir finansuojama iš priva
taus fondo. Pagrindinė progra
mos “misija — padėti pabėgė
liams ir imigrantams įgyti 
aukštesnį išsilavinimą Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Lo
yola jėzuitų pagrindinis prin
cipas yra tarnauti žmonėms. 
Čia priimami studentai iš 
įvairių etninių ir kultūrinių 
grupių, skatinant vystyti kiek
vieno asmeninius ir profesi
nius įgūdžius.

Programos „Nauja pradžia” 
studentai gali pasirinkti iš 
daugiau kaip keturiasdešim
ties kvalifikacinių programų, 
kaip antai: verslo vadybos, 
prekybos, tarptautinių studi
jų, kompiuterių mokslo, bu
halterinės apskaitos, finansų 
ir kt., gali siękti bakalauro 
laipsnio (B.G.I.S. — Bachelor 
of General and Integrative 
Studies). Kompiuterių mokslo 
kursai (Java programavimas, 
duomenų banko, tinklų ir tele
komunikacijų, intemetinių 
puslapių kūrimas) gali būti 
baigti stacionare arba elektro
ninio ryšio pagalba.

Programos darbuotojai vi
siems norintiems asmeniškai 
pataria, kur ir kaip įvertinti 
savo šalyje įgytus mokslo pa

Kur gi nepasivaišinti gardžiu lietuvišku maistu, jei ne „Draugo” gegužinėje?! Praėjusiais metais karštu kugeliu, 
keptais viščiukais, dešromis su kopūstais „Draugo" vasaros šventės svečius vaišino gegužinės pagalbininkės 
Agne Mezencevienė, Irena Šatienė, Elenora Radvilienė Ir šiemet gegužinės stalui paruošime visokiausių gar
džiu patiekalu, taigi būtinai atvykite!

Kiekvieną pirmąjį
mėnesio šeštadienį Tėvų 
jėzuitų koplyčioje (2345 VVest 
56th Street Čhicago, IL 60636; 
tel. 773-737-8400, fax 773- 
737-0486) aukojamos šv. Mi
šios, kalbamas rožinis. Tėvai 
jėzuitai taip pat prašo praneš
ti apie lietuvius, kurie yra at
sidūrę ligoninėse, kad juos ga
lima būtų aplankyti. Jei žino
te, kas sunkiai ar ilgai serga 
namuose, giminių, artimųjų ir 
pažįstamų prašome pranešti, 
kad būtų galima juos pamaty
ti, pasikalbėti, aplankyti.

„Seklyčioje” liepos 10 d. 2 
val.p.p. trečiadienio popietėje 
klausysimės įspūdžių iš Lietu
vos, kuriuos papasakos trečia
dienių popiečių lankytojos, 
Lietuvoje praleidusios ilgesnį 
laiką. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami vėsioje „Seklyčios” 
salėje įdomiai praleisti laiką. 
Kaip ir visuomet, bus bendri 
pietūs. Atvykite!

Nemokamas odos apžiū
rėjimas liepos 13 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 val.p.p. 
vyks North Avenue Beach. 
Bus nemokamai dalinami nuo 
saulės apsaugojąnčio kremo 
pavyzdžiai. Tarp gydytojų, ku
rie tikrins pacientus, bus ir 
lietuviškai kalbantis dr. der
matologas Kastytis Jučas. 
Daugiau informacijos tel. 312- 
329-7332. Apžiūrą organizuoja 
Chicago Dermatological Socie
ty, American Academy of Der- 
matology.

žymėjimus, prjlyginant juos 
Amerikos mokymo sistemai, 
konsultuoja akademinių stu
dijų pasirinkimo bei indivi
dualių mokymo ir kvalifikaci
jos kėlimo planų sudarymo 
klausimais.

Visiems „Nauja pradžia” 
programos studentams (lega
liems Amerikos gyventojams) 
suteikiama stipendija už pir
mo semestro vieną klasę (3 
kreditines valandas).

Studentai kviečiami į darbo 
muges ir seminarus, organi
zuojamus Loyola universitete, 
universiteto kaijeros centras 
teikia paramą įvairiais kaije- 
ros klausimais.

