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Šiame 
numeryje: 

Po gerumo ženklu. 
2psl. 

Po rinkimią lengviau 
atsidusime. Baigėsi 
Vašingtono ir Maskvos 
.romanas 

3 psl. 

Šv. Petro parapija ir 
kas toliau? 

4 psl. 

Ausehwitz ir vienuolės. 
Pašto ženklai 
reprezentuoja valstybę. 

5 psl. 

Prisimenant kun. 
V. Kriščiūnevičių. 

6 psl. 

„Saulutės" popietė. 
Union Pier Lietuvių 
draugijos susirinkimas. 
„Rudens simfonija". 

8 psl. 

Minima Visų šventųjų diena 

Sportas 
* Tarptaut inės regb io fe

deracijos (IRB) paske lbto je 
naujoje g e r i a u s i ų pasaul io 
regbio rinktinių klasifikacijoje 
Lietuvos komanda, sekmadieni 
pasaulio pirmenybių a t rankos 
rungtynes 20:32 pralaimėjusi 
Švedijai, tebėra 65-a. Iš 60-
osios vietos i 63-ąją nukri to bū
simoji lietuvių varžovė planetos 
pirmenybių atrankos C grupėje 
Latvijos (43,49 tšk.) komanda. 

* Prancūzi jos sos t inė je 
prasidėjo „Masters" s e r i j o s 
vyrų teniso t u rnyras , kurio 
prizų fondą sudaro 2.45 mln. 
eurų. Pirmoje turnyro dvikovo
je švedas Robin Soderling 6:2, 
6:4 nugalėjo amerikietį Taylor 
Dent. Paskutiniu metu turnyre 
dalyvauti atsisakė du pirmojo 
aštuntuko žaidėjai — amerikie
tis Andre Agassi ir argentinie-
tis David Nalbandian. 

* L i e tuv ia i s ė k m i n g a i 
pradėjo JAV v y k s t a n t į ka
riškių b o k s o pasaulio čempio
natą. Donatas Bondorovas (svo
rio kategorija iki 75 kg) pirmoje 
kovoje jau trečiajame raunde 
įrodė savo p r a n a š u m ą pr ieš 
belgą Giunter Hoesels. Kur kas 
sunkiau buvo Andrejui Laušui 
ūki 81 kg), kurio dvikova su 
Turkijos atstovu Celalettin Go-
kekogl baigėsi lygiosiomis 
15:15 ir tik mažaisiais taškais 
— 64:57 — pergalė buvo įskai
tyta lietuviui. 

Naujausios 
žinios 

* Baltijos ša l ių o r o erd
vės apsaugą s t ipr ins dar du 
„Tornado" naikintuvai. 

* Se ime d o m i n u o s inži
n ier ia i , e k o n o m i s t a i , teisi
ninkai ir medikai. 

* Lietuvos m o t e r i m s sa
vas vers las dar nemielas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.705 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Viln ius , lapkričio 1 d. 
(BNS) — „Prieš dvi savaites į 
JAV ambasadas visame pasau
lyje buvo išsiųstas įspėjimas, jog 
artėjant JAV prezidento rinki
mams šalies piliečiai užsienyje 
turi būti budrūs", pirmadienį 
sakė JAV ambasados Vilniuje 
atstovas spaudai Anthony Pa-
higian. 

„Jei kalbėsime apie pasta
ruosius įspėjimus, juose nėra 
nuorodos į specifinę grėsmę Lie
tuvai", sakė JAV diplomatas. 

A. Pahigian teigimu, JAV 

Balt i jos šalys 
nebus 

pakviestos 
prisijungti 

prie Siaurės 
tarybos 

Stokholmas , lapkričio 1 d. 
(BNS) — Nors iki šiol daug kal
bėta apie galimą Baltijos Asam
blėjos bei Siaurės tarybos susi
liejimą po Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įstojimo į Europos Są
jungą (ES), artimiausiu metu 
šių institucijų susijungimas ne
įvyks, teigia Šiaurės tarybos 
(ŠT) p i rmininkas Gabrielius 
Romanus. 

„Dauguma par lamentarų 
tokiam žingsniui nepritarė. Ne
žinau, kada tai atsitiks ir, ar iš 
viso atsitiks. Gal mes tik būsi
me laimingi glaudžiai bendra
darbiaudami ES", sekmadieni 
Švedijos sostinėje Stokholme 
žurnalistams teigė G. Roma
nus. 

J is pabrėžė, kad abiejų ins
titucijų bendradarbiavimas te
sis ir priminė, jog pernai Lietu
va buvo pakviesta prisijungti 
prie Šiaurės investicijų banko. 

Baltijos Asamblėja yra ben
dras Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos parlamentų forumas. 

ŠT yra Šiaurės šalių tarp
parlamentinio bendradarbiavi
mo forumas, kurį sudaro 87 
par lamenta ra i iš Suomijos. 
Švedijos, Norvegijos. Danijos ir 
Islandijos bei autonominių re
gionų — Alandų, Grenlandijos 
ir Farerų salų. 

ambasados Vilniuje neketinama 
uždaryti saugumo sumetimais. 

Lietuvos specialiosios tarny
bos, savo ruožtu, apmalšino sek
madienį JAV Valstybės departa
mento pasėtus nuogąstavimus, 
jog Šiaurės ir Baltijos šalyse ga
li būti įvykdyti teroro aktai. 

JAV7 ambasadų Helsinkyje 
ir Rygoje išplatintuose praneši
muose Siaurės ir Baltijos šalyse 
esantys amerikiečiai raginami 
būti ypač budrūs prekybos cen
truose ir svarbiuose transporto 
mazguose. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius pirmadienį 
sakė, jog „papildomos negu pa
prastai grėsmės šaliai nėra". 

„Paprašiau kariuomenės 
vado, kad tuose objektuose, kur 
kariškiai užt ikr ina saugumą 
kartu su civilinėmis tarny
bomis, būtų pasirūpinta papil
domomis saugumo priemonė
mis. Pirmiausia — tai oro uos
tai", sakė L. Linkevičius. 

Duotas nurodymas būti 
budresniems Vilniaus oro uoste 
dirbantiems Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos pareigū
nams. 

Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) ramina, kad nėra 
jokių požymių, kurie rodytų, jog 
JAV susirūpinimas dėl galimų 
teroro aktų turi realų pagrindą. 

„Depar tamentas žino šią 
informaciją, stebi situaciją, žiū
ri, ar yra koks nors realus pa
grindas grėsmei. Galiu pasaky
ti, kad nėra jokių duomenų, ku
rie patvirtintų terorizmo grės
mę", tv i r t ino VSD atstovas 
spaudai Vytautas Makauskas. 

Vilnius, lapkričio 1 d. 
(ELTA) — Vyriausiajai rinkimų 
komisijai fVRK) patvirtinus ga
lutinius Seimo rinkimų rezulta
tus, lapkričio 3 dieną būsimieji 
parlamentarai gaus Seimo na
rio pažymėjimus. 

Nors Suvalkijos, Kretingos 
ir Raseinių vienmandatėse apy
gardose dėl nedidelio kandidatų 
gautų balsų skirtumo biulete
niai buvo perskaičiuoti, galuti
nių rezultatų tai nepakeitė. Su
valkijos apygardoje Darbo par
tijos narys Vytautas Sigitas 
Draugelis nugalėjo sveikatos 

apsaugos ministrą socialdemo
kratą Juozą Oleką, Kretingoje 
kitas Darbo partijos kandidatas 
šio rajono vicemeras Virginijus 
Domarkas aplenkė save išsi
kėlusi Seimo narį Egidijų 
Klumbį, Raseiniuose dar vienas 
socialdemokratas Seimo narys 
Gintautas Mikolaitis įveikė sa
ve išsikėlusį Kęstutį Skamara-
ką. 

Galutiniais duomenimis, 
Darbo partija Seime iškovojo 39 
vietas. 

Algirdo Brazausko ir Artūro 
Paulausko N u k e l t a į 7 psl. 

V. Adamkus : ES Konst i tuc i ja — Europos 
įsipareigoj imas ateič iai 

Roma. lapkričio 1 d. (EPA-
ELTA) — „Naujoji Europos Są
jungos Konstitucija yra visos 
Europos įsipareigojimas atei
čiai. Ateičiai be karų ir be gin
čų", sakė prezidentas Valdas 
Adamkus per improvizuotą 
spaudos konferenciją po Euro
pos Sąjungos Konstitucijos pa
sirašymo iškilmių Romoje. 

Jo nuomone. Konstitucija 
duoda Lietuvai lygiateisį balsą 
— šalis gali kar tu su kitomis 
Europos Sąjungos narėmis op
timistiškai žvelgti į ateitį. 

V. Adamkus pakartojo, kad 
ES Konstitucijos patvirtinimui 
Lietuvai nereikia referendumo 
— pakanka patvirtinti Seime, 
galbūt net dabartiniame Seime. 
Jo nuomone, referendumas 
esąs netikslingas, ypač po pas
tarųjų Seimo rinkimų. 

Spaudos konferencijoje po 
atviru dangumi Kapitolijaus 
kalvos papėdėje kalbėjęs minis
t ras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas pabrėžė, kad Konstitu
cijoje rasta pusiausvyra tarp 
bendrų Europos reikalų ir at
skirų valstybių suvereniteto. 

Premjero nuomone. Konsti
tuciją nelengva suprasti — joje 

Prezidentas Valdas Adamkus (d) ir Algirdas Brazauskas 'v) pasirašę Euro
pos Konstitucijos sutartį grįžta į Lietuvą. Vaido Kopūsto <ELTA! nuotr 

yra 800 puslapių ir daug naujų 
elementų, tad būtina Lietuvos 
žmonėms ją gerai išaiškinti. 

A. Brazauskas pri tarė V. 
Adamkui, kad Konstituciją gali
ma patvirtinti dar šiame Seime. 
Pasak jo, naujame Seime bus 
naujų žmonių, kuriems gali būti 
sunku įsigilinti į Konstitucijos 
subtilybes, o šis Seimas tiesio
giai dalyvavo jos kūrime. 

I klausimus, a r ES vadovai 
domėjosi koalicinėmis derybo
mis Lietuvoje, A. Brazauskas 
atsakė, jog domėjosi ir tvirtino, 
kad kai kurie kaimynai sveiki
no, kad Vyriausybė išlaiko pa
našią sudėtį ir kryptį. 

V. Adamkus ats isakė ko
mentuoti derybas. „Nors čia Ro
ma, bet aš — ne popiežius", sa
kė šalies vadovas. 

Lietuvos šokėjai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė — pasaulio klasikinių sportinių šokių vicečempionai. Šeštadie
nį Vilniuje surengtame čempionate daugkartiniai šalies čempionai, Kauno „Sūkurio" klubo šokėjai nusileido tik 
italams Domenico Soalė ir Giola Cerasoli ir pirmąkart iškovojo sidabro medalius. Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr 

Patvirt int i r inkimų rezul tatai Būsimi Seimo 
nariai keliauja, 

skaito ir 
sportuoja 

Vilnius lapkričio 1 d. 
(ELTA) — Dauguma naujojo 
Seimo narių laisvalaikį leidžia 
tradiciškai — sportuoja, skaito, 
keliauja, domisi menu ir kultū
ra ar darbuojasi sode. Tačiau 
kai kurie būsimieji parlamen
tarai atsipalaiduoja vairuoda
mi automobilį, žaisdami bridžą, 
pypkiuodami, piešdami šaržus 
arba žiūrėdami į jūrą. Spren
džiant iš Vyriausiajai rinkimų 
komisijai pateiktų tuomet dar 
kandidatų į parlamentarus bio
grafijų, išskirtinių pomėgių 
Lietuvos politikai neturi. 

Beveik pusė būsimųjų Sei
mo narių — 62 paskelbė mėgs
tantys sportuoti, kai kurie nu
rodė ir konkrečias sporto rūšis. 
Septyni parlamentarai laisva
laikiu žaidžia lauko tenisą, vie
nas — stalo tenisą, šeši mėgsta 
slidinėti, keturi — žaisti šach
matais, po tris — plaukioti ir 
žaisti krepšinį, po du — važi
nėti dviračiu ir žaisti tinklinį. 
Tik vienas parlamentaras tei
gia mėgstąs bėgioti. 

Dar penki Seimo nariai do
misi automobilių sportu, keturi 
— automobiliais. Socialliberale 
Dangutė Mikutienė greta gana 
ekstremalių pomėgių — au
tosporto ir kalnų sporto nurodė 
besidominti ir ekonomika, filo
sofija bei politologija. 

Keliones ir turizmą tarp sa
vo pomėgių paminėjo 28 parla
mentarai . Keturiolika Seimo 
narių mėgsta ilsėtis gamtoje, 
trys iš jų — aktyviai, du politi
kai užsiiminėja vandens turiz
mu. 22 būsimieji parlamentarai 
žūklauja, 15 — medžioja, 5 — 
grybauja. 

35 parlamentarai mielai 
skaito knygas — nuo grožinės 
iki Nukelta į 7 psl. 

Vilnius, lapkričio 1 d. 
(ELTA) — Lapkričio 1-ąją krikš
čioniškas pasaulis minėjo Visų 
šventųjų dieną: melstasi už vi
sus, esančius Dangaus džiaugs
me ir garbėje. 

Krikščionys tiki, kad gyve
nančius pasaulyje ir tuos, kurie 
baigė savo žemiškąją kelionę, 
sieja stiprūs bendrystės ir mei
lės ryšiai. Todėl švęsdami Visus 
šventuosius žmonės prašys jų 
užtarimo ir pagalbos. 

„Lapkričio 1-oji nėra vien 
oficialiai paskelbtų šventųjų 
diena. Per šią šventę minimi vi
si, pasiekę gyvenimo tikslą — 
amžinąjį gyvenimą. Paprasta 
gražų ir dorą gyvenimą nugyve
nusi močiutė, mūšyje už kitą 
pasiaukojęs karys primena 
mums, kad į šventumą pakvies
tas kiekvienas krikščionis, nes 
šventumas — ne prabanga, o vi
sų galimybė ir pareiga", sakė 
Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčios prefektas Lionginas Vir
balas. 

Akivaizdus krikščioniško 

gyvenimo ir pasiaukojimo pa
vyzdys — neseniai palaimintąja 
paskelbta Motina Teresė, kuri 
visą gyvenimą skyrė padėti la
biausiai apleistiems ir atstum
tiems žmonėms. 

Visų šventųjų šventės išta
kos siekia VII amžių. Pirmą 
kartą šventieji kankiniai buvo 
prisiminti Romoje, minint Ma
rijos visų kankinių karalienės 
bažnyčios pašventinimo meti
nes. 

Šventųjų kankinių šventė 
buvo švenčiama pavasarį ir tik 
po kelių šimtų metų perkelta į 
rudenį ir pavadinta Visų šven
tųjų diena. 

Pasak kunigo L. Virbalo, 
kiekvienam oficialiai paskelb
tam šventajam paminėti neuž
tektų kelerių metų dienų. Jė
zuitas yra radęs sąrašą, kuria
me išvardyti 4,500 šventųjų ir 
palaimintųjų. 

Bažnyčios kalendoriuje 
šventieji paprastai minimi jų 
mirties dieną, kuri vadinama 
gimimo Dievui diena. 

