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Lietuvos motinėlės -
geros vaistininkės, 
sako dr. J . Adomavičius; 
Širdies chirurgijos 
centre gydo ne tik širdį. 

2 psl. 

Ar ne laikas svarstyti ir 
apie laikraščių 
jungtuves, klausia 
Stasė E. Semėnienė; 
Kretingos ūkininko 10 
metų karas už teisybę. 

3psl. 

Vysk. Pauliaus Baltakio 
žodis JAV LB Tarybai. 

4 psl. 

Gražina Narkus-
Kramer papasakojo 
Sigmundo Freudo vertą 
savo kūrybos istoriją. 

6 psl 

Birutė yra mano herojė: 
tai žodžiai iš Metų 
moters žymenio 
įteikimo Birutei 
Jasai t ienei iškilmių. 

5 psl. 

Prie Maldos pusryčių stalo prezidentas kvietė siekti santaros 
Vilnius, spalio 13 d. (Elta) 

— Aukščiausi Lietuvos parei
gūnai, politikos, verslo bei kul
tūros atstovai sekmadienį Pre
zidentūros Baltojoje salėje su
sėdo už vieno pusryčių stalo 
maldos dvasioje pasidalinti 
mintimis apie nuveiktus ir 
ateities darbus, apžvelgti vals

tybės politinį, kultūrinį bei vi
suomeninį gyvenimą. 

Tai jau antrieji Lietuvoje 
surengti Maldos pusryčiai. 

Į tuos, kam brangios bend-
ražmogiškos ir krikščioniškos 
vertybės, kreipėsi prezidentas 
Valdas Adamkus: „Jau dvyli
ka metų kaip laisvi žmones 

mėginame kartu rašyti naujus 
pilietinio sugyvenimo, pilieti
nes santaros puslapius. Labai 
svarbu, kad mus jungtų pasi
tikėjimo ryšys, kad jis stiprėtų 
ir darytų mūsų bendrą gyveni
mą labiau humanišką, solida
rų, labiau patikimą". 

Pasak valstybės vadovo, 

saugią rytdieną šiandien pa
jėgsime kurti tik bendraudami 
ir bendradarbiaudami, tik 
siekdami santaros Lietuvos vi
duje ir Lietuvos santaros su 
pasauliu. 

Prezidentas apgailestavo, 
kad Lietuvoje dar stinga kal-
bejimosi su kitaip mąstan

čiais, stengimosi suprasti vie
niems kitus bei ieškoti sutari
mo svarbiausiais ir opiausiais 
bendro gyvenimo klausimais. 

„Tikiuosi, kad šis maldos 
jungiamas mūsų susibūrimas 
kurs dialogą, kuriame visuo
met galiotų aukso taisykle: 
'Nedarvk kitam to, ko nenori. 

kad jis tau darytų'. Galėčiau 
dar pridurti — visuomet daryk 
tai. ko norėtum sulaukti ir iš 
kitų", baigdamas kalbą sake 
prezidentas. 

Dešimtmečius Vakaruose 
puoselėjama Maldos pusryčių 
tradicija Lietuvoje tik praside
da. 

Sportas 

* Lietuvos futbolo rink
tinė 2004 m. Europos čem
pionato atrankos rungtynėse 
Kaune rezultatu 2:0 nugalėjo 
Farerų salų komandą. Tai — 
pirmoji Lietuvos komandos per
galė atrankos ciklų varžybose 
po trejų metų pertraukos. 
„Džiaugiuosi pergale. kuri 
mums buvo labai reikalinga. 
Esu patenkintas vyrų kovin
gumu. Dabar stengsimės lai
mėti ir Islandijoje", po rungty
nių kalbėjo Lietuvos rinktinės 
vyriausiasis treneris Benjami
nas Zelkevičius. 

* Šveicarijoje pasibai
gusiame ketvirtajame Eu
ropos kurčiųjų badmintono 
čempionate Lietuvos atstovai 
iškovojo vieną aukso, du si
dabro ir vieną bronzos medalį. 

* Savaitgali Varšuvoje 
įvykusiose atvirose sporti
niu šokių varžybose klasiki
nių šokių programoje nugalė
tojais tapo Kauno klubo ..Sū
kurio"' šokėjai Julius Se-
niauskas ir Iveta Paurytė. o 
Lotynų Amerikos šokių prog
ramoje I vietą iškovojo Kauno 
..Dileksos" atstovai Saulius 
Skambinąs ir Sandra Knia-
zevičiūtė. 

Premjeras savo algą 
atiduos 

daugiavaikėms 
šeimoms 

Ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas nu
sprendė savo mėnesinį darbo 
užmokestį skirti daugiavai
kėms šeimoms. Iki šiol prem
jeras atlyginimo iš viso neim
davo ir šie pinigai grįždavo į 
valstybės biudžetą. 

Spalio mėnesio vyriausy
bės vadovo atlyginimas išda
lintas Vilniaus rajone Sali
ninkuose gyvenančiai D. ir A. 
Puidokų šeimai, auginančiai 
12 vaikų, Vilniuje Pilaitėje 
Saločių kaime gyvenantiems 
D. ir T. Stravinskams, augi
nantiems 13 vaikų ir Klaipė
doje 17 vaikų šeimą auginan
tiems R. ir A. Alenčikams. 

Pernai liepą tapęs prem
jeru A.Brazauskas nutarė at
sisakyti vyriausybės vadovui 
numatyto atlyginimo ir toliau 
gauna tik prezidento valstybi
nę pensiją. Pensija yra pusės 
prezidento algos dydžio. Tai 
šiuo metu yra 6,200 litų. 
Premjero atlyginimas atskai
čius mokesčius, yra daugiau 
kaip 5,000 litų. (BNS) 

Skurdui įveikti 
numatoma išleisti 

beveik milijardą litų 
Vyriausybei pateiktas 

Skurdo mažinimo strategijos 
įgyvendinimo 2002-2004 me
tais programos projektas, ku
ris per 3 metus santykinį 
skurdą sumažintų nuo 16 iki 
14 proc. 

Pagrindinės skurdo maži
nimo kryptys — didinti gy
ventojų aktyvumą, sudaryti 
palankias sąlygas ūkio plėt
rai, didinti socialinių paslau
gų prieinamumą, tobulinti 
Pajamų garantijų įstatymą ir 
pan. Statistikų skaičiavimais, 
santykiniam skurdui likvi
duoti per metus reikėtų 340 
mln. litu. (BNS) 

Lietuva j a u reng ias i 
pr i imt i JAV prez iden tą 

Spalio 12 dieną Pabradėje. Centriniame kariuomenes po I 
metų karinių pratybų. Pasibaigus karinėms pratyboms „( 
viskas karinis dalinys — Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
atitinka NATO reikalavimus. Tokias išvadas po beveik sav 
kusių pratybų padare ne tik Lietuvos kariuomenės ir Kraš; 
pagrindines Lietuvos bendrininkes tarp NATO valstybių. 

i?one, iškilmingai uždarytos vienos iš svarbiausių šių 
k-iežinis vilkas", buvo patvirtinta, kad pirmasis lietu-
Mgirdo mechanizuotas pėstininkų batalionas visiškai 
ute Centriniame kariuomenes poligone Pabradėje tru-
o apsaugos ministerijos 'KAM; vadovai, bet ir Danijos, 
kariuomenes atstovai. Algirdo batalione yra apie 900 

karių ir 200 įvairių karines technikos vienetų. „Geležinio v :lko" brigadoje tarnauja per 3.000 karių. Ehos nuotr 

Pernai buvo sunaikinti 7 narkotikų 
tiekimo kanalai per Lietuvą 

Nuo 2001-ųjų metų vidu
rio Lietuvos valstybes saugu
mo departamentas (VSD) kar
tu su užsienio specialiosiomis 
tarnybomis išaiškino ir su
naikino 7 narkotikų tiekimo 
kanalus per Lietuvą bei užsie
nio valstybes. Pareigūnai 
išskaidė dvi lietuvių sukurtas 
ir užsienyje veikusias organi
zuotas nusikalstamas gru
puotes, sustabdė pogrindinės 
metaamfetamino laboratorijos 
veiklą, užkarde keleto Lietu
voje įsikūrusių organizuotų 
nusikalstamų grupuočių, užsi
imančių neteisėtu narkotikų 
verslu, veiklą. 

Pasak VSD, per šį laiko
tarpį kartu su kolegomis iš 
užsienio įvykdytos 9 bendros 
operacijos, kurių metu sulai
kyta 12 narkotikų gabentojų 
bei šio neteisėto verslo organi
zatorių užsienyje bei Lietu

voje. Operacijų metu paimti 
dideli kiekiai amfetamino. me
taamfetamino. heroino, kokai
no bei I kategorijos prekurso-
riaus — BMK. 

Buvo rasta dešimtys kilog
ramų narkotinių medžiagų, 
išskaidytos tarptautiniu mas
tu veikusios nusikalstamos 
grupuotės, sulaikyta ne tik 
Lietuvos, bet ir Afganistano 
bei Jemeno piliečių, itin stam
biu mastu dalyvavusių nusi
kalstamoje narkotikų platini
mo veikloje. 

Pranešime spaudai pažy
mima, kad informacija apie 
operacijas yra viešai neskelb
tina ir be kitu valstybių suti
kimo konkrečios operacijų de
talės viešai neskelbiamos. 

2001 m. viduryje Valsty
bės saugumo departamentui 
buvo pavesta suaktyvinti 
veiklą kontroliuojant tarp

tautinę narkotinių ir psicho
tropinių medžiagų apyvartą. 
Vykdydamas šią užduotį, 
VSD išplėtė materialinę tech
ninę bazę, sustiprino žvalgy
binės informacijos grandis ir 
suaktyvino bendradarbiavimą 
su Vakarų spectarnybomis. 

Vilnius, spalio 12 d. 
(BNS; — Nors dar nėra pa
tvirtinta, ar tikrai įvyks JAV 
prezidento George W. Bush 
vizitas Lietuvoje ir nepaskelb
ta tiksli jo data, Lietuvos poli
cija, saugumas ir antiglobalis-
tai pradėjo rengtis būsimai 
viešnagei. 

Lietuvos Prezidentūros ir 
JAV ambasados Vilniuje ats
tovai taip pat teigė, kad G. W. 
Bush atvykimas dar nėra 
galutinai patvirtintas, bet 
jam rimtai ruošiamasi būtent 
minėtomis dienomis. 

Kaip šeštadienį rašo dien
raštis „Kauno diena", Vado
vybės apsaugos departamento 
(VAD) atstovai ir policijos pa
reigūnai jau dabar derina vi
zito detales ir pripažįsta, kad 
tai bus sunkiausias jų darbas 
per keliolika nepriklausomy
bės metų. 

Galimam vizitui rengiasi 
ir Lietuvos antiglobalistai. Jie 
sako ketiną rengti neregėto 
masto protesto renginius ir 
taip atkreipti JAV vadovo dė
mesį į globalines problemas. 

Pranešama, kad G. W. 

Bush į Lietuvą galėtų atvykti 
lapkričio 23 dieną iš Prahos, 
kur dalyvaus NATO viršūnių 
susitikime. Pirminiais duo
menimis, svečias Lietuvoje 
viešėtų pusdienį ir tos pačios 
dienos vakarą išvyktų į JAV. 

Į Lietuvą jau buvo atvykę 
keli JAV pareigūnai, kurie do
mėjosi, ar Lietuva pasiren
gusi priimti JAV prezidentą. 

Vadinamoji ankstyvojo 
pasirengimo grupė domėjosi 
ryšio priemonėmis, Vilniaus 
miesto planais, saugumo ga
rantijomis. 

Paprastai JAV vadovo pa
lydą sudaro per 1,000 žmonių. 
Po NATO viršūnių susitiki
mo, kuriame, be kita ko, bus 
svarstomi ir plėtros klausi
mai, JAV vadovą gali lydėti 
net 200 įvairių žiniasklaidos 
priemonių atstovų. 

Tuo tarpu Vilniaus oro 
uosto generalinis direktorius 
Mindaugas Ivanauskas sako, 
kad kol kas jokių nurodymų 
nėra gavęs ir tikina, neat
šauktas joks į sostinę lapkri
čio 23 d. turįs atskristi regu
liarus lėktuvo skrydis. 

ES vadovė perspėja kand ida tes nep ra šy t i pinigų 
Vilnius, spalio 14 d. iReu-

ters-Elta) — Pirmadienį Eu
ropos Sąjungai (ES) pirminin
kaujanti Danija perspėjo vals
tybes kandidates per baigia
mąjį derybų ratą. kuris turėtų 
prasidėti kitą mėnesį, nesiti
kėti daugiau finansinės para
mos nei buvo pasiūlyta iki šiol. 

15 valstybių grupė tikisi 
užbaigti plėtros derybas su 10 
daugiausiai Rytų Europos vals
tybių, tarp jų ir Lietuva, iki 
gruodžio mėnesį Kopenhagoje 
įvyksiančio ES viršūnių susi
tikimo, tačiau derybose dar 
teks tartis finansavimo klausi
mais. 

„Yra galimybė pakeisti 
įvairius dalykus dvišalėse 
diskusijose, bet bendrai paė
mus, aišku, kad pinigų dau
giau nebus", sakė Danijos už
sienio reikalų ministras Per 
Stig Mosller, kalbėdamas Bal
tijos viršūnių susitikime Da
nijos sostinėje. Jis teigė, kad 
buvo išspręsti beveik visi nefi
nansiniai klausimai su valsty
bėmis kandidatėmis, o dabar
tinės nares kol kas nepasiekė 
bendro sutarimo del paramos 
naujosioms narėms. Tikimasi 
bendrą derybinę nuostatą pa
rengti spalio 24-25 d. Briu
selyje vyksiančiame viršūnių 

susitikime. 
Europos Sąjungai pirmi

ninkaujanti Danija pakvietė 
10 kandidačių spalio 28 d. su
sirinkti Kopenhagoje, kur jų 
atstovai bus informuoti apie 
Briuselio susitikimo sprendi
mus. 

Europos Komisija pasiūlė 
išskaidyti paramą naujųjų 
narių ūkininkams 10 metų lai
kotarpiui, pradedant nuo 2004 
metų ir 25 procentų nuo tos 
sumos, kurią gauna ūkininkai 
dabartinėse narėse. Komisija 
taip pat siūlo pagal 1995-1999 
metus skaičiuoti gamybos 
kvotas žemes ūkyje. 

Pasaulio naujienos 
(Remiartts AFP. ft»uwr&. AP. Intefto. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranefamais) 

EUROPA 

Naujausios 
žinios 

* Kazys Bobelis JAV pi
lietybės atsisakė tik ši mė

nesį, o ne prieš dešimtmetį, 
kaip tiegė iki šiol. 

* Seimo pirmininkas 
susirūpino galima korupcija 
Vilniaus policijoje. 

* Susitikti su JAV 
prezidentu į Vilnių galėtų at
vykti Latvijos ir Estijos prezi
dentai 

Helsinkis. 19-metis Suo
mijos studentas chemikas 
Petri Erkki Tapio Gerdt, ku
ris praėjusį penktadienį su
sprogdino bombą prekybos 
centre ir žuvo kartu su šešiais 
kitais žmonėmis, dažnai lan
kydavosi interneto tinklala-
pyje. kuriame mokoma pasi
gaminti sprogmenis, pirma
dienį pranešė Suomijos ži-
niasklaida. Prekybos centre 
susprogdintoje savadarbėje 
bomboje buvo apie 2 kg sprog
stamosios medžiagos ir daug 
plieninių bei švininių šratų. 
Manoma, kad tokiu užtaisu 
buvo siekiama nužudyti kuo 
daugiau žmonių, sakė polici
jos atstovai. Per šį išpuolį bu
vo sužeista beveik 100 žmo
nių, dešimtims jų prireikė 
skubios operacijos. 

Londonas. Didžioji Brita
nija pirmadieni sustabdė 

Šiaurės Airijos vyriausybės 
įgaliojimus, siekdama sušvel
ninti IRA šnipinėjimo skanda
lo sukeltą krizę, galinčią su
žlugdyti visą taikos procesą 
šiame regione. Paskelbęs šį 
pranešimą britų Šiaurės Ai
rijos reikalų sekretorius John 
Reid pareiškė tikįs, kad laiki
nas Šiaurės Airijos vyriausy
bės įgaliojimų sustabdymas ir 
tiesioginis Londono valdymas 
bus ..trumpalaikė aklavietė". 

Viena. Šeštadienį Irakas 
dar kartą pakartojo besąlygiš
kai sutinkantis leisti Jungti
nių Tautų (JT) ginkluotės tik
rintojams apžiūrėti valstybės 
Įmones, tačiau JAV šį siūlymą 
pavadino ..žodžių žaismu" ir 
atmetė. Tuomet oficialusis 
Bagdadas perspėjo kitas ara
bų valstybes, kad JAV užpuo
lus Iraką, vėliau gali ateiti ir 
jų eile. 

Belgradas. Serbija turės 
rengti naujus prezidento rhv 

kimus. Sekmadieni antrojo 
rinkimų rato balsavimą būtų 
laimėjęs Jugoslavijos prezi
dentas Vojislav Koštunica. ta
čiau pareigūr.ai pranešė, jog 
rinkimai bus paskelbti nega
liojančiais, nes į juos atėjo 
mažiau nei 50 proc. iš 6.5 mln. 
balsavimo teisę turinčių gy
ventojų. 

Talinas. Pastaruoju metu 
rusai ėme aktyviau domėtis 
galimybėmis siauti Estijos pi
lietybę, bet Estijos valdžia įta
ria, kad dažniausiai jie tam 
pateikia padirbtus dokumen
tus. Rusijos gyventojų domėji
masis Estijos pilietybe gali 
būti susijęs su galimybe be vi
zų keliauti po daugelį Euro
pos ir pasaulio valstybių. 

F INDONEZIJA Į 

Bali. Indonezijos Bali sa
los policija pirmadieni prane
šė žinanti pavardes asmenų, 
susijusių su savaitgali įvyk
dytais sprogdinimais. Sprogi
mai vėlyvą šeštadienio vakarą 
nugriaudėjo kurortines Bali 
salos naktiniuose klubuose. 
Naujausiais vvriausvbes tar

nybų duomenimis, jų metu 
žuvo 183 pramogautojai, dau
giausia užsienio turistai. Viešai 
neskelbiama, kad kas nors 
būtų prisiėmęs atsakomybę 
už sprogdinimus arba būtų 
numanomi galimi jų vykdyto
jai. Tačiau kai kurie atstovai 
įžiūrėjo sąsajas su Osama bin 
Laden vadovaujamu tinklu 
..ai Qaeda". 

JAV J 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush sek
madienį paragino pasaulio 
bendriją priešintis terorizmui 
ir kaip ..menkadvasišką akta" 
pasmerkė sprogdinimus Bali 
saloje. ..Pasaulis privalo prie
šintis pasaulinei terorizmo 
grėsmei. Be to. mes turime 
vadinti ši niekingą aktą jo 
tikruoįu vardu — žmogžudys
te", sake G. W. Bush 

Vašingtonas. Per pasta
rąją savaite įvykdyti ..ai 
Qaeda" priskiriami išpuoliai 
ir neseniai per televizija, ro
dyti numanomų grupes vadų 
pareiškimai gali reikšti, kad 
kyla nauja teroristines grupes 

išpuolių banga, cituodamas 
vyriausybes pareigūnus sek
madieni teigia dienraštis 
..The New York Times". Aukš
ti pareigūnai teigia, kad pra
ėjusi sekmadienį ties Jemeno 
krantais nugriaudėjęs sprogi
mas, smarkiai apgadinęs 
Prancūzijos tanklaivį, bei šios 
savaites pradžioje Ku\vait"e 
įvykdytas išpuolis, per kuri 
buvo nušautas JAV jūreivis, 
leidžia manyti, jog teroristų 
tinklas atsigavo ir perėjo \ 
puolimą. Pareigūnai įsitikinę, 
kad pastarieji išpuoliai gali 
būti atsakas į JAV administ
racijos politiką Irako atžvil
giu. 

JUNGTINIAI ARABŲ 
EMYRATAI 

Dubai. Qatar palydovi
nė televizija ..al-Jazeera" pir
madieni paskelbė Osama bin 
Laden pareiškimą, kuriame iš 
Saudi Arabuos kilęs teroristu 
tinklo „ai Qaeda" vadas džiau
giasi praėjusios savaites 
išpuoliais prieš JAV jurų pės
tininkus Kmv.nt'e ir Prancū

zijos supertanklaivį Jemene. 
Pareiškime, kurį pasirašė O. 
bin Laden. musulmonai yra 
raginami vienytis kovai su 
amerikiečiais ir žydais. 

SIRIJA 
Damaskas. Sirijos spau

da teigia, kad karas prieš Ira
ką būtų karas del naftos ir jo 
nori stambios JAV naftos bei 
ginklų bendroves. Irakas pa
gal naftos atsargas nusilei
džia tik Saudi Arabijai, tačiau 
dabar šią žaliavą gali ekspor
tuoti tik pagal Jungtinių Tau
tų ..naftos už maistą" progra
mą 

j RUSIJA 
Maskva. Kas penktas 

jaunas kareivis, pašauktas i 
Rusijos kariuomene po 2000 
m . vartojo narkotikus, pra
nešė Gynybos ministerijos pa
reigūnas. Pasak jo. tai tik vi
durkio rodiklis. Jis teigė. H>g 
tarnybos Šiaurės Kaukaze 
duomenimis, per 2002 m. pa
vasario šaukimą 40 proc. jau
nų kareivių nustatyta pn-
klausomvbe nuo narkotikų 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIETUVES MOTINĖLES — 

GEROS VAISTININKĖLĖS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Jos kitiems teikė ne vais
tus, tik karštas maldas, kurias 
dabartine medicina laiko veik
liu vaistu. Dabar Texas Duke 
universitete atlikti tyrimai 
numato, kad kieno nors pra
šymas pasimelsti už jį gali 
talkinti pagijimui. Už kuriuos 
buvo meldžiamasi, pusiau (50 
proc.i sumažo širdies ritmo 
nenormalumai ir 100 proc. su
mažo širdies atakos ir širdžių 
nepajėgumas. Malda taikina 
ir pamaldžiajam. 