Išsamesnę informaciją apie 
programą galite gauti, pa
skambinę Nenad Pricip. tel. 
773-508-8856 arba Elenai Ab- 
lingytei tel. 773-508-6012, ei. 
paštas:

newbeginnings@luc.edu
Išsamią informaciją apie 

Loyola universitetą, Munde
lein kolegiją „Naują pradžią” 
atrasite intemėtiniame pusla
pyje:

http: /1 www.luc.edu/ 
schools / Mundelein / images / 
flyer.GIF

Registracija šių metų ru
dens semestrui prasidėjo ba
landžio mėnesį.

Draugiškus arkliukus 
vaikučiai galės ne tik glos
tyti, bet ir jais pajodinėti. Tai 
— tik viena iš „Draugo” gegu
žinės pramogų vaikams. 
Jiems taip pat rengsime įdo
mius žaidimus, piešimo ant 
asfalto konkursą ir kt. Įvai
riaspalviais drabužiais pasi
puošę klounai išdarinės triu
kus, pūs balionus. Vaikams ir 
suaugusiems gros ir dainuos 
Algimantas Barniškis, sveika
tą tikrins jums jau pažįstami 
daktarai, lietuviškais valgiais 
ir gėrimais (bus „Kalnapilio” 
alaus!) vaišins patyrusios šei
mininkės ir šeimininkai. Lie
pos 28-ąją, sekmadienį, pa
skirkite „Draugui” ir smagiai 
praleiskite laiką!

Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje šį sekma
dienį, liepos 14 d., 1 val.p.p. 
bus lietuviškos šv. Mišios, ku
rias aukos iš Lietuvos atvykęs 
prelatas Alfonsas Svarinskas. 
Vargonais gros muzikas Vy
tautas Gutauskas. Pagal tra
diciją, melsdamiesi už kurį 
nors mūsų parapijos narį, pri
siminsime prieš dešimt metų 
mirusią Antaniną Hornienę.

Rugpjūčio 4 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p. Beverly Shores, 
IN, Lietuvių klubas visus nuo
širdžiai kviečia atvykti į tradi
cinę puikią gegužinę Lituani
kos Parke, Beverly Shores.

Filmai
Neeilinio filmo - Jono Me

ko 102 min. trukmės pasakoji
mo „Reminiscences of a Jour- 
ney to Lithuania” peržiūra 
vyks šį penktadienį, liepos 12 
d„ 7 val.v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Broliai Mekai, 
1971 m. rugpjūčio mėnesį ga
vę sovietinės valdžios leidimą, 
po daugiau kaip 25 metų apsi
lankė tėvynėje. Jų motina pa
sitiko juos gimtajame kaime, 
Semeniškėse, apsupta brolių 
ir seserų, dirbančių valstybi
niuose ūkiuose. Iš šio lanky
mosi tėviškėje gimė filmas, ta
pęs unikaliu kinematografijos 
istorijoje - „Kelionės į Lietuvą 
prisiminimuose” yra glaudžiai 
susieta dienraščio forma fil
muota medžiaga ir amerikie
čių avangardo patirtis. Šio fil
mo įtaka JAV buvo tokia dide
lė, jog daugelis amerikiečių 
griebėsi kameros tarytum 
plunksnos, kad kalbėtų apie 
savuosius dar neištirtus vai
kystės ir šeimos pasaulius. 
Taip šį J. Meko filmą 1976 m. 
apibūdino Paryžiaus dienraš
tis „LeMonde”. Garsaus meni
ninko, poeto, režisieriaus juos
toje išvysite autentiškus Lie
tuvos, Brook lyno, Hamburgo, 
Vienos vaizdus, skambės pa
ties J. Meko balsas. Įėjimas - 
nemokamas. Daugiau infor
macijos tel. 773-582-6500.

KALENDORIUS
Liepos 9 d.: Algirdas, Algirdė, 

Antė, Leonardas, Marcelina, Rytė, 
Veronika, Vida.

Liepos 10 d.: Amelija, Eirinė, Gil- 
vainas, Prudencija, Rufina, Sekunda.