A. Brazauskas Švedijoje 
kalbėjo apie būsimą vyriausybę 

Stokholmas, lapkričio 1 d. 
(BNS) — Švedijos sostinėje 
Stokholme viešėjęs Lietuvos 
premjeras, socialdemokratų va
dovas Algirdas Brazauskas ko
legas iš Šiaurės ir Baltijos šalių 
informavo apie Lietuvos val
dančiosios daugumos formuoja
mą koaliciją su populistine Dar
bo partija. 

„Aš informavau kolegas 
apie rinkimų rezultatus, apie 
formuojamą koaliciją. Kokią? 
Kol kas matau tik vieną — su 
Darbo partija", sekmadienio va
karą sakė A. Brazauskas. 

A. Brazauskas teigė nebe
matantis galimybės suformuoti 
„vaivorykštės" koaliciją, dėl ku
rios iš karto po Seimo rinkimų 
pradėjo derėtis keturios deši
niosios ir kairiosios partijos. 
Ketvirtadienį konservatoriai 
pasitraukė iš derybų dėl „vai
vorykštės" koalicijos formavi
mo, nes kairieji pradėjo lygia
grečias derybas dėl koalicijos 
formavimo su Darbo partija. 

Su Viktoro Uspaskicho Dar
bo partija bei Kazimiros Pruns
kienės Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga 
(VNDPS) besideranti A. Bra
zausko ir Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko koalicija būsi
mojoje Vyriausybėje siekia sep

tynių ministrų bei Vyriausybės 
vadovo, taip pat ir Seimo pir
mininko postų. 

Žurnalistams priminus apie 
prieš rinkimus A. Brazausko 
skelbtus pareiškimus nesudary
ti koalicijos su Darbo partija, 
premjeras tvirtino tokių pasi
sakymų neišsiginantis. 

„Aš sakiau, nesiginu. Ta
čiau tikėjausi, kad konservato
riai mąstys plačiau", teigė mi
nistras pirmininkas. 

Sekmadienį vykusiame 
Šiaurės ir Baltijos šalių minis
trų pirmininkų susitikime kal
bėta apie Siaurės ir Baltijos ša
lių bendradarbiavimą, ryšius su 
Rusija ir kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis. Europos Sąjungos 
(ES) plėtrą, aptarti bendradar
biavimo Europos ekonominėje 
erdvėje, Irako problemų klausi
mai. 

Pasak A. Brazausko, Euro
pos Sąjunga, siekdama įgyven
dinti Lisabonos strategijos tiks
lus, turėtų kuo plačiau išnaudo
ti esamų ES narių galimybes, 
užuot ieškodama naujų formų. 
Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, ministras pirmi
ninkas siūlė išnaudoti Lietuvos 
galimybes lazerių, biotechnolo
gijų ir informacinių technolo
gijų srityse. 

Kauno centre rasta moters galva 
Vilnius, lapkričio 1 d. 

(BNS) — Kauno centre sekma
dienio vakarą aptikta jaunos 
moters gaiva be kūno. Kaip pra
nešė policija, jaunos, maždaug 
20-25 metų moters galvą krū

muose prie Vilijampolės tilto 
sekmadienio vakarą aptiko šunį 
vedžiojęs kaunietis. 

Pasak policijos pareigūnų, 
moters kūnas dar nerastas. Au
kos tapatybė dar nenustatyta. 
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Viena didžiausių Lietuvoje įmonių grupių „Rubicon group" šeštadienį Vil
niuje atidarė „Siemens areną", į kurios statybą investicijos siekė apie 65 
mln. litų. Duris atvėrusios 29 metrų aukščio „Siemens arenos" plotas sie
kia 20.000 kvadratinių metrų. Planuojama, kad per metus šioje arenoje 
apsilankys apie 400,000 žmonių iš visos Lietuvos ir kitų Baltijos šalių. 
Nuotr.: UAB „Siemens" generalinis direktorius Audris Barcevičius ir 
UAB „Ogmios Astra pramogų centras" valdybos pirmininkas Darius Iyeš-
činskas arenos atidaryme. v»ido Kopūsto i ELTA i nuotr 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

n LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" METRAŠTIS 
ARBA 

PENKIOS ISTORIJOS 
PO GERUMO ŽENKLU 

RASA ŽEMAITIENE 

Mantas . 2003 m. 
Septyniolikmetis Mantas 

Juršys sėdi vežimėlyje ir šyp
sosi. Retsykiais pataiso mamą, 
kai ši jaudindamasi pasakoja 
apie jų vargus ir jų atrastą 
Ameriką. Dar visai neseniai -
vos prieš metus, jie iš ten su
grįžo, apmaldę savo nerimą dėl 
kasdien prastėjančios Manto 
sveikatos ir pamiršę, kas yra 
pragulu skausmas. 

Stuburo išvarža - tokia 
Manto diagnozė. Skamba gal ir 
ne baisiai, bet apsigimimas 
didelis ir rimtas. Viltis, kad 
berniukas vaikščios ruseno 
labai ilgai, o Mantas gyveno čia 
namuose, čia - ligoninėse. 
Tačiau ilgainiui viskas lyg ir 
nusistovėjo, bet vaikščioti vai
kas nepradėjo. Tik smagu, kad 
nesirgo ir, mamos padedamas, 
net lankė mokyklą. Tačiau 
Mantas augo, o stuburas pa-

Tęsinys iš spalio 30 d. 

mažu pradėjo krypti vis labiau. 
Mantas vis giliau grimzdo į 
savo vežimėlį, darėsi kuprelė, 
tėvai - į neviltį. Gydytojai 
skėsčiojo rankomis ir nieko 
negalėjo padaryti. Galop Man
tą vis dėlto buvo apsispręsta 
operuoti Amerikoje, o jis, kaip 
tyčia, ėmė ir apsirgo. Sunkiai ir 
ilgai, su baisiomis ir giliomis 
lyg krateriai pragulomis, kurias 
reikėjo net operuoti. Kelionė į 
Ameriką nusitęsė, bet įvyko. 

Visai kitokiomis nuotai
komis Joana Juršienė pasakoja 
apie Ameriką. Ir bene labiau
siai Joana prisimena Birutės 
Jasai t ienės rūpestį: „Ponią 
Birutę mes matėme tu rbū t 
paskutiniai. Ji mirė, praėjus 
dviems savaitėms po mūsų 
išvykimo - rugpjūčio 13 d. O 
visą tą laiką ji išgalėjo globoti 
mus. Ar galėjau skųstis mote
riai, kuri po hemoterapijos pro
cedūros rasdavo jėgų ateiti pas 
mus, užlipti stačiais laiptais ir 

Kai M a n t a s lankėsi l ie tuviškose kap inėse Čikagoje, visai n e t i k ė t a i pas t e 
bėjo Bi ru tes Jasa i t i enės vyro J o n o Jasa ič io kapą. N i e k a s negalvojo, kad 
ne t rukus ša l i a savo vyro a t s iguls ir pati Birutė. . . 

dar mus guosti? Turbūt ne. Kai 
bandydavau ją užjausti, saky
davo: 'Baik, aš turiu tave ra
minti'. Žiūrėdavau į ją taip nu
vargusią ir būdavo taip sunku, 
kad vos tvardydavausi never
kusi. Bet už tokias ašaras ji bū
tų labai supykusi. O šiaip tai 
visų žmonių, kurie mums pa
dėjo išvardyti neįmanoma - jų 
labai daug, jie keisdavosi. Ir 
būtų net nesmagu kažko ne
paminėti taip greitai neprisimi
nus. Mačiau, kiek daug dirbo 
Rūta Jucaitis, o Mariją Kriau
čiūnienę aš ir dabar vadinu 
Angelu sargu. Viena Manto 
operacija truko dvylika valan
dų, kitos - trumpiau, bet ji visą 
laiką buvo kartu. Kazimieras 
Kuniutis surengė nepamijį-
tamą Manto šešioliktojo g i m j ^ 
dienio šventę su milžiniškais 
balionais. Tokių dovanų buvo 
be galo daug. O kur dar ben
dravimas su Marija Bruso-
kiene, Ramanauskais , Vala
vičiais... Labai dažnai juos 
prisimename, juk jie taip trum
pino septynis mūsų buvimo 
Amerikoje mėnesius". 

Šiandien po visų rūpesčių 
Manto mama džiaugiasi, nepa
būgusi operacijų Amerikoje. Ir 
nors problemų su Mantu ir 
dabar nestinga, ji mano, kad 
vieną bilietą į geresnį gyve
nimą Mantas Amerikoje jau 
išlošė. Gal ne paskutinį? 

Ind rė . 2004 m. 
Panevėžietės Indrės mama 

Rima Mišeikienė nuolat šyp
sosi. Net tada, kai akyse susi
kaupia nuoskaudos ar džiaugs
mo ašaros. Sako, šypsena pade
da nepalūžti, ištverti, gyventi -
džiaugtis diena, kurios jau 
sulaukta ir nekeikti likimo. 
Indrei diagnozuota labai retas 
Reto sindromas - tai psichinė 
liga, kurios net neįtarsi esant 
iki metų. Tačiau vėliau jis gali 
pasireikšti labai įvairiai. In-
drutės, kuriai šiandien jau dvy
lika, likimas nepagailėjo - mer
gaitė nemąsto, nekalba, vaikš
čioja tik vedama. Iš pradžių 
gydytojai buvo linkę manyti, 
kad tai autizmas, bet vėliau 
Vaiko raidos centre Vilniuje 
buvo nusta tyta tiksli ir ne
gailestinga diagnozė. O į Ame
riką mergaitę „atvedė" iškrypęs 
stuburas - vienas minėto sin
dromo požymių, mat paprastai 
tokie vaikai mažiau juda, jų 
raumenys nusilpsta ir praside
da didesni ar mažesni fiziniai 
negalavimai. Indrutei ir vėl 
nepasisekė. Jos stuburas iškry
po tiek, kad Lietuvos ortopedai 
jautėsi bejėgiai. Santariškių 
universitetinių medicinos kli
nikų vaikų ortopedijos skyriaus 
vedėjas Kęstutis Saniukas 
matė vienintelę viltį -
Ameriką. Savo eilės operuotis 
Indrutė sulaukė šiemet 
pavasarį. 

„Ir, žinot, mums labai 
pasisekė. Amerikoje labai grei
tai operavo. Gyvenome, žino
ma, 'Seklyčioje' ir be jokių bui
tinių rūpesčių. Žmonės, sukūrę 
'Lietuvos vaikų viltį', dirba 
labai atsakingai ir be jokių 
nesklandumų. Jautiesi ten 
laukiamiausias, mylimiausias 
svečias - visi savanoriai be galo 
rūpinasi, kad tik nieko nes
tigtų. Mus operavo antrą Ve
lykų dieną, todėl patekome su 
Indrute greičiau į tikrą šventę, 
nei į ligoninę. Pasitiko Velykų 
kiškis, gavome dovanėlių, o ir 
paskui per visas penkias sa
vaites, kurias praleidome ligo
ninėje netrūko linksmybių. 
Gydytojas J. P. Lubicky atliko 
dvi labai r imtas operacijas. 

I n d r u t ę Miše ikytę pr ieš operaciją pas i t i ko Velykų k i š k i s , o g y t i po dvie jų 
operaci jų padėjo special iai t a m p a r e n g t i š u n y s . Š u n ų t e r a p i j a y r a g a n po
pu l ia r i S h r i n e r s ' l igoninėje Čikagoje. 

Nežinau, kaip būčiau jas iš
tvėrusi, jei šalia visą laiką 
nebūtų buvę Marijos Kriau
čiūnienės. Po šiai dienai prisi
menu jos gerumą, mokėjimą 
guosti, palaikyti,- surasti tin
kamiausia žodį. Būdavo, kurią 
dieną neužsuka ir jau kažkas 
ne taip - liūdna. Indrutė po 
operacijų sunkiai kėlėsi, gydy
tojų nurodymų juk nesupranta, 
nevykdo. Todėl sveikome pa
mažu, lėtai, ilgai. 'Lietuvos 
vaikų vilties' savanoriai skyrė 
daug dėmesio, negailėdami 
savo laiko. O ir ligoninėje 
puikios sąlygos. Kadangi pati 
dirbu medicinos srityje, buvo 
viskas smalsu. Labiausiai 
sužavėjo kompiuterizuotos 
funkcinės lovos, graži spalvinga 
aplinka, pagarba pacientui ir... 
šunų terapija. O ir gydytojai 
viską labai detaliai išaiškina, 
informuoja, dalijasi pastebėji
mais, klausia nuomonės. O kai 
viską apie savo vaiką žinai, tai 
ir daug lengviau. Dabar Indrutė 
vežimėlyje sėdi tiesi, graži, 
tiesa, vaikščioti teks mokytis iš 
naujo. O aš turbūt niekada 
nepamiršiu tų žmonių, kurių 
gerumą patyriau ir buvau 
sužavėta. Tai Kazimiero 
Kuniučio. Antano ir Viktorijos 
Valavičių, Onutės ir Kęstučio 
Paulikų, Elenos ir Kazio 
Majauskų, Vyto Stane-vičiaus, 
Nijolės Jankutės - Užubalienės 

ir, žinoma, 'Lietuvos vaikų vil
ties' įkūrėjų. O už ta i , kad visa 
ši kelionė ir gydymas mums 
nieko nekainavo, reikėtų dėkoti 
j au t ūks t anč i ams Amerikos 
žmonių. J u k visa ta i vyksta už 
jų suaukotus p in igus ," — 
pasakojo Rima Mišeikienė, 
kurios įspūdžiai pa tys švie
žiausi, todėl ir spalvingiausi. 

„Ir būtinai parašyki te , kad 
'Lietuvos vaikų viltis ' padeda 
ne tik gydymu Amerikoje ar 
konsultacijomis. Šimtai vaikų 
Lietuvoje gauna įvairią ortope
dinės technikos ir įrangos 
paramą, be kurios daug sun
kiau žengtų pirmuosius savo 
žingsnius, be kurios vaikų ir jų 
tėvelių gyvenimo kokybė būtų 
visai kita", - kalbėjo Dalia ir 
Alvidas Ša t inska i negal intys 
ats idžiaugti l ange tėmis , su 
kuriomis daug tvirčiau savo pir
muosius žingsnelius žengia ir jų 
sūnus Sau l iukas . Beje, visa 
įranga ar ortopedine technika 
rūpinsi Dana Kaunienė, kurią 
taip pat prisiminė ne vienas 
mano pašnekovas. O iš tiesų, 
tai „Lietuvos va ikų vilties" 
darbų metrašt is j au per daug 
ilgas, kad parašyti viską ir apie 
visus. Todėl gal ima būtų 
pasakyti ir visai t rumpai : Ačiū 
visiems Amerikos žmonėms, 
kuriems toks svarbus Lietuvos 
vaikų skausmas! 
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TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia Pi., Oriand Park, IL 
Tei. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 
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,Drnugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 

INKSTŲ AKMENŲ ĮVAIROVE 

S a u l i u k a s S a t i n s k a s kol kas savo ž ingsne l iu s ž e n g i a t i k s u spec ia l iomis 
l ankė tomis iš Amer ikos 

ĮONAS ADOMAVKŽ1US, M.D. 