Duke universiteto kardio
logas Mitch Krucoff. M.D.. su 
keliais bendrininkais susido
mėjo Indijos ligoninėse papli
tusiu dvasiškumu. Dvasingieji 
ligonys buvo daug ramesni ir 
linksmesni už šalia nedvasin-
guosius. Kardiologą ir jo bend
rininkus sudomino, kokią 
įtaką sveikatai turi dvasingu
mas. Buvo atlikti šie tyrimai 
su 150 vyrais, besiskun
džiančiais krūtinės skausmu. 
Vyrai buvo padalinti į penkias 
grupes. Visų grupių vyrams 
buvo atlikta širdies kateteri-
zacija (įvestas plastinis vamz

delis į širdies arteriją) bloka
dos sumažinimui. Priedui, pir
mos grupės vyrai buvo mo
komi atsipalaiduoti nuo įtam
pos: antros grupes vyrams 
buvo taikomas apmąstymas 
limagery training): trečiosios 
grupės vyrai buvo gydomi 
palietimu (therapeutic touch); 
už ketvirtos grupes vyrus 
meldėsi North Carolina bap
tistai ir Nepal budistai: penk
tos grupes vyrai jokio priedo 
negavo — tik buvo geriausiai 
prižiūrimi ligoninėje. 

Niekas nežinojo, kas už 
ką meldžiasi, nei jų šeimos na
riai, nei gydytojai. 

Visi tiriamieji vyrai buvo 
labai rimti ligoniai. Dauguma 
jų anksčiau rūke; daugiau 
kaip pusė jų turėjo padidintą 
kraujospūdį ir daugiau negu 
ketvirtis sirgo cukralige. 
Daugiau kaip pusė jų buvo 
turėję širdies ataką. 

Na ir štai kas atsitiko su 
visais tais vyrais. Duomenys 
buvo labai įdomūs. Gydytojai 
peržiūrėjo dvejopus dalykus: 
1. elektrokardiogramas, ku

rios nurodė širdies ritmo ne
normalumus ir 2. kliniškas iš
eitis — ar kuriam nors nerei
kės pakartoti tyrimus, kuris 
gavo širdies ataką ar jos ne
pakankamumą, ar mirė. 

Palyginus su penktoje 
grupėje jokio priedinio gydy
mo negavusiais, tik geriausiai 
prižiūrimais ligoninėje — kont
roliniais vyrais, sumažo komp
likacijos 20-30 proc. pas pirmos, 
antros ir trečios grupes vyrus. 

Tai buvo gerai — sake dr. 
Krucoff. Bet tų ketvirtos gru
pes vyrų. už kuriuos buvo 
meldžiamasi, duomenys netil
po į jų ligų istorijas. Už ku
riuos buvo melstasi, tiems su
mažo 50 proc. širdies ritmo 
nenormalumas ir 100 proc. 
sumažėjo kliniškas stovis, 
kaip ataka širdies ar jos ne
pakankamumas. 

Dr. Krucoff perspėja, kad 
toks nedidelis tirtų vyrų 
skaičius neišjungia atsitikti
numo, bet tų tyrimų duome
nys yra pastovūs ir įkvepian
tys; jie yra geras pagrindas 
atlikimui naujų didesnių tyri
mų, kurie yra jau pradėti. 

Mes gi esame dėkingi mū
sų motinėlėms už jų maldas ir 
mūsų įpratimą melstis, kas 
yra daugeriopą naudą nešan
tis įprotis. Niekas dar tikrai 
nežino, kaip malda įtakoja 
sveikatą. 

Šaltinis: „Prevention", 
October 2002. 

Širdies chirurgijos c e n t r a s įs ikūręs m o d e r n i a m e ir erdviame pastate . 
Cen t ro a d r e s a s Laisves pr. 64a, LT-2017. Vilnius: tel. 370-5-2390500, 
370-5-2390501 . 

ŠIRDIES CHIRURGIJOS CENTRE GYDOMA NE TIK ŠIRDIS 
Amerikos lietuviai, prieš 

keliaudami į Lietuvą, turbūt 
neretai pagalvoja, kur sune
galavus ar susirgus galima 
gauti greitą ir patikimą pagal
bą. Lietuvoje jau seniai veikia 
privačios stomatologinės kli
nikos ir daug Amerikos lietu
vių jas išbandė ir įsitikino, 
kad dantų gydymas ir proteza
vimas yra palyginant pigus ir 
savo kokybe nė kiek neat
silieka nuo amerikietiškų, kai 
kuriais atvejais net lenkia. 
Pradeda atsirasti ir privačiai 
praktikuojančių gydytojų. 

Jau prieš ketverius metus 
Vilniuje atsidarė Širdies chi
rurgijos centras, pirma ir 
vienintelė privati klinika 
Lietuvoje, kurioje atliekamos 
sudėtingos širdies operacijos. 
Kardiochirurgija yra svar
biausia klinikos veiklos sritis, 
tačiau ne vienintelė. Prieš 
metus buvo įsteigta kon
sultacijų ir gydymo klinika. 
Šiuo metu centre pacientams 
siūlomas labai platus medici
nos paslaugų pasirinkimas. 

Šį pavasarį apie Širdies 
chirurgijos centro paslaugas 
Čikagos ..Margučio II" radijo 
laidoje pasakojo du jauni kar
diologai, kurie ten dirba: me
dicinos mokslų daktarai Min
daugas ir Žareta Palaikiai. 
Jie buvo Čikagoje ir lankėsi 
geriausiose Čikagos ligo
ninėse, norėdami susipažinti 
su Amerikos kardiologija. Iš jų 
sužinojome, kad centre ope
ruoja ir konsultuoja žymūs 
Lietuvos specialistai, kad ten 
galima atlikti ne tik operaci
jas, bet ir bendrus tyrimus ir 
kraujagyslių ligų diagnostiką. 
Klausytojai į šią laidą reagavo 

ir prašė daugiau informacijos. 
Dr. Gražina Slavėnienė iš 

New Yorko š.m. liepos mėnesį 
savo viešnagės Lietuvoje metu 
lankėsi Širdies chirurgijos 
centre ir mielai sutiko pasida
linti savo įspūdžiais. 

- Kokiu badu apie i\ cen
trą sužinojote? Ar buvote ką 
nors apie jį girdėjusi Ameri
koje? 

- Apie centrą anksčiau 
nieko nežinojau. Pastatą esu 
mačiusi, nes važiuojant Lais
vės prospektu krenta į akis 
naujas kampinis pastatas su 
smailu stogu. Bet sprendžiant 
pagal pavadinimą, atrodė, kad 
ten atliekamos vien tik širdies 
operacijos. Giminės Lietuvoj 
aiškino, kad klinika privati, o 
operacijos labai sudėtingos ir 
labai brangios. Apie visas 
kitas paslaugas sužinojau 
beveik atsitiktinai. Prieš va
žiuojant į Lietuvą šį pavasarį 
Čikagoje susitikau su dak-
tarais-kardiologais Žareta ir 
Mindaugu Palaikiais, kurie 
viešėjo pas mano sūnų ir 
lankėsi Čikagos ligoninėse. 
Jų nuomone. Širdies chirurgi
jos centras savo medicinos 
įranga ir savo diagnostikos, 
gydymo ir slaugymo praktika 
neatsilieka nuo amerikie
tiškos. Jie buvo atsivežę kata
logų apie centrą. Daktarė Ža
reta mane maloniai pakvietė 
atvažiavus į Vilnių pačiai įsi
tikinti. Taip ir padariau. 

- Kokie tyrimai Jums bu
vo atlikti? 

- Pas doc. Žareta atlikau 
smegenų kraujotakos sutri
kimų diagnostiką, t. y. dvi
gubą kraujagyslių skenavimą. 
Labai įspūdinga, kai ekrane 

Klinikoje dirba geriausi medicinos specialistai Lietuvoje (iš kaires) : prof. 
o r topedas Narūnas Porvaneckas . prof kardiologe l/>reta Ivaškevičienė, 
proi kardiochirurgas Giedr ius Uždavinys. 

savo akimis gali matyti savo 
kraujagysles ir pasitikrinti, ar 
sienelėse nėra trikdančių už
sikimšimų. Šis profilaktiškas 
diagnostikos metodas yra la
bai informatyvus, nekenks
mingas ir nesukeliantis nepa
togumų. Amerikoj vargu ar 
draudimas padengtų tokį pro
filaktinį tyrimą. 

Kitame skyriuje kardio
loge prof. Loreta Ivaškevičienė 
man atliko išsamius kardio
loginius tyrimus - elektrokar
diogramą (EKG), fizinio krū
vio mėginį "stress tęst" ir šir
dies echoskopiją (Echo). Šia
me skyriuje šalia prof. L. Ivaš
kevičienės dirba kardiologe 
doc. Alicija Dranekienė-Stor-
pirštytė ir intervencinės kar
diologijos specialistas doc. 
Eugenijus Kosinskas. 

Dr. L. Ivaškevičienė pa
tikrino mano vaistus ir man 
prirašė ekvivalentiškus Euro
poj vartojamus vaistus, ku
riuos galima pirkti Lietuvos 
vaistinėse. Vaistai Amerikoj 
labai brangūs - Lietuvoj, ga
vus receptą, galima nusipirkti 
Europos gamybos vaistų, 
kurie gerokai pigesni. Aš jais 
buvau patenkinta. 

Kitą dieną man paskyrė 
konsultaciją neurologijos sky
riuje, padarė kraujo tyrimus. 
Po to dr. Žareta aprodė visą 
kliniką, supažindino su ke
liais kitais centre dirbančiais 
specialistais. 

Kiekviena konsultacija 
truko apie valandą. Kitaip sa
kant, turėjau palyginus daug 
laiko pasitarti su specialistu, 
ne vien su pagalbiniu perso
nalu. Viskas buvo atlikta grei
tai ir dalykiškai, aparatūra 
moderni. Visų rezultatų doku
mentaciją atsivežiau ir paro
džiau savo kardiologui čia. 

- Koka bendras klinikos 
vaizdas? Ar centras labai ski
riasi nuo privačių klinikų 
Amerikoje? 

- Širdies chirurgijos cent
ras man paliko labai gerą 
įspūdį. Bendras įspūdis tikrai 
teigiamas. Centras įsikūręs 
moderniame šešių aukštų pas
tate. Du aukštai yra skirti pa
cientų palatoms, po vieną 
-reanimacijos ir intensyvios 
terapijos palatoms, dviems 
operacinėms, konsultacijų kli
nikai ir administracijai. Pala
tų yra kelių kategorijų: vien
vietės, dvivietės ir vadinamas 
,,liuksas". „Liuksas" yra kaip 

mažas butas. >u prieškamba-
riuku ir salonėliu. Palatose 
mačiau šaldytuvus. Visur yra 
patogūs moderniški tualetai ir 
dušai. Labai švaru ir tylu. 
Man gal labiausiai krito į akį 
tai. kad projektuojant šią kli
niką, daug df mesio buvo skir
ta pacientų asmeniškiems po
reikiams ir privatumo apsau
gojimui. 

— Kokios rūšies širdies 
operacijos ten atliekamos? Ar 
Jūsų nuomone, galima pasik
liauti centro paslaugų kokybe? 

— Manau, nėra klausimo, 
kad kardiologijos skyrius yra 
labai įspūdingas. Lietuva yra 
gerokai pažengusi kardio-
chirurgijos srityje palyginus 
su kitomis Rytų Europos šali
mis. Susipažinau su akade
miku Vytautu Jonu Sirvydžiu 
ir profesonumi Giedriumi Už
daviniu. Tai labai žymios pa
vardės, daug kam girdėtos, 
kitaip sakant, centre operuoja 
geriausi Lietuvos širdies kar
diologai - cnirurgai. Jie atlie
ka koronarų šuntavimo (by-
pass), įgimtų širdies ligų, šir
dies vožtuvų pakeitimo ir 
rekonstrukcijos, plastinės 
širdies vožtuvų operacijas, 
angioplastiką, Rosso operaci
jas. Pavyzdžiui, Rosso operaci
jos, kurias atlieka prof. V. Sir
vydis, kitose regiono šalyse 
yra retai atliekamos. 

Centras turi galvos 
smegenų kraujotakos sutri
kimų gydymų skyrių, atlie
kamos galvos smegenis maiti
nančių kraujagyslių operaci
jos, pilvo aortos aneurizmų ša
linimo, kojų arterijų bei venų 
rekonstrukcinės operacijos. 

Kraujagyslių chirurgai 
yra profesorius Egidijus Bar
kauskas ir medicinos mokslų 
daktaras Mindaugas Palaikis. 
Pacientus konsultuoja ir in
sultų centro specialistai, gydy
tojai neurologai: Laimutis 
Pačkauskas, Augenijus Vili
mas, Aleksandras Kirjazovas, 
docentė Ilona Bičkuvienė. 
Kaip matote, tai patyrę specia
listai, mokslininkai-profeso-
riai. Vien jų pavardes ir moks
liniai laipsniai laiduoja aukštą 
kokybę. 

- Kokios kitos paslaugos 
suteikiamos? 

- Iš pat pradžių veikia 
ortopedijos skyrius, kuriam 
vadovauja profesorius Narū
nas Porvaneckas. Jis atlieka 
visas traumatologijos ortope

dijos srities operacijas. 
Daugiausia dėmesio jis skiria 
klubo ir kelio sąnarių endopro
tezavimo ir deformacijų rekon
strukcinėms operacijoms. Be
je, daktaras N. Porvaneckas 
pirmasis Lietuvoje pradėjo 
daryti kosmetines kojų formos 
korekcijos operacijas. 

Nuo 2000 m. centre atsi
darė plastinės chirurgijos 
klinika, kurioje atliekamos 
veido plastikos, krūtų formos 
keitimo, riebalų nusiurbimo ir 
kitos plastinės operacijas. Jas 
atlieka Lietuvoje gerai žino
mas plastinės chirurgijos spe
cialistas profesorius Kęstutis 
Vitkus ir mikrochirurgai gydy
tojai Eglė Knėpienė ir 
Gediminas Rauba (pvz.. veido 
auglių ir randų pašalinimai ir 
pan.). Profesorius K. Vitkus 
yra labai žinomas, jo pavardę 
esu jau daug kartų girdėjusi. 
bet nežinojau, kad jis dirba 
Širdies chirurgijos centre. 
Esu tikra, kad jo operacijos 
yra aukšto lygio. Apskritai, cent
ras plečiasi ir bando įtraukti 
kitų sričių specialistus. 

Paslaugų spektras labai 
platus. Pagal susitarimą siū
loma konsultuotis pas įvairių 
sričių specialistus, pvz.. pas 
gastroenterologą. endrokri-
nologą, dermatovenerologą. 
proktologą, dietologą, net 
psichiatrą. Yra ir pediatrų. 

- Ar, Jūsų žiniomis, daug 
Amerikos lietuvių naudojasi 
centro teikiamomis paslau
gomis? Ar sutikote Amerikos 
lietuvių? 

- Amerikos lietuvių nesu
tikau. Mes nedaug žinome 
apie centrą, todėl ir kreipiasi 
nedaugelis. Be to, daug kas 
netiki, kad gydymas Lietuvoje 
yra tokio pat lygio kaip 
Amerikoj. Apsilankiusi klini
koje, įsitikinau jos privalu
mais. Didžiausias privalumas, 
mano nuomone, yra tas. kad 
už palyginus nedidelius pini
gus galima gydytis pas aukš
tos kvalifikacijos specialistą. 

Dr. Žareta pasakojo, kad 
prieš kelerius metus Širdies 
chirurgijos centre operacija 
buvo atlikta išeivijos lietuvių 
dailininkui Kaziui Varneliui. 
Jo atsiliepimai apie centrą yra 
kuo palankiausi. Dailininkas 
ne kartą yra sakęs, kad 
Širdies chirurgijos centre 
jautėsi kaip kurorte. Net 
praėjus keleriems metams jis 
negaili pagiriamųjų žodžių 
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VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAFDOLOGAS-Ž1RDES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 2BUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Kuron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS V&NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
aei8W.AichBfAve.Ste.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitanmą 

EUGENE C. DECKER DOS, P.ČT 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
pneinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel 706-422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Jc4iet.lL 00436 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wiiw-08rflBffonurgBryarctmMt̂ aaVux]rn 

Gražinai Slavėnienei Širdies chirurgijos centrą pr i s ta tė konsul taci jų ir 
gydymo klinikos vedėja medicinos mokslų d a k t a r ė Žareta Pa la ik ienė . 

centro chirurgams, jį pri
žiūrėjusiems slaugos darbuo
tojams. 

Šiuo metu daug pacientų 
atvažiuoja iš Rusijos - tai dau
giausia vadinamieji "naujieji 
rusai", kurie reikalauja aukš
to lygio paslaugų ir turi pa
kankamai pinigų už jas su
mokėti. Lietuvoj jie jas gali 
gauti žymiai pigiau negu Vo
kietijoj ar šiaip Vakarų Euro
poj. Jie iš anksto užsisako vietas. 

- O kokios tų paslaugų 
kainos? Ar verta valiuoti gy
dytis į Lietuvą? 

- Kainos užsieniečiams 
prieinamos. Specialisto kon
sultacija, konsultacijos ir gy
dymo klinikoje kainuoja apie 
100 litų. pas profesorių 
dvigubai. Visapusiškas kar
diologinis ištyrimas - kraujo 
tyrimai, širdies echoskopiją, 
elektrokardiograma, fizinio 
krūvio mėginys (stress tęst) ir 
kardiologo konsultacija - 600 
litai Kraujagyslių dvigubas 

skenavimas kainuoja 100 litų. 
Kompleksinis galvos smegenų 
kraujotakos ištyrimas - 300-
400 litų, širdies echoskopiją 
(echo) ir fizinio krūvio mė
ginys (stress tęst) - po 130 
litų. Alergologo konsultacija -
200 litų. Rentgenegramos -
nuo 60 iki 100 litų. Labo
ratoriniai tyrimai nuo 10 iki 
50 litų. Širdies stimuliatoriai 
- 1,500 iki 3,000 litų. 

Operacijos Lietuvoje yra 
nepalyginant pigesnes. Dėl 
operacijų, be abejo, reikėtų iš 
anksto pasitikrinti su savo 
draudimo kompanija ir su
žinoti, kas dengiama ir kokie 
yra išankstiniai reikalavimai. 
Man sakė, kad klinikoje jau ne 
kartą buvo suteikta pagalba ir 
atliktos operacijos pacientams 
iš JAV, Didžiosios Britanijos, 
Vakarų Europos šalių ir kad 
centro administracija įgauna 
patyrimo, kaip bendradar
biauti su šių kraštų draudimo 
kompanijomis. Nukalta \ 7 paL 

i 
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DEŠIMTIES METŲ KARAS UŽ TEISYBĘ 
IRENA VITKAUSKIENE 

Sociologai, apklausę Lie
tuvos gyventojus, kokiomis 
institucijomis Lietuvos pilie
čiai labiausiai pasit iki , at
skleidė, jog žmonės labiausiai 
nepasitiki teismais. Nors tei
sėjų atlyginimai Lietuvoje 
vieni didžiausių, tačiau teisy
bę teismuose žmones labai 
retai tesuranda . Atkak
liausieji turi vargti metų me
tais. Vienas tokių pavyzdžių 
— ši istorija. 

Kretingos rajono Kluo-
nalių kaimo ūkininkas Jurgis 
Martinauskas, prieš dešimtį 
metų pirmąkart kreipęsis į 
teismą, ne nemanė, kokį ilgą 
kelią jam teks nueiti. Daly
vauta apie 90-yje posėdžių — 
nuo apylinkės iki pat 
Aukščiausiojo teismo, kuris, 
deja, tik patvirtino neteisin
gus žemesniųjų sprendimus. 
Tačiau žmogus net ir tuomet 
nenuleido rankų, nes ši kova 
ilgainiui jam jau buvo įgavusi 
daug gilesnę prasmę, nei 
pačioje pradžioje tu rė tas i s 
noras a tgaut i nuosavoje 
žemėje esantį pastatą — sve
timkūnį, atsiradusį kolchozų 
iaikais jų senovinėje sodyboje, 
įsikūrusioje nepaprastai gra
žioje vietovėje, ne per toliau
siai nuo jūros. „Visa ši epopė
ja virto Kryžiaus karu už 
teisybę. Nuta r iau iki galo 
išbandyti, ar įmanoma mūsų 
laisvoje šalyje ją rasti. Jei ne, 
būčiau važiavęs į Strasbūrą. 
Be to, norėjau ir savo tėvynai
niams parodyti, jog dera būti 
rre inkščiančiais šunyčiais, 
skriaudžiamais ir nuolankiai 
su tuo susitaikiusiais, o iš
didžiais piliečiais, mokančiais 
apginti save ir. teisėtus savo 
interesus. Blogis baigia mus 
pasmaugti, bet tu r ime j am 
priešintis. Aš pats padariau 
ką galėjau", — džiūgaudamas 
pasakojo atkaklus žemaitis. 