„ D raugo" knygynėlyje

Saulės K. Jautokaitės 
knyga „Apie muziką ir mu
zikus” - tai straipsnių rin
kinys, išleistas 2002 metais 
„Draugo” spaustuvėje. 1966 
metais pradėjusi rašyti muzi
kos klausimais lietuviškoje 
spaudoje - „Draugo” literatū
riniame priede - ir rašinius 
sudėjusi į knygą, autorė dali
nasi kelionių įspūdžiais, ap
lankius didžiuosius Europos 
operų teatrus, vasaros festiva
lius, pasakoja apie matytus 
„Chicago Lyric” operos spek
taklius, girdėtus muzikos kū
rinius „Chicago Symphony 
Orchestra” koncertuose. Šie S. 
Jautokaitės straipsniai buvo 
gera proga artėjant Čikagos 
Lietuvių operos pastatymams, 
susipažinti su operų kompozi
toriais bei pačių operų istorija. 
Be to, autorė turėjo progų pa
rašyti apie muzikus, minint jų 
gimimo ir mirimo sukaktis. 
Anot autorės, šios knygos 
straipsniai nėra kokia nors 
muzikos istorija, bet proginiai, 
atskiri skaitiniai, siekiantys 
supažindinti su muzikos kūrė
jais ir atlikėjais, atskleisti Či
kagoje vykusį ir tebevykstantį 
lietuvių ir amerikiečių muzi
kinį gyvenimą. Knygos kaina
- 8 dol., persiuntimo mokestis
- 3.95 dol. (Illinois gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių!).
Spektakliai
„1776” - tai modernus 

muzikinis spektaklis, pasa
kojantis apie JAV istoriją - 
Nepriklausomybės paskelbimo 
deklaracijos laikus, žymiuo
sius politinius veikėjus, Konti
nentinį Kongresą. 1969 me
tais pirmąkart pastatyto ir 
prieš savaitę Marriott’s Lin- 
colnshire’s Theatre atgaivinto 
kūrinio muzikos ir libreto au
torius - buvęs istorijos moky
tojas Sherman Edwards, kuris 
padedant rašytojui Peter 
Stone, sukūrė įdomų istorijos 
faktais ir emociniais išgyveni
mais turtingą vaidinimą. Iki 
rugpjūčio 25 d. spektaklis bus 
rodomas Marriott’s Lincoln- 
shire Theatre, 10 Marriott 
Drive, Lincolnshire. Informa
cija tel. 847-634-0200.

„Draugo" rėmėjai
Antanas Juškys, gyvenan

tis Toms River, NJ, atsilygin
damas „Draugo” gegužinės 
laimėjimų bilietėlių knygelę, 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Vytautas P. Janušonis iš 
Dousman, WI, atsidėkodamas 
už gegužinės laimėjimų kny
gelę, „Draugą” parėmė 61 dol. 
auka. Esame labai dėkingi!

Dr. Augustinas Laucis, 
gyvenantis Mt. Olive, IL, atsi
lygindamas už gegužinės lai
mėjimų knygelę, „Draugui” 
dar pridėjo 200 dol. auką. Dė
kojame už dėmesį lietuviškai 
spaudai!

Monika Lembertas iš San
ta Monica, CA, už „Draugo” 
gegužinės laimėjimų knygelę 
mums atsiuntė 40 dol. auką. 
Ačiū už paramą!

Dr. Algirdas ir Maria Lu
koševičiai, gyvenantys Short 
Hills, NJ, atsilygindami už 
„Draugo” gegužinės laimėjimų 
knygelę, paaukojo 20 dol. Esa
me labai dėkingi!

Jonas ir Giedrė Stankū
nai, gyvenantis Cos Cob, CT, 
atsidėkodami už gegužinės 
prizų knygelę, „Draugą” parė
mė 40 dol. auka. Tariame nuo
širdų ačiū!

Joana Drukteinis iš Oma
ha, NE, atsiuntė 90 dol. auką 
už „Draugo” gegužinės laimė
jimų knygelę. Dėkojame už 
dosnumą!

Prel. Jonas A. Kučingis,
gyvenantis Los Angeles, CA, 
atsilygindamas už „Draugo” 
gegužinės laimėjimų knygelę, 
dar pridėjo 500 dol. auką. Ačiū 
už paramą, kuri padeda 
mums gyvuoti!