Jau kalbėta apie įvairius 
veiksnius, skatinančius inks
tuose akmenų atsiradimą. Tuos 
veiksnius reikia atskleisti ir 
inkstų akmenų sudėtį nu
statyti, tada lengviau galėsime 
apsisaugoti nuo inkstų akmen
ligės. Tokių akmenų susidary
mo tikroji priežastis esti išaiš
k inama 50-65 proc. ta liga 
negaluojančių pacientų. Ypač 
neblogai sekasi atskleisti prie
žastis, kai akmenys kartojasi ir 
kai ligoniai tiriami specializuo
tose klinikose. Dabar jau geriau 
ta liga diagnozuojama ir atsa
kingiau gydoma, todėl pagal 
naujausius duomenis akmen
ligė kartojasi tik 2-6 proc. pa
cientų. Dar niekada medicinos 
istorijoje nebuvo toks mažas 
inkstų akmenligės pakartotino 
atsiradimo procentas. 

Kiekvieną akmenį, k u n 
ligonis pašalina su šlapimu, ar 
kurį chirurgas operacijos metu 
išima, reikia tinkamai ištirti. 
Geriau, kad toks akmuo būtų 
ištirtas ne tik chemiškai, bet ir 
kristalografiškai, nes svarbiau
sia yra nustatyt i akmens bran
duolio kilmę, nes būtent nuo 
branduolio akmuo ima augti. 
Reikia ištirti, iš kokios medžia
gos sudarytas pats branduolys. 
Vėliau an t branduolio gali 
nusėsti įvairios druskos 

Akmuo ima formuotis šla
pime, todėl pakartotinai reikia 
ištirti patį šlapimą: nustatyti jo 

rūgštingumą (pH), specifinį svo
rį, mikroskopu ištirti kristalų 
rūšį, taip pat iš užveistos kultū
ros sužinoti bakterijų rūšį šlapi
me. Dar reikia paros šlapime 
nustatyti kalcio kiekį. Tai padės 
kai kurias kūno ligos išaiškinti 
(dėl jų kartais akmenys inks
tuose susidaro). Kraujas inkstų 
akmenlige negaluojančiam pa
cientui ištiriamas, nus ta tant 
jame kalcio, fosforo oksalatų, šla
pimo azoto kiekį. Šlapimo takai 
peršviečiami, kaulai — taip pat. 

Amerikiečiams daugiau ne
gu du trečdaliai akmenų inks
tuose susidaro iš kalcio druskų. 
Pr ie kalcio oksalatų neretai 
prisideda fosfatų kiekis. Taip ir 
susidaro mišrių kalcio druskų 
akmenys. 

Nustatei akmens rūšį — jį 
t i rpink dideliame atitinkamo 
rūgštingumo šlapimo kiekyje. 

Chemiškai inkstų akmenys 
dažniausiai susideda iš kalcio, 
fosforo, oksalo, magnio, amonio, 
cistino ir šlapimo rūgšties. Amo
nio fosfato akmenys inkstuose 
daug rečiau susidaro. Pastarieji 
esti šarminiame šlapime. Tokį 
šlapimą lemia atsiradusios šla
pimtakiuose tam tikros rūšies 
bakterijos. Tos bakterijos skal
do šlapalą (urea) ir šlapimas 
pasidaro šarminis. Apie 10 proc. 
tos ligos atvejų akmenys susida
ro iš šlapimo rūgšties (uric 
acid). Šiltame ir sausame kli
ma te tokios rūšies akmenų 
inkstuose atsiranda daugiau. 

Bus daug iau . 
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AMERIKOS IR PUTIN 
ROMANAS BAIGĖSI 

Žymus JAV pol i to logas 
Zbignev Brzezinski atsako į 
laikraščio „Novaja gazeta" 
klausimus 

— J ū s straipsnyje, kurį 
i š spausdino „Wall Street 
J o u r n a r laikraštis , teigiate, 
kad Putin Rusija primena 
Benito Mussolini Italiją. Bet 
ar nemanote, kad, bandymai 
izol iuoti dabar t in į Krem
liaus režimą, tik sustiprina 
antidemokratines tendenci
jas Rusijoje? Ki ta vertus , 
Amerikos kantrybė, stebint 
bauginančius procesus Ru
sijoje, ta ip pat s t iprina 
autor i tar in ius prez idento 
Putin pol inkius . Išeitu, kad 
abu keliai blogi. Kur išeitis? 

— Yra dar vienas kelias. 
Tai sąžininga kalba apie tai, 
kas mus jungia ir kas skiria. 
Jeigu Rusija nori būti civilizuo
tos Vakarų bendruomenės 
dalis, jeigu ji ketina kurti šiuo
laikinę ekonomiką, jeigu ji nori 
pasaulyje būti gerbiama, kaip 
demokratinė valstybė, tada 
mums yra apie ką kalbėti. 
Amerika, Europa ir Rusija gali 
tapti tikrais partneriai^. Visgi, 
jeigu Rusija gaivins kažkokią 
Rusijos imperiją buvusios So
vietų Sąjungos rėmuose, tada 
mes priešinsimės ir bendros 
kalbos nebus. Jeigu Putin kurs 
autoritarinį, centralizuotą ir 
parazitinį režimą, niekas jam 
neplos, o visi smerks. 

— Ar manote , kad prezi
dento B u s h s i e k i m a s bet 
kuria kaina iš laikyti gerus 
santykius su Put in yra dra
matinė klaida? J e i g u j is bus 
perrinktas, ar respublikonų 
vadovybė s u g e b ė s peržiū
rėti savo pol i t iką Kremliaus 
atžvilgiu, j e igu prez. Putin 
ir tol iau verš varžtus? Ir ko 
laukti Maskvai, j e igu prezi
dentu bus i šr inktas demok
ratas John Kerry? 

— Ir respublikonų, ir 
demokratų romanas su Putin 
baigėsi. Aš manyčiau, kad 
ypatingo skirtumo tarp Bush ir 
Kerry pozicijos Kremliaus 
atžvilgiu nebus. Visa Amerikos 
politika art imiausiais metais 
bus persmelkta nerimo dėl bręs
tančios situacijos Rusijoje. Tą 
nerimą jaučia ir platūs politi
niai sluoksniai JAV. Tai nu
sivylimo Put in , kuris ėmėsi 
atviros antidemokratinės poli
tikos, kuris tęsia žiaurų, sa
vižudišką karą Čečėnijoje, 
atspindys. 

— į s i va izduoki te tokį 
scenari jų: Put in atšaukia 
visas demokratines laisves 
Rusijoje, ir Rusija išmetama 
iš Didžiojo aštuoneto. Ar tai 
nere ikš posūkio šaltojo karo 
l ink tuo metu, kai iškilo toks 
s t iprus žmonijos priešas 
k a i p tarptaut in is teroriz
mas? 

— Nemanau, kad pasaulis 
laukia šaltojo karo sugrįžimo 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad šiandien Rusija to papras
čiausiai neištvertų. Šaltasis 
karas buvo rimtos dviejų super
valstybių varžybos. Jeigu Ru
sija pradės pati save izoliuoti, 
vesdama žalingą vidaus ir tarp
tautinę politiką, ji pasmerkta 
degradavimui, o ne varžyboms. 
Degradavimas neišvengiamas, 
netgi jeigu Rusija kuriam laikui 
taps kvazifašistine naftos val
stybe. Ilgainiui jai gresia nuo
puolis, nes, ji, pavyzdžiui, gali 
pradėti prarasti savo Tolimųjų 
rytų teritorijų kontrolę. 

— 115 politikos veikėjų 
p a s k e l b ė laišką Europos 
Sąjungos ir NATO valstybių 
vadovams bei vyriausybėms. 
Laiške reiškiamas gilus ne
rimas dėl to, kad tragiški 
Beslano įvykiai panaudoja
mi tolesniam demokratijos 
gr iovimui Rusijoje. Ar šis 
dramatinis kreipimasis gali 

pakeisti pasaulio bendruo
menės nuomonę ir daugelio 
Vakarų valstybių, iki šiol 
tramdžiusių Putin, vadovų 
poziciją? 

— Šis laiškas ne Jceičia 
visuomenės nuomonės", jis 
atspindi jau pasikeitusį požiūrį 
į Rusiją pasaulyje. Rusijos val
dovai pasielgs išmintingai, 
jeigu \ jį žvelgs rimtai. Rusija 
turėjo ir kol kas tebeturi isto
rinę galimybę prisijungti prie 
pirmaujančio demokratinio pa
saulio. Deja, Putin politika veda 
prie to, kad ši galimybė tampa 
vis labiau ir labiau efemeriška. 

— Ką tik amerikietiška 
„Konoko-Fillips" įsigijo sva
rų rusiškos naftos įmonės 
„L u ko ii" akcijų paketą. 
Amerikos verslas ne kartą 
demonstravo ir kitose šaly
se, tokiose kaip, pavyzdžiui, 
Kinija, kad jį domina tik 
politinis pastovumas. Ar tai 
reiškia, kad prez. Put in gali 
ir tol iau tęst i savo „anti
demokratinę praktiką", 
esant tokioms sąlygoms, kai 
yra aukštos naftos kainos ir 
auga Rusijos, ka ip ener
getikos žaliavų tiekėjo Va
karams, vaidmuo? 

— Pasaulyje visada buvo ir 
yra bendrovės, kurias labiau 
domina pinigai negu ilgalaikiai 
politiniai ir ekonominiai projek
tai. Pastaruoju metu mes tuo 
vėl įsitikinome Irako pavyzdžiu. 

— Kiek įtikinantis, jūsų 
požiūriu, prezidentas Putin, 
kai jis įtikinėja pasaulį, jog 
Čečėnijoje veikia „ai Qaeda" 
agentai ir tokiu būdu Ru
sijos federal inė valdžia 
kovoja su tarptautiniu tero
rizmu? 

— Nereikia didelio proto 
suprasti: pareiškimai apie tai, 
kad Čečėnijoje veikia „ai 
Qaeda" agentai, reiškia tik 
bandymus nukreipti pasaulio 
dėmesį nuo Kremliaus politikos 

Čečėnijoje griūties. Mano įsi
tikinimu, ten ir anksčiau buvo, 
ir tam tikru mastu išlieka, 
taikaus sureguliavimo galimy
bė. Amerika kažkada su 
analogiška problema susidūrė 
Puerto Rico. Kitos valstybės 
taip pat bando spręsti ją civi
lizuotai, kaip, pavyzdžiui, tai 
darė Didžioji Britanija. 

— Ar posov i e t inė erdvė 
yra Rusijos ir JAV interesų 
sus idūrimo zona? Maskvos 
strategai tv irt ina, kad Ame
rika v e r ž i a s i į • Rus i jos 
nac ional in io s a u g u m o inte
resų zoną v i s ų p irma tokiose 
ša lyse , k a i p Gruzija ir 
Azerbaidžanas . Kokią poli
t iką j ū s pas iū l ė t e naujajai 
JAV v a l d ž i a i dė l b u v u s i ų 
s o v i e t i n i ų r e s p u b l i k ų — 
U k r a i n o s , Gruzi jos , Vidu
rinės Azijos valstybių? 

— Jeigu Rusija apibrėžia 
savo „nacionalinio saugumo 
interesus", ka ip teisę laikyti 
imperinę—kolonijinę kariuo
menę jos ka imynių , naujųjų 
suverenių valstybių teritorijoje, 
tokiu atveju antruoju klausimu 
tarp Rusijos ir Amerikos visada 
bus gilūs nesu ta r ima i . Mes 
nesuinteresuot i Gruziją ir 
Azerbaidžaną nus ta ty t i prieš 
Rusiją, bet, savaime supranta
ma, pa la ikys ime jų teisę į 
nepriklausomybę, teisę siekti 
Rusijos ka r iuomenės dalinių 
išvedimo iš jų teritorijos, jeigu 
jie to nori, kad kariuomenės ten 
nebūtų. Rusijos kar iuomenės 
buvimas Padnest rė je , Sevas
topolyje, Gruzijoje, Armėnijoje, 
Azerbaidžane, Tadžikistane yra 
imperinės—kolonijinės epochos 
palikimas. Kariuomenės buvi
mas tik didina ant i rus iškas 
nuotaikas ir niekaip nestiprina 
Rusijos nacionalinio saugumo, 
negerina Rusijos santykių su 
kaimynais. 

Paruošė 
A u d r o n ė Škiudaitė 

PROGNOZUOJAMAS PASTOVESNIS, 
BET SANTŪRESNIS EKONOMIKOS IR GYVENTOJŲ 

PADĖTIES GERĖJIMAS 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Neramina šešė l inės 
ekonomikos veiksniai 

Šių metų liepos-rugpjūčio 
mėn. Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas (LLRI) atliko mūsų 
šalies ekonomikos ir jos ūkio 
plėtros tyrimą, pateikė rinkos 
dalyvių patikslintas prognozes 
besibaigiantiems 2004-iesiems 
metams bei lūkesčius kitiems 
metams. Pasak LLRI atstovės 
spaudai Astos Tobulevičienės, 
atlikto tyr imo duomenimis, 
šiemet ir 2005 m. Lietuvos 
ekonomikos augimas bus pas
tovus ir išliks gana spartus, 
daugės dirbančiųjų ir augs jų 
darbo užmokesčiai, gerės ben
drovių finansiniai rodikliai. 
Tačiau rinkos dalyviai nuogąs
tauja, jog kelerius metus 
nemažėjančios šešėlinės eko
nomikos apimtys ir toliau išliks 
didelės, o mokesčių našta dar ir 
išaugs... Pasidavę Europos Są
jungos stojimo euforijoms ir 
prieš pusmetį pateikę pernelyg 
optimistiškas prognozes įvai
riose srityse, šiame tyrime rin
kos dalyviai ekonomikos augi
mą veikančius procesus vertino 
kur kas atsargiau ir santūriau. 

„Rinkos dalyvių teigimu, 
2004 m. bendrasis vidaus pro
duktas (BVP) augs lėčiau nei 
pernai. — 7 procentais. Kitais 
metais ūkio augimas lėtės ir 
sudarys apie 6.5 proc. Bene 
pirma kartą LLRI atliekamame 
tyrime rinkos dalyvių skelbiami 
BVP augimo skaičiai sutampa 
su oficialių valstybės institucijų 
prognozėmis. Kaip rodo pas

tarasis tyrimas, lėtesnį augimą 
lems kvalifikuotos darbo jėgos 
t rūkumas , stipriai veikiamas 
migracijos į ES šalis, ilgalaikė 
investicijų stoka, lėtesnis eks
porto augimas. Tačiau eko
nomiką ir toliau skatins spartus 
vidaus rinkos bei užsienio 
prekybos didėjimas, atsigau
nančios investicijos. Beje, tyri
mas rodo, kad šiemet šešėlinė 
ekonomika sudarys 19.5 proc. 
BVP, o 2005 m. turėtų mažėti 
iki 18.7 proc. Svarbu paminėti, 
jog prieš pusmetį rinkos daly
viai pirmą kartą po trejų metų 
per t raukos prognozavo, kad 
mažės šešėlinės ekonomikos 
apimtys. Deja, šiame tyrime 
išryškėjo kitokios rinkos da
lyvių nuotaikos, kai jie padidino 
ankstesnio tyrimo prognozes 
beveik 1 procentu", — teigė 
Asta Tobulevičienė. 