Melo Šokis 

Kluonalių kaimo gyvento
jas pensininkas Adolfas 
Martinauskas savo žemę susi
grąžino 1992 metais. Žemės 
sklypas buvo suprojektuotas, 
paženklintas ir nuosavybės 
teisėmis įregistruotas valsty
biniame Nekilnojamojo turto 
registre. Po metų senukas 
savo žemę perleido sūnui 
Jurgiui, diplomuotam ekono
mistui, sugrįžusiam į tėviškę 
globoti tėvo ir savarankiškai 
ūkininkauti. Pagal dovanoji
mo sutart į , žemės sklypas 
buvo įregistruotas tokiomis 
pat ribomis ir tokio pat ploto, 
koks buvo suprojektuotas 
žemėtvarkos projekte, grąži
nant žemę ir a ts ta tant nuo
savybės teises. To sklypo teri
torijoje liko ir du nenaudojami 
buvusio kolūkio pastatai — 
sandėlys ir kontora, vėliau 
perstatyta į mūrinį gyve
namąjį namą. kuriame 1992 

* * • 

Jurgis Martinauskas. 

m. j au niekas nebegyveno. Ta
čiau kaip tik šį pas ta tą ir že
mės sklypą apl ink jį s u m a n ė 
privatizuoti t a m e n a m e 
anksčiau gyvenęs kolūkio pir
mininkas Jonas Dobrovolskis. 
Tiesa, pirmininkaut i Kluona-
liuose jam teko neilgai, ma t 
dar 1985 m. prisivirė košės ir 
buvo a t le i s tas iš pa re igų . 
Kaip komunistas ir nomen
klatūros žmogus, j i s n e t r u k u s 
buvo aprūpintas ki ta nebloga 
vietele — tapo t u o m e t i n e s 
Melioracijos s ta tybos valdy
bos profsąjungos p i rmininku, 
gavo sklypą Kretingos mies te , 
Parko gatvėje, ku r pas i s t a t ė 
nuosavą namą. 1991 m., nors 
j au gyveno nauja jame savo 
name, jis pareiškė norą priva
tizuoti ir pastatą Kluonaliuo-
se, J . Mart inausko sodyboje. 
Tuometinė Žalgirio apyl inkės 
taryba 1992 m. rugsėjo 14 d. 
sprendimu leido J . Dobrovols
kiui pirkti šį namą už inves
ticinius čekius. J . Mar t inaus 
kas tuomet ir kreipėsi į te is
mą, kad užginčytų šį ne
teisėtą buvusio kolchozo pir
mininko norą. Taip prasidėjo 
ir dešimt metų tęsėsi buvusio 
tremtinio ir buvusio nomenk
latūrininko teisminis ginčas. 
Visos be iš imties valdiškos 
institucijos palaikė ne objek
tyvios tiesos paiešką, bet sub
jektyvius J . Dobrovolskio rei
kalavimus. Kretingos rajono 
žemėtvarkos ta rnyba , o vėliau 
ir Klaipėdos apskr i t i es vir
š in inkas ėmėsi žygių, kad 
įrodytų, jog ginčo p a s t a t a s 
stovi ne J . Mar t inausko žemė
je . Valstybės lėšomis buvo 
atlikti geodeziniai ma tav imai , 
kurie neva parodė, jog ūki
ninko sklypo ribos visai kitos, 
nei nurodytosios žemės nuo
savybės grąž in imo doku
mente. Į neteisybės „kadrilių" 
įsijungė ir vietiniai — Plun
gės apylinkės ir Kla ipėdos 

apygardos te i smai , nekreipę 
dėmesio į ka i kuriuos labai 
svarbius j u r id in ius aspektus 
ir faktus. N e t J- Martinausko 
advokatai, ka ip vėliau paaiš
kėjo, darbavosi... kitai pusei. 
Tuomet žmogus jų paslaugų 
a ts isakė ir t e i s m e savo ieškinį 
a t s tovaudavo p a t s . Tačiau 
te isėja i ieškovo argumentų 
kažkaip „neišgirsdavo", užtat 
labai kreipdavo dėmesį į J. 
Dobrovolskio pa te ik tuos ius . 
Visą šį melo šokį apvainikavo 
Aukšč iaus ias t e i smas (AT), 
patvirtinęs Klaipėdos apygar
dos teismo sprendimą kaip 
teisingą ir nebeapskundžiamą 
kasacine tvarka , nors J. Mar
t inauskas buvo prašęs atnau
jinti procesą ir pateikė teis
mui naujų sva rb ių faktų, įro
dančių, jog leidimas J. Dob
rovolskiui privat izuoti namą 
Kluonaliuose y r a neteisėtas. 
Tuomet žmogus pareikalavo, 
kad šią bylą peržiūrėtų AT 
Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
kolegija. 

Teisėjų kolegjjos 
sprendimas 

Kolegija, išnagrinėjusi 
šios civilinės bylos eiga, nu
s ta tė , jog te i smai padare gru
bių klaidų. J i e privalėjo 
pat ikrint i ne t i k faktines 
aplinkybes, bet ir tai , ar 
valdžios institucijos tinkamai 
ta ikė Lietuvoje galiojančius 
teisės aktus. Pavyzdžiui, J . 
Mar t inauskas informavo teis
mą ir pateikė dokumentus, 
jog J . Dobrovolskis, s taty
d a m a s savo namą Kretingos 
mies te pas inaudojo leng
va tomis , v a l s t y b ė s lėšomis 
j a m buvo nu t i e s t i magist
ra l in ia i inžineriniai t inklai. 
Tai labai sva rb i aplinkybė, 
įrodanti , jog J. Dobrovolskis, 
pasinaudojęs šia lengvata, iš 
t ikrųjų jau buvo nebetekęs 

teisės privatizuoti turėtąjį 
būstą Kluonalių kaime. Kaip 
rašoma Teisėjų kolegijos 
nutartyje, teismai privalėjo 
patikrinti Žalgirio apylinkės 
tarybos sprendimo leisti J . 
Dobrovolskiui privatizuoti 
namą Kluonaliuose teisėtumą 
ne tik dėl paties ieškinio, bet 
ir atsižvelgdami į viešuosius 
in teresus , juk perleidžiant 
valstybės turtą asmenims, 
neturintiems teisės jį priva
tizuoti, pažeidžiami ne tik 
asmenų, bet i r valstybės 
interesai. Teismai net nesi-
aiškino, kokiu pagrindu J. 
Dobrovolskis gyveno ginčo 
pastate — kaip tarnybiniame 
bute a r pagal nuomos sutartį, 
ar j is naudojosi visu pastatu, 
ar t ik jo dalimi. Kaip pa
aiškėjo, absurdiškas buvo ir 
vietinių valdininkų bandymas 
geodeziniais matavimais įro
dyti, jog ginčo pastatas yra ne 
J. Martinauskui priklausan
čiame žemes sklype. Sklypo 
ribos y ra nustatytos pagal 
preliminarųjį žemėtvarkos 
projektą, pagal kurį grąžinta 
nuosavybė, ir y ra nebekei-
čiamos atlikus geodezinius 
matavimus. Kolegija taip pat 
konstatavo, jog žemės sa
vininkui turi būti sudaryta 
galimybė pirmumo teise iš
sipirkti jam natūra priklau
sančiame sklype esančius 
pasta tus . Taigi, Kolegija nu
sprendė, jog teismini procesą 
reikia atnaujinti ir bylą vėl 
perdavė nagrinėti Plungės 
rajono apylinkės teismui. 

Epilogas 

J a u pirmame Plungės 
rajono apylinkės teismo 
posėdyje teisėja A. Burbienė 
pripažino, jog Kretingos val
dininkų potvarkiai, kuriais J. 
Dobrovolskiui buvo leista pri
vatizuoti namą Kluonaliuose, 
yra negaliojantys ir šio pasta
to pirkimo-pardavimo klausi
mą perdavė spręsti Kretingos 
savivaldybei. Kretingos savi
valdybės taryba leido Jurgiui 
Martinauskui nusipirkti bu
vusią kolūkio kontorą pirmu
mo teise, kaip ir numato Lie
tuvos Respublikos įstatymai. 

Pas i te i ravome ūkininko, 
kiek sveikatos jam kainavo 
tas dešimties metų „karas". 
„Kainavo, — nusišypsojo at
kaklusis žemaitis, — tačiau 
daktarų pagalbos neprireikė, 
fizines jėgas atgaudavau spor
to salėje (J. Mart inauskas yra 
vienas stipriausių rajone te
niso žaidėjų — autorės pasta
ba), o dvasines — bažnyčioje. 
Esu tikintis žmogus ir ne ma
terija mano tikslas, o pats tei
singumo principas, kurį iš vi
sų jėgų ir gyniau. Daugelis ma
nęs nesuprato, iš pradžių lai
kė drąsuoliu, vėliau keistuo
liu, o galiausiai vos ne bepro
čiu. Bet savo pasiekiau ir tuo 
didžiuojuosi. Gaila, kad mano 
tėvukas , kurį prieš dvejus 
metus išlydėjau Amžinybėn, 
šios akimirkos nebesulaukė..." 

Jurgis Mart inauskas ats
parumą negandoms išsiugdė 
dar vaikystėje, šešių mėnesių 
amžiaus ka r tu su tėveliais ir 
keturiais broliais bei seseri
mis gyvuliniame vagone rau
donųjų atėjūnų buvo „išsiųs
tas" į Sibirą, Krasnojarsko 
kraštą. Kaip ir daugelis jo 
likimo žmonių, patyrė daug 
vargo. Grįžusių Lietuvon nie
kas nelaukė. Vėliau šiaip ne 
taip įleido į tėviškės sodybą, 
bet t ik ka ip nuomininkus. 
Lietuvai tapus nepriklauso
ma, a t s iėmė žemę, tačiau 
bylinėjimasis po teismus dėl 
sodyboje esančių pas ta tų 
su t rukdė normaliai atsistoti 
ant kojų kaip ūkininkui. Gra
ži senovinė sodyba labai tiktų 
kaimo turizmui, tačiau įrengti 
gyvenamąsias patalpas „atka
riautame" name, teniso kor
tus ir kitokius patogumus rei
kia nemažai lėšų, o buvęs 
t remt inys jų pakankamai 
neturi. J i s kviečia Amerikos 
lietuvius kooperuotis, drauge 
pr ikel iant sodybą naujam 
gyvenimui, plečiant turizmo 
verslą, siūlo įsigyti nuosavy
bės teisėmis dalį pastatų ir 
žemės. Susidomėjusius šiuo 
pasiūlymu prašo paskambinti 
telefonu 370 86 36753 arba 
parašyti laišką adresu: Jur
giui Mart inauskui , Kluonalių 
ka imas , Kret ingos paš tas , 
Kretingos rajonas. 
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NUTEISTA MERGYTĖS PAGROBĖJA 
Pernai Kūčių vakarą čika-

giečius sujaudino įvykis: iš 
autobusų stoties buvo pagrob
ta maža mergytė. Jaunai mo
tinai, keliaujančiai autobusu 
namo į Milwaukee su dviem 
dukrelėmis, pasisiūlė padėti 
„geraširde" Sheila Matthews, 
tačiau, pasitaikius progai, 
pagalbininkė pasigriebė ma
žąją ir pabėgo. Vėliau kūdikį ji 

NEPATARTINA OŽKAS PJAUTI MIESTE 
Sanford, NC, priemiestyje 

pastaruoju metu apsigyvenę 
daug meksikiečių, kurie neat
sisako savo tradicijų, gyven
dami svetimame krašte. Vieta 
tokių tradicijų — prieš ypatin
gas šventes kieme papjauti 
ožką ir paskui ją ant laužo 

Stasė E. Semėnieru 

pristatė savo draugui bei jo 
motinai, kaip savo vaiką. 

Į pagrobimą stipriai rea
gavo žiniasklaida, buvo plačiai 
paskleisti pagrobtosios mer
gaitės bei jos motinos atvaiz
dai. Tas padėjo atpažinti gro
bike ir mergytę grąžinti moti
nai. Po teismo eigos Sheila 
Matthevvs nu te i s t a daugiau 
kaip 12 metų kalėjimo. 

kepti. Tačiau vietiniai gyven
tojai nelabai palankiai žiūri į 
„tokį žiaurų spektaklį", todėl 
reikėjo praves t i įstatymą, 
draudžiantį miesto ribose pjauti 
ožkas, skersti kiaules, kapoti 
vištoms galvas a r kuriam 
kitam gyvūnui atimti gyvybę. 

Ar ne laikas svarstyt 
apie jungtuves? 

Sykį vienas visuomeninin
kas vežė prel. Mykolą Krupa
vičių iš Čikagos į provinciją. 
S t ebėdamas kelią ir maty
d a m a s iškabas su užrašu 
„Merging". humoru pasižymįs 
pre la tas šmaikščiai pastebėjo: 
„Ale kiek čia daug merginėjai" 
Amerikoje tas „merging" (su
silieti, susijungti i yra popu
l iarus ir kasdien plačiai varto
j a m a s žodis, kurį amerikiečiai 
greit įgyvendina: kelios smul
kios įmones susijungia į vieną 
s tambią įmonę, netvirti ban
kai , bankeliai bei taupymo ir 
skolinimo bendrovės susijun
gia į vieną stiprų, didžiulį ban
ką ir pan. Net Čikagoje ame
rikiečių dienraščiai „Chicago 
S u n " bei „Chicago Times" 
susiliejo į vieną - dabar daug 
metų žydintį stiprų dienraštį 
„Chicago Sun Times". 

Nesenia i Algimantas S. 
Gečys šiose skil tyse pasėjo 
sėklą - sveiką propagavimą 
dviem stiprioms bei veiklioms 
organizacijoms atšvęsti , jung
tuves". Anot šio užgrūdinto vi
suomenininko, pats pribren
dęs laikas tai diktuoja (ir j is 
visiškai teisus!). 

„Draugo" valdybos pirmi
n inkė Marija Remienė, kuri 
visu kūnu ir siela atsidavusi 
dienraščio gerovei ir „serga" 
„Draugo" liga, kurios namai -
jos raš t inė ir kurios kišene 
plačiai a tver ta dienraščiui , 
šias eilutes rašančiai pakišo 
mintį: stiprių, finansiškai pa
jėgių jungtuvių negalėtų at
šokti lietuviški laikraščiai? 

O kodėlgi ne? Tai tikrai 
puiki idėja! 

Daug lietuviškų žurnalų, 
savaitraščių, net dienraštis iš
nyko kaip „dūmai, blaškomi 
vėjo". O kiti jau stovi ant ištir
pimo slenksčio, t ik saulei 
šyptelėjus, gali ištirpti kaip 
pavasario sniegas. Dargi kiti 
k rapš to sau galvas, kaip su
durti galą su galu. kad tik 
nere ikė tų užskleisti pasku
tinio puslapio kartu su laidoji
mo namų skelbimais. Gi 
negailestingas laikas daro sa
vo! Rugsėjo 11-osios tragedija 
sukrė tė ir lietuviškos žinia-
skla idos pama tus . Noromis 
nenoromis t enka ieškoti vi
s iems sveikos, išmintingos. 
pr ie inamos bei priimtinos 
išeities! 

Lietuviai dar nėra, kaip 
žydai, kurie visomis galiomis 
iš paskutiniųjų subėga ir pa
deda viens kitam. Jie net mo
ka „uždėti privalomą mokes
tį" saviesiems ir nieks anei 
cypt neprieštarauja. O kaip 
mūsiškiai? Ar galėtume bent 
patikėti , jog yra garbingų inte
lektualų, skaitančių ..Drau
gą", bet... jo neprenumeruo
jančių? Jie skolinasi iš draugų 
bei pažįstamų. Daug rašoma 

del lietuviškos spaudos išei 
vijoje padėties rimtumo, 
kokie rezultatai? Tas ..baisa: 
telieka tyruose šaukiančiu". I 
..skolinimosi mada" tebebujo 
ja! Ir tai antrosios bangos švie 
šuoliai, finansiškai pajėgūs 
Tai ko belaukti iš trečiosio: 
bangos ateivių? Jie trumpa 
pasako - mums neįdomu1 

Tiesą pasakius, reikia pri 
pažinti, jog „Draugui" šau 
kiant SOS. tuoj subėgo idea 
listų spaudos mylėtojų, kurk 
užsakė dienraštį savo vai
kams, vaikaičiams, giminėms 
ir net pažįstamiems. Atsirado 
ir tokių, kurie užprenumeravo 
..Draugą" dviems ar net trims 
trečios bangos šeimoms. Ta
čiau tai buvo trumpa spaudos 
šalpos švente, lyg pavasarį 
kvepiančių alyvą gūsis! Ir vėl 
įsiviešpatavo mirtina tyla. 
kaip bažnyčioje... 

O rimtai pagalvojus, di 
rastis yra pigiau grybų! Ki 
vienas gali įstengti jį prei 
meruoti. Tegul kasdien įmt 
po 37 centus į „kiaulytės" ba 
kelį ir už vienerių metų gal 
užsisakyti „dvasios vadovą" 
lietuviško gyvenimo veidroc 
lietuvybės švietėją - dra i 
gišką „Draugą". Kaip maistą 
bei vanduo reikalingas kas 
dien palaikyti sveiką kūną 
taip dienrašt is yra būtina; 
išlaikyti sveiką protą. Juk ii 
gydytojai nuolat primena. 
kaip svarbi yra smegenų gim
nas t ika („nenaudosi - nu
stosi", šaukia amerikiečių 
daktarai). 

Išvada trumpa - nelaukti 
katastrofos. Sumanūs politi
kai, finansininkai, diplomatai 
visad iš anksto numato pa
dėties r imtumą ir užbėga 
negandai už akių. Nesantai
kų, nesusipratimų laikai pasi
baigė (juk vienas savaitraštis 
gimė iš „Draugo" šonkaulio;, 
kovos kirvukai seniai užkasti, 
taikos pypkes irgi jau surū
kytos, telieka susigyventi su 
likimu ir pasiduoti gerano
riškam, visiems sveikam bei 
naudingam veiksmui įvykdyti. 
Tereikia gerų norų. šalto 
proto, diplomatiško vadovo 
pradėti ruoštis į jungtuves -
suglaudus galvas padaryti 
saliamonišką sprendimą! Kai 
žiauri mirtis kasdien su
griebia dienraščio skaitytoją, o 
kitiems panosėje šoka „per
gales šokį", lieka stipriai ' ir 
skubiai i parodyti jai ..figą s 
makim" (kaip viena ukrainie
tė kolegė dažnai kartodavo: 
špygą su aguonom!. Koks tai 
būtų fantastiškas potencialas: 
redaktorių prisijungtų, padau
gėtų bendradarbių 'o jie visi 
jau brandaus amžiaus*, 
straipsniai patvairetų ir 
skaitytojų prisidėtų'!! 

Vienybėje galybė! 

KARDINOLO VINCENTO 
SLADKEVIČIAUS LAIKAS 

IR ASMENYBĖ 
VLADAS BARIUS 
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Slapta parvežėme karstą į 
Žaslius, kur paryčiais mamulę 
palaidojome bažnyčios švento
riuje. 

Vyskupo V. Sladkevičiaus 
paguodos darbai plika akimi 
nematomi — jų lyg karolių 
nesuversi ir nepasidabinsi . 
„Kodėl giriami tik saulėtekiai 
ir salelydžiai, o vidudienio 
saulė, kada ji pačiame zenite, 
arba visai nepastebima, arba 
net slepiamasi nuo jos...", 
viena citatų iš vysk. V. 
Sladkevičiaus prasmingų 
pamokslų. 

Tuo pačiu me tu . p ra 
sidėjus politiniam a tš i l imui , 
sumažėjo valdžios ir Baž
nyčios konfliktas. Religijų tar 
nyboje Rugienį pakei tė k i t as 
asmuo, nors vyskupui nebuvo 
a tšauktas leidimas eiti vys
kupo pareigas . 1976 m. 
pasaulietinė valdžia vyskupą 
paskyrė į Pabiržę. Ten m a n e 
pasiekė maloni žinia, kad JAV 
lietuviai dovanoja automobilį, 
kuris man ilgai ta rnavo. 

1982 metais, po ilgų dery
bų su sovietų valdžia , Va
t ikanas į Pab i ržę a t s i u n t ė 

pranešimą, kad Vincentas 
Sladkevičius sk i r iamas Kai
šiadorių apašta l iniu adminis
tratoriumi. Vadinasi , 25 me
tus trukusi, priverstine trem
tis baigėsi. 

Kuom pasižymėjo tie ilgai 
praleisti metai: ką įgijau, ką 
praradau? Gi l inausi Dievo 
žodžio skelbimu, tarnyba baž
nyčioje. Toliau gilintasi į gim
nazijoje ir seminarijoje studi
juotas lotynų, vokiečių, pran
cūzų kalbas. Pramokta anglų, 
italų, lenkų ir latvių kalbų. 
Tobulintos teologijos, bažny
tinės teisės, psichologijos, is
torijos ir a ske t ikos žinios. 
Branginau t r e m t i e s gyvenimą, 
taigi daug ko įsigijau, nieko 
nepraradau. 

1982 m. vasarą, per visą 
Lietuvą bažnyčių varpams 
skelbiant ir minioms žmonių 
pas i t inkan t , buvo sut ik tas 

grįžęs tremtinys vyskupas. 
Rytojaus dieną, grįžęs iš 

Pabiržės į Kaišiadoris su pa
liktais daikteliais, vyskupas 
pasijuto blogai. Kun. Zdebskis 
rado vyskupą sukniubusį be 
žado. Ištiko insul tas . Dr. 
Juozaičio gydomas ir efektyvių 
vaistų dėka, praėjus savaitei, 
sugrįžo kalba ir a tmint is . 
Pamažu pradėjau tvarkyti — 
rikiuoti bažnytinius reikalus. 
Kaišiadoryse, kaip ir Nemu
nėlio Radviliškyje ar Pabir
žėje, vyravo kuklumas: tie 
patys seni, žmonių dovanoti 
baldeliai ir daug knygų įvai
riomis pasaulio kalbomis. 