2002 m. dr. Juozo Kazicko premija — 
„Draugui”

Atkelta iš 1 psl.
specialia technika atspaustų 
ant patvarios medžiagos. Nors 
nuo 13-to amžiaus iki valsty
bingumo praradimo 18-to am
žiaus pabaigoje Lietuvą valdė 
32 valdovai, istorikai mano, 
kad tie valdovai, kurių portre
tai rodomi, galėjo gyventi Vil
niaus žemutinės pilies Valdo
vų rūmuęse.

Tai — Lietuvos valstybės 
kūrėjas karalius Mindaugas, 
pagoniškosios Lietuvos tvir- 
tintojas Traidenis, Lietuvą ir 
Žemaitiją nuo kryžiuočių ap
gynęs Vytenis, Vilniaus įkū
rėjas ir galingos valdovų di
nastijos pradininkas Gedimi
nas, kunigaikščiai Algirdas,

„Vilniaus dešimtukas” siekia geriau 
pasirengti narystei ES ir NATO

Atkelta iš 1 psl.
žinią, jog mes išties padarėme 
pažangą įvairiose pasirengimo 
srityse”. Be to, pasak jo, „nuo 
rugsėjo mėnesio mūsų vals
tybės jau kaip de facto są
jungininkės prisideda prie ko
vos su terorizmu”.

Priimtoje deklaracįjoje sako
ma, kad „valstybėms, 1989 
metų rugpjūtyje susivieniju
sioms prie Baltijos jūros 
krantų, 1991 metais — Vi- 
šegrade ir 2000 metais — Vil
niuje, teko atlikti reikšmingą 
vaidmenį paverčiant tai, kas 
mūsų protėviams atrodė sva
jonė, į tikrovę mūsų vaikams”. 
„Mes norime, kad Vilniaus 
dešimtukas’ taptų tikro ben
dradarbiavimo ir integracijęs 
varikliu, kuris padėtų įveikti 
buvusį mūsų žemyno pasidali
jimą, ir įmūrytų savo kertinį 
akmenį į nedalomos ir laisvos 
Europos pamatą”, sakoma de
klaracijoje.

„Mes gavome skaudžią pa
moką, kad nacionalizmo, fa
šizmo ir komunizmo žala, kuri 
XX amžiuje buvo padaryta vi
soms valstybėms nuo Baltijos

Vilniuje rasta Napoleono karių kapaviete 
domisi BBC ir „Discovery”

Atkelta iš 1 psl.
Po to, kai kapavietė buvo ap

tikta pernai rudenį ir jos ty
rinėjimai atnaujinti šiemet 
kovą, joje jau rasta maždaug 
2,000 prancūzų karių palai
kai.

JAV televizijos firmos „Dis
covery” laiške teigiama, kad 
masinės Napoleono kariuo
menės karių, dalyvavusių 
kare su Rusįja 1812 metais, 
kapavietės atradimas sulaukė 
nepaprastai didelio Europos 
žiniasklaidos susidomėjimo. 
„Mūsų manymu, šis moksliniu 
atžvilgiu reikšmingas radinys 
yra vertas pasaulinio dėmesio. 
Vertingi archeologiniai radi
niai, rasti pavasarį vykusių 
kasinėjimų metu, ir Lietuvos 
vaidmuo svarbiu istorijos mo
mentu yra puiki tema naujam 
įspūdingam ‘Discovery’ laidų 
ciklui, pavadintam ‘Moments 
in Tim’ ”, rašoma laiške. Fir
mos atstovai pažymi, jog ši 
programa bus transliuojama 
Amerikos, Europos ir Azijos 
žiūrovams ir pabrėžia, kad 
„tai taps puikiu Vilniaus pri

Dirigentas Saulius Sondeckis 
stabdo savo veiklą Lietuvoje

Atkelta iš 1 psl.
Trakų festivalio užda

rymas, neapibrėžta Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos 
struktūra ir statusas.

„Šios problemos yra kelia
mos aukščiausiame lygyje, 
tačiau į žymiausių Lietuvos 
muzikų argumentus niekas 
nekreipia dėmesio. Tai despe- 
racinis mano žingsnis, tačiau 
aš sustabdau savo veiklą Lie
tuvoje ir toliau vykdysiu įpa
reigojimus tik užsienyje”, 
teigė S. Sondeckis, kurio mu
zikinės veiklos tvarkaraštis 
užsienyje sudarytas iki 2007 
metų.