Šešėlinei ekonomikai ma
žėti trukdo nelengvėjanti mo
kesčių našta, kuri šiemet turėtų 
sudaryt i 36.5 proc. Kaip ir 
šešėlinės ekonomikos atveju, 
prieš pusmetį rinkos dalyviai 
prognozavo mažesnę mokesčių 
naštą 2004 m., tačiau šiame 
tyrime savo prognozes padidino 
net apie 1.5 proc. Kitais metais 
mokesčių našta neturėtų stip
riai kisti ir sudarys apie 36 proc. 

Laukiama darbo 
užmokesčio kilimo 

Rinkos dalyvių pateiktomis 
prognozėmis, šiemet eksporto 
augimas sulėtės ir bus mažes
nis, nei buvo tikėtasi prieš pus
metį — 11.7 proc. 2005 m. tiki
masi greitesnio ir eksporto bei 

importo augimo. Vartotojų kai
nų augimas šiais metais bus 
spartesnis nei pernai ir sieks 
apie 2.5 proc. 2005 m. rinkos 
dalyviai laukia dar didesnio 
kainų šuolio, kuris turėtų siekti 
2.8 proc. Kainas kilti skatina 
dėl narystės ES pasikeitęs 
prekybos režimas ir akcizai, 
aukštos naftos kainos ir augan
ti vidaus paklausa. 

Pastoviai augant ekonomi
kai, toliau gerėja ir padėtis 
darbo rinkoje. Tyrime dalyvavę 
atstovai teigia, kad šių metų 
pabaigoje nedarbo lygis bus 
apie 9.6 proc. (pernai — 11.1 
proc). Tikimasi, jog nedarbas ir 
toliau mažės ir 2005 m. pa
baigoje sudarys apie 9 proc. 
LLRI tyrimo duomenimis, po 
dviejų metų stagnacijos, šiemet 
tikimasi spartesnio darbo 
užmokesčio augimo. Rinkos 
dalyviai pagerino savo metų 
pradžioje išsakytas prognozes ir» 
mano, kad 2004 m. vidutinis 
darbo užmokestis augs 7 proc. 
(72 litais per mėnesį) ir sudarys 
1,113 litų per mėnesį. Kitais 
metais darbo užmokestis turėtų 
augti panašiais tempais kaip ir 
šįmet. Anot rinkos dalyvių, 
2005 m. darbo užmokestis 
ūgtels 7.7 proc. (86 litais per 
mėnesį) ir metų pabaigoje suda
rys apie 1,199 litus per mėnesį. 

Pagal LLRI atliktus tyri
mus, prognozuojama, kad šie
met namų ūkio vidutinės pini
ginės pajamos, palyginti su per
nai, beveik neaugs ir sieks 
1,928 litus per mėnesį. Pajamos 
vienam namų ūkio nariui su
darys apie 756 litus per mėnesį. 
Tačiau naujausi rinkos dalyvių 

vertinimai rodo, kad augančios 
ekonomikos, mažėjančio nedar
bo ir kylančių atlyginimų 
nepakaks, norint, kad gyvento
jų finansinė padėtis taip žymiai 
pagerėtų. Kita vertus, 2005 m. 
gyventojų f inansinė padėtis 
turėtų t ruput į pagerėti. Prog
nozuojama, jog ki tais metais 
namų ūkio pajamos augs beveik 
6.6 proc. (127 litais per mėnesį) 
ir metų pabaigoje sieks 2,055 
litus per mėnesį. 

Apie tyr imo metodiką 

Mūsų pašnekovės Astos 
Tobulevičienės teigimu, LLRI 
pradėjo Lietuvos ekonomikos 
tyrimą dar 1997 m. Pagrindinis 
tyrimo t ikslas — pateikti šalies 
ekonomikos rodiklių vertinimus 
bei prognozes, paremtas rinkos 
dalyvių nuomone, apžvelgti 
veiksnius, galėjusius turėti 
į takos š iems ver t in imams ir 
lūkesčiams, palyginti rinkos 
dalyvių ver t inimus su oficialių 
institucijų bei kitų šaltinių duo
menimis, pa te ik t i ryškesnių 
skirtumų interpretacijas. LLRI 
tyrimai remiasi rinkos dalyvių 
su tar imo p ra rad igma — ji 
grindžiama racionalių lūkesčių 
teorija. Būtent rinkos dalyvių 
lūkesčiai, pasak A. Tobule
vičienės, ir nulemia jų veiks
mus, ka r tu ir visos ekonomikos 
plėtros kryptis . 

Pastarajame tyrime dalyva
vo 35 ekspertai , jį rėmė „JTI 
International", „Mažeikių naf
ta", „Klaipėdos kartonas", 
Kauno AB „Ragutis", „Rimi 
Lietuva" ir kt . 
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DANUTE BiNDOKIENE 

Galėsime lengviau atsidusti 

Š
iandien Amerikos piliečiai renka prezi
dentą (ir kai kuriuos kitus valdžios 
atstovus), Trečiadienio ryte galėsime 

lengviau atsidusti. Jeigu rinkimų rezultatai 
nebus visiškai aiškūs (ko tikrai galima tikėtis), 
bent pasibaigs rinkimės kampanijos temos ži-
niasklaidoje ir reklamų antplūdis, nuo kurio 
nebuvo įmanoma pasislėpti. 

Vargiai kas prisimena aštresnę ir inten
syvesnę r inkiminę kampaniją, kai ne t ik 
Amerikos piliečiai, bet kone visas pasaulis tur i 
savo nuomonę, kas ir už ką turėtų balsuoti. 
Artėjant rinkimų datai, ir anksčiau būdavo 
karš tų ginčų, nuomonių išsiskyrimo, bet niekad 
iki tokio laipsnio, kaip dabar. Net t a rp 
Amerikoje gyvenančių lietuvių, turinčių šio 
krašto pilietybę. 

Jeigu kas pasisako balsuosiąs už John 
Kerry, apkaltinamas kone bedieviu, nes žada 
balsuoti už asmenį, kurio politinė platforma 
nesiderina su kataliko (ir apskritai krikščionio) 
įsitikinimais. Kerry yra už teisę žudyti negimu
sius kūdikius, panaudoti jų kamienines ląsteles 
tyrimams, leisti tos pačios lyties asmenų vedy
bas ir pan. Visa kita, ką Kerry kampanijos metu 
kalbėjo ir žadėjo, atrodo, nebuvo išgirsta. 

Jeigu kas prisipažįsta, kad savo balsą ati
duos už prez. George W. Bush, apkaltinamas 
rėmimu asmens, kuris įvėlė valstybę į daug 
kainuojantį karą — be tikro reikalo, vien kaž
kokių gal net asmeninių, tikslų vedinas. J is 
nesirūpina krašto ekonomika, švietimu, su
teikia mokesčių lengvatas turtuoliams, patai
kauja stambiajam verslui ir pan. Niekas, atro
do, nenori girdėti, ką George W. Bush kalba 
apie krašto saugumą, teroristų sutramdymą, 
ekonomikos augimą, dalies mokesčių grąžinimą 
viduriniosios klasės žmonėms ir kitus teigia
mus darbus, kurie jau atlikti. Be to, G. Bush 
yra prieš kūdikių žudymą, prieš tos pačios 
lyties asmenų vedybas, prieš kamieninių 
ląstelių panaudojimą medicinos reikalams... 

Įdomu, kad šį kartą ne vien Amerikos 
piliečiai, bet visas pasaulis turi savo nuomonę, 
ką r inkt i JAV prezidentu. Kai kas atvirai 
pasisakė už dabartinį prezidentą (pvz., Rusijos 

Vladimir Putin, Lietuvos Valdas Adamkus, kai 
kurie Vokietijos dienraščiai). Osama bin Laden 
taip pat neiškentė neįkišęs savo trigrašio, išėjęs 
su naujais grasinimais ir raginęs amerikiečius 
„protingai pasirinkti", kitaip visų laukia su
naikinimas. Tuos grasinimus jau ne kartą per 
trejus metus girdėjome ir, deja, dar girdėsime, 
bet ne užsienis, o tik šio krašto piliečiai šian
dien turi teisę išrinkti prezidentą. 

Apytikriais duomenims, užsieniuose gyvena 
nuo 5 iki 10 mln. Amerikos piliečių. Apie 
500,000 yra kariai ir jų šeimos. Kai rinkimų 
pasekmės pakimba ant plauko, kaip buvo 
2000-aisiais, užsienyje gyvenantys piliečiai gali 
padaryti sprendžiamąjį skirtumą, prisimenant, 
kad 2000-aisiais rinkimus George W. Bush 
naudai nulėmė tik apie 600 balsų — Forida val
stijoje. 

Daugiausia Amerikos piliečių, turinčių 
dvigubą pilietybę, gyvena Izraelyje, Kolumbijo
je, iš dalies Meksikoje (manoma, kad ten jų yra 
per 35,000), o kiti — Europoje. Jiems visiems 
buvo sudaiytos galimybės balsuoti rinkimuose, 
stengiantis įkalti pareigos jausmą ir tai, „kad 
šie rinkimai yra ypač lemtingi valstybei". 

Abu kandidatai į Baltuosius rūmus dėjo 
nemažai pastangų, pasiekti JAV piliečius užsie
niuose ir sudaryti jiems galimybes balsuoti. Į 
procesą kai kur įsijungė ir vietiniai gyventojai, 
sudarydami jaunimo grupes, kurios kreipėsi į 
aplinkoje gyvenančius amerikiečius ir ragino 
balsuoti. Beje, užsienyje gyvenančių ame
rikiečių, balsai įjungiami į valstiją, kurioje jie 
vėliausiai gyveno. Kai kurioms valstijoms tai, 
be abejo, nelabai svarbu, nes vienas ar antras 
kandidatas jau yra užsitikrinęs pakankamą 
rinkiminės kolegijos balsų skaičių, bet kai kur 
tai gali sudaryti lemiamąjį nuosprendį. 

Šį vakarą dar, be abejo, nesužinosime (ne
bent atsitiktų kažkoks stebuklas), kas laimėjo, 
bet, norime tikėti, kad lietuviai, Amerikos 
piliečiai, atliko savo pilietinę pareigą ir balsavo. 
Rytoj, gal poryt, galėsime vėl ginčytis dėl kitų, 
arčiau lietuviškai visuomenei rūpimų, reikalų, 
o susipriešinimas, kas už ką balsavo, bus 
pamirštas bent ketveriems metams. 

SU PALAPINE J BALTŲJŲ MEŠKŲ SOSTINĘ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.9 

Jamie ir Max mus pavaišina kava ir labai tra
piomis bandelėmis su uogiene. Taigi pri tru
pinome visas grindis ir nesisekė iššluoti, nes 
grindys buvo šlapios ir trupiniai prilipo. 

Kadangi čia kelios meškos vaikšto, nesku
bame važiuoti. Jamie buvo paruošęs Šiaurinės 
pasaulio dalies žemėlapį, kuriame nupiešė, kur 
šiaurės pašvaistę galima matyti. Pasirodo, mes 
čia kaip tik ant tos juostos, kur dažniausiai ir 
geriausiai matyti. 

Papasakojo ir apie baltųjų meškų gyvenimą. 
Jos skiriasi nuo rudų ne tik kailio spalva, bet ir 
gyvenimu. Baltosios meškos žiemą nemiega, o 
medžioja. Vasarą prasibasto pusiau snausdamos, 
misdamos daugiausia uogomis. Mažai ėsdamos, 
praranda apie keturis šimtus svarų, kuriuos užsi
augina per žiemą. Man buvo labai įdomu 
sužinoti, kad pati gamta nustato, kiek kuri 
meška meškiukų susilauks: apvaisinti kiau
šinėliai kūne plaukia apie keturias savaites, kol 
baigiasi medžioklė. Pagal tai, kiek meška svorio 
priauga, gamta nutaria, kiek jai pasiseks meš
kiukų auginti, tiek kiaušinėlių prilimpa gimdoje 
ir išsivysto meškiukai. Dažniausiai gimsta 
dvynukai. Šiomis dienomis tiriama, kokie nuo
dai/chemikalai yra meškų kūnuose, nes meškų 
skaičius mažėja. Iš dalies gali būti kaltas ir 
meškoms sutrumpėjęs ruonių medžiojimo 
sezonas, nes klimatas šiltėja. 

Vis dar saulėta. Iškviestas atvyko 
malūnsparnis ir tris pakeleivius paskraidino. 
Važiuojant atgal, Max pasiūlė norintiems šią 
mašiną pavairuoti. Girdėjau bendrakeleiviai pus
balsiu pradėjo diskusijas apie draudimą, 
atsakomybę, bet trys vyrai susigundė. Vienas jų 
buvo Romas. Tai laikė visos kelionės puikiausiu 
momentu. 

Vakare pietavome vėl kitame restorane. Šį 
kartą už pietus sumokėjo Jamie. Paskutinė proga 
įspūdžiais pasidalinti, palyginti kitų kelionų 
patyrimus. Laikas grįžti atgal į viešbutį, susi
pakuoti, išsimiegoti 

Antradienis 
Ryte vėl anksti atsikėlėme, suvežėme lagami

nus į užeigos fojė ir papusryčiavę, slidinėdami 

nuėjome į susitikimo punktą. Čia mūsų jau lauke 
Jamie. Netrukus atvyko autobusas ir mus nuvežė 
už miesto, kur buvo meškų tyrimo centras su 
įvairia programa. Čia apsistoję, turistai prisideda 
prie namų ruošos, lanko įvairius susipažinimo su 
gamta kursus. Netoliese gyvena vyras, kuris au
gina ir dresiruoja šunis rogėms traukti. Mums 
jau buvo paruoštos dvejos rogės, į kurias buvo 
pakinkyta po keturias poras šunų. Mudu buvome 
pirma pora, skirta šį malonumą išbandyti. Aš 
sėdau pirma į roges, ta i Romui reikėjo dvigubai 
susiriesti, kad priekyje manęs tilptų. Vežikui 
paraginus, šunes pradėjo bėgti. Toliau buvo, kaip 
filmuose rodo: vežikas/treneris kartais bėgo. 
laikydamasis rogių, kar ta is ant rogių vėžių 
stovėjo. Sustojus ant ledo pakeisti kryptį, viena 
šunų pora susipešė. Vežikas šoko juos atskirti. 
tuo tarpu pakilęs vėjas roges pūtė į šoną. 
Nenorom kilo mintis, kas būtų, jei šunes su 
mumis pabėgtų ir vežikas nespėtų rogių 
pagriebti. Tačiau sėkmingai kelionę tęsėme to
liau. Netoli kelionės pabaigos vežikas staiga vel 
roges sustabdė ir kišeniniu telefonu įsakė savo 
darbininkams tuojau paruošti jo sniegmobilį bei 
du šautuvus, nes netoliese matė baltą mešką. Vėl 
suragino šunis ir už poros minučių, atidavęs 
roges kitiems, sėdo į paruoštą sniegmobilį ir 
nuzvimbė. Po kiek laiko grįžęs pasakė, kad šovi-
mo garsu pasisekė mešką nubaidyti, tad 
nereikėjo nušauti. Tai taip pasibaigė paskutinis 
įdomesnis šios kelionės nuotykis. Belieka 
pasakyti, kad pasivažinėjimas šiomis rogėmis 
liks atmintinas, nors ir buvo labai nepatogus. 