Net ir dabar, prasidėjus 
politiniam atšilimui. įgalioti
nis religiniams reikalams pri
mindavo ir akcentuodavo, kad 
kunigija savu veikla neper
žengtų šventoriaus vartų. 

Vysk. V Sladkevičius daž

nais atvejais tikintiesiems pri
mindavo šv. Ignaco Loyolos 
šūkį „ad mayorem Dei glori-
am" — didesnei Dievo garbei. 
Bėda, kai viskas daroma di
desnei asmens arba netgi tau
tos garbei. Vienoje parapijoje 
neužgęsta žmonių pasipiktini
mas dėl to. kad bažnyčia buvo 
statoma ne pagal parapijiečių 
išgales. Kai rinkliavų nepa
kako, klebonas ėmėsi prievar
tos, re ikalaudamass vekseliu, 
pagal kuriuos anstoliai išsi
vesdavo paskut inę žmogelio 
karvutę. Vaikučiai likdavo be 
pieno Ar tai daroma Dievo 
garbei'.' Argi didingoje, bot 
apytuštėje bažnyčioje daugiau 
tikėjimo, nei kuklioje me
dinukėje kaimo bažnytėlėje'' 
Kokios spvghuotos žmogiškos 
garbes viršūnes' Si tema ir 
panašus pavyzdžiai tebėra 
aktualus ir šiandien 

1988 metais Lietuvos vys
kupai išvyko į Romą vizito _ad 
limina". Pirmą kartą per 31 
vyskupavimo metus asme
niškai susitikau su popiežium. 
Su juo kalbėjausi lenkiškai. 

Tų pačių metų gegužes 
mėn. atėjo džiugi žinia iš 
Vatikano: Lietuvos Vyskupų 
konferencijos p i rmininkas 
vyskupas V. Sladkevičius ski
r iamas Romos kardinolu. Nuo 
šešioliktojo amžiaus, kai kar
dinolu buvo paskirtas Vilniaus 
kunigaikšt is vysk. Jurg is 
Radvila, tokio aukšto titulo 
neturėjo ne vienas Lietuvos 
dvasininkas. „J šį aukštą postą 
n iekada nepretendavau, jo 
nesiekiau ir nelaikau savęs jo 
vertu". Šv. Tėvo nuožiūra pa
renkami kardinolai Kai šv. 
Tėvas šiuo atveju mani pa 
sveikino nuolankiai jam p.i 
reiškiau: ..Nori sum dienus 1 

kardinolo herbą paprašiau, 
kad būtų įrašyta: ..Fac mecum 
signum in bonum" — padaryk 
mane gerumo ženklu. Svei
kinimo žodyje šv. Tėvas tarė: 
„Jūsų asmenyje su meile svei
kinu ir laiminu Lietuvos Baž
nyčią ir visa lietuviu tautą". 

Iš Maskvos grįžtančio 
traukinio Vilniaus geležinke
lio stotyje lauke būrelis žmo
nių su gėlom. To meto valdžia 
šį faktą ..pamiršo". Tačiau su 
dideliu entuziazmu kardinolas 
buvo sutiktas Kauno geležin
kelio stotyje. Susirinkusieji 
sutiko su trispalvėm, giesme 
..Marija. Marija". ..Lietuva 
brangi" ir tautos himnu 

„Laisve nebūna dovanoja
ma". — kardinolo ištarta fraze 
tapo Lietuvos savastimi ir pro
grama. 

Bus daugiau 
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J)ar prieš 20 metų skep
tikai skelbė, kad visi turintys 
bent pusę smegenų, žino, jog 
nėra jokio Dievo. Šiandien gi 
mokslininkai mums tvirtina, 
kad puse ar bent dalis mūsų 
smegenų yra susieta su reli
giniais išgyvenimais. Žmogus 
nesutvėrė pats savęs, ir 
anksčiau ar vėliau grįžta prie 
gyvybės šaltinio — Dievo. 

Religija yra jungtis su 
Dievu. Ir nuo šios jungties pri
klauso mūsų egzistencijos, 
gyvenimo prasmė". 

Tas pats „Newsweek" žur
nalas ankstesnėje laidoje 
(1992.01.06) rašė: „Dvidešim
tojo amžiaus istorija įrodė, 
kad žmogus yra be Dievo yra 
žvėris, kad sekuliaristinis ne
marumas yra apgaulė, nešanti 
žemėje ne rojų, o karo lauką". 

Todėl šių dienų žmonija 
pradeda Ieškoti naujo tikru
mo, naujos gyvenimo vietos. 
Savo desperacijoje žmonija 
gręžiasi į Dievą, darosi pri
nokusi dvasiniam atsinauji
nimui. 

Niekuomet nebuvo iš
spausdinta tiek daug knygų, 
skaityta paskaitų, sušaukta 
kongresų, pravesta simpoziu
mų apie Dievą, religiją, mal
dą. Niekuomet tokios didelės 
žmonių minios nedalyvavo 
religiniuose sąjūdžiuose, kaip 
paskutinių 15-20 metų laiko
tarpyje. 

Amerikos universitetuose 
prieš 20 metų labai retai buvo 
galima rasti gyvą, rezonuo
jančią religiją, dabar gi, pvz., 
garsiajame Kalifornijos Stam-
ford universitete, viename li
beraliausių sekuliaristinių, \ 
maldos susibūrimus regulia
riai susirenka 300-400 studen
tų. 

Rekolekcijų namai, kurių 
Amerikoje yra 1,000, rezer
vuojami metai prieš ir šiuo lai
ku per 100 centrų ruošia vyrus 
ir moteris pasauliečius dva
siniais vadovais direktoriais. 
'Pagal duomenis „US New and 
World Report", 1997). 

Šiandien Amerikoje beveik 
90 proc. studentų pasisako ti
kt Dievą; 75 proc. — tiki į 
gyvenimą po mirties; 57 proc. 
reguliariai dalyvauja pamal
dose ir 45 proc. teigia, jog re
ligija jiems bus dar svarbesnė 
ateityje. Pastaraisiais metais 
tikinčių į Jėzaus II atėjimą 
pasaulio pabaigoje padidėjo 
nuo 61 proc. iki 66 proc. 

Po 2000 metais (liepos 22 
d.) Romoje įvykusių Pasaulio 
jaunimo dienų, susitikimo su 
sv Tėvu. ..The Wall Street" 
dienraštis rašė: „SI savaitgalį 
Romoje pasibaigęs įvykis, 
sutraukęs 2 milijonus jaunimo 
iš įvairių pasaulio kraštų, yra 
reikšmingas ne vien teolo
gams, bet ir visiems žmo
noms" Tai Įrodė, kad jauni
mas gręžiasi nuo narkotikų ir 
seksualinės revoliucijos su
kurtos kultūros, pagimdžiu
sios karčių tuštumą, palie
kančią juos bejėgiais. Atskirti 
tiesa nuo klaidos daugelis šių 
dienu jaunimo ilgisi geresnių 
gairių naudingesniam gyveni
mui" 

Sią vasara 2002), prieš 
prasidedant Pasaulio jaunimo 
dienom Toronte. Kanados lai
kraščiai ir televizija negailėjo 
cinišku patarimų, reklamuo
jant „progresyviųjų katalikų" 
paruoštas „dovanas" — sekso 
apsaugos priemones — atvyks
tančiam jaunimui. 

Bet. šiai pasaulinei jauni
mo šventei, sutraukusiai apie 
400.000 iš 170 kraštų, pasibai
gus Kanados žiniasklaidos — 
laikraščių ir televizijos — 
pasisakymus buvo galima su
sumuoti vienu sakiniu. 

Toronto dienraščio „The 
National <Post)" vedamojo 

antrašte: „Kaip džiugu matyti 
tiek daug tikinčių tiesa." Tur
būt gražesnio įvertinimo pa
saulio jaunimas negalėjo 
turėti. Tuo pačiu metu, š.m. 
liepos 4 d. laidoje, „The New 
York Times" apraše Amerikoje 
pietinėse valstijose labai greit 
besiplečiantį sužadėtinių sąjū
dį, jau turint per milijoną na
rių, kurie raštiškai pasižadėjo 
susilaikyti nuo sekso iki vedy
bų dienos. 

Dvasinę-moralinę krizę ir 
sykiu vertingus šviesesnio 
rytojaus ženklus išgyvena ir 
Europa bei mūsų Lietuva. 
Š.m. birželio 12 (2002) laidoje 
„XXI amžius" persispausdino 
Prahos kardinolo Miloslovo 
pasikalbėjimą apie religinę 
padėtį Europoje. Kardinolas 
sako: „Dar prieš 20 metų buvo 
pranašaujama, kad sekulia
rizacijos proceso nebus galima 
sustabdyti. Tačiau paskutiniai 
metai parodė, ir ekspertai tą 
patvirtina, kad religija taip 
paprastai išnykti negali, kad 
religija yra tvirtai įsišaknijusi 
ne tik žmonių širdyse, bet ir 
visuomenėje. Šių dienų seku
liarizuotas žmogus ieško gy
venimo prasmės, ieško Die
vo... Europos Sąjungoje kal
bama apie Europos sielos il
gesį, o buvęs Europos komisi
jos vadovas Zak Debora netgi 
įsteigė organizaciją, kurią 
pavadino 'Europos siela'. Šian
dien Europa vėl ieško savo 
krikščioniškos dimensijos". 
Įdomi yra kardinolo įžvalga 
apie skirtingą šio religinio 
proceso vystymosi tempą 
Vakarų ir Rytų Europoje. 

Rytų kraštuose, teigia 
kardinolas, šis Dievo ieškoji
mas, krikščionėjimo procesas 
vyksta lėčiau, nes iš komunis
tinių diktatūrų išsilaisvinu
sios tautos tebegyvena ne
išsipildžiusiomis kapitalizmo 
iliuzijomis. Su kardinolo įžval
gom sutinka ir Lietuvos dvasi
nės bei civilinės valdžios va
dovų nuomonės. Mūsų va
dovai yra susirūpinę dėl poso
vietinėje Lietuvoje viešpatau
jančios religinės moralinės 
krizės, bet sykiu mato ir daug 
viltingų ženklų, žadančių tau
tos šviesesnę ateitį, nors tas 
Šviesėjimo procesas vyksta 
gan lėtai. 

Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininką arkivys
kupą Tamkevičių slegia mora
linis chaosas, pažymėtas gąsdi
nančiu egoizmu — žmogaus 
nuvertinimu iki daikto ar be
dvasio gyvio! 

Lietuvoje abortų daugiau 
negu gimimų. Pagal dr. Birutę 
Žemaitytę, nuo to laiko, sovie
tiniais metais, Lietuvoje lega
lizavus abortus yra nužudyta 
per milijoną negimusių kūdi
kių (B. Žemaitytė, „Kryžiaus 
kelias"). Arkivyskupas ir dr. 
Žemaitytė nurodo, kiek daug 
yra pasiekta dvasinio atsinau
jinimo srityje, kiek daug jau
nimo siekia vispusiško krikš
čioniško išsiauklėjimo, mokosi 
katalikiškuose institutuose, 
dalyvauja religiniuose rengi
niuose. Paryžiuje vykstan
čiose Pasaulio jaunimo die
nose iš Lietuvos buvo atvykę 
1,300, Romoje vykusiose — 
2,000. Jie vyko ne vien pasiž
monėti, bet papildyti savo ti
kėjimą, kad, parvykę į namus, 
galėtų savo pavyzdžiu padėti 
ir kitiems vadovautis gyveni
me krikščioniškais principais. 

„Mūsų tikėjimas yra tra
pus, — rašo viena dalyvė, — 
bet kai mes kartu, jis yra 
neįveikiamas, šis gyvastingu
mas, šis polėkis nėra vien 
dieninės iliuzijos, jis gimdo 
mumyse viltį. Viltį, kad ateitis 
priklauso ne jėgos, o meilės, 
tai yra Kristaus pasauliui". 

Prieš trejetą metų lankan-

Elena Rūta Ivanauskaite 
gimė Massachusetts valstijo
je. Bostono apylinkėje, Adolfo 
ir Veronikos Ivanauskų šei
moje, kurioje buvo auklėjama 
dar sesutė Veronika ir brolis 
A. Vytas. 

Ji lankė Šv. Petro lietuvių 
parapijos pradinę mokyklą, o 
vėliau Arkivyskupo Cushing 
centrinę gimnaziją. 

1956 m. Elena įstojo į 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
vienuolyną. Studijavo religiją 
ir kitus mokslus, ir gavo 
Katalikų universiteto moky
tojos pažymėjimą. Vėliau 
baigė David Hale School of 
Nursing, kur gavo medicinos 
sesers laipsnį. Daugelį metų 
sesuo Elena darbavosi savo 
kongregacijos finansuojamuo
se slaugos namuose — St. 
Joseph Manor. Brockton. MA, 
ir St. Mary"s Villa, Elmhurst. 
PA. Šiuo metu ji dirba 
„Brockton Visiting Nurses 
Association" ir rūpinasi pa
gyvenusiais žmonėmis jų 
namuose. 

Visą gyvenimą sesutę 
Eleną siejo stiprūs ryšiai su 
Lietuva. J i puikiai žinojo 
sunkią Lietuvos padėtį. Meilę 
Dievui ir gimtinei jai įskiepijo 
jos imigrantai tėvai. 

Ivanauskų namai visada 
buvo atviri po Antrojo pa
saulinio karo, su vaikais ant 
rankų ir menka manta, at
vykusiems imigrantams iš 
Lietuvos. Padėti mamai siųsti 
siuntinius „giminaičiams Si
bire" buvo Elenos gyvenimo 
dalis. Taigi nenuostabu, kad, 
turėdama tokią patirtį, ji buvo 
paprašyta prisijungti prie 
„Lithuanian Children's Relief, 
Inc." Pasiūlymą priėmė: ji 
tarsi ruošėsi tam visą gyve
nimą. 

1990 metais, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, 
grupė moterų iš Bostono nu
vyko į nuniokotą šalį. Jos 
norėjo įkurti našlaičių ir 
neturtingų šeimų pagalbos 
organizaciją. Tokia buvo 
„Lithuanian Children's Relief, 
Inc." pradžia. 

Sesuo Elena, padėdama 
jos ryšių bendruomenėse, nu
kreipė jai Dievo duotą energi
ją „daiktų" — vaistų, pa
talynės, antklodžių, čiužinių, 

žaislų, dvirači.:. drabužių — 
rinkimui. Ją apylinkės gyven
tojai meiliai \,;dina „Brock-
tono elgeta" (bag lady from 
Brockton). 

pinosi vizitais pas gydytojus. 
1998 metais specialiu 

„Lii'e in Christ" žymeniu ją 
apdovanojo ..My Brother's 
Keeper" organizacija, kurios 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ 

Ses. Elena Ivanau>kaite, C.JC 

Ji rūpinasi naujai atvyku
siais lietuviais, prašo pagal
bos savo bendr .omeneje, kad 
suteiktų jiems pastogę, su
rastų darbą. Kiekvieną sa
vaitę ji aprūp...a naujai at
vykusias šeimas maistu. Se
suo Elena taip pat suorgani
zavo paramą ..Neringos" sto
vyklai ir vietinei lietuvių 
skautų stovyklai. 

Ji padėjo keletui vaikų iš 
Lietuvos, kuriems reikėjo 
chirurginių operacijų. 1992 
metais šešerių r.ietų mergaitė 
su įgimtais veido defektais 
buvo sėkminga: operuota dr. 
Dunn Milton l-ironinėje. 1995 
metais dešimtmete mergaitė 
su gausiais veido, kaklo ir 
krūtinės nudegimai? buvo 
gydyta Shriner ligoninėje. Jai 
buvo sėkmingai persodinta 
oda. 1999 metais neišnešioti 
akli kūdikiai dvyniai buvo 
atgabenti gaiimai apžiūrai ir 
gydymui. Jie buvo sėkmingai 
operuoti Detroite. Visais šiais 
atvejais puikūs žmonės, se
sers Elenos rūpesčiu, atvy
kėlius iš Lietuvos apgyvendi
no, vežiojo po ligonines, rū-

misija yra „atnešti Jėzaus 
Kristaus meilę ir viltį tiems, 
kuriems mes tarnaujame". 

Kada tik reikia pagaminti 
kugelio kokiam renginiui, 
tuojau kreipiamasi į seserį 
Eleną. Ji ir jos savanoriai yra 
sutarkavę ir iškepę įvairiau
siomis progomis apie 300 
svarų bulvių. 

Padedama dosnių draugų 
ir apylinkes lietuvių bend
ruomenės, ji surinko pašto 
ženklų gausybę, kuri atnešė 
3.000 dolerių pelno. 

Sunku suskaičiuoti visus 
gerus sesers Elenos darbus, 
nes ji ir pati ne viską prisime
na. Ji žino, kad tai už ją pa
darys Dievulis. Jam ji skiria 
visą savo energiją. Tarna
vimas Jam ir Jo žmonėms tei
kia jai didžiausią džiaugsmą. 

Amerikos Lietuvių Romos 
katalikių moterų sąjungos 
„Iškilioji lietuvė moteris — 
2002" pagerbta spalio 5 d., 
pradedant šv. Mišiomis 11 
vai. r. seselių vienuolyne 261 
Thatcher St., Brockton, MA 
02302. Po šv. Mišių buvo pie
tūs ir žymens įteikimas. D. M. 

New Britain, CT. Šv. Andriejaus lietuvių parap: os bažnyčia, kurioje daug metų klebonavo kun. Jonas 
Rikteraitis J. Liadiiaua nuotr 

tis Čikagoje, prezidentas Val
das Adamkus savo pranešime 
apie padėtį Lietuvoje sakė, 
kad pereinamajame laiko
tarpyje yra daug aktualių 
problemų, tačiau jam rūpestį 
kelia žmonių moralinis stovis. 
Ir prezidentas nuogąstavo, 
kad ši krizė negreit bus 
nugalėta dėl jaunosios kartos 
abejingumo ir mokyklų prob
lemų. Prezidentas akcentavo, 
„kad religinis auklėjimas 
mokyklose yra būtinas jau
nam žmogui". („Draugas", 
1999.05.28). 

Pradžios mokykloje gautas 
religinis auklėjimas, sako 
prezidentas, man padėjo 
suformuoti pasaulėžiūrą, kuri 
vadovauja jo gyvenime. 

Sociologai, psichologai bei 

gyvenimo p; tirtis mums liudi
ja, kad kūc kystės. vaikystės 
metai yra patys svarbiausi 
žmogaus gyvenime. Ir jeigu su 
motinos pieru nėra vaikui per
duodama meilė Dievui ir žmo
gui, vaikas i egauna moralinių 
pamatų, arr kurių galėtų sta
tytis savo gyvenimą. 

Viena pagrindinių priežas
čių, kodėl taip lėtai vyksta 
tautos išsilaisvinimas iš sovie
tinės okuprcijos paveldo, yra 
kad trys ger.eracijos yra išauk
lėtos ateist nėję mokykloje ir 
tėvai, patys negavę religinio 
— moralirio gyvenimo pa
matų, negaii pagelbėti ir savo 
vaikams ugdyti normalių ry
šių su Dievu ir žmonėmis 

Tautos -iersiaukleįimo pro
cesas bus ilgas ir vargingas. 

bet jis vyksta ir tauta keičiasi 
į gerąją pusę. „Formuojąs nau
das žmogus, rašo rašytojas Ka-
tzys Jankus 'XXI amžiuje' 
(1992.12.29). Sunkiai bet vis 
tiek jis save formuos, nes... 

jiems rūpi ateitis ir dabartis 
remiasi turtinga praeitimi". 

Šia proga norėčiau iš
reikšti nuoširdžią padėką mū
sų LB religinių reikalų tarybai 
už paruošimą literatūros, už 
religinį švietimą mokyklose. 

Padėkime jaunimui Lietu
voje, išeivijoje bei visam pa
sauliui įžengti į gyvą, gyveni
mui teikiančią prasmę, duo
dančią ryšį su Dievu — gyveni
mo šaltiniu. 

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM 

Ieškoma auklė/namų 
ekonomė Lake Forest 

rajone. Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v. 

Įdarbinimo biuras siūk) 
darbų amerikiečių šeimose 

su gyvenimu. 
G e r a s a t l y g i n i m a s . 

B ū t i n a s a n g l ų k a l b o s 
ž i n o j i m a s . 

2921 N. M i l w a u k e e . 
Te l . 773-278-0660. 

Experienced caregivers needed 
for live-in jobs in Vvisconsin. 

References. dnvers license, SS# 
reąuire. Medical background. 

work permit helpful. 
Call 262-657-8467. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 815-462-6263; 
630-774-1025. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
Sl.500ikiSl.800. 

Tel. 615-554-3161. 

VVindoH VVashers Needed! 
40.000 per year. Vv'e need 100 a n o . 
Noexp. necessarv Will train. Mušt 
have valid dnver"s license and trans-
portation. Mušt be tluent in English. 
LA. McMahon VVindo* VVasning. 

Chicaco und Milvtaukee area. " 
Tel. 800-820-6155. 