S. Sondeckis pareiškė pro

Jogaila, Kęstutis, Vytautas 
Didysis, Kazimieras, Aleksan
dras, Valdovų rūmus renesan
so stiliumi perstatęs Žygi
mantas Senasis, jo sūnus Žy
gimantas Augustas, Vilniaus 
universiteto įkūrėjas Steponas 
Batoras, Zigmantas Vaza, šv. 
Kazimiero koplyčios statytojas 
Vladislovas Vaza ir Jonas Ka
zimieras Vata.

Portretai pagaminti remian
tis skulptoriaus Vytauto Ka- 
šubos medaliais, senovinėmis 
monetomis, taip pat specialiai 
šiam tikslui sukurtais . pieši
niais. Parodoje išvardyti visi 
32 buvę Lietuvos valdovai nuo 
karaliaus Mindaugo. (Elta)

iki Juodosios jūros, buvo gero
kai didesnė, negu galėjome 
įsivaizduoti. Nuo pat pradžios 
mūsų tikslas buvo grąžinti 
mūsų valstybes į tautų šeimą, 
nuo kurios beveik pusę am
žiaus mes buvome negailestin
gai atplėšti, tačiau mūsų de
mokratinių valstybių reinteg- 
racija į Euroatlantinę bendriją 
pareikalavo didelių ekonomi
nių aukų, skausmingų refor
mų ir nemažos politinės rizi
kos”, sakoma dokumente.

Vis dėlto „Vilniaus dešim
tuko” valstybės pažymi, kad 
„kelias, kurį mes išsirinkome, 
yra aiškus — istorija iš 
naujųjų Europos demokratijų 
tikisi dviejų dalykų: spartes
nių vidaus reformų ir pastovių 
įsipareigojimų užsienio santy
kiuose”. „Mes suprantame, 
kad dabar esame įsitraukę į 
istorines pastangas ne tik gin
ti savo demokratijas nuo tero
rizmo keliamos grėsmės mūsų 
laisvėms, tačiau taip pat ir 
kurti išties nedalomą ir laisvą 
Europą”, pažymėjo savo doku
mente valstybės kandidatės.

statymu”.
Didžiosios Britanijos televi

zija BBC taip pat norėtų fil
muoti didžiausią iki šiol rastą 
Napoleono armįjos kapavietę 
Vilniuje garsiam savo laidų 
ciklui „Meet the Ancestors”. 
Šis ciklas skirtas palaikų ra
diniams ir jų suteikiamoms is
torįjos žinioms. Programa bus 
transliuojama Didžiojoje Bri
tanijoje ir parengta platinti 
Europoje bei visame pasau
lyje. BBC prodiuserio Tim 
Robinson teigimu, ši progra
ma su Vilniaus įdomybėmis 
supažindins daugybę žmonių.

Kaip paramos ženklą būsi
miems archeologiniams ka
sinėjimams abi televizįjos siū
lo filmuoti didžiąją dalį arche
ologinių tyrimų — kasinėjimų 
ir laboratorinės analizės — 
darbų. Televizijos atstovai 
teigia, kad, neatlikus papil
domų kasinėjimų, gali būti 
prarasti reikšmingi moksliniai 
ir istoriniai duomenys, apie 
kuriuos norėtų žinoti tarptau
tinės akademinė ir viešoji ben
druomenės.

testuojąs prieš „Lietuvos mu
zikinės kultūros politikos mo
nopolizavimą”, kuomet net 
trims stambiausioms muzikos 
struktūroms — Lietuvos na
cionaliniam operos ir baleto 
teatrui (LNOBT), Nacionali
nei filharmonįjai ir Vilniaus 
festivaliui — vadovauja vienas 
asmuo, buvęs kultūros mi
nistras Gintautas Kėvišas. 
Komisįją, sudarytą ištirti G. 
Kėvišo veiklą, dirigentas pa
vadino Juridiniu atžvilgiu nie
kine”. Kultūros ministerįjos 
komisija buvo sudaryta, kai 
LNOBT vyriausiasis dirigen
tas Liutauras Balčiūnas ir S. 
Sondeckis viešai apkaltino G.