Visiems pasivažinėjus, sulipome atgal į auto
busą kelionei į oro uostą. Ten atvykus nustebome, 
kad nebuvo jokios priprastos saugumo pro
cedūros. Atrinkę savo lagaminus. Romas grnt 
stojo į eilę ir, atiduodamas lagaminus, neparodė 
jokio įrodymo, kas j is . Rinkosi vis daugiau 
žmonių. Mūsų grupė sustojo nusifotografuoti 
Jamie sutiko gražią jaunuolę, kurią pažino ir kuri 
buvo profesionalė fotografė. Ja apkabinėjome 
savo foto aparatais, iš viso apie tuziną. Ji paeiliui 
visus panaudojo ir mus įamžino. 

Bus daugiau. 
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BOSTONO SV. PETRO 
BAŽNYČIA: KAS TOLIAU? 
SES. ONA MIKAILAITE 

Šių metų spalio 11 d. 
Putnamo seserų sodyboje vyko 
Amerikos lietuvių kunigų 
vienybės metinis suvažiavimas, 
o spalio 12-15 d. l ietuvių 
kunigų rekolekcijos. Ta proga 
buvo atvykęs vysk. Pau l iu s 
Baltakis iš New York, prel . 
Edmundas Putrimas iš Toronto 
ir Bostono Šv. Petro parapijos 
klebonas kun. Steponas Žukas 
drauge su daugmaž dvidešimt 
kunigų iš įvairių JAV parapijų. 
Šv. Petro parapijos išsilaikymo 
klausimas sukėlė t a rp dalyvių 
karštas diskusijas. 

Anot prel. E. Putrimo, ku
riam dabar tenka tarpininkaut i 
tva rkan t užsienio parapi jų 
reikalus, Šv. Petro bažnyčiai 
gresia uždarymo pavojus,— ta i 
skambutis visoms JAV ir 
Kanados lietuvių parapijoms. 
Nors pastaraisiais 10—15 metų 
JAV lietuvių skaičius paaugęs, 
tačiau anksčiau a tvykus ių 
lietuvių ka r t a akivaizdžiai 
mažėja. Antroji ir trečioji ka r t a 
j au dažniau lanko vie t ines 
bažnyčias ir į lietuvių parapijas 

atvyksta tik šventėms ar 
ypatingomis progomis, — toli 
gražu ne kiekvieną sekmadienį. 
Šias parapijas uoliai rėmė ir 
lankė jų tėvai — dabar daug 
kur jos apytuštės. Trečiosios 
bangos lietuviai kol kas tik 
gana nedrąsiai lanko lietuvių 
bažnyčias bei prisideda prie 
parapijų veiklos. Taigi, nors 
skaičiais lietuvių bendruomenė 
padidėjusi, lietuviškoms parapi
joms priklausančių ir jas 
palaikančių skaičius kasmet 
smunka. 

Visa tai stebėdami, Lietu
vos vyskupai susirūpino lietu
vių įkurtų parapijų ateitimi: 
juos jaudina tai, kad vienos po 
kitų atimamos lietuvių triūsu 
bei lėšomis įkurtos parapijos, 
išlaikytos daugelį metų. Kaip gi 
bus galima tęsti sielovadą lietu
viams sava kalba, nykstant 
lietuviškoms parapijoms? Ir 
Phoenix lietuvių bendruo
menės suvažiavime, įvykusia
me rugsėjo mėn. pradžioje, šis 
klausimas buvęs opus. 

Prel. E. Putrimo nuomone, 
Bostono arkivyskupas Sean 
O'Malley visgi turįs teisę, pagal 

Šv. Petro lietuvių bažnyčia Bostone. 

Bažnyčios kanonus, nuspręsti 
savo vyskupijos ribose (api
mančios 2 milijonus katalikų) 
esančių parapijų likimą. Lie
tuviai kunigai bei tikintieji į 
lietuviškų parapijų uždarymą 
reaguoja iš moralinio ir emo
cinio taško. Tikrai gaila, kad 
etninės parapijos, kurios ski
riasi nuo vietinių, nes buvusios 
pačių parapijiečių pastangomis 
įkurtos (žinoma, gavus reikia
mus bažnytinius leidimus), 
nėra JAV vyskupų pakanka
mai vertinamos, nesuvokiant 
gyvybiškos jų reikšmės tau
tinėms mažumoms. Ateityje 
galime t ikėt is ir vėl pat i r t i 
lietuviškų parapijų praradimo 
traumą, tad ilgainiui t eks 
keisti iš pagrindų lietuviškos 
sielovados strategiją. 

Čia dera pažymėti, jog 
Bostono Šv. Petro parapijos 

ŽALIANYKŠTIS 
DĖKINGAS 

Esu labai dėkingas visiems 
skaitytojams, atsil iepusiems į 
klausimą, ar reikia „Mūsų 
daržai ir daržel iai" skyrelio. 
„Draugo" redakcija tv i r t ina , 
kad dar niekad tiek daug laiškų 
viena tema nebuvo gauta, kaip 
šiuo klausimu. Skaitytojų pa
sisakymai ta ip maloniai nu
teikė, kad Žalianykštis iš pa
sitenkinimo net nuraudo, kaip 
,,putino uogelė". 

Labiausiai iš visų pat iko 
vienos skaitytojos iš Connec-
ticut valstijos pasisakymas, kad 
antradienio laidą visuomet 
pradeda skaityti nuo „Daržų ir 
darželių": „kai la ikraščiuose 
tiek daug blogų žinių, paskai
čius šį skyrelį, širdis atsigau
na", — rašo ji ir prašo jokiu 
būdu nenustoti rašius. 

Taigi, skaitytojai pasisakė. 
Skyrelis antradienio laidoje pa
silieka. Visuomet stengsiuosi at
rasti ką nors įdomaus iš „au
galų pasaulio" (o j is t ikrai įdo
mus), mielai atsakysiu į klau
simus, teiksiu įvair ius pa
tar imus ir visuomet liksiu 
dėkingas už skaitytojų gerava-
liškumą. 

K a r k l i u k a i 
K l a u s i m a s . Ką daryti , kad 

karkliukai neišaugtų tokie 
aukšti ir labiau žydėtų. 

A t s a k y m a s . Nors galbūt 
šiuo metų laiku nelabai t inka 
kalbėti apie vasaros gėles, bet 
kiekvienas skaitytojo klausimas 
yra ver tas a tsakymo, tad 
atsakysiu ir apie karkl iukus. 

Karkliukai, angį. Phlox, log. 
Phlox paniculata — daugia
metis augalas. Jų tėvynė — 
Šiaurės Amerika. Pavadinimas 
kilęs iš graikų kalbos žodžio 
phoks, reiškiančio liepsną, nes 
kai kurių karkliukų žiedai yra 
liepsnaspalviai. Lietuvoje įpras
ta šį augalą vadint i flioksu, 
tačiau kur kas maloniau skam
ba — karkliukai Tai t ik ras 
lietuviškas žodis, žinomas ypač 
Suvalkijoje 

Kodėl karkliukai? Turbū t 

dėl to, kad gėlių kekės išauga 
ant sumedėjusių stiebų, o auga
lo lapai pailgi, siauri, išsidėstę 
abipus nesišakojančio stiebo, 
primena karklo lapus. 

Laukinių karkliukų spalva 
— violetinė, tač iau išvesta 
įvairių atmainų: baltų, rausvų, 
dvispalvių (su kitokios spalvos 
vidurėliu) ir pan . Karkliukų 
žiedai auga kekėmis stiebo 
viršūnėje, skaniai kvepia, pri
vilioja daug drugelių ir kitų 
vabzdžių, nes žiedo vidurėlyje 
yra nektaro. Karkliukai žydi 
maždaug vasaros viduryje, net 
iki rudens. Kadangi jie užauga 
aukšti, geriausia sodinti patvo
riuose, lysvės viduryje, o 
pakraščiais žemesnius augalus. 

Kad karkliukai nesistiebtų 
taip aukštyn, iki liepos vidurio 
(maždaug 15 d.), būtina nu
skabyti jų viršūnėles: nugnybti 
pačius viršutinius, jauniausius 
lapelius. Augalui nepakenks, o 
vieton nugrybtos vienos vir
šūnėlės, išaugs dvi ar trys ir 
kiekviena ilgainiui išsiaugins 
žiedus. Kai karkliukai peržydi, 
reikia nedelsiant nužydėjusią 
kekę nuskinti arba nukirpti — 
tik ne per daug, maždaug 3-4 
colius nūo viršaus. Iki rudens 
karkl iukai išsaugins naujas 
atžalas ir naujas žiedų kekes. 

Karkliukai paprastai ken
kėjų neturi. Didžiausia proble
ma — apipeliję lapai. Nors tai 
augalui nekenkia, bet negražiai 
atrodo. Galima purkšt i tuos 
pelėsius nuodais (fungicide), bet 
geriausiai augalų nesugrūsti 
vienas prie kito, palikti tar
pelius, kad oras prieitų, lapai 
greičiau nudžiūtų. Laistyti iš 
apačios ir geriausiai ryte, kai 
saulė greitai lapus nudžiovina. 
Beje, karkliukai mėgsta saulėtą 
vietą, gerai patręštą žemę, bet 
apskritai nėra reiklūs. Rudenį, 
po šalnų gal ima stagarus 
nukirpti . Apdengti kerų ne
reikia. Karkliukai nėra lepūs. 

Dauginami padalinant ke
rą, arba sėklomis. Bet čia daž
nai ne visuomet išeina taip, 
kaip norime: gražiai žydin
čio karkliuko pasėtos sėklos 
išaugina „laukinį" augalą. 

AR KARPYTI 
SPYGLIUOČIUS 
K l a u s i m a s . Mano kaimy

nas tvirtina, kad egles ir pušis 
galima karpyti — t.y. nukirpti 
kasmetinius jų ūglius. Ar 
medeliai dėl to nenudžiūsta, ar 
jiems nekenkia? Aš pasodinau 
eilę eglučių, tikėdamasis išsi
auginti gyvatvorę, bet nenoriu, 
kad jos per daug išsikerotų. 

A t s a k y m a s . Eglės nemėgs
ta būti karpomos, bet kai kada 
tai reikia atlikti, norint 
išlaikyti t am tikrą medelio 
formą. Beje, turbūt pastebėjote, 
kad eglutės, o ypač pušaitės, 
kurias perkame Kalėdoms, 
visuomet yra gražaus kūgio 
pavidalo. Jos tikrai ta ip 
neišaugtų be apkarpymo. 

Geriausia eglutes apkar
pyti pavasarį, kai pradeda leisti 
naujus ūglius, kurie pradžioje 
yra ilgi, ploni, tik vėliau pasi
dengia tankesniais spygliukais 
ir šakojasi. Pavasarinis ūgte-
lėjimas yra spygliuočiams 
medžiams labai svarbus. Nors 
jie auga visą vasarą, bet ne taip 
žymiai. 

Aštriomis žirklaitėmis 
galite nukirpt i tuos pavasa
rinius ūglius ir, žinoma, vir
šūnėlę, o vasarą dar retkarčiais 
pasižiūrėkite, ar visas medelis 
auga vienodai, ar nėra išsi
kišusių šakučių, nesimetrišku-
mo. Vasarą per daug karpyti 
nepatar t ina . Jeigu pradėsite 
eglutes karpyti , pastebėsite, 
kad šakutės gale išaugs kelios 
šakelės, medelis labai su-
tankės. Tas pats atsitinka ir su 
pušaitėmis. Tačiau po kiek
vieno karpyno reikia leisti 
medeliui atsigauti , pradėti 
leisti naujus ūgliukus, kitaip jo 
šakų galai pradės džiūti. 

JAUNŲ MEDELIŲ 
APSAUGA 

Klaus imas . Šių metų pa
vasarį kieme pasisodinau 
keletą j aunų vaismedžių ir 
dekoratyvinių medelių. Kaip 
juos žiemą apsaugoti nuo 
graužikų — (gyvename prie-

neaiškaus likimo akivaizdoje, 
kai kurie Naujosios Anglijos 
vyskupai rodo didelį palan
kumą lietuvių tikinčiųjų rei
kalams. Štai Šv. Kazimiero 
parapija Providence mieste, jau 
pusantrų metų neturinti lietu
vio klebono, šiuo metu aptar
naujama kun. Vytauto Ged-
vainio, Putnamo seserų vie
nuolyno kapeliono. J i s taip pat 
šiomis dienomis gavo pakvie
timą iš Hartford arkidiecezijos 
arkivyskupo Henry J. Mansell 
pastoviai kas savaitę aukoti šv. 
Mišias lietuvių kalba Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoje 
Waterbury. Kvietimas gautas, 
tarpininkaujant vyskupui Pau
liui Baltakiui ir prelatui 
Edmundui Putrimui. 

Kun. Steponas Žukas, 
įšventintas 1992 m. jauniausias 
Kunigų vienybės seimo dalyvis, 
jau šešerius metus klebonavęs 
Šv. Petro parapijai Bostone, yra 
labai asmeniškai įsivėlęs į para
pijos išlaikymo kovą ir jau 
penkis mėnesius gyvena didelėj 
įtampoj, nuo tos dienos, kuomet 
gautas pranešimas iš Bostono 
arkivyskupijos kurijos apie 
parapijos uždarymą. „Man tai 
buvo liūdna diena", — sako jis. 

Kun. Žukas yra ketvirtos 
kartos lietuvis — gryno lietu
viško kraujo — jo proseneliai iš 
mamos pusės ir seneliai iš tėvo 

miestyje)? 
Atsakymas . Jeigu apylin

kėje nėra stirnų, tai pagrindi
nis pavojus medeliams yra nuo 
kiškių ir laukinių pelių. Šie 
keturkojai apgraužia medelių 
žievę ir kartais dėl to medis 
nudžiūsta. 

G e r i a u s i a a p s a u g a — 
vielinis tinklelis („hardware 
cloth", gaunamas pas dar
žininkus, bet pakanka ir senų 
langų sietų). Apsukite juo 
medelio kamieną maždaug iki 
apatinių šakų vaiiBiko. Būtinai 
įleiskite bent 6 colius sietelio į 
žemę prie kamieno — tai 
apsaugos nuo laukinių pelių, 
kurios žiemoja olose ir „pože
miniais keliais" prieina prie 
artimiausio maisto šaltinio — 
šiuo atveju vaismedžio žievės. 
Pavasarį tinklelį nuimkite. Kai 
medelio skersmuo yra apie 12 
colių, apsaugos nereikia, nes 
vargiai visą žievę graužikai 
sunaikins. 

DAR NEAPDENKITE 
ROŽIŲ 

Kai kurie augintojai taip 
uoliai ruošiasi žiemai, kad 
skuba apsaugoti nuo šalčio 
savo daugiamečius augalus. 
Tačiau rožes apdengti dar per 
anksti. Kadangi šiemet ruduo 
ilgas ir šiltas, daugelyje vietų 
rožės dabar atsigavo, leidžia 
atžalas ir gražiai žydi. Ap
dengti jas spėsime, kai žemė 
sušals, sukietės. 