Drauoo" skelbimu 

T«L 1-77*-S8S-»SQ0 

ĮVAIRIOS PASLAUGOS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

ALiavUUąNAM^SVfKtTOSR 
GYVIUS DRAUDIMAS 

Acentas Frank Zapolts ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 

Ž E M A I Č I Ų K A L V A R I J O S ATLAIDŲ I S T O R I J A 

Žemaičių Kalvarija (buvę 
Gardai) — miestelis, įsikūręs 
prie kelio Mažeikiai — Plun
gė, Telšių apskrityje. Gardai 
istoriniuose šaltiniuose mini
mi dar 1253 m., juos Vytautas 
Didysis užrašė Žemaičių vys
kupams. 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 
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. 
Tiškevičius 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 Švenčiausios Mergelės var
du. Iš Liublino dominikonai 
gavo tikrojo Švento Kryžiaus 
relikviją, įdėtą į sidabrinį gra
žiai išdabintą relikvijorių, ku
ris 1649 m. liepos 4 dieną at
laidų metu buvo iškilmingai 
nuneštas į švenčiausios Mer
gelės bažnyčią. 

Gražus ir didingas domini
konų veiklos paminklas Že
maičių Kalvarijoje — jų staty
ta mūrinė bažnyčia. Jo pa

matinis akmuo buvo padėtas 
1785 metais rugpjūčio mėnesį, 
o pirmosios mišios laikomos 
1822 metais liepos 7 dieną. 
Bažnyčios centriniame alto
riuje yra Švč. Mergelės Mari
jos stebuklingas paveikslas, 
prie kurio piligrimai. susilau
kia Dievo Motinos užtarimo ir 
malonių. 

Sovietinės okupacijos metais 
ateistus Šiurpino vien mieste
lio pavadinimas, todėl 1962 m. 
buvo bandyta uždaryti Že
maičių Kalvarijos Kryžiaus 
kelio koplyčias, tačiau atkak
laus žemaičių pasipriešinimo 
dėka Kryžiaus kelio koplyčios 
išliko. 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 pavadi
nimas, o kiekvieno mėnesio 
antrąją dieną piligrimai ren
kasi pasimelsti prie stebuklin
gojo Švč. Mergelės Marijos pa
veikslo ir apeiti Kryžiaus 
kelią. 

žemaičių Kalvarijoje didieji 
atlaidai prasideda liepos 2 
dieną ir ba giasi liepos 10 
dieną. Didžioji Žemaičių Kal
varijos atlaidų diena yra pir
masis sekmadienis po liepos 2 
d., nes tada atnešta šv. Kry
žiaus relikvija kiekvieną at
laidų dieną po Sumos nešama 
procesijoje į Kalvarijos kalnus. 

Telšių vyskupijos kurija 

* Daugelio vaikų darželių 
auklėtinių tėvai nuolat pra
šomi aukoti pinigų, privalo at
nešti įvairiausių daiktų. Sos
tinės savivaldybės Švietimo 
skyriaus darbuotojai teigia, 
kad šios rinkliavos yra ne
teisėtos, ir ragina tėvus dėl 
prievartaujamos „labdaros" 
pranešti jų skyriui. Vaikų 
darželiuose pinigai renkami ir 
geruoju, ir prievarta. (L2, Elu) 

http://Sl.500ikiSl.800


AUKOS TAUTOS FONDUI NUO 
2000 M. SAUSIO 1 DU 2002 M. RUGSĖJO 1 

Skliausteliuose ( ) i i viso Tautos fondui 
paaukota suma 

$150,000 Rockus, Marija, IL ($150,606). 
$22,200 Šimaitis, Konstancija, NY ($23,000) 
$20,250 Valaitis, Jurgis ir Nijolė, CT ($31,438). 
$20,000 Grabauskas, Antanas, FL (Palikimas) 

($20,140). 
$18,426 Skirmantas, Francis X. ir Elena, CA (Pali

kimas) ($420,493). 
$17.960 Bražėnas-Paronetto, Nijolė, NY ($20,735). 
$16,390 Šviedrys, Romualdas, NY ($19,540). 
$15,980 Vedeckas, Algis ir Roma, NY ($19,894). 
$15,877 Ambrizas, John, IL (Palikimas) ($16,902). 
$15,829 Šomkaitė, R., NJ ($15,979). 
$15,661 Remienė, Marija, IL ($15,661). 
$8,225 Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($21,785). 
$8,000 Adomavičius, Jonas, IL ($8320); Milukas, 

Albinas, RI ($12,000). 
$5,995 Tumas George, CA ($10,371). 
$5,400 Valaitis, Jonas, IL ($12,695). 
$5,000 Rašys, Irena, MA ($13,005). 
$4,835 Bulotienė, Eugenya, MI ($25,510). 
$4,712 Mineika, Stasys ir Elena, MA ($5,038). 
$4,000 Lithuanian Citizen's Society of Western 

Pennsylvania, G. Burdulis, PA ($4,000); 
Valavičius, Antanas ir Viktoria, IL 
($5,715). 

$3,175 Repšienė, Antanina, IL ($7,800). 
$3,000 Žalys-Žaliaduonis, Juozas, NY (Palikimas) 

($58,698). 
$2,500 American Citizens Club of Suffolk, Algir

das Mačiulaitis, NY ($2,500). 
$2,440 Urbaitis, Vincas ir Teresė, OH ($3,080). 
$2,200 Mikulskienė, Stefanija, NJ ($2,200). 
$2,000 Blažys, Juozas, IL ($45,895);,Martis, kun. 

Albin A., (Palikimas) WV, ($2,200); Siru-
sas, George S. ir Gražina, NJ ($4,155). 

$1,774 Banevičius, Danguolė ir Mykolas, CT 
($1,774). 

$1,700 Šlapelytė-Sirutienė, Gražutė, CA ($2,950). 
$1,675 Tiškus, Agota, IL ($1,778). 
$1,650 Užgiris Šarūnas ir Audronė, IL ($2,050). 
$1,500 Giedraitis, Juozas ir Leonidą, NY 

($62,446), Knights of Lithuania, Loreta 
Stukas, NJ ($1,500). 

$1,450 Rimkus, Kazimieras, IL ($2,550). 
$1,400 Banaitis, Donatas, NY ($3,310). 
$1,269 Dundzila, Antanas, FL ($2,411). 
$1,250 Dovydaitis, Vincas, CA ($6,490). 
$1,230 Norkūnas, Ben, MI ($11,125). 
$1,210 Paškus, kun. Antanas, NJ ($1,235). 
$1,200 Rožanskas, Kazys, Lietuva ($2,700). 
$1,150 Januška, Antanas ir Aniceta, MA ($3,900); 

Skripkus, Aldona, NJ ($2,670). 
$1,110 Collins, Harry ir Regina, NJ ($1,110). 
$1,060 Vilgalys, Jonas ir Irena, NY ($4,175). 
$1.050 Pakulis, Eugenia, DE ($4,515); St. Ann's 

Society, Elena Nakronis, NJ ($1,050); 
Stankūnas, Jonas ir Giedrė, CT ($2,150). 

$1,024 Dėdinas, Jonas ir Nijolė, FL ($1,024). 
$1,000 Bagdžius Juozas M., IL ($6,935); Bender, 

Agatha, PA ($1,000); Dirmantas Džiugas, 
IL ($1,000); Hoeschele, Audronė Vaitiekai-
tis, MI ($1,310); Varnelis, Apolinaras, MI 
($17,100); Vasys, Dalius F., IL ($1,375). 

$965 Vygantas, Mara, NY ($1,620). 
$950 Pačkauskas, Leokadija, NC ($3,760). 
$920 Nainys, Bronius ir Bronė, IL ($920). 
$900 Aleksa, Joseph ir Rosemary, NY ($2,750). 
$825 Džiugas, Stasys ir Sofija, IL ($1,200). 
$800 Bačinskas, Eugenija, IL ($980); Garbon-

kus, Vacys ir Laima, IL ($800); Juozevieie-
nė A., IL ($855); Lith/Amer Club of New 
Jersey, Ms. Genevieve Pladis, NJ ($800); 
Rimkus Kazimieras, IL ($3,350). 

$750 Budreika-Tender, Bronė, MA ($6,455; JAV 
Long Island apylinkė, Irena Vilgalienė, 
NY, ($2,455); Kligys, Stasys, FL, ($750); 
Mileris, Paul C, NE ($750); Povilaitis Pra
nas, IL ($42,293). 

$725 Kliveckienė, Malvina, NY ($3,480). 
$700 Hasselberg, Janina, NJ ($905). 
$680 Biskis, Gediminas ir Birutė, IL ($3,200). 
$675 Maželis, Vytautas, NY ($2,520). 
$620 Oberfield, Marytė, CA ($7,985). 
$600 Šukienė, Jūratė, FL ($700); Moncevičius, 

Hipolitas, MA ($610); Švitra, Paulius, NY 
($790); Tumas, Laima, CA ($2,325). 

$580 Remėza, Evaldas ir Virgilija, NY, ($1,490). 
$550 Nakoneczna, Regina, FL ($1,270). 
$545 Čyvas, kun. Mathew, FL ($1,700). 
$527 Stukas, Loreta, NJ ($924). 
$510 Staškus, Vladas, MI ($3,320). 
$500 American Lithuanian Club, Inc., Mrs. M. 

Petkus, NJ ($500); Andrašiūnas, Apolonia, 
IL ($820); Anclauskas, Rimas ir Rūta, CA 
$630); Daunys, Aleksandras, FL ($3,000); 
Čepėnas, Algirdas, IL ($1,240); Eitmanas, 
Algirdas, NJ ($500); Gregori Caterina, NJ, 
($500); Iannace, Aldona, NY ($2,500); Klio-
rys, Petras ir Jadvyga, OH ($2,000); Kro-
kys, Bronius, PA ($630); Laucius, Laura T., 
DC ($500); Lith Scout Assn, CA ($600); 
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Maskaliūnas, Leonas ir Nijolė, IL ($1,000); 
Šaulys, Vacys, IL ($500); Serelis, Irena BK, 
IL ($500); Vilgalys, Justas, WA ($500); 
Vitkus, Eduardas, IL ($730). 
Gustaitis, Algirdas, CA ($1,105); Jasaitis, 
Tadas ir Ina, NY ($525); Tumas, Alfonsas 
ir Inga, CA ($7,360). 
Aronso, Ugnė and Bryan, KY ($400); Ba
landa Gediminas, MI ($2,400); Gavelis, Vy
tautas, IL ($1,425); Kaunas Ferdinandas ir 
Vanda, IL ($700); Sidrys, Rimvydas, IL 
($157,400). 
Simutis, amb. Anicetas ir Janina, NY 
($1,707). 
Markelienė, Aldona, IL ($380). 
Andruška, Henrikas, NY ($1,727); Devenis, 
Algirdas, CA ($850); Gruodis, Jadvyga, IL, 
($3,210); Katinas, Vitas ir Aldona, NY 
($2,760); Pocius, Birutė, NJ ($480). 
Babonas, kun. Alfonsas, MI ($1,200). 
Jankauskas, Algis ir Vida, NY ($705). 
Adams, William ir Onutė, NY ($1,360); 
Balčiūnas, Jurgis ir Violeta, MA ($640); 
Ben Israel, Zina, Australia ($300); Birutis, 
Stasys, NJ ($1,210); Biskis, Kęstutis ir 
Meilutė, IL ($405); Bobelis, Sigitas ir Guo-
da, NY ($675); Šmulkštys, Laimutė, IL 
($2,750); Gvildys, Pranas ir Ina, NY 
($1,045); JAV LB E. Stl. Louis skyrius, Vy
tautas Gavelis, IL ($800); Kazlauskas, Leo
nas ir Onutė, IL ($1,300); Kriaučeliūnas, 
Irena, IL ($14,656); Laukys, Eduard ir 
Donna, NY ($2,705); Preikštas-Petrulis, Bi
rutė, FL ($1,980); Žemaitis, kun. Kęstutis, 
OH ($3,405); Urbonas, prel. Ignatius, IL 
($570). 
Bagdonas. Halina, IL ($840). 
Šimonis, Jonas ir Marija (Bardzilauskaitė), 
CA ($2,415); Grunavas, Liudas, MI ($990); 
Shukis, Jūratė, NY ($515). 
Kumpikas, Giedrė, NY ($600). 
Anysas-Stakytė, Dalia, DL ($250); Aukšti
kalnis, Valerija, MA ($960); Austras, Ed
vardas ir Valerija, MA ($310); Boley, Ray-
mond A., AZ ($650); Buivys, Justas ir Dan
guolė, MD, ($350); Didžiulis, Algirdas ir 
Stasė, IL ($2,850); Dičpinigaitis, J . L, NY 
($1,460); Skėrys, Stasė, CT ($1,795); Jasiū-
nas, Edmundas ir Jūratė, DL ($4,277); Kon
čius, Juozas ir Giedrė, LL, ($450); Mari-
jošius, Marius ir Aldona, NY ($510); Ne-
mickas, Sr., Bronius, NY ($500); Samusis, 
Alfonsas ir D., FL ($455); Shumway, Aldo
na, MA ($920); Užgiris, Vytautas, MA 
($1,135); Vainius, Petras ir Loreta, PA 
($250); Velička, Asta, IL, ($250); Vitkus, 
Gintautas, CA ($1,245); Žymantas, Stasys, 

Šaulys, Vacys ir Augusta, IL ($900). 
Norvilą, K J., NY ($510); Šuopys, Vytas, 
IL ($335). 
Musonis, Vytautas, IL ($800). 
Steponis, Vacys, NY ($6,278). 
Miklas, Henrikas ir Rasa, NY ($430); 
Ražauskas, Kazys ir Rožė, MI ($1,480). 
Bačanskas, Edvardas ir Regina, DE ($375); 
Balzaras, Leonas ir Konstancija, IL ($570); 
Barnet, Elena, NY ($600); Dimas Stefa, NY 
($1,265); Eitmanas, Linas, NJ ($200); Ge
čys, Algimantas ir Teresė, PA ($200); Gum-
belevičius, John ir Adelė, OR ($1,300); JAV 
LB Seattle, WA ($200); Kaufman, Kenter, 
Gražina, CT ($1,190); Kirkyla, Viktoras, 
NY, ($675); Knights of Lithuania Council 
#144, Mrs. Eleanora Balsis, PA ($200); 
Kuncas, John, PA ($200); Laniauskas, Si
mas ir Stasė, OH ($670); Lembertas, Moni
ka, CA ($1,625); Mikulskis, Bronius, IL 
($225); Milukas, V. ir L., NY ($745); Mor
kūnas, Leonas, IL ($900); Navickas, Mari
ja, CA ($200); Ogden, Marijona, CT ($700); 
Palekienė, Stasė, IL, ($4,400); Paronis, Z, 
NY ($590); Shalins, Marytė, NY ($1,517); 
Simutis, Leonardas, IL ($1,100); Valuko-
nis, Aldona, CA ($200). 
Bogusienė, Teklė, MA ($1,950); Osteika, 
Antanas, MI ($2,715); Sidrys, Linas ir 
Rima, IL ($400). 
Jankauskas, Magdalena, NY ($3,980). 
Erčius, M. G., NY ($760). 
Ilgutis, Alfonsas ir Ramutė, NY ($645). 
Knights of Lithuania Council #29, Ms. 
Paulą Paskas, NJ ($155); Petronis, Leonas 
ir Danutė, MI ($1,345). 
Alinskas, Tadas ir Renata, NY ($315); Bei-
noras, Carl, IL ($600); Danisevičius, Ona, 
NY ($440); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL 
($600); Graudis Raymond, NJ ($760); Gra
žutis, John ir Bernice, IL ( $450); Holecek, 
Maria, MI ($375); Kibus, Irena ir Vladas, 
NY ($400); Lietuvių Piliečių klubas, Wor-
cester, MA ($150); Lukas Alfonsas, MI 
($1,560); Mackevičius, Andrius ir Eugenija, 
OH ($415); Mažeika, Vaclovas ir Vanda, IL 
($1,360); Miklas Kęstutis K., FL ($450); 
Penkiūnas, Birutė ir Vytautas, MD ($370); 
Ratas, Živilė, NY ($1,030); Rubšys, prel. 
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Antanas, NY ($1,020); Serpc, Caro ir Ma
ria, NJ ($150); Špakauskas, Antanina, FL 
($475); Sutkus, Ada, IN ($925); Veitas, 
Brutenis ir Irena, MA ($1,172); Vilutis, R, 
CANADA ($650); Zenkus, Algirdas ir Doro-
thy, MA ($825). 
Ąžuolas, Pranė, NY ($350); Bublys, Algi
mantas ir Birutė, MI ($490). 
Kažemėkaitis, V., WI ($300). 
Ošlapas, Algis ir Elvira, CT ($1,200). 
Monkus, Mečys, IL ($550). 
Čerkeliūnas, Kęstutis ir Rima, NY ($845); 
Galdikas, Sofija, MA ($300); Jansonas, Ire
na, MA ($220); Kuodis, Bronė, MA 
($1,925); Mikaila, Jurgis ir Regina, FL 
($800); Mingėla, Šarūnas ir Regina, MI 
($125); Raulinaitis, Zigmas ir Marina, NJ 
($550); Stankus, Kostas ir Vida, IL ($125); 
Taunys, Regina, CT ($825). 
Kasauskas, Jonas, NJ ($530); Palys, Petras 
ir Marta, Ny ($565); Tamsevičius, Jadvyga, 
IL ($420); Vytuvis, Antanas ir Jadvyga, NY 
($925). 
Gudelienė, Liuda, CT ($660); Janušonis, 
Gailė, NY ($560); Sperauskas, Tomas, NY 
($355); Šv. Kazimiero Lituanistinė mokyk
la, CA ($502). 
Matulaitienė, Jadvyga, NY ($465). 
Armonas, Andrius ir Marytė, FL ($450); 
Arvystas, Michael G., NY ($450); Augus, 
Victor ir Marcella, CA ($1,150); Baras, Sta
sys ir Elena, IL ($500); Bigelis, V. R. ir J., 
MI ($345); Bikulčius, Vytautas V. ir Ona, 
CA ($300); Bimbiris, Alfons ir Vera, ID 
($975); Bobelis, Antanas ir Danutė, NY 
($375); Braziūnas, Rūta ir Vytas, WI 
($100); Bužėnas, Ramūnas, NV, ($200); Co-
valesky, Bernard, NJ ($100); Šeštokienė 
Elena, NJ ($100); Dubauskas, Kęstutis, 
CANADA ($910); Dundzila, Tomas, VA 
($100); Garunkštis, Bronius, NY ($200); 
Grubb, Lou, AZ ($300); Hatzietheodorou, 
Danutė, NY ($110); Hotra, Stella, MI 
($110); Janavičius, Ignas, OH ($295); 
Jarašūnas, Emanuelis ir Laimutė, CA 
($680); Johansonas, Irenas ir Henrikas, 
OH ($100); Jonikas, Vincas, AR ($305); 
Juškevičius, Zuzana, IL ($5,670); Juodka, 
Vytautas A., IL ($585); Kairys, Anatolijus, 
IL ($100); Kazickas, Jūratė, N.Y. ($5,450); 
Kontautas, Jonas ir Julijona, MA ($595); 
Krinickas, Kęstutis, COLOMBIA ($100); 
Kurapka, Matilda, CT (($305); Laučius, 
Henrikas ir Ilona, NJ ($350); Lembertas, 
Vitalis ir Dana, CA ($920); Lileika, Laima 
ir Alfonsas, NY ($510); Lithuanian Alliance 
of America, NY (($195); Lithuanian Club of 
Long Beach, CA ($530); Mackevičius, Aldo
na, IL ($2,090); Mažosios Lietuvos draugi
ja, Vilius Trumpjonas, IL ($100); Mei
liūnas, Genovaitė, NY (($630); Mickūnas, 
Česlovas ir Irena, MA ($635); Navickas, 
Juozas ir Aldona, MA ($255); Norkūnas-
Drum, Marija, MI ($100); Norris Elizabeth, 
MI ($350); Osmolskis, Ona, NY ($150); Pe-
nikas, Romualdas ir Vida, NY ($615); Pe-
trušaitis, Petras ir Stasė, WI ($235); Plikai-
tis, Barbara, IL ($2,340); Raulinaitis, J. 
A., CA ($475); Remėza, Monika, NY, 
($570); Rudvalis, Zita, CA ($1,180); Saka
las Albinas, NY ($1,710), Saikaus, Peter, 
MA, ($225); Sealey, Raphael, CA ($3,000); 
Sidas, Vladas ir Patricia, CT ($100); Šil
bajoris, Frank ir Milda, OH ($100); Sližys 
Raimundas, NY ($100); Strimaitis, Ona, 
CT ($1,435); Stuogis, Vytautas ir Julija, 
OH ($340); Šulaitis Dantonas ir Mirga, NY 
($435); Surdėnas, Vytas ir Danutė, PA 
($100); Vaišnys, Elona ir Juozas, CT 
($300); Variakojis, Daina, IL ($370); Var-
neckas, Vladas, CT ($650); Vėlius, Kurtas, 
IL ($100); Vilkas, Eugene ir Irena, CA 
($1,026); Waylonis, John E., VA ($475); 
Wysocki, Mary, NJ ($510). 

Petraitis, Petras ir Angelė, NY ($225). 
Grajauskas, Vytautas J., NY ($170); Rim
kus, Adelė E., CA ($316). 
Apeikis, Vytautas, CA ($433); Bakutis, 
Stanley ir Elena, FL ($860); Bitėnas, Dalia 
R ir Rimantas, NY ($826); Didžbalis, Ro
mas ir Danguolė , NJ ($75); Gudaitis, An
tanas ir Rima, FL ($400); Jurys, Zenonas ir 
Živilė, NY ($580); Pakalniškis, kun. Jonas, 
NY ($1,105); Petrutis Alf. ir Regina, MA 
($320); Pikelis, Viktoria, IL ($610); 
Šimonis, Edvardas ir Doris, CA ($75). 

Gruzdys, V. V., OH ($370); Lazdinis, St. ir 
Kaz., OH ($270); Ūzas, Donatas, NY 
($225); Vainius, K, NY ($260); Vakselis, 
Aleksandras, FL ($1,350); Vaškys, Sofija, 
FL ($452); Zaparackas, Algis ir Yolanda, 
MI ($190). 