JAV apdovanojo 
lietuvį už darbą savo 

valstybei
Atkelta iš 1 psl.

JAV Valstybės departamen
to mokslo ir kultūros įstaiga 
pažymi, kad diplomai suteikti 
tik labiausiai pasižymėju
siems Edmundo S. Muskie 
programos stipendininkams 
už geriausiai skleidžiamas de- 
mokratįjos vertybes, stipri
namą rinkos ekonomiką bei 
aktyvią veiklą savo gimtosiose 
valstybėse. Daugelis progra
mos dalyvių dabar užima at
sakingas pareigas valstybės 
institucįjose, aktyviai daly
vauja verslo, akademinėje ar 
nevyriausybinių organizacijų 
veikloje.

M. Paunksnis, gavęs JAV 
stipendiją, 1996 m. įgijo vie
šojo administravimo magistro 
laipsnį New York’o universi
tete ir jau 4 metus dirba Eu
ropos komitete. 33 metų pa
reigūnas atsakingas už eko
nominės integracijos klausi
mus, vadovauja Lietuvos pasi
rengimui įgyvendinti ES vi
daus rinkos politiką. (Elta)

Seimo pirmininką 
persekioja praėjusių 

rinkimų skolos
rtineiia is x įjbi. »T .„Nusipel
nėme gyventi geriau”, kurį 
vedė Arūnas Valinskas, su
laukė ypatingo dėmesio. Ne
mokamai į koncertą galėję 
ateiti žmonės netilpo 5,000 
vietų salėje.

Už Sporto rūmų salės nuo
mą buvo išrašyta beveik 
12,000 litų sąskaita. Mes už 
viską sumokėjome. Su Vil
niaus koncertų ir sporto rū
mais turi atsiskaityti ne A. 
Paulausko rinkimų štabas, o 
penkiuose miestuose koncer
tus padėjusi rengti koncertinė 
firma ‘Meno lyga’,” sakė vie
nas A. Paulausko rihkįmų 
kampanijos organizatorių Ge
diminas Jakavonis.

Tuo tarpu 1997-aisiais „Me
no lygai” vadovavęs Petras 
Ubartas teigė, jog „mes nepa
sirašėme sutarties dėl Vil
niaus koncertų ir sporto rūmų 
patalpų nuomos A. Paulausko 
koncertui ‘Nusipelnėme gy
venti geriau’.” Pasak jo, buvo 
sutarta, kad sutartį pasirašys 
ir pinigus sumokės ne „Meno 
lyga”, o rinkimų štabas.

Ignalinos jėgainės 
darbuotojai neliks 

nuskriausti
Atkelta iš 1 psl. Tuo
norima garantuoti ir saugų 
elektrinės darbą iki jos naudo
jimo nutraukimo.

Vyriausybė dar nepritarė 
projektui. Jis bus svarstomas 
ir teikiamas Seimui tik rudenį 
baigus elektrinės pertvarką.

Kaip nurodoma įstatymo 
projekto aiškinamąjame rašte, 
išeitinėms ir papildomoms iš
eitinėms pašalpoms jėgainės 
darbuotojams 2005-2014 me
tais išmokėti reikės 151 mln. 
litų, o iki pensinėms pašal
poms — 23 mln. litų. Per
sikėlimo pašalpoms numato
ma išleisti 5 mln. litų, o perk
valifikavimo ir kitoms už
imtumo didinimo priemonėms 
įgyvendinti — 22 mln. litų.

(LR, BNS)

Kėvišą neskaidria veikla. Ko
misija tokiems kaltinimams 
pagrindo nerado.

Abejodamas dėl dabartinio 
filharmonįjos statuso ir struk
tūros efektyvumo, S. Sondec
kis šią įstaigą pavadino „ta
rybinio relikto ir kapitalizmo 
hibridu”. S. Sondeckio teigi
mu, filharmonija yra privati 
G. Kėvišo agentūra. Profeso
rius pasiūlė sudaryti komisįją 
dėl filharmonįjos darbo per
tvarkymo ir pritaikymo nū
dienos reikmėms. (BNS)
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