Geriausia uždengti tik 
rožių šaknis, supilant žemės ar 
sausų lapų kupstą, paliekant 
s tagarus per žiemą. Juos 
nukirpkite pavasarį — tuomet 
bus matyti, kuri stiebo dalis 
nudžiūvusi. 

GERAS LAIKAS 
SODINTI 

Dabar pats geriausias 
laikas sodinti pavasarinių 
gėlių svogūnėlius, persodinti 
krūmus, medelius, ypač egles, 
pušis, kadagius, tujas. Iki 
žiemos visi šie augalai spės 
įleisti šaknis į žemę. Kai 
nereikia medeliams „rūpintis" 
savo lapų gerove, visas 
dėmesys sukoncentruojamas į 
šaknis. Tas sutvir t ina visą 
augalą ir pavasarį j is galės 
vešliai želti, gražiai žydėti. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1 773 585 9500 

pusės yra gimę Lietuvoje. „Esu 
pusiau suvalkietis , pusiau 
dzūkas", tvirtina jis. Jau nuo 
keturiolikos metų, nors ir 
nemokėdamas lietuvių kalbos, 
jautėsi esąs lietuvis. Jo vaikys
tės parapija buvusi Norwood Šv. 
Jurgio, kuriai tuo metu kle
bonavo kun. Abračinskas (ir ši 
parapija jau baigė savo dienas). 

Vyskupui Pauliui Baltakiui 
tarpininkaujant , kun. Žukas 
buvo pakviestas perimti Šv. 
Petro parapiją į pensiją išėjus 
jos ilgamečiui klebonui, prel. 
Albertui Kontonui, kuris ir 
dabar padeda aptarnaut i Šv. 
Petro bažnyčią lankančius. 

1997—1998 m. kun. Žukas 
gyveno Vilniuje ir mokėsi lietu
vių kalbos Vilniaus univer
sitete, kardinolo Bačkio kvie
timu. Jis taip pat važinėjo po 
Lietuvą. 1998 m. vasarą, atra
dęs tėvo pusbrolius bei aplankęs 
savo protėvių gyvenvietes. 
Dabar jis sako: „Aš tikiu gene
tinės atminties veiksmingumu". 

Bostono arkivyskupijos val
dymą perėmus arkiv. Sean 
O'Malley (prieš 15 mėnesių), 
klebonas su parapijiečių pri
tarimu tuojau rūpinosi jį pa
kviesti dalyvauti 2004 m. Šv. 
Petro bažnyčios šimtmetinio 
jubiliejaus iškilmėse. Kone visi 
metai praėjo be atsakymo, kol 
galop pranešta, jog arkivysku

pas gali atvykti tik rugsėjo 8 d., 
nes sekmadienį, 12 d., bus 
užimtas. Tai buvo kaip tik Šilu
vos Marijos šventė ir kun. 
Žukas arkiv. O'Malley nusiuntė 
knygelę apie Šiluvos Mariją bei 
jos reikšmę lietuviams. Arkivys
kupui atvykus, jis tuojau davė 
suprast i , jog apie parapijos 
uždarymą nekalbėsiąs ir nenori 
su parapijiečiais to klausimo 
diskutuoti. Švenčiant jubiliejų 
kitą sekmadienį, susirinko apie 
500 lietuvių. „Dabar, — sako 
kun. Žukas, — į lietuviškas Mi
šias ateina gal kokia šimtinė, o 
dvejas Mišias anglų kalba lanko 
po 50 asmenų. Angliškai kal
bančių parapijiečių kasdien ma
žėja, nes jie ieško naujos baž
nyčios". 

Žurnalistas Peter Gelzinis, 
kurio seneliai 1950 m. aukojo 
pinigų Šv. Petro bažnyčios re
montams, „Boston Globė" lai
kraščiui parašė labai užjau
čiantį straipsnį apie Šv. Petro 
bažnyčios ir jos klebono vargus. 
Straipsnyje jis tvirtina, jog Šv. 
Petro bažnyčia, stovinti ant 
uždarymo briaunos, dar nėra 
visiškai prarasta (buvo duota 
lapkričio 1 d. data uždarymui), 
nes Bostono arkivyskupas nese
niai sudarė revizijos komitetą 
peržiūrėti likusias 53 parapijas, 
sk i r tas uždarymui (28 jau 
uždarytos). Pradžioje ta žinia 

nudžiugino kleboną, bet vėliau 
jis susimąstė: „Ar tai reiškia, 
kad ieškomi būdai pateisinti jau 
padarytus sprendimus, ar 
komitetas ieškos kitų išeičių 
likusioms parapijoms?... Ti
kiuos, kad šis naujas dalykas 
netaps dviašmeniu kardu..." 

Kitas neseniai „Boston Glo
bė" išspausdintas s traipsnis 
kovą dėl Bostono arkivyskupijo
je uždarymui pasmerktų baž
nyčių vadina „šventu karu". 
Dviejose kitose parapijose — Šv. 
Anselmo ir Šv. Alberto parapi
jiečiai dieną naktį budi baž
nyčiose, kad jos nebūtų uždary
tos. Galimas dalykas, kad ir 
lietuviai tai darys, uždarymo 
pavojui artėjant. 

Kun. Žukas dabar jaučiasi 
gyvenąs saloje, nes spraga tarp 
parapijiečių ir arkivyskupijos 
vadovų kaskart didėja, o jis lyg 
ant kryžiaus iš temptas tarp 
vienų ir kitų. Jeigu jį perkels į 
gretimą Šv. Vincento parapiją 
vikaru, ir leis tai parapijai prik
lausančioje koplyčioje laikyti 
Mišias lietuviams, jis abejoja, ar 
parapijiečiai jį seks į naują vie
tą. Jie sako: „Mes vis viena ten 
būsim tik svečiai, likę be savų 
namų... Nepalik mūsų, klebo
ne!" Tad štai kokioje keblioje 
padėtyje atsiduria „gerasis 
ganytojas". 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St. 

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

NAIL TECH Experienced in aJl 
nail services. Busy Naperville. 
Illinois Salon & Spa. Gurantee 

Benefits. Full time or part time. Call 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail elegantesds@aol.com. 

IŠNUOMOJA 

Marquet te Parke 
išnuomojamas modernus 

1 mieg. butas I aukšte. 
TeL 708-656-6599. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160. 

VVoodridge išnuomojami 
I -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-5640; 

2 mieg. — $68O-$720. 
Tel. 630-910-0644. .J A na. 

KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMAS 
PRATĘSTAS IKI LAPKRIČIO 3 DIENOS. 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O c o f f e e a n d d ė t i 

233 Main Srr. IEMONT, IL 60439, tei: 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

23B S. Roh!win« Road PALATINE, IL 60067. tel: 847-776-7766 
2719 M 71 Str. Chicago. IL 60629, (773)434-7919 

8801 S. 78 th Ave. Bridgeview. IL 60455, (708)-599-9680 

mailto:elegantesds@aol.com
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AUSCHVVITZ IR KARMELITES VIENUOLES 
ALEKSAS VITKUS 

V 

Sį rudenį sueina dvidešimt 
metų, kai tuometinėje 
komunistinėje Lenkijoje 

iškilo gana net ikėta kon
frontacija tarp Lenkijos mi
nistro pirmininko (prezidento 
nuo 1985 iki 1990) generolo 
Wojciech Jaruzelski ir lenkų 
katalikų bendruomenes remia
mo Lech Walęsa vadovaujamo 
Solidarnosc sąjūdžio. Konfron
tacija netrukus išsiplėtė j daug 
triukšmo sukėlusį ginčą tarp 
katalikų ir žydų. 

1984 m. spalio 19 naktį 
kunigas Jerzy Popieluszko va
žiavo automobiliu iš Bydgoszc į 
Varšuvą, kai trys valstybės 
saugumo agentai sustabdė jo 
mašiną, ištempė išjos kunigą, jį 
mirtinai primušė ir įmetė kūną 
į netoli esančią Vislos upę prie 
Wloclawek miestelio. Kitą dieną 
oficialus valdžios radijas 
paskelbė, jog kunigas dingo, 
greičiausiai buvo pagrobtas. 
Tūkstančiai lenkų, į tardami 
valdžią del to nužudymo, plaukė 
į to kunigo bažnyčią Zoliborz 
mieste. Jų įtarimai pasitvirtino, 
kai spalio 30 d. iš upės buvo 
iš t rauktas žiauriai sudaužyto 
kunigo kūnas. Dalyvaujant šim
tatūkstantinei minia! ir kardi
nolui Glemp, kun. Popieluszko 
buvo palaidotas jo bažnyčios 

šventoriuje, kur dar ir šiandien 
lankosi gausus maldininkai ir 
turistai. 

Gal padrąsinta to didelio 
lenkų tautinio i r religinio jaus
mo pakilimo, tų pačių metų 
rudenį maža grupelė lenkių 
karmeličių vienuolių persikėlė į 
vieną, jų jau seniai geidžiamą, 
nors ir gerokai apleistą, pastatą 
prie pat buvusio koncentracijos 
lagerio, žinomo Auschvvitz I 
vardu, kur netoliese dunksojo, 
tamsia praeitimi išgarsėjęs, 
masinių žudynių Birkenau 
lageris, žinomas Auschvvitz II 
vardu. Vienuolės sakėsi pasi
rinkusios savo gyvenimo tikslu 
ten atgailauti už žydams pa
darytas skriaudas ir melstis už 
visas, tuose lageriuose sunai
kintas aukas, daugiausia žydų 
ir lenkų tautybės. 

Toks tų moterų vienuolių 
žygis sukėlė visame pasaulyje 
didelį triukšmą. Vyko įvairių 
žydų organizacijų protestai, rei
kalaujantys, kad vienuolės 
pasitrauktų iš žydams „šventos 
vietos". Žydai tvirtino, kad jų 
buvusioje kančių vietoje leisti 
įsikurti katalikėms vienuolėms 
butų nepateisinama švent
vagystė. Čia norisi įterpti, kad 
garsiame Lietuvos Kryžių 
kalne, Meškuičių prie Šiaulių 
vietovėje tarp daugybės įvai
riausių medinių, metalinių, 

marmurinių ar granito kryžių, 
man teko, matyti ir vieną nema
žą Dovydo žvaigždę. Neteko gir
dėti, kad kas nors tuo piktin
tųsi, o ir kryžiai, atrodo, „nesi-
pešė" su ta žvaigžde. 

Vienas po kito Ženevoje ėjo 
susirinkimai ir derybos t a rp 
įvairių visos Europos Katalikų 
Bažnyčios ir pasaulinių žydų 
organizacijų atstovų. Ir tik po 
kelių metų buvo susitarta, kad 
tame Auschwitz-Birkenau la
gerių komplekse būtų įkurtas 
naujas Tarpreligines informaci
jos centras, pabrėžiant, jog tuo
se lageriuose „negali būti jokia 
nuolatinė katalikų maldų vieta" 
ir kad ten kiekvienas žmogus 
gali melstis tik pats savo širdy
je, pagal savo religijos diktatą. 

Tuo laiku Lenkijoje prasi
dėjo stiprus laisvėjimo nuo ko
munistų įtakos judėjimas, pra
sidėjęs jau nuo pat popiežiaus 
Jono Pauliaus II išrinkimo ir jo 
epinės pirmos kelionės į Lenkiją 
1979 m. vasarą. Popiežius susi
tiko su JAV prez. Ronald 
Reagan 1982 m. birželį, abu tuo
jau pat sutarė, jog Sovietų 
Sąjunga esanti „blogio imperi
ja", ir kad visos sovietų okupuo
tos ir įtakojamos valstybės yra 
„pavergtos tautos". Tuo tarpu 
Lenkijoje paprastas darbinin
kas, elektrikas Lech Walęsa, 
Gdansko Lenino vardo laivų 

dirbtuvėse 1980 m. pradeda 
Solidarumo sąjūdį, įkuria pirmą 
nuo komunistų nepriklausomą 
darbininkų uniją, yra priima
mas naujojo popiežiaus, lankosi 
Nevv Yorke, ten su t ik tas , kaip 
koks herojus, kur j is pareiškia: 
„Užtenka žodžių, jų j a u per 
daug. Žodžius turi sekti žygiai". 
Kitais meta is L. VValęsa 
(1990.12.09) i š renkamas Len
kijos prezidentu. Jeruzelski 
pasitraukia į šalį. 

Gal tos naujos laisvės 
paskatintos, ir karmelitų vie
nuoles nenorėjo pasiduot i ir 
apleisti savo naujos vietos. Jas 
rėme ir Lenkijos ka ta l ika i , 
kurie užsienio žydų protestus 
prieš vienuoles laikė atkaklia 
kova prieš ka ta l ikybę . Prie 
vienuolyno prasidėjo žydų de
monstracijos, į ku r i a s a tsakė 
panašiai pikti lenkų protestai 
daugelyje Lenkijos miestų. 
Į tampa tiek įkaito, kad 1989 m. 
liepos 14 d. septyni žydai, apsi
rengę dryžuotomis koncen
tracijos lagerių uniformomis, 
vedami Nevv York rabino 
Avraham Vv'eiss, perlipo vienuo
lyno tvorą, ėmė stipriai belsti į 
vienuolių langus ir duris, gar
siai šaukdami ir reikalaudami, 
kad jos iš ten išsinešdintų. Ten 
prie antro aukš to statybos 
pataisų dirbę darbininkai ant 
įsibrovėlių užpylė gerokai van

dens, ir pagaliau ištempė visus 
aštuonis lauk. Atsirado policija, 
kuri nestabdė žydų protestuoto
jų, nestabdė nei darbininkų. 
Nieko nedarė nei pačios vie
nuolės, nei ten buvęs kunigas. 

Rabinas skundėsi, kad poli
cija jiems atsuko nugarą, taip 
kaip . jūsų Bažnyčia atsuko 
mums nugarą ir prieš 50 metų". 
Po kelių dienų Weiss ir jo 
pasekėjai prie Krokuvos vys
kupijos kardinolo Macharski 
rezidencijos durų prikalė pa
reiškimą, kur iame rašoma: 
„Mes, garbingi žydai, ateiname 
taikingai, bet reikalaujame, kad 
vienuolės nustotų melstis už 
žuvusius žydus ir paliktų juos 
ramybėje". Dar tą pačią dieną 
jie grįžo prie vienuolyno, vėl 
perlipo tvorą, ir vėl demonstra
vo net šešias valandas. 

Kardinolas Macharski. 
kuris pradžioje buvo linkęs ten 
įrengti Tarpreligines informaci
jos centrą, savo plano atsisakė, 
tokį žydų protestą pavadino 
„maivymusi", tuo sulaukdamas 
griežto atgarsio iš žydų sluoks
nių Padėt is pasidarė dar 
keblesnė, kai rugpjūčio 26 d. 
Częstochowa šventovėje saky
tame pamoksle Lenkijos pri
matas, kardinolas Jozef Glemp 
paminėjo, kad žydai kontroliuo
ja žiniasklaidą, ir dar taip bylo
jo: „Taip, mes prieš žydus esame 
nusikaltę, bet šiandien norime 
žydus perspėti, kad jie su mu
mis nekalbėtų iš aukšto, kaip 

atstovai tautos, iškeltos virš 
visų kitų tautų, ir kad jie ne
statytų reikalavimų, kurių neį
manoma išpildyti". 