Jasaitis, Elena, FL ($600); Minkūnas, Eu
genija, NY ($925). 
Rysavy, Adelė, NY ($960). 

ĮVAIRENYBĖS 

IŠNUOMAVO KŪDIKI 
Čikagietė motina, „išnuo

mavusi" savo naujagimę duk
rytę tarptautines narkotikų 
pirklių gaujos nariams, kad jie 
galėtų saugiai pereiti muitinę, 
nuteista 5 metams kalėjimo 
bausme. Jos mergytė net šešis 
kartus buvo „panaudojama" 
kelionėje iš Panamos į Lon
doną (Anglija), kai moteris, 
vaizduojanti motiną su mažu 
kūdikiu lengvai pereidavo 
muitinę be ypatingo patikrini
mo. Kokainas buvo paslėptas 
pieno, skirto kūdikiui, dėžu
tėse. Tėvai, išnuomavę kūdikį, 
už kiekvieną narkotikų pirk
lių kelionę gaudavo po kelis 
šimtus dolerių ir šiek tiek ma
rihuanos. 

ŽVEJONĖ BAIGĖSI 
TRAGEDIJA 

Vienas Bakersfield, CA, žve
jas su keliais draugais žvejojo 
Kalifornijos pakrantėse, kai 
staiga didelis banginis iššoko 
iš vandens ir įkrito j 22 pėdų 
ilgio laivą. Žvejas buvo už
muštas, nors kartu buvę jo 
draugai išliko net nesužeisti. 
Pakrančių apsaugos tarnyba 
teigė, kad laivams dažnai pa
sitaiko susidurti su banginiais, 
tačiau tai pirmas kartas, kai 
banginis įšoko į laivą. 

ATSARGIAI SU 
„TYLENOL" 

Tvirtinama, kad JAV-se 
kasmet miršta bent 100 žmo
nių ir apie 15,000 atsiduria 
ligoninėje, apsinuodiję „aceta-
minophen" chemikalu, kuris 
yra viena pagrindinių populia
riųjų „Tylenol" tablečių sudė
ties dalis. Siūloma, kad ant 
„Tylenol" buteliukų būtų di
desnėmis raidėmis išspaus
dintas perspėjimas laikytis 
nustatytos dozės ir, vartojant 
„Tylenol" vaistą, negerti alko
holinių gėrimų, nes taip gali
ma sugadinti kepenis arba 
inkstus. „Acetaminophen" 
chemikalas vartojamas ne tik 
„Tylenol", bet kai kuriuose 
kituose vaistuose, ypač nuo 
galvos skaudėjimo bei kosulio-
slogos skysčiuose. 

AR TAS APSAUGOS 
BANKUS NUO VAGIU? 
Pernai Massachusetts vals

tijoje buvo 265 bankų api
plėšimai, bent 70 procentų 
daugiau, kaip 2000-aisiais me
tais. Vienas bankas, jau paty
ręs kelis apiplėšimus, nutarė 
imtis naujų apsisaugojimo 
priemonių: prie durų, labai 
matomoje vietoje didelis TV 
ekranas ir parašas, kad visi 
banko klientai filmuojami, o 
kai prie langelio prieina žmo
gus, dėvintis nuo saulės aki
nius, kepurę ar skrybėlę, tar
nautojas paprašo atidengti 
galvą ir nusiimti akinius. Jei
gu po mandagiai pakartoto 
prašymo klientas nenori to 
padaryti, tarnautojas paspau
džia specialų pavojaus sig
nalą. 

PAVO JLNGI ŽAISLIUKAI 
McDonald's ir kiti greito pa

tarnavimo restoranai, norė
dami privilioti klientus, ypač 
vaikus, dažnai nemokamai da
lina įvairius žaisliukus. Prasi
dėjus rudens futbolo sezonui, 
kai kurie McDonald's restora
nai labai pigia kaina parda
vinėjo linguojančiomis galvo
mis lėles, vaizduojančias fut
bolo žvaigždes. Illinois ir Indi
ana valstijose jų parduota 
apie 100.000. tačiau rasta, 
kad dažuose, kuriais nuda
žytos lėles, yra labai daug 
švino, todėl patariama jas 
gražinti restoranams. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 
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IŠ VAIKYSTĖS PAVEIKSLŲ PRIE ŠEŠUPĖS 
dar nebuvau mačiusi. Tos 
spalvos! Paveikslų jau nebeat
simenu, bet atsimenu tas 
ryškias ir įdomias spalvas. 
Tėvelis ant rašomojo stalo 
laike 2 tomų lietuvišką encik
lopediją, ir aš dažnai žiemos 
metu sėdėdavau prie jos ir 
studijuodavau; mane domino 
3 skyriai: pasaulio vėliavos, 
pasaulio gėlės ir pasaulio vals
tybių pašto ženklai. Dabar aš 
darau paveikslus apie savo 
vaikystę. 

- O kur prabėgo Jūsų 
vaikystė? 

- Gimiau Kaune. Kai 1941 
m. mes su mama turėjome 
būti išvežtos, o tėtis buvo din
gęs, mes gyvenome Pravie
niškėse. Tuo metu daug 
žmonių buvo dingusių. Mano 
mama buvo mokyklos vedėja. 
Kartą jai mokytoja atvedė 
berniuką, kuris turėjo aukštą 
temperatūrą. Mama nuvedė jį 
pas daktarą. Kai daktaras 
atsiuntė šeimai sąskaitą, jie 
neturėjo už ką sumokėti. 
Mama, jausdama atsakomy
bę, kad ji vaiką vedė pas dak
tarą, sumokėjo pati iš savo 
atlyginimo, ir tai išgelbėjo 
mūsų gyvybę. ...Vieną naktį į 
mūsų duris pasibeldė to 
berniuko tėvas ir pasakė: „Aš 
einu iš komunistų susirinki
mo. Jus 5 vai. ryto ateis areš
tuoti ir vežti į Sibirą. Bėkit!" 

Gražina Narkus-Kramer. 

Labiausiai savo profesijai 
esu dėkinga už susitikimus su 
įdomiais žmonėmis. Jie tau 
duoda daugiau negu gali duoti 
knyga - tai kelios knygos iš 
filosofijos, psichologijos, istori
jos, gyvenimo ir t.t. Džiaugiuo
si Washington, DC, Marriott 
viešbutyje, JAV LB Tarybos 
surengtame pokylyje, susi
pažinusi su Vašingtono lietu
vaite Gražina Narkus-Kra
mer. Ji - amerikiečių ir anglų 
literatūros pedagogė, kurianti 
paveikslus „ąuilting" techni
ka. Šios dailininkės meno 

Jono Urbono nuotr. 

priemones - medžiagos skiau
tės. Apie savo kūrybos ištakas 
dailininkė .,Draugo'' kores
pondentei papasakojo Sig-
mundo Freudo tyrinėjimų 
vertą istoriją. 

— Kaip Jūs atradote save -
menininke? 

- Tai keista istorija. Nuo 
pat mažens man didelį įspūdį 
darė spalvos. Prisimenu, kai 
buvau 2 metukų, tai buvo 
1939 m., mama gimtadieniui 
padovanojo „Raudonkepurai
tę" su dideliais spalvotais pa
veikslais. Tokių paveikslų aš 

Aš buvau 3 metukų. Mane 
mama į kažką suvyniojo ir 
nubėgo pas draugę. Ji turėjo 
pusbrolį girininką ir. nežino
dama kur kitur bėgti, trau
kiniu nuvažiavo pas jį. Dėdė 
pasakė, nad negali mūsų 
laikyti gir:ninkijoje, nes ten 
ateina žmones, ir klausinės, 
kas ta moteris su vaiku. Jis 
mus nugabeno į gilų mišką, 
kur stovėjo medžiotojų būdele. 
Buvo. atrodo, gegužes 
pabaiga. Jis mus paliko su 
vilkiniu šu:.im. Tai buvo mano 
draugas. Mes su juo žais
davom prie upelio. Ten niekas 
neateidavo tik du kartus per 
savaitę dėce girininkas atneš
davo maisto. Mes nežinojom, 
kas atsitik > su mūsų tėčiu. 
Pagaliau pasidarė šilta, ir 
mama nusprendė, kad mums 
reikia eiti pasiimti plonesnių 
rūbų, nes mes buvom išėjusios 
dar su žieminiais. Grįžusios iš 
karto nėjorr. namo, o nuėjom 
pas mamos draugus. Po 12 
vai. nakties susipakavom tiek 
daiktų, kiek galėjom panešti; 
palaukėm, kol prašvis ir 
išėjom į traukinį. Traukinys 
turėjo ateit: kokią 5 vai. ryto. 
Pusę penkių mes pamažėle 
išėjom į stotį, buvo dar prieb
landa. Mokyklos vedėja gau
davo butą :š valdžios, ir tas 
butas buvo prie pat geležinke
lio stoties. Aš buvau pripra
tusi stoties parke žaisti su 
aukle, - mes eidavom pasitik
ti iš Kauno grįžtančio tėvelio. 
Jis dirbo Finansų ministerijo
je. Aš žinojau, į kokius 
medžius galiu lipti ir t.t. Pa

klausiau mamos, ar galiu 
pabėgioti; kai eina su tais 
ryšuliais, viskas vyksta labai 
pamažu. Ji pasakė: ..Eik", ir 
aš dingau. Staiga ji išgirdo 
mano balsą: „Tėtė, tėtė!" 
Mama nusigando: „Na. dabar 
tikrai kas nors pasakys, kad 
matė mokytoją Narkevičienę 
su vaiku parke". Ji atbėgo 
manęs ieškoti, o iš priekio -
ateina tėtis! Jam pasisekė: už 
gerą laikrodį rusų kareivis 
kuris saugojo kalėjimą 
Tauragėj, jį paleido. Žinoma, 
jis neturėjo dokumentų, pi
nigų ir negalėjo važiuoti trau
kiniu. Tai naktimis ėjo 
pėsčias, o dienomis slapstėsi. 
Jis nežinojo, kad mes buvome 
išvykę ir kad mūsų visas 
mėnuo tame name nėra. Jeigu 
mes nebūtume susitikę, kas 
žino, gal visam gyvenimui 
būtume išsiskyrę. 

Nutarėm palaukti dar 
vieną naktį, reikėjo planuoti iš 
naujo. Tėtis buvo kilęs iš 
Kudirkos Naumiesčio, o iš ten 
galima buvo pabėgti į Vokie
tiją (prisimenat knygnešius?!). 
Mes su mama turėjom grįžti į 
mišką, o tėtis turėjo važiuoti į 
Kudirkos Naumiestį. Jis tu
rėjo susirasti žmogų, kuris jį 
pervežtų per Šešupę į Prūsiją. 
Jis buvo baigęs Karaliaučiaus 
universitetą ir gerai mokėjo 
vokiškai. 

Kitą rytą vėl einam į 
traukinį, jau kartu su tėčiu. 
Traukinys vėluoja, jau 6 
valandos... Staiga pradeda 
skraidyti lėktuvai, rinktis 
žmonės. Tėvai bando 

Gražina Narkus-Kramer. Vašingtono ruduo. 

pasitraukti nuošaliau, kad 
mūsų neatpažintų. Iš stoties 
išbėga viršininkas ir sako: 
..Vokiečiai karą paskelbė, 
rusai bėga!" Taip mūsų šeima 
išliko. 

Tėvelis nuvažiavo į Kau
ną, kur gyveno jo mama. bro
lis ir sesuo. Jis norėjo savo 
šeimai pasakyti, kad važiuoja 
į Kudirkos Naumiestį, ir rado 
tik išplėštą butą, o visus tris 
artimuosius išvežtus į Sibirą. 

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 

$55 

$50 

Tęsinys 

$45 

Andries, Raymond ir Rūta, PA ($205); Lie-
pinaitis, Algis ir Lydia, IL ($200); Rajeck
as, Gediminas, NY ($300); Zelenis, Vytau
tas ir Vanda, CA ($165). 
Abromaitis, Marytė, IL ($80); Ambrozaitis, 
K G., IN ($1,000); Aviža, Bernice, NY 
($154); Bagdas, Janina, NY ($1,250); Balco-
nis, Ann, NY ($50); Baltakis, OFM, vysk. 
Paulius, NY, ($500); Bigelis, Ramūnas, NV 
($275); Bigelytė-Silverman, Jūratė, PA 
($75); Brasauskas, Balys ir Jane, MD 
($426); Budesky, Janet ir Henry, MI ($50); 
Cibulskienė, Birutė, NY, ($120); Cresky, 
Peter ir Marianne, MI ($50); Šalčiūnas, V. 
ir O., FL ($250); Degesys, Danielius ir 
Roma, FL ($615); Dubinskas, V., IL ($900); 
Česnavičius, Algirdas ir Ramutė, NY 
($650); Elskus, Albinas, NY ($200); Gano, 
Jane F., IL ($50); Garliauskas, Stasys, MI 
($390); Harmon, Danutė S., VA ($530); 
Heiningas, Leopoldas ir Paulina, MI 
($585); Hodgins, Josephine, FL ($50); Idze-
lis, Salomėja, OH ($2,100); Izbickis, Liongi
nas ir Danutė, MA ($245); Jančauskas, Po
vilas ir Stasė, FL ($150); Jurkus, Pau-lius, 
NY ($50); Kalvaitis, Suzanne ir Algis, VA 
($100); Kasniūnas, Vytautas, IN ($185); 
Katinas, Kęstutią J. ir Marushka, NY 
($50); Kovas, Jonas ir Jurgita, CT ($50); 
Krinickienė, Malianija, NY ($50); Kubilius, 
Viktoras ir Aga, MA ($305); Kuncaitis, Ele
na, MA ($200); Landsbergis, Algimantas K. 
ir Teresė, MD ($95); Laskauskas, Kęstutis 
ir Valerija, MD ($500;; Lau-rus, Irena, MI 
($460): Matulaitis, Antanas, NY ($985) 
Matusaitis, Vidmantas ir Vita, NJ ($150) 
Mažeika, Antanas ir Lucija, CA ($1,325) 
Mėlinis, Remigijus Raymond, NJ ($200) 
Michelevičius, Pranas ir Ona, FL ($320) 
Mickevičius-Mikonis, Bronius ir Genė, MA 
($605); Miklius, Bronė, FL ($500); Milak-
nis, Halina, CA ($1,479); Penkiūnas, Rūta, 
VA ($630);Petrulis, Eleonora L., CT ($325); 
Prackaila, Anne, IL ($50); Prišmantas, Ka
zys ir Eugenija, CA ($785); Račius, Juozas, 
AZ ($1,232); Ringys, R. L., CA ($150); Sa-
kas-Sluder, Elena, CO ($50); Schimento, 
Jolanta ir John, CT ($250); Šimkus, Jonas, 
CANADA ($380); Sinkus, Vladas ir Ramin
ta, IL ($495); Sliazis, Louis A., NJ ($50); 
Svirsky, John ir Danutė, MA ($200); Tarus-
ka, Margarita, FL ($640); Vaičiulis, Ed
mundas, NY (^59); Vaičiulis, Vytautas, FL 
($805); Vėbras, Sofia, IL ($1,020); Wei-
gand, Tomas ir Irena, FL ($590); Zdanys, 
Juozas ir Bronė, MA ($50). 
Baranauskas, Edward ir Genovaitė, NY 
($707); Bulotienė, Eugenija, MI ($200); 
Dousa, Helene, MA ($180); Gudelis, Rūta, 

$40 

$35 

$30 

$25 

NJ ($65); Janickas, Jurgis ir Marija, CA 
($270); Sautilas, Stasys, MI ($55); Vilniaus 
Kras Liet Sąj.-Detroit, MI ($200). 
Barūnas, Kazys, FL ($365); Grinis, Gedas 
ir Aldona, FL ($400); Juozapavičius, Jonas 
ir Adelė, IL ($360); Katelė Angelė, IL 
($1,440); Lefkis, Algis, MI ($110); Macie-
jauskas, Vladas, OH ($250); Memenąs, Vic-
tor J., MI ($220); Vytauto Didž. Šaulių kuo
pa — Chicago, Kazys Rožanskas, IL 
($1,000); Skirmantas, Stasys, CA ($370). 
Beelat, Elaine, MD ($35); Bužas, K ir O., 
NY ($35); Krauklis, Julius, NJ ($34); Leo
nas, Galina, NH ($3,557); Vaičys, Elena, 
NY ($135). 
Baublytė-Teschker, Rūta, MI ($60); Linta-
kas, J. ir B., IL ($30); Noreika, Juozas, IN 
($200); Nyerges, Anthony, CA ($780); Saba
liūnas, Regina, IL ($30); Staknys, Edvar
das ir Alina, NY ($898); Vaškelis, Stasys, 
MA ($260); Vasys, Jonas ir Bronė, MA 
($3,185); Žukas, Aleksandra, NY ($188); 
Adomaitis, Domas, IL ($2,825); Bacevičius, 
Stasė, IL ($25); Bakanas, Terese, DE ($25); 
Bartkus, Jonas, MI ($2,450); Baužys J., IL 
($70); Bildušas, Vytautas, IL ($170); Bra
žėnas, Vilius, FL ($590); Bublienė, Stasė, 
MI ($470); Bulota, Valentina, MI ($375); 
Ciplijauskaitė, Birutė, WI ($390); Dubaus
kas, Petrė, NY ($620): Duong, LY Lan, MI 
($25); Garunkštis, Eugenija, MD ($25); 
Gelažis, Vladas ir Maria, FL ($305); Gra
žulis, Antanas, NJ ($25); Januškis, Vytau
tas, OH ($305); Juodelis, Liuda, IL ($375); 
Krasauskas, kun. Rapolas, CT ($450); Mie
linis, Valentinas ir Regina, NJ ($25); Miti
nąs, Kostas, FL ($355); Murtfelt, Eliza-
beth, MI ($25); Nemickas, Kęstutis, NY 
($575); Palionis, Sofija, AZ ($230); Petraus
kis, A., OH ($315); Plečkaitis, Vladas ir 
Gražina, OH ($125); Ruzgas, Vladas ir Ma
rytė, IN ($125); Santvaras, Elena, MA 
($25); Selenienė, Ona. MI ($25); Steponis, 
Balys ir Eufemija, OH ($200); Žiaugra, 
Marius ir Birutė, MA $65); Vaineikis, Juo
zas, IL ($525); Vaivada, Anthony ir Milda, 
VA ($385); Venclauskienė, Loreta, IL ($25); 
Volertas, kun. Vytautas, NY ($75); Welch, 
Irene, MI ($125); Žolynas, Kostas ir Ona, 
FL ($230); Žukas, Aldona ir Vytautas, NY 
($50); Štuopis, Jurgis r Roma, MA ($367). 
Abarius, Mykolas ir Onutė, MI ($350); An
driuškevičius, Petras MI ($70); Arlickas, 
Aga, NY ($105); Barauskas, Ona, NY 
($175); Beiga, Kazys ir Sofija, IL ($250); 
Brakas Martinas R.. NY ($79); Brizgys, 
Bernardas ir Ona, MI ($610); Šepetienė, 
Vanda, MI ($615); Detroito Liet. Kultūros 
klubas, Antanas Vaitėnas, MI ($210); Dra
gūnas, D. G., PA ($20); Čiiauskas, Elena, 
MI ($820); Galinaitis, Regina ir Bronius, 
MD ($20); Gintautas, Jonas, NY ($20); Gir-

$15 

$11 

$10 

$5 

nius-Girniuvienė, Birutė, MI ($40); Jacike-
vičius, Br., NY ($45); Jankauskienė, Mari
ja, CT ($30); Janusas, Saulius ir Gražina, 
NY ($165); Kačinskas, Vincas ir Aldona, 
MI ($2,409); Kaunelis, Ignas ir Stef., MI 
($1,115); Kazėnas, Leonidą ir Gedšmnas, 
IL ($20); Kinčius, Juozas ir Vida, MI 
($100); Krodle, Constance, MI ($20); Le-
veckis, Stepas ir Pelagija, FL ($420); Mali-
nowski, E., MI ($20); Morkvėnas, Rimantas 
ir Vilija, NY ($20); Norkūnas, Algirdas, MI 
($20); Paliulis, Jonas, CT ($450); Polterai-
tis, Vytas ir Rita, MI ($30); Prakapas, Jo
nas, CA ($140); Pusdešris, Albinas ir Iza
belė, MI ($30); Raudys Rūta, NJ ($20); 
Ruzgas, Algirdas, NY ($165); Sakevičiūtė, 
Vida, IL ($20); Saldaitis-Ciurlys, Regina, 
NY ($520); Sell, Rima, IL ($20); Skobeika, 
Sofija, NY ($275); Skruodis, Pranutė ir 
Mečys, IL ($20); Šlepetys, Richard, A., NJ 
($150); Stanievich, John ir Aldona, MI 
($30); Stukas, D., FL ($40); Teschker, 
Rūta, MI ($20); Trucilauskas, Paul, NJ 
($20); Usackas, Stanley J., FL ($20); Vai
čiūnas, Laima, IL ($2,470); Venckus, Sta
sys ir Ona, MA ($385). 
Barts, Therese, NM ($15); Brasūnas, An-
ton , MO ($95); Karsokas, Albinas ir Ge
novaitė, OH ($150); Laucevičius, Jadvyga, 
NY ($220); Leleiva, Jadvyga, NY ($115); 
Linkus, Jonė, IL ($900); Motušis, Viktoras 
ir Bronė, IL ($480); Valane, Peter (NY 
($74). 
Girdauskienė, Estera, MA ($11); Girnius, 
Rima, MA ($11). 
Alkevičius, Genė, MI ($10); Ambrozaitis, E. 
J., FL ($60); Baltch-Gravrogkas, Jurgis ir 
Aldona, NY ($70); Bartkus, Juozas, FL 
($90); Bileris Kęstutis ir Astra, NY ($35); 
Bork, Regina, NY ($60); Budzinowska, S., 
MI ($60); Harris, Bernadeta, MA ($80); 
Jankus, Ieva, NY ($85); Jokšienė, Elena, 
MI ($10); Karaitienė, V., FL ($30); Kizlaus-
kas, Kazys ir Liolė, MI ($130); Kliukins-
kienė, Danutė, FL ($10); Kuchynskas, Syl-
vester, NY ($157); Kučys, Antanas ir Tere
sė, IL ($755); Lanys, Ona, FL ($10); Lape
nas, V. G, FL ($190); Matyzius, Albert ir 
Nancy, MI ($10); Mikučiauskas, Alfredas ir 
Alicija, IL ($30); Mingėla, Lidija, MI 
($950); Nardone, Astrid, NY ($10); Narutis 
Peter, IL ($20); Podolskis, Kostas ir Marija, 
CT ($40); Pusdešris-Pusdešrienė, Ona, MI 
($195); Scaman, Ken ir Nicole, MI ($10); 
Sevelkovas, Petras, NY ($10), Šileikis, Va
lerija, FL ($125); Šuopys, Juozas, MI 
($355); Švelnis, Longinas, MA ($571); 
Venckus, John ir Aldona, CA ($160). 
Deržinskas, Stasys, FL ($6); Paliulis, Jad
vyga, FL ($5); Papeika, Henry, CA ($11) 
Senulis, Kristina, NJ ($215); Žukauskas, 
Marija, NY ($165). 

Iš visos šeimos jis liko vienas. 
Namai Kudirkos Naumiestyje 
liko jam, todėl jis nutarė ten 
išvažiuoti, nes Lietuvos finan
sų ministerijos nebeliko, taigi 
ir darbo jis nebeturėjo. O 
Kudirkos Naumiestyje, ant 
Šešupės kranto, labai gražioje 
vietoje, buvo didelis ūkis. Tai 
buvo močiutės pasoga. 

- Tai tuos paveikslus ant 
Šešupės kranto Jūs dabar ir 
kuriat? 

- Mano vaikyste prabėgo 
karo metais. Joje buvo daug 
žiaurių įvykių. Juos aš norė
jau užmiršti: Vokietijoje iš 
bado mirė mano jauniausia 
sesutė, kuriai buvo tik 6 
mėnesiai. Vokiečiai buvo 
mums atėmę karvę, arklius ir 
nusiuntę į didelį ūkį Prūsijoje 
dirbti darbininkais. J iems 
reikėjo maisto kariuomenei, o 
mes gaudavome tik apipu
vusių bulvių... Visomis psichi
nėmis jėgomis bandžiau ne
galvoti apie bėgimą, sesers 
mirtį... Bandžiau pamiršti, ir 
kuo daugiau stengiausi, tuo 
labiau kažkas veržėsi į 
paviršių. Tie prisiminimai 
lindo kaip kokia yla. Tada aš 
nutariau: darysiu labai gra
žius paveikslus, ir jeigu aš 
savo gyvenimą pripildysiu 
vien tiktai grožio, gal man 
nesivaidens mano vaikystė. 
Metai po metų dariau beveik 
pasakiškus vaizdus... 

- O jūsų kokia profesija? 
- Aš turiu magistro laips

nį iš Amerikos ir anglų lite
ratūros. Galiu mokyti vokie
čių kalbos, Amerikos istorijos. 
Nebraskoje dirbau mokytoja. 
Kai 1963 m. atvažiavau į Va
šingtoną, man pasisekė gauti 
darbą organizacijose, kurios 
ieškojo naujų mokymo me
todikų. Aš pradėjau ruošti 
metodiką, kaip mokyti gra
matikos. Pastebėjau, kad 
išmokęs svetimą kalbą žmo
gus geriau įsisavina gra
matiką už tuos. kurie čia gimę 
ir augę. Aš turėjau geresnį 
gramatikos supratimą negu 
eilinis amerikietis. Kai pradė
davau mokiniams aiškinti 
gramatiką, jie sakydavo: 
kodėl mums iki šiol niekas 
taip nepaaiškino?! Aš lygin
davau anglu kalbos gra
matiką su lotynų, lietuvių. O 
anglų kalbos gramatika tokia 
paprastutė. Man sekėsi tai 
daryti. Paskutinius 15 metų 
dirbau valdišką darbą, ve
džiau pamokas valdžios dar
bininkams, kurie įvesdavo į 
eksploataciją kompiuterius. 

Kai pradėjau daryti pa
veikslus, tai su užsispyrimu 
norėjau užmiršti visa, kas 
buvo bloga ir prisiminti tik 
tai, kas gražu. Nenoriu skaus
mų, nenoriu atsiminimų! O 
sapnuoju ir sapnuoju karą. 

Nukelta į 7 psl. 



• Trumpai apie viską 
Naudojantis ..Lietuvo* ryto* iLR). „Ueuiwt tmių .LŽ>. ,Re»pu»>iika«" <R . 

..Kauno dieno*" >KD:. ..KUifMdov^K} di«ftrtktu. BNS ir Eltos mfomwu:ijoiiu> 

* Kandidatų \ sostinės ta
rybą sąrašo formavimas 
šeštadienį Socialdemokratų 
partijos Vilniaus skyriaus 
konferencijoje neapsiėjo be 
protestų. Senesnieji partijos 
nariai stebėjosi, kaip į sąrašą 
gana aukšton vieton pateko 
neseniai įstoję nariai. Premje
ro žmona Kristina Brazaus
kienė, pati konferencijoje ne
dalyvavusi, paprašė skirti jai 
žemesnę vietą, tačiau pozicija 
nebuvo pakeista. Jau patvirti
nus galutinį sąrašą, buvo nu
tarta pavesti Etikos ir pro
cedūrų komisijai patikrinti, ar 
nebuvo padaryta pažeidimų 
nustatant kandidatų į Vil
niaus miesto tarybą populia
rumą. (LR, LŽ, R) 

* Viešai paskelbta infor
macija apie parlamentarų 
turimus milijonus pažadino ne 
vieno rinkėjo viltis išbristi iš 
skurdo — politikų prašoma 
pasidalyti jų sukauptu turtu. 
Dauguma turtingųjų Seimo 
narių prisipažįsta, jog rinkėjai 
juos ėmė atakuoti ir laiškais, 
ir telefono skambučiais. J mi
lijonierių sąrašą patekęs Sei
mo narys Alfonsas Macaitis 
teigia prašymų padėti sulauk
davęs ir anksčiau. Pasak par
lamentaro, tarp prašančiųjų 
daugiausia yra ligonių, tačiau 
į jį rinkėjai kreipiasi ir dėl pa
galbos pasistatyti namą. Sei
mo narys Viktoras Uspaskich 
visus prašytojus nukreipia į 
Kėdainių susivienijimo fondą. 

* Seime yra 9 parlamen
tarai, kurie pusę kadencijos 
parlamente praleido nepatei
kę svarstyti nė vieno teisės 
akto projekto. Net 48 Seimo 
nariai per praėjusią sesiją 
nepateikė nė vieno įstatymo 
projekto, o 30 užregistravo po 
vieną teisės aktą. Aktyviau

siai įstatymų projektus pra
ėjusią sesiją rengė Seimo vice
pirmininkas socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas, šie duo
menys paaiškėjo pateikus sta
tistinius duomenis apie Seimo 
rV pavasario sesiją. Spalio 
pradžioje sukako dveji metai, 
kai buvo išrinktas šis parla
mentas. (R, Elta) 

* Baigėsi Frankfurto 
knygų mugė. Garbės vieš
nios teisėmis joje dalyvavusi 
Lietuva skina sėkmės vaisius 
— viena didžiausių Vokietijos 
leidyklų nusitaikė į rašytojos 
Vandos Juknaitės kūrybą, ar
chitektas Saulius Valius su
laukė mugės apipavidalinimo 
direktoriaus pasiūlymo ap
svarstyti galimybę sukurti 
naują instaliacijos „Istorijos 
puslapiai" versiją, kuri taptų 
nuolatiniu Frankfurto knygų 
mugės simboliu. Lietuvos pa
rodą mugėje aplankė per 
30,000 svečių. (R, Elta) 

* Interneto kavinių tink
las plečiasi ir vilioja vaikus 
kaip voratinklis museles. Iš 
pirmo žvilgsnio nekaltas pa
auglių užsiėmimas tampa rim
ta bėda tėvams ir teisėsaugai. 
Sumokėję kelis litus nepilna
mečiai gali kiaurą parą žaisti 
smurtinius žaidimus, naršyti 
po tikrai ne vaikams skirtus 
tinklalapius. Medikai jau pa
stebi naujovę — priklausomy
bių ligas nuo kompiuterinių 
žaidimų. (LŽ, Elta) 

* Dalyvaudama tarptauti
nėje keramikų parodoje 
„Cersaie" Italijoje, „Dvarčionių 
keramikos" bendrovė neišven
gė nuostolių: iš įmonės stendo 
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Lietuvos jūrų muziejaus ir delfinariumo vadovų planai Smiltynėje įkurti delfinų terapijos centrą pamažu tampa 
tikrove Nors iki galutinio idėjos {gyvendinimo dar toloka. c;a jau atlikti pirmieji bandymai taikyti delfinų terapi
ją. Pirmajame eksperimentiniame projekte dalyvavo du vaikai, turintys Įgimtas negalias. Po kelių užsiėmimų 
vaikai parode stebėtiną pažangą. 

Nuotr.: Autizmu sergantis berniukas Maciej po bendravimo su delfinais emė domėtis aplinka, ją stebėti. 
Romando Žiubrio 'Elta' nuotr 

Parodoje demonstruotų kolek
cijų Lietuvoje įsigyti dar ne
galima — jos bus pradėtos 
pardavinėti lapkričio viduryje. 
Nuolat atnaujindama kolekci
jas „Dvarčionių keramika" di
dina pardavimus: per 9 šių 
metų mėnesius Lietuvos rin
koje buvo parduota produkci
jos už 17.39 mln. litų - 2.79 
proc. daugiau nei pernai. 
Bendrovė eksportuoja 51.76 
proc. produkcijos. (LR, Elta) 

* „Norėdami, kad renginį 
saugotu policija, turėdavo
me sumokėti 1,000 litų. Tada 
nekildavo jokių problemų. Visi 
žinojo tą įkainį", pasakojo vie
šų renginių organizatorė Rūta 
Vanagaitė. Redakcijos žinio
mis, būtent po šio pareiškimo 
kilo skandalas, kurio centre 
atsidūrė Vilniaus viešosios po
licijos vyresnysis komisaras 
Algimantas Sutkevičius. Tar
nybinis patikrinimas dėl gali
mos korupcijos dar nebaigtas, 

buvo išlupinėtos plytelės. Tai A iViešųjų renginių organizavi-
greičiausiai byloja apie susi- mo užkulisiais susidomėta po 
domėjimą lietuvių gaminiais, rugsėjį vykusio koncerto prie 

Baltojo tilto, kurio metu buvo 
nužudytas moksleivis. (R, Elta) 

* Jei JAV prezidentas iš 
tiesų atvyks į Lietuvą, pa
sak Vilniaus policijos vyriau
siojo komisaro Eriko Ka-
liačiaus, vilniečiams ir miesto 
svečiams kils įvairių nesklan
dumų. Kalbama apie tai, kad 
tądien į Vilniaus tarptautinį 
oro uostą negales leistis jokie 
kiti lėktuvai. Neatmetama ga
limybė, kad Lietuvoje viešint 
JAV vadovui bus imtasi dar 
didesnių saugos priemonių, 
nei Lietuvoje viešint Kinijos 
prezidentui. „Nemanau, kad 
kas nors būtų labai nepaten
kintas dėl JAV vadovo vizito, 
tačiau dėl viso pikto būsime 
pasirengę įvairioms akcijoms", 
sakė Vilniaus policijos vyriau
siasis komisaras, neabejojęs, 
kad teks prašyti ir kitų miestų 
policijos pareigūnų pagalbos. 

(KD, Elta) 
* Vito Lingio premija, 

skiriama už drąsą ir princi
pingumą, kovojant su mafija, 
pirmą kartą įteikta ne žur

nalistui. Devintųjų „Respub
likos" žurnalisto žūties meti
nių išvakarėse jos laureatu 
tapo Panevėžio „tulpinių" gau
jos nusikaltimus tiriantis pro
kuroras Artūras Urbelis. Jo ir 
jo kolegų iš prokuratūros, Po
licijos departamento, Specia
liųjų tyrimų tarnybos dėka 
nustatyti prokuroro Gintauto 
Sereikos, policininko Serge
jaus Piskunovo, ir prokurorės 
Vidos Kazlauskaitės, versli
ninko Gedimino Kiesaus, 
dešimčių kitų žmonių žudikai. 

(R, Elta) 
* Alytaus griežtojo reži

mo pataisos darbų koloni
joje narkotikai tampa sunkiai 
įgyjama preke. Jie čia pabran
go, niekas nebeduoda jų į 
skolą, kaliniai bando vieni ki
tiems parduoti fiktyvius kvai-
šalus. Narkotikų srautai į ko
loniją ypač sumažėjo po to, kai 
ši įkalinimo įstaiga gavo mo
dernų jų aptikimo aparatą. 
Aparatu tikrinami ne tik per
duodami siuntiniai, bet ir ko
lonijos darbuotojai. (LR, Elta) 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Anapus saulės ner debesynų. 

Ir nebaugina baisi audra. 
Tik dienos džiaugsmo ten begalines. 

Anapus saulės dangaus diena... 

A.* A. 
GEDIMINAS MICKEVIČIUS 
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Vienatvės keliu keliaudama, su meile, liūdesiu ir ilge
siu prisimenu mylimą Vyrą a.a. Gediminą, vaikai 
Tėvelį, vaikaičiai Tėtuką, kurio netekome 1992 m. 
spalio 22 d. 
Viešpats gailestingas, tesuteikia jam Amžiną Ramybę. 
Minint a.a. Gedimino brangų atminimą ir mirties 
sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, spalio 
20 d., 10 v.r., Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 
Gimines, draugus ir visus, kurie jį pažinojo, prašome 
prisiminti a.a. Gediminą savo maldoje. 
Liūdinti žmona Zota, duktė Nijolė , s ū n u s 
Bernardas su žmona Linda, vaikaičiai Paul ius ir 
Audra. 

IS VAIKYSTES PAVEIKSLŲ PRIE ŠEŠUPĖS ŠIRDIES CHIRURGIJOS CENTRE... 

Atkelta iš 6 psl. 
Jeigu paskaitydavau kny

gą apie Sibiro tremtį ar pa
žiūrėdavau filmą apie karą, 
kokius du mėnesius beveik 
nemiegodavau. Tada nutariau 
parašyti sau savo prisimi
nimus, gal jie nustos mane perse
kioti... 

Paėmiau ..rekorderiuką" ir 
pradėjau pasakoti, kaip dabar 
jums pasakoju, tik angliškai. 
Kai pradėdavau verkti, - o 
automatiškai pradėdavau 
verkti. - tada išjungdavau 
aparatą ir visą tą vakarą leis
davau sau verkti ir išgyventi. 
Už kokių 3-4 dienų tęsdavau. 
Tas mano pasakojimas už
truko kokias 3 savaites. Įrašo 
susidarė 2 kasetės iš abiejų 
pusių. Mano vyras mašinėle 
tuos prisiminimus perrašė. Ir 

tada visi užsinorėjo juos 
skaityti. Kai mane klausinė
davo iš to, ką skaitė, man daug 
verkti jau nebereikėjo, aš galė
jau kažkaip atsitolinti. 

Tai buvo prieš kokius 5 
metus. Po to aš nutariau, kad 
prie tų prisiminimų reikia 
paveikslų. Bet kuriu, kuriu, ir 
vis vien tik pievos, čiuožinėji-
mas ant Šešupės, plūduris, 
šienapjūtė, vandens lelijos... 
Paliesti skausmų neprisi-
verčiu. Kitąmet rengsiu paro
dą Čikagoje - pirmą kartą ten 
personalinę parodą (iki šiol 
dalyvaudavau tik grupinėse 
parodose; Lietuvoje perso
nalinių parodų esu rengusi 
daug kartų). Esu nusprendusi, 
kad Čikagos parodai turiu 
padaryti 6 paveikslus apie 
skausmą: kaip mus bombarda

vo, kaip mūsų namas sudegė, 
kaip į mūsų kiemą atėjo gru
pelė lietuvių kareivių, kuriuos 
vokiečiai buvo išvežę į Rusijos 
frontą; sužeistus juos grąžino į 
Lietuvą iš Prūsijos, o mūsų 
sodyba buvo pirmoji prie kelio. 
Juos paliko mūsų kieme, ir 
mes bandėm jiems padėti... 

Aš visiems sakau, kad taip 
darysiu, aš noriu, kad visi 
manęs klaustų: tai kiek jau tu 
padarei?' Kad būčiau privers
ta daryti. Nutariau, kad esu 
jau 65 metų. ir. kaip kiekvie
nas menininkas, turiu kalbėti 
ne tik apie grožį ir gerumą, bet 
turiu priprasti ir prie gyveni
mo skausmo. Aš turiu su juo 
kaip nors tvarkytis! 

Audronė V. Škiudaitė 

Gražinos Narkus-Kramer personalinėje parodoje Kaune: iš ciklo ..Metų laikai" 

Atkelta iš 2 psl. 
Atrodo, kad kai ką dengia 

net ir Medicare. Amerikoj 
dabar ligoninės ligonių ilgai 
nelaiko, kiek galint greičiau 
siunčia namo. Čia atvirkščiai. 
Kainos už palatą palyginus 
žemos, o patogumų daug. 
Kanadoje kartais reikia ilgai 
laukti savo eilės. Plastinės 
operacijos Amerikoj labai 
brangios ir draudimas jų ne
apmoka. Yra ir stomatologi
jos kabinetas, kur atliekamas 
dantų gydymas, protezavimas 
ir estetinis dantų restauravi
mas. 

Centras suteikia galimy
bę už prieinamą kainą profi
laktiškai pasitikrinti svei
katą, o turint sveikatos 
sutrikimų - gauti specialisto 
paslaugą ar patarimą. Centro 
vadovybė savo paslaugų spek
trą plečia. Kadangi klinika 
privati, nėra eilių, tyrimus 
galima atlikti negaištant 
laiko per labai trumpą laiką 
pagal paciento pageidavimus. 
Labai apsimoka greitai ir 
pagal pageidavimą pasidaryti 
laboratorinius kraujo 
tyrimus. 

Manau, kad pacientai iš 
Amerikos turėtų patys apsi
lankyti ir įsitikinti. Jeigu jie 
bus patenkinti vieną kartą 
apsilankę - mielai vėl sugrįš 
ir jų kiekvienais metais 
daugės. Jau dabar daugelis iš 
mūsų vykstame į Lietuvą pas 
stomatologus dantų gydyti ir 
protezuoti. Laikui bėgant, ir 
kitų gydytojų paslaugos bus 
ne mažiau populiarios tarp 
Amerikos lietuvių. 

Susidomėjusiems siūlau 
kreiptis tiesiai į Širdies chi
rurgijos centrą elektroniniu 
paštu info@cardiolit.lt Dau
giau informacijos apie Širdies 
chirurgijos centro paslaugas 
lietuvių ir anglų kalbomis gal
ima rasti ir Internete adresu 

www.cardiolit.lt 
Širdies chirurgijos centro 

adresas: Laisvės pr. 64a, LT-
2017, Vilnius Lietuva; tel. 370-5-
2390500,370-5-2390501. 

V.V. 

Mielai Širdies Draugei, 

A. t A. 
STASEI LANIAUSKIENEI 

DEGUTYTEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos šeimai: sū
nui RIMANTUI, dukrai REGINAI ŠILGALIE-
NEI su šeima, sūnui VIKTORUI ir MARIUI su 
šeimomis bei gausiam būriui vaikaičių ir provai
kaičių, netekusiems brangios Senelės ir Prose
nelės bei jungiamės šiandien į jūsų ir velionės 
artimųjų didelio liūdesio dienas. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
ir vaikai: Gintė, Saulius. Vytenis 
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How easy is it to g#t froin Cfitcago to Vilnius? 
As easy as SAS., • s * . * * * 
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From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember. when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ freauent flyer program. 

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

It's Scandinavian V*vJ-' ,^"»" *•' 

mailto:info@cardiolit.lt
http://www.cardiolit.lt
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAVYKĘ LEMONTO PABENDRAVIMO PIETUS 

Užpildyki te šį ske lb imą ir 
..Turgus" išspausdins jį nemo
kamai. 

DRAUGO biuletenis 
TURGUS 

t mnooBMOtoum iwn M M Į 

8fc*kito paltu wt» faksu 

4546 W. 63rtSL 
Ciictqo. II60829 

Ona ir Jonas Gradinskai, 
Draugo fondo garbės nariai, 
metiniame 2002 m. DF narių 
suvažiavime įnašus papilde 
200 dol.. pasiekdami 2.000 
dol. sumą. Nuoširdžiai dėkoja
me už nuolatinę paramą 
Draugo fondui. 

22-ajame Ateit ies akade
miniame savaitgalyje Atei
tininkų namuose, Lemont, 1L, 
šeštadienį, spalio 26 d., 1 vai. 
p.p. svečias iš Washington, 
D.C, Linas Kojelis kalbės te
ma „Rusijos energijos oligar
chų įtaka Lietuvos politikoje 
ir ekonomikoje". Ateities sa
vaitgalis tęsis iki spalio 27 d. 
Čikagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenė kviečiama savait
galyje dalyvauti. 