Toks pasisakymas sukėlė 
dar didesnį tr iukšmą pasaulio 
žydijoje ir net katalikų hierar
chijoje. Bet j a u kelių savaičių 
laike kardinolas Glemp pasi
davė, pripažindamas, kad reikia 
laikytis Ženevos susitarimo ir 
statyti Tarpreligines informaci
jos centrą. Žinoma, kad tą 
pasiektų, turėjo įsikišti ir pats 
Vatikanas. Rugsėjo 19 d. kardi
nolas Johannes Willebrands, 
vadovaująs ta rp tau t in ių žy-
dų-katalikų ryšių konsistorijai, 
parašė raštą, iš kurio buvo 
aiškiai matyti, jog ir pats po
piežius, ne tik žadėjo finansinę 
paramą tokiam centrui statyti, 
bet ir rėmė vienuolių iškeldi
nimą. 

Nors pats centras jau buvo 
pastatytas, vienuolės karme-
litės keltis nesiskubino. Taip 
praėjo beveik dešimt metų. 
Žydai protestavo, ir pagaliau 
pagrasino boikotuoti planuoja
mas iškilmes paminėti 50 metų 
sukaktį nuo Varšuvos geto su
kilimo. 1993.04.09 popiežius 
Jonas Paulius II pagaliau pa
rašė asmenišką laišką Ausch
vvitz vienuolyno vienuolėms, 
jautriai joms primindamas, kad 
ir pati karmelitų vienuolyno 
steigėja Therese Lisieux kvietė 
vienuoles „būti t i k ra meile 
Bažnyčios širdyje". Popiežius 

ĮSPŪDINGI PAŠTO ŽENKLAI REPREZFi JTUOJA VALSTYBĘ 
1918 m. Vasario 16 dienos 

Lietuva labai dailiai, meniškai 
pašto ženkluose pavaizdavo 
reikšmingus valstybės įvykius, 
istorijos, sporto, valstybines 
sukaktis ir t.t. 

Lietuves pašto ženklai, kaip 
liudininkai, pasiliko filatelistų 
albumuose bei muziejuose ir 
tuomi liudijo mažos valstybės 
didžią kultūrinę bei tau t inę 
praeitį. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, 1991 m. pasirodė kai 
kurie įdomūs pašto ženklai, 
pagrįsti tautiniais motyvais, kai 
kurių Lietuvos sričių porelės 
tautiniais rūbais, ir vienas kitas 
ženklas, pagerbiant asmenis , 
popiežiaus atvaizdas, kai 
popiežius Jonas Paulius II apsi
lankė Lietuvoje 1993 m. 

Šiuo laiku Lietuvos pašto 
ženklų leidyba yra tikrai skur
di, tiesiog be tautinio charakte
rio. Ženklų tematika nesužavi 
nei lietuvių, nei svetimtaučių. 
Susidaro jspudis, kad tuos žen
klus leidžia nelietuviai. I Kitose 
valstybėse pašto ženklų leidybą 
prižiūri valstybės įstaigos, o 
Lietuvoje kažkoks privatus biu
ras, kurio tarnautojai net neži
no Lietuvos istorijos ir nekrei
pia dėmesio į reikšmingus įvy
kius. ) Išsiunčia juos spausdinti į 
Vengriją. 

Pvz.: Kai Lietuva šventė 
750 metų nuo Mindaugo karū
navimo, oficialus pašto ženklas, 
minint tą jubiliejų su karaliaus 
Mindaugo atvaizdu, nebuvo 
išleistas, o greitosiomis, beveik 
sukakties metams pasibaigus, 
buvo išleistas labai nekoky
biškas suvenyrinis blokas, vaiz
duojantis kažkokį apžėlusį senj, 
iškišusį galvą iš miškų gelmės. 
Ar tai toks buvo karal ius 
Mindaugas9 

Prašom atkreipti dėmesį į 
šiuos faktus: popiežius iš Romos 
išsiuntė karūną Lietuvos val
dovui Mindaugui: iš Anglijos 
Karalystės pasiuntiniai atvežė 
dovanų karaliui Mindaugui. 
Taigi, jeigu Lietuva turėjo savo 
karalių Mindaugą, tai yra įro
dymas, kad buvo civilizacija ir 
tam tikra kultūra, pritaikyta to 
laikotarpio Europos valdovams. 

Be to. reikia neužmiršt i , 
kad tuo metu. kai Lietuva 
vainikavo savo pirmąjį karalių 
Mindaugą. Šiaurės ir Pietų 
Amerikos žemynuose dar nebu
vo nei vieno europiečio. 

Lietuvoje Rusijos okupaci
jos metu nepriklausomos Lie
tuvos išleistus ženklus buvo 
draudžiama pardavinėti ar 

eksponuoti parodose bei mu
ziejuose. Todėl šiandien ir jau
čiamas mažas susidomėjimas. O 
vis dėlto Vasario 16 dienos 
Lietuva savo pirmuosius žen
klus išleido baltame popieriuje 
ir kasmet tobulėjo. Pirmoji 
spalvota laida, spausdinta 1919 
m. Piešinyje — Lietuvos valsty
bės herbas — Vytis (trimis 
spalvomis). 

Antroji spalvota laida 
spausdinta Berlyne 1919 m. 
įrašas „Lietuvos Pašto Žen
klas". Piešinyje — Lietuvos val
stybės herbas — Vytis 'dešimt 
spalvų, popierius pilkas). 

Trečioji spalvota laida 
spausdinta Berlyne (dešimt 
spalvų, popierius baltas). 

Ketvirtoji spalvota laida 
spausdinta Berlyne. įrašas 
„Lietuvos Pašto Ženklas". Pie
šinyje Vytis (vienuolika spalvų). 

1920 m., Lietuvos Steigia
majam seimui paminėti laida. 
Piešiniuose: valstybės emblema 
— Vytis; Lietuvos valstybes 
kūrėjai: D.L.K. Gediminas ir 
Vytautas; Lietuvos stiprybės 
simbolis — ąžuolas ir šalia jo 
aukuras su amžina ugnimi 
(vienuolika spalvotų ženklų). 

1920 m. dviem nepriklau
somybės sukaktim paminėti 
(veinuolika spalvotų ženklų). 

1921 m. papras ta eilinė 
laida. Piešiniuose: Lietuvos 
ūkininkai — sėjėjas ir pjovėjas; 
D.L.K. Kęstutis, raitelis su 
Lietuvos laisvės deglu (sep
tyniolika spalvotų ženklų). 

1921 m. pirmoji Lietuvos 
oro pašto ženklų laida. Pieši
niai: sparnuotas pašto ragelis; 
oro pašto lėktuvas virš Nemuno 
upės; lėktuvų grandis: lėktuvas 
virš Vilniaus Gedimino pilies 
(septyni spalvoti ženklai) 

1922 m. eilinė oro pašto žen
klų laida Piešinys: pašto lėktu
vas virš Kauno (trys spalvoti 
trikampiai). 

1922 m. eilinė oro pašto 
laida. Piešinys: lėktuvas virš 
Vilniaus Gedimino pilies (trys 
spalvoti ženklai). 

Visi čia išvardinti ženklai 
turi tuo metu egzistuojančio pi
nigo — auksino vertę. Nuo 1922 
m. iki 1923 m. ant šių ženklų 
buvo centų ir litų antspaudas. 

1923 m pirmoji „Lito" laida. 
Piešiniuose pavaizduotas lietu
viškas stilizuotas kryžius; Kau
no pilies griuvėsiai; Kauno ba
zilika (devyni spalvoti ženklai). 

1923 m. Klaipėdos atga
vimui paminėti laida. Piešiniai: 
Klaipėdos miesto herbas; Vytis, 
Birutės koplvtelė Palangoje; 

Nežinomojo kareivio kapas 
Kaune: Trakų pilies griuvėsiai; 
Klaipėdos uostas; Klaipėdos 
uosto švyturys (trylika spalvotų 
ženklų). 

1927 m. dr. Jono Basanavi
čiaus mirties gedului paminėti 
laida. Ženklų piešinyje: dr. J. 
Basanavičiaus atvaizdas su 
gedulo rėmeliais (keturių spal
vų ženklas — 15. 25, 50 ir 60 
centų). 

1930 m. L.D.K. Vytauto Di
džiojo mirties 500 m. sukakčiai 
paminėti laida. Ženklų pieši
niai: Vytautas D. karališkais 
rūbais ir Vytautas D. ant žirgo 
duoda priesaiką prie kryžiuočių 
padegtos Kauno pilies (keturio
lika spalvotų ženklų: 2 c, 3 c. 5 
c. 10 c. 15 c. 36 c. 50 c. 60 c. 1 
Lt.. 3 Lt., 5 Lt.. 10 Lt. ir 25 Lt. 

Visų Lietuvos pašto ženklų 
neminiu, nes esu tik Lietuvos 
ženklų gerbėjas. 

Kai Lietuva laimėjo Euro
pos krepšinio taures (1937— 
1939). 1939 m. įvykį pažymėti 
buvo išleisti trys pašto ženklai. 
Didysis kvadratinis 60 + 40 
centų buvo melsvos spalvos ir 
jame pažymėtos 17 valstybių 
vėliavos. Europos taurės žen
klai — tai yra Vasario 16 d. 
Lietuvos pasididžiavimas prieš 
pasaulį' 

Kiti pavyzdžiai: Dariaus ir 
Girėno tragiškam t ransan t -
lantiniam skrydžiui paminėti 
su „Lituanicos" lėktuvu išleistas 
10 pašto ženklų rinkinys. 

Lakūno Felikso Vaitkaus su 
„Lituanica II" skrydis per At
lantą taip pat pažymėtas trijų 
pašto ženklų serija. 

Dabar Lietuvos menininkai 
bei grafikai yra sunkiai finan 
siškai verčiasi ir beveik negali 
pragyventi. O įvykiai, kaip 
Europos krepšinio taurė, laimė
ta 2003 m. Stokcholme, Švedijo> 
je. kai Lietuvoje žymias vietoves 
pripažino UNESCO (Jungtinių 
Tautų mokslo bei meno senovės 
paveldo priežiūros organizaci
ja), kuri skiria lėšų tų paveldu 
restauravimui, tikrai džiaugtų
si, jei Lietuva išleistų tų vie 
tovių pašto ženklus' 

Tik 4.5 metų beliko, iki Lie
tuva minės 1000 metu sukaktį, 
kai jos vardas buvo paminėtas 
Vakarų Europoje. Lietuvos isto
rikai pripažįsta, kad valdovo 
Netimero krikštas, pavaizduo
tas Pažaislio vienuolyno fresko
je, yra Lietuvos genties pirma
sis krikštas, kuris įvyko 1009 
metais. Ar šios freskos paveik
slas bus jamžintas Lietuvos 
pašto ženkle 2009 metais' ' 

Lietuva yra tokia didinga 
savo praeitimi. Atvykę užsie
niečiai stebisi Lietuvos grožiu 
bei istoriniais meno ir architek
tūros paminklais. Tą viską rei
kia parodyti pašto ženkluose! 

Vatikanas, Rusijos okupaci
jos metu išleido 8 pašto ženklus 
Lietuvos religine temat ika, sių 
ženklų tiražas buvo didelis ir 
visi ženklai greitai buvo išpar
duoti su dideliu pelnu. 

Pažvelkime internete , ko
kius pašto ženklus išleidžia 
Liuksemburgas, Monaco kara
lystė. Malta ir kitos Europos 
šalys. Tikrai tos valstybės savo 
pašto ženklų nespausdina Ven
grijoje... 

Pvz . Liuksemburgas savo 
pašto ženklus spausdina 3-6 
mėn. prieš įvairiausius įvykius 
ir tuo sudomina tur is tus . O ko
dėl Lietuva atsilieka? 

Šv. Kazimiero mugė. Joni
nės bei įvairūs įvykiai: šokių ir 
dainų šventės , muzikos bei 
solistų festivaliai 'Pažaislio ir 

Vilniaus), Šiluvos atlaidai ir t.t. 
Ar numatoma išleisti pašto 

ženklus Lietuvos įsijungimo 
proga į NATO ir Europos Są
jungą? 

Taip pat nereikia užmiršti 
ir ženklų religine tematika: 
pvz., Šv. Onos bažnyčia Vil
niuje. Vilniaus katedra, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia Vilniu
je , Pažaislio ansamblis iš 
paukščių skrydžio, Prisikėlimo 
bažnyčia, Kauno seminarija, o 
ką bekalbėti apie Žemaitijos 
neišnaudotas „aukso kasyklas". 
Tai Kryžių ka lnas , Šiluvos 
šventovė, Tytuvėnai, Varniai, 
Kražiai, Telšių ir Šiaulių kate
dros ir t.t. 

Tą visą projektą neatlikti 
per vienerius metus. Bet po 
maždaug penkerių metų 
pasaul is susidarys kitokį 
įvaizdį apie kultūringą Lietuvą, 
kurios atvaizdai bus pašto žen
kluose' 

Algis Liepinai t i s 

taip aiškino: „Bažnyčia nori, 
kad jūs išsikeltumėte, kad ir 
tame pačiame Osvvięcim 
(Auschvvitz), bet į kitą vietą. 
Kiekviena seselė gali asme
niškai nutart i gyventi naujoje 
vietoje, arba grįžti į motinišką 
pagrindinį vienuolyną". Užsi-s-
pyrėlės seselės negalėjo nepa
klusti popiežiui. 

Istorikai Auschvvitz vie
nuolyno istoriją bando sutapa
tinti su istorine lenkų ir žydų 
ryšių realybe. Abi tautos, nors ir 
ilgus šimtmečius turėjusios 
gyventi kar tu tame pačiame 
plote, buvo ir liko turinčios 
skirt ingus, prieštaraujančius 
požiūrius, kurių skirtumai dar 
labiau išryškėja, prisiminus kai 
kuriuos jų religijų niuansus. 

Žydams katalikų maldos 
Auschvvitz reiškė šventvagystę, 
nes žydai laiko ten atliktus 
prieš jų tau tą nusikalt imus, 
kaip nedovanojamus, kuriuos 
atpirkti negali jokia malda. 
Krikščionių pažiūra į istoriją ir 
realybę yra ta, kad nieko nėra, 
ko nebūtų galima atleisti. Gal 
todėl ir popiežius savo laišką 
vienuolėms rašė, kad „meilė, 
kuri atperka pasaulį, yra di
desnė negu mirtis". O vis dėlto 
visa to Auschvvitz vienuolyno 
kontroversija parodė, kad pa
sauliui dar labai reikia intensy
vaus teologinio dialogo, kurio 
Jonas Paulius II, būdamas 
karštas žydų teisių gynėjas, ir 
siekė visą savo gyvenimą. 