„Seklyčioje'' spalio 16 d. 2 
val.p.p. trečiadienio popietės 
programoje bus dainų popietė 
su muz. Vladu Saltonu. Išban
dysime laimę ..gerybių šuliny
je", padraugausime ir pietau
sime. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Naujausių žinių, pasaul io 
spaudos apžvalgos, sporto 
naujienų, daktaru patarimų, 
literatūrinės valandėlės galite 
klausytis per lietuvišką ..Mar
gučio II" lietuvišką radijo lai
dą, kuri transliuojama kas
dien, išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį. 8 val.v. per 
WCEV radijo stotį 1450 AM 
banga ...Margučio II" adresas 
- 2711 \V. 71st Str.. Chicago. 
IL 60629: tel. 773-476-2242: 
f<klr Cj 

f 
|Į* "T70 t 476-4988. 
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Amerikos Lietuvių meno 
draugija ruošia susirinkimą 
lapkričio 1 d., penktadienį. 7 
val.v. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Aptarsime 
naujus projektus, išklausysi
me pasiūlymų. Kviečiami visi 
įvairių kartų menininkai ir 
menu besidominantys tautie
čiai, norintys prisidėti prie 
Amerikos lietuvių meno drau
gijos sumanymų. 

Šakiečių k lubo geguž inė 
vyks spalio 27 d., sekmadienį. 
12 vai. Šaulių namuose. 2417 
W. 43rd.. Chicago. IL. Gros Al
gimanto Barniškio orkestras, 
bus skanaus lietuviško mais
to, veiks „laimes šulinys". Visi 
kviečiami! 

Dr. Stasys Tumėnas, Šiau
lių universiteto lietuvių kal
bos didaktikos profesorius, dr. 
Jono Račkausko kvietimu at
vyko į Čikagą ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre renka 
papildomą medžigą knygai 
..Lietuvių, gyvenančių išeivijo
je, sociolingvistine analize". 
Taipgi jis telkia medžiagą 
publicistinio turinio knygai 
.Užrašai iš Amerikos". 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė šį sekmadienį, spa
lio 20 d.. 12 vai. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.) 
ruošia linksmą gegužinę. Gros 
ir dainuos Algimantas Bar-
niškis. veiks baras. ..laimės 
šulinys", bus įvairaus maisto 
Visi kviečiami pasilinksminti. 

KAPŲ SKLYPŲ 
SAVININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi

nių savininkų draugija. įsteig
t a 1967 metais, šaukia visuo
tinį susirinkimą, kad aptartų 
visiems rūpimus reikalus. Su
sirinkimas vyks šį sekmadie
nį, spalio 20 d., po šv. Mišių 
Tėvų jėzuitų koplyčioje ir už
kandžio kavinėje 12:30 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

Metų eigoje susiklostė dau
gelis individualių rūpesčių, 
kurių sprendimas reikalauja 
organizacinių pastangų. Drau
gija ir buvo sukurta, kad na
riai ir bendruomenė jaustų ar
timumą šiai lietuvių tautos 
šventovei. Daugiau kaip 
60.000 mūsų žmonių nenuma
tytais keliais surado amžinojo 
poilsio vietą šioje padangėje 
taip toli nuo tėvynes. Jie iške
liavo, bet didis palikimas rei
kalauja iš gyvųjų pagarbos 
jiems, o taip pat ir pastangos 
išsaugoti ją tolimesnei savai 
bendruomenei. Problema yra 
ne juose, bet dar gyvuosiuose 
jos nariuose - sklypų savinin
kuose. Nepakanka vien apsi
lankyti kapinėse, bet reikia 
jausti dvasinį ryšį ir įsiparei
gojimą iškeliavusiems gyvųjų 
ir mirusiųjų bendravimo dva
sioje. Vėlinės laukia jau tik už 
poros savaičių. A. Regis 

Jauku ir gera buvo spalio 6 
d., sekmadienį PLC didžiojoje 
salėje, kur susirinko daugiau 
kaip 300 nuolatinių misijos 
rėmėjų ir svečių. O lauke siau
tėjo artėjančią žiemą prana
šaujantis vėjas. Tai buvo misi
jos kapeliono, kun. Algirdo Pa
lioko idėja susiburti gegužes 
pirmąjį sekmadienį Motinos 
dienos proga ir spalio pirmąjį 
sekmadienį Pabendravimo 
pietums. 

Sale buvo pilnutėlė. Susirin
kusieji plojimais pasveikino 
garbingą svečią, vyskupą John 
Gorman, kuris misijai yra 
ypatingai palankus. Jį atlydė
jo misijos tarybos pirmininkai 
Alius Skripstūnas ir Teodoras 
Rudaitis. Pietuose dalyvavo 
prelatas Ignas Urbonas ir se
selės. Vyskupas John Gorman 
kreipėsi į susirinkusius, prisi
mindamas, kad buvo šioje sa
lėje prieš keletą metų šv. Ka
lėdų proga ir iki šiol išsaugojo 
šiltus atsiminimus apie tą su
sitikimą. Jis perdavė nuošir

džius kardinolo sveikinimus 
ir visiems fusirinkusiems. 
Vyskupas aukštai vertina lab
daringą misijom darbą ir pa
laimino visus u . imesnei veik
lai. 

Po vyskupo pa.aiminimo su
sirinkusieji vu.šinosi vynu, 
kurį parūpino tarybos nariai 
Kazlauskai, ir :naistu, paga
mintu Aldonos Šoliūnienės. 
Broniaus Mūro Kapelos atlie
kamų malonių melodijų fone 
susirinkusieji šnekučiavosi ir 
vaišinosi. Vėliau J ū r a Bakai-
tienė, kapelai pritariant, pa
dainavo populiarias dainas, o 
poros smagiai sukosi šokio 
sūkuryje. Visą laiką veikė 
PLC baras, ku: galėjai pasi
rinkti gėrimų pagal savo sko
nį. Svečiams buvo pasiūlyta 
pasiimti nuo stalų gėles. Ma
loniai pabendravę, dalyviai 
skirstėsi namo. dalindamiesi 
įspūdžiais apie Gintaro paro
dą, kurią galima buvo apžiū
rėti muziejuje. 

Birutė Žilėnienė 

Šak ieč ių k lubo m e t i n i s 
s u s i r i n k i m a s šaukiamas spa
lio 31 d., ketvirtadienį. 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose. 2417 W. 
43rd Str.. Chicago. IL. 

„Pavasaris rudenį" - jau
nųjų kūrėjų literatūros vaka
ras įvyks š. m. lapkričio 15 d., 
penktadienį. 7 val.v. Čiurlio
nio galerijoje. Jaunimo centre. 
Jaunieji rašytojai prašomi re
gistruotis skambinant Daivai 
Karužaitei tel. 773-476-8247. 
Vakarą rengia Lietuvių rašy
tojų draugija. 

Ramunė Dičius , gyvenanti 
Dana Point, CA, Draugo fondo 
garbės narė, visų DF vajų 
dalyvė, rudens vajui a ts iuntė 
150 dol., pasiekdama 2,085 
dol. sumą. Nuoširdus ačiū už 
paramą Draugo fondui. 

UNION PIER LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Union Pier Lietuvių draugi
ja pradeda naujus draugijos 
metus. Visi nariai ir būsimi 
nariai kviečiami į metinį susi
rinkimą lapkričio 3 d., sekma
dienį. 1 val.p.p. i.Michigan lai
ku) ..Gintaro" vasarvietėje. 

Susirinkime bus apžvalgi
nis veiklos pranešimas, kon
trolės komisijos pranešimas, 
diskusijos pranešimų tema. 
2002-2003 m. valdybos ir kon
trolės komisijos sudarymas ir 
ateities veiklos aptar imas. 
Tuoj po susirinkimo vyks Pa
dėkos dienos šventė. Svečiai 
kviečiami maloniai pabend
rauti ir prisijungti prie drau
gijos veiklos bei prisidėti prie 
šventes paruošiant maistą ar 
įteikiant piniginę auką. Smul
kesne informacija skambinant 
Mildai Rudaitytei tel. 269-
469-0231. rašant 
tnilda@triton.net arba skambi
nant Rūtai VanderMolen tel. 
269-469-2778. Iki spalio 30 d. 
praneškite, ką galėsite paga
minti būsimai šventei. Lau
kiame visu! 

Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos valdyba (2002) Daktarai I eilėje iš kaires: Daina Variakojis. Arvydai Va
nagynas i pirm i II eilėje iš kaires: Gediminas Balukas. Renata Yariakojyte-Staniškiene. Vacys Šaulys. Rasa 
Kazlauskaite. Paulius Slavėnas 

Kviečiame dabar jau už
sisakyti v i e t a s ..Rudens der
liaus" pietums, vyksiantiems 
sekmadienį, spalio 27 d., 12 
vai. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Skambinkite Nijolei 
Grigaliūnienei 708-974-1262. 
„Rudens derliaus" pietų pel
nas skiriamas paremti „Vaiko 
vartų į mokslą" būrelio veiklą 
ir projektus Lietuvoje. Per pie
tus bus proga susipažinti su 
„Vaiko vartų į mokslą" būrelio 
veikla ir narėmis. Per pietus 
skaniai pavalgysite. Dar svar
biau — paremsite „Vaiko vartų 
į mokslą" būrelio remiamus 
Lietuvos dienos centrus, ku
riuos lanko asocialių šeimų 
vaikai. Per centrus būrelis pa
deda supirkti mokslo prie
mones. Po mokyklos, vaikams 
atlikus namų darbus, cent
ruose įgyvendinama naujoji 
2002 m., „Vaiko vartų" būrelio 
suprojektuota D.R.A.S.A. (al
koholio, rūkymo, svaigalų) 
prevencinė programa. Dvi bū
relio narės šiuo metu dirba 
centruose Lietuvoje, o būrelio 
nariai Čikagoje ruošia lėšų 
telkimo vajus. 

A. MAMONTOVAS 
GASTROLIUOS JAV 

Vienas žymiausių ir populia
riausių šių laikų Lietuvos kū
rėjų ir atlikėjų Andrius Ma
montovas ..Draugo" dienraš
čiui teigė, jog savo Čikagos 
koncertu (lapkričio 27 d.) jis 
parems LR prezidento Valdo 
Adamkaus rinkiminę kampa
niją. ..Koncertas bus V. Adam
kaus rinkimų palaikymo va
karėlis, - sakė dainininkas, -
mano manymu, ta i tinkamiau
sias kandidatas". Koncertas 
vyks Willowbrook Ballroom. 
8900 S. Archer Rd.. Willow 
Springs priemiestyje. 

Koncertas Čikagoje bus pas
kutinė A. Mamontovo 2002 m. 
JAV gastrolią diena. Koncertų 
serija prasidės lapkričio 8 d. 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje Vašingtone. Lapkričio 9 
d. dainininkas keliaus į New 
Yorką (Union Congregational 
Church, 114 St., Richmond 
Hill; tel. 718-776-1687). lapk
ričio 6 d. j Čikagą <Willow-
brook Ballroom: tel. 630-728-
2128) ir lapkričio 23 d. į Los 
Angeles (La'vian House. 1955 
Riverside Dr.; tel. 310-918-
7102 K A. Mamontovo koncer
tus organizuoja Čikagos 
,.Show centras" (tel. 630-728-
2128). 

Šiuo metu A. Mamontovas 
yra vienas populiariausių Lie
tuvos dainininkų, o jo naujau
sia daina ..O, meile" viena la
biausiai klausomų dainų. 

Linas J o h a n s o n a s 
„Draugo" rėmėjai 

Vladas Navickas , gyvenan
tis Chicago IL. ..Draugo iždą 
papilde 40 dol auka Nuošir
džiausiai dėkojame' 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 2002-ųjų Metų moters žymenį įteikus JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkei Birutei Jasaitienei <iš kairės •: Alma Adamkiene. N'ijole Martinaityte-Nelson. Birute Jasaitienė. Al
gimantas Keželis, Stanley Balzekas, Jr. Jono Kuprio nuotr. 

- sake praėjusį sekmadienį, 
spalio 13 d.. Balzeko muzie
juje Čikagoje vykusiame Metų 
moters pagerbime verslinin
kas J im Liautaud. Ši heroje -
Birutė Jasaitienė. JAV LB So
cialinių reikalų tarybos pirmi
ninkė, ir tai patvirtino kaip 
niekad gausiai tradiciniame 
Metų žmogaus minėjime susi
rinkę svečiai - j o s draugai , ar
timieji, bendražygiai, bendra
darbiai. 

Kai po visų iškilmių pavar
gusią ir dar neatsigavusią nuo 
jai parodyto dėmesio, pasken
dusią gėlėse Birutę paklau
siau, kas jos galvoje skraidė tą 
vakarą, ką ji galvojo jausdama 
į save nukreiptus visų žvilgs
nius, ji atsakė: ..N'orejau. kad 
su manim būtų mano tėvas ir 
mano vyras". 

Iš tiesų, visada su art imiau
siais žmonėmis norisi pa
sidžiaugti savo pergalėmis. 
Niekas kitas taip bekompro
misiškai neįvertins tavęs ir 
nesupras tavo jausmų, kaip 
tėvas. Jos tėvas. Lietuvos sa
vanoris, miškininkas Ignas 
Užgiris, kuris dukrai vis saky
davo: ..Reikia mokėti gyventi". 
- išėjo anapus nesulaukęs 
dukters žvaigždžių valandos. 
Ir vyras. Jonas Jasai t is . JAV 
Lietuvių Bendruomenes vei
kėjas, buvęs Krašto valdybos 
pirmininkas, nebūtų patikė
jęs, kad šita darbo pelytė jo 
žmona, užgožta jo - aktyvaus 
ir žmonių mėgiamo visuome
nininko - talento ir kieto su
valkietiško būdo. taps visos 
Amerikos lietuvių pažiba, kad 
su ja skaitysis ir jos darbą ver
tins ir amerikiečiai Čikagos 
miesto komitetuose. 

Tą sekmadienio vakarą Bi
rutė buvo tiesiog priblokšta jai 
parodyto dėmesio: iš Lietuvos 
specialiai jos pagerbti atvyko 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus žmona Alma 
Adamkiene, kurios vedamą 
Almos fondą kaip tik ir „už
mezgė" Birutė Jasai t ienė ir jį 
iki šiol globoja. Palikęs Turki
joje atostogaujančią savo 
draugiją, specialiai į minėji
mą, tik spėjęs persivilkti, at
vyko jos vienas didžiausių au
kotojų, verslininkas milijo
nierius J im Liautaud. ..Lsi-
vaizduoji, ir dr. John Lubicky 
atėjo. Dieve, juk jis toks už
imtas, jis juk neturi nė mi
nutes atliekamo laiko". -
džiaugėsi ir stebėjosi j inai , 
prisiminusi, kad tarp svečių 
buvo ir filantropas gydytojas, 
kuris ištiesino pilna to žodžio 
prasme daug Lietuvos vaikų, 
padėjo jai įkurti Vilniuje vai
kų operacinę ir apmokė būrį 
lietuvių chirurgų. Tai vieni 
kitų verti filantropai, kuriuos 
atrado Birutė Jasai t ienė. Beje. 
šis Metų moters žymuo - jai 
ne pirmas (Lietuvos valstybė 
ją yra apdovanojusi Gedimino 
ordinu. Čikagos miestas ir 
išeivių organizacijos - pade-

BIRUTE YRA MANO HEROJE 9) 

kos raštais) . 
Šiemetinio Balzeko lietuvių 

kultūros muziejaus Metų žmo
gaus pietų organizacinio komi
teto pirmininkės buvo Sigita 
Balzekiene. Gražina Liautaud 
ir Alė Kėželienė. Iškilmes 
vedė adv. Algis Kėželis. ne tik 
Birutes Jasa i t i enės pusbrolis, 
bet ir jos bendradarbis sava
noris, jos rengiamuose semi
naruose apie emigraciją dir
bantis ka ip vertėjas, nors yra 
aukščiausios kvalifikacijos tei
s ininkas. 

Dėkodama organizatoriams 
ir savo svečiams už dėmesį Bi
rutė pakartojo kito savo 
ištikimo savanorio. Antano 
Valavičiaus žodžius: ,.Jeigu tu 
išeitum į pensiją, ir mūsų gy
venimas būtų lengvesnis". O 
aplink ją sukasi dešimtys, 
šimtai, tūkstančiai tokių 
žmonių: tų. kuriuos globoja jos 
vedami komitetai , ir tų. kurie 
dalyvauja jos sukamoje labda
ros industrijoje. Birutes Ja 
sait ienės sugebėjimui vado
vauti ka ip tik daugiausia 
dėmesio skyrė J im Liautaud. 
kuris , ka ip prisipažino pats , 
savanoriu aukotoju tapo per 
savo žmoną lietuvaitę, „Lietu
vos vaikų vilties" komiteto pir
mininkę Gražiną Liautaud. 
„Aš visada domėjausi biznio, 
karo ir 1.1, vadais. - sakė j is . -
Ir labiausiai mane stebina tie 
vadovai, kurie neturi ypatin
gos galios, jėgos, kurie neturi 
pinigų, bet tiki tuo. ką jie daro 
ir pasišventę padėti kitiems. 
Tai nuostabu, kiek jie pasie
kia! Koks džiaugsmas yra duo
ti! Aš tiesiog žaviuosi Birute. 
Birute yra mano herojė", -
sakė J i m Liautaud. 

Tai ne tušti žodžiai. Savo 
pripažinimą jis grindžia dar
bais ir... savo kapitalu. Kiek-
vieneriais metais jo namuose 
vyksta kalėdinis šampano 
pokylis, kurio metu surinktos 
lėšos skir iamos Lietuvos vai
kams gydyti, kiekvieną vasarą 
keliolika žmonių - Birutės Ja 
sai t ienės savanorių su globo
tiniais vaikais - poilsiauja jo 
puikiose valdose Michigano 
valstijoje ir naudojasi visomis 
privilegijomis, kurias gali tu
rėti tik aukščiausi šios šeimos 
svečiai. 

Visus pažįs tamus prieš ke
letą savaičių labai nustebino 
„Amerikos lietuvyje" atspaus
dinta nuot rauka: Birutė Ja
sait ienė ir J im Liautaud Mi
chigano poilsiavietėje - abu 
ant motociklo - rengiasi 
važiuoti pasivažinėti. Iš tiesų, 
jų santykiai labai „fami
liarūs". „J im - mano drau
gas". - juokauja Birutė. Ja i 
papras ta i tereikia tik pasakyti 
J im, kiek pinigų jai reikia. 
Kiekvienas amerikietis su
pranta , kad praverti biznierio 
kišenę, tuo labiau turtingo, 
nėra ta ip paprasta. O tai 
reiškia, kad iš tiesų Jasai t ienė 

turėjo šiam biznieriui padary-
ri didžiulį įspūdį, kad jis su
tiktų tarnauti jos idėjai. 

Kokie šio vakaro kaltininkės 
bruožai labiausiai žavi susi
rinkusius ir visą plačią Bi
rutės armiją, kurią ji sugebėjo 
užverbuoti, apibūdino Alma 
Adamkiene: „Šis nuostabios 
širdies žmogaus, aktyvios vi
suomenės veikėjos ir asme
nybės mąstymo būdas ir veik
la man yra labai ar t ima, su
prantama. Viešumoje dažnai 
girdime labai gražių žodžių, 
bet stipriausia gyvenimo filo
sofija yra: mylėti savo artimą. 
Kaip reikia mylėti žmogų, pa
rodo visas Birutes Jasait ienės 
gyvenimas, kuris nebuvo leng
vas. O į klausimą, kaip ji su
geba dalyvauti tokioje gau
sybėje organizacijų. atsa
kymas vienas: iš meilės tė
vynei, tautai, savo artimui". 

Suprantama, kad čia irgi 
skambūs žodžiai, bet Birutė 
Jasaitienė verta jų. Ir kiekvie
nas sutiktas jos vakaro 
svečias sakė: „Birutė verta to 
vardo", „Birutė tiek daug dir
ba". Iš tiesų niekas neina pas
kui nevertą žmogų, o Birutės 
komandoje - savanorių armi
ja , pasklidusi po visą Ame
riką. Tikriausiai lengviau bū
tų suskaičiuoti valstijas, iš 
kurių ji negauna paramos. -
aukos ateina iš netikėčiausių 
vietovių ir visai nelauktų 
žmonių (jos aukotojų sąraše -
9.000 pavardžių, ir randasi vis 
naujos'. Atsidavimas, nesava
naudiškas darbas ir begalinis 
sąžiningumas, kuris būtinas 
dirbant su dideliais kiekiais 
svetimų pinigų, kelia pasi
tikėjimą jos asmenybe ir tuo 
darbu, kurį ji dirba. 

Baigdamas kalbėti Jim 
Liautaud papasakojo, kad 
kartą Michigane jis paklausęs 
Birutės, kas yra vadovavimas. 
J i atsakiusi: „Tikėjimas savo 
paskirtim, tikėjimas žmonė
mis ir pasitikėjimas savim". Ir 
kai šis Birutės savanoris 
kalbėjo iš tribūnos, per kito 
savanorio, tvirto vyro ir jau ne 
jaunuolio, mačiusio gyvenime 
ir šilto, ir šalto, skruostą nu
riedėjo išdavike ašara.. . 

Kun. Rimvydo Adomavi
čiaus invokacijos žodžiais ta
riant: ..Kad ji - kaip šaltinis -
niekad neišsektų". 

Audronė V. Škiudaitė 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
p e r parą, 7 d i e n a s per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai . Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 
TRANSPOINT — patiki
miausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu! 

mailto:tnilda@triton.net