PARAPIJIEČIAI 
STATO 

„KRYŽIŲ KALNĄ" 
BAŽNYČIAI GELBĖTI 

Šių metų spalio 31 dieną 
Šv. Petro bažnyčioje parapijie
čiai šventė Vėlines ir pradėjo 
statyti Kryžių kalną Šv. Petro 
bažnyčiai gelbėti. Šie kryžiai 
butų atminimas šeimos mi
rusiųjų ir mirusių bažnyčios 
statytojų, kurių pagalba labai 
reikalinga, norint apsaugoti 
bažnyčią n u o sunaikinimo. 
Buvo kviečiami visi, dideli ir 
maži, spalio 31 dieną atsinešti 
savo kryžius, kurie po 10:30 
rytinių pamaldų buvo įkasti į 
žemę arba pririšti prie 
bažnyčios laiptų turėklų. Po 
pamaldų statant kryžius, buvo 
giedama ir uždegamos žvakės 
mirusiems artimiesiems, kaip 
per Vėlines daroma Lietuvoje. 
Tai tik pradžia didelio kryžių 
kalno kūrimo: vėliau kryžius 
galima butų statyti, kai tik bus 
norima pagelbėti bažnyčiai ar 
prisiminti savo ar t imuosius . 
Galima statyti ir už gyvuosius, 
kaip daroma Lietuvos Kryžių 
kalne. Daug statomų kryžių bus 
pagaminta Bostono lietuviškos 
mokyklos vaikų rankomis. 

Kaip žinoma, Lietuvos 
Kryžių kalną (netoli Šiaulių) 
komunistų okupacijos laikais 
buvo bandoma sunaikint i 
keletą kartų — 1961. 1973 ir 
1975 metais. Kiekvieną kartą 
vietiniai lietuviai vėl greitai 
atstatydavo Kryžių kalną, kaip 
nebylų pasipriešinimą prieš 
religini persekiojimą. Daugelis 
aiškina, kad tie žmonės, kurie 
vairavo traktorius ir buldo
zerius kryžiams nuversti, gana 
greitai po to būdavo pakirsti 
asmenines tragedijos arba mir
davo. Šios nepasikartojančios 
atsitiktines nelaimes tapo taip 
gerai žinomos, kad 19*5 metais 
okupantai nusprendė daugiau 
nebeliesti Kryžių kalno. 

Krvžiu statymo tradicija 
ant šios kalvos Lietuvoje 
prasidėjo dar XIV amžiuje, kaip 
požvmis lietuviškos nesusi
taikančios dvasios ir ta ikus 
prieštaravimas prieš religini 
persekiojimą Ir vėliau, kai 
įvairus okupantai bandė pas

maugti lietuvių gilų tikėjimą, 
šis Kryžių kalnas augo vis 
didesnis ir didesnis. 

1993 metais popiežius Jo
nas Paulius II ant Kryžių kalno 
laikė Mišias. Vėliau buvo cituo
jama, kad jis pasakęs, jog 
Kryžių kalnas yra viena labiau
siai įkvepiančių vietų, kurias jis 
gavo gyvenime yra aplankęs. 
Viso pasaulio piligrimai plaukte 
plaukia į Kryžių kalną, palikda
mi šimtus tūkstančius kryžių, 
rožančių ir statulų. Žmonės juos 
palieka su specialiomis intenci
jomis ir maldavimais. 

Šv. Petro parapijos sekma
dienio įvykis beveik sutampa su 
Vėlinėmis ir Visų Šventųjų 
švente. Tai labai svarbios die
nos lietuvių kultūroje ir religijo
je. Lietuvoje visos kapinės sken
di tūkstančiuose žvakučių liep
snelių, kuomet šeimos prisime
na ir pagerbia savo mirusiuo
sius. 

Šv. Petro parapijos žmonės 
tikisi, kad ši naujai sukurta 
šventykla, šis miniatiūrinis 
Bostono Kryžių kalnas apsau
gos Bostono lietuvių parapiją 
nuo sugriovimo, kadangi 
arkivyskupija turi planus par
duoti bažnyčią namų statyto
jams. 

Šv. Petro bažnyčia buvo 
pastatyta lietuvių imigrantų 
1901 metais. Iki 1904 metų joje 
nevyko pamaldos, nes Bostono 
lietuviai bijojo ją perduoti 
arkivyskupijai (matyt, nepa
sitikėdami arkivyskupija), o 
pastaroji, savo ruožtu, tol 
nepaskyrė kunigo, kol baž
nyčios turtas nebuvo jai užrašy
tas Bažnyčia tebėra Bostono 
lietuvių religinis ir kultūrinis 
centras. Kol kas nėra gautas 
oficialus uždarymo raštas. 
Parapija išreiškė savo nesu
tikimą Bostono arkivyskupijai 
ir bandys apeliuoti bet kokį 
bandymą uždaryti bažnyčią. 
Daugiau informacijos apie 
Bostono lietuvių parapijos ir 
bažnyčios situaciją galima rasti 
www. saVes tpe ter .org 

R. G. 

http://saVestpeter.org
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NAMO IŠKELIAVO KUNIGAS 

Kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
1922.09.22-2004.08.12. 

Ne vieną kartą pamoksle 
apie mirusį kunigas Viktoras 
Kriščiūnevičius sakydavo: „Mū
sų tikėjimo brolis nemirė, jis t ik 
namo iškeliavo"... Šių metų 
rugpjūčio 12 d., metus ligos 
i škankin tas , į Viešpaties na
mus iškeliavo ir pats pamoks
lininkas. 

Viktoras Kriščiūnevičius 
gimė 1922 m. rugsėjo 22 d. 
Vilkaviškyje. Tėvai Katar ina i r 
Viktoras Kriščiūnevičiai. Vilka
viškio pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje buvo pirmuoju 
mokiniu. Jį , dar gimnazistą, 
s intautiet is Benediktas Neve-
r a u s k a s pažino a te i t in inkų 
moksleivių „slaptoje" stovykloje 
kažkur io ūkininko kluone. 
Viktoras ten laimėjęs ir iškal
bos, ir deklamavimo, ir ne t 
bėgimo varžybas. Dvejus metus 
studijavo Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje, o 1944 m., pa
s i t raukęs į Vokietiją, studijas 
tęsė Eichstaetto kunigų semi
narijoje. Iš ten įstojo į Grego-
r ianumo universitetą Romoje, 
1948 m. įstojo į Bressanon 
kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1949 m. birželio 29 
d. Buvo kapelionu Merano 
mieste, šiaurinėje Italijoje. 

1952 m. sausio 2 d. atvyko į 
Detroitą ir, gyvendamas tėvų 
namuose, svečio teisėmis pra
dėjo pastoracinį darbą Šv. Petro 
lietuvių parapijoj, į kurią kas
dien turėjo vykti autobusais. 
Parapijos klebonas kun. Vincas 
Misevičius, Amerikoj gimęs ir 
nuo 1927 m. vadovavęs parapi
jai , j a u buvo ligotas ir sen
stelėjęs, ta i jaunam kunigėliui 
nebuvo lengva su juo bendrauti . 
Kun. Misevičiui mirus, 1962 m. 
Šv. Petro parapijos administra
torium paskir iamas Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Walter 
J. Stanevičius. Kun. V. Kriš
čiūnevičius arkivyskupo skiria
mas as is tentu Šv. Petro ir Šv. 

Antano bažnyčioms. 
Pirmąjį dešimtmetį kun. 

Kriščiūnevičius aktyviai įsi
jungė į Detroito ateit ininkų 
veiklą, būdamas moksleivių ir 
studentų dvasios vadu, skaity
damas paskai tas , rodydamas 
Italijos meno skaidres, paruoš
damas s tudentų ateit ininkų 
biuletenio „Gaudeamus" rotato
riaus matricas. 

Tapęs kun. W. Stanevičiaus 
asistentu, kun. Viktoras akty
viai įsijungė į parapijos veiklos 
pagyvinimą. Organizavo ir pats 
dėstė lietuvių kalbą Amerikoj 
gimusiems lietuviams. 

1970 m. birželio 10 d. kun. 
Kriščiūnevičius paski r tas Šv. 
Petro parapijos administrato
rium. 

Šv. Petro lietuvių Romos 
katalikų parapija — „Auksinio 
jubiliejaus sukaktuviniame" 
leidinyje — 1921—1971 skaito
me: „Kunigas Kriščiūnevičius 
brangina lietuviškas tradicijas. 
Tik perėmęs parapijos adminis
travimą, suruošė parapijos 
globėjo šv. Petro atlaidus. 
Būdamas klasiškos muzikos, o 
taip pat ir lietuviškos dainos ir 
giesmės mėgėjas, pasikvietė 
žinomą lietuviškos dainos 
puoselėtoją muziką Stasį Sližį 
vadovauti chorui... Buvo įvairių 
organizacijų dvasios vadas: 
Lietuvos Vyčių Amerikoj, Det
roito skaučių, šaulių... nuo pat 
vaikystės mėgsta muziką, 
meną. Didelis fotografijos mė
gėjas ir filatelistas. Už savo 
lietuviškų ženklų rinkinį lai
mėjo aukso medalį". Kiti kun. 
Viktoro nuopelnai: atgaivinta 
A.L.R.K. Moterų sąjungos 72 
kuopa, suorganizuota Lietuvos 
Vyčių 139 kuopa, pastatydintas 
lietuviškas kryžius, o gal svar
biausia, kad sujungė kelių 
kartų žmones į jaukią parapi
jinę bendruomenę. 

1975 m. kun. V. Kriščiū
nevičius pask i r iamas Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
klebonu. Šios parapijos jau 
trečioji, vis kitoje vietovėje, 
bažnyčia naujai pas ta ty ta ir 
pašventinta 1973 m. rugsėjo 8 
d. Jos penkmetį švenčiant, pa
rapijos leidinyje, kun. Kriščiū
nevičius rašo: „Aukščiausiojo 
valia nuo 1975 m. sausio 1 
dienos tapau šios parapijos kle
bonu. Taip pat ir jūs čia esate 
ne atsitiktinai. Kiekvienam iš 
mūsų Viešpats skiria ypatingą 
misiją. Mūsų broliams skyręs 
katakombų bažnyčią ir kanki
nių kelią, mums Viešpats tarė: 
'Jus gi persodinau į saugią ir 
derlingą žemę'. Ar tai neįpa
reigoja? Jis, mūsų Viešpats, lau
kia, kad mes turėdami sąlygas, 

ANATOUIUS LAPINSKAS 

E u r o p o s Sąjungos sutar
tyje yra į te is inta darbuotojų 
judė j imo l a i svė . Tai reiškia, 
k a d bet kur ios šal ies narės 
pi l ie t i s turi te ise laisvai įsi
darb in t i k i to se ES ša ly se , 
į g y v e n d i n a n t šią te isę , kyla 
tam t ikru problemų, v iena jų 
— pap i ldomas (kaupiamasis) 
pens in i s aprūpin imas , kuris 
gerokai s k i r i a s i į va i r iose E S 
šalyse . Ta i gali sukelti t a m 
tikrų n e p a t o g u m ų kitose ša
lyse į s idarb inus i ems E S pi
l i eč iams . 

Nepaisant Europos Sąjun
gos socialinės apsaugos teisės 
aktuose įteisintų nuostatų, dar
buotojai, keičiantys darbą, o 
ypač tie, kurie kartu keliasi ir į 
kitą įsidarbinimo šalį (supran
tama, ES viduje), vis dar 
rizikuoja praras t i kai kur ias 
teises į savo profesines pensijas. 
Europos Komisija pradėjo 
spręsti šią problemą. 

Prae i tų metų viduryje 
komisija pradėjo konsultacijas 

garbintume Jį sava kalba, savo 
gražiomis giesmėmis, laiky
tume ir naujai kartai perduo
tume savo tradicijas..." 

Tradicijas išlaikyti anuo 
metu Southfield priemiestyje 
įsikūrusioje Dievo Apvaizdos 
lietuvių bažnyčioje nebuvo 
sunku. Dar buvo nemaža lietu
viškai nusiteikusių Lietuvos 
Vyčių, dar apylinkėje gyveno 
nemažai vyresnių ir jaunesnių 
šeimų. Bažnyčios ir Kultūros 
centro bei klasių šeštadieninei 
mokyklai statybos planai, nors 
kartais neišvengė nuomonių 
skirtumo, tačiau bendri rū
pesčiai ir darbai žmones suarti
no. 1975—1976 m. parapijos 
tarybos pranešimuose skaito
me: „...Kaip organizacinė ir 
socialinė bendruomenė, parapi
ja gyvuoja neblogai. Tačiau 
kaip dvasinė bendruomenė, 
parapija dar žengia pirmuosius 
žingsnius ir jai čia lieka dar 
daug vietos augimui... Švietimo 
ir socialinės veiklos srityse 
parapijai dar liko daug neiš
spręstų klausimų. Tarybos ir 
daugumos parapijiečių dėme
sys dar vis tiek daugiau linkęs į 
materialinius, negu dvasinius 
mūsų bendrijos reikalus..." 

Klebonas Kriščiūnevičius 
visiems primena: „Turime gerai 
suprasti, kad parapija yra misti
nis Kristaus Kūnas. Parapija 
yra dvasinis, bet metafiziškai 
realus, gyvas organizmas. Kris
tus čia konkrečiai pasireiškia. 
Parapija yra Kristaus nešiotoja. 
Joje yra Kristus. Viešpaties 
žodžiai: 'Kur du ar trys susi
rinkę vardan manęs, ten ir aš 
esu jų tarpe' (Mt 18. 20) taikomi 
ir parapijai. Kaip šis realumas 
sukilnina bendrąsias parapi
jines pamaldas! Kai parapija 
meldžiasi, jos tarpe yra Kristus. 
Kokia didelė jėga yra parapija, 
kuri supranta, kad savyje 
nešioja Kristų!" 

Kunigas Kriščiūnevičius 
gražiai aukojo Mišių auką. 
Žemas baritono balsas, aiški 
suvalkiečio tarsena, gerai pa
ruošti pamokslai — buvo miela 
klausyti. Netgi šiokiadieniais 
anglų kalba aukojamas Mišias 
apylinkės amerikiečiai kata
likai lankė, sakydami, kad mū
sų bažnyčioje jaučiama rimtis ir 
orumas. Nors pats retai Mišias 
giedojo, tačiau giesmių pra-
vedėjams sakydavo: „Giedokit 
viską, kas Mišioms tinka". 
Kadangi naują giesmyną „Gie
dokime Viešpačiui" išleidus 
reikėjo žmones pamokyti naujų 
giesmių, visada leido bent 
penkias ar net dešimt minučių 
prieš Mišias parepetuoti. 
Džiaugėsi, kai 1981 m. susior

ganizavo jaunimo choras, dalį 
Mišių giedojęs per didžiąsias 
šventes, iki 1988 m. Tuo laiko
tarpiu giedojo šv. Kazimiero 
minėjime, kartu su „Volungės" 
choru ir visais dalyviais, giedo
jo per Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus iškilmingas 
Mišias. Klebonas rėmė religinių 
koncertų rengimą Gavėnios 
metu. Rekolekcijoms ar adven
tiniam susikaupimui pravesti 
kviesdavo gerus pamoksli
ninkus tėvus jėzui tus , išpa
žinčių klausyti bent kelis 
detroitiškius kunigus. Puose
lėjo ir pridėtines pamaldas: 
Kryžiaus kelią Gavėnios metu, 
Švč. Mergelės Marijos litaniją 
gegužės mėnesį. Lietuvos Ne
priklausomybės, šv. Kazimiero, 
tautos švenčių proga kun. 
Kriščiūnevičius paruošdavo 
patriotiškus pamokslus, kurie 
dažnai buvo gilesni, nei salėje 
paskaitininkų žodžiai. J am kle
bonaujant, bažnyčia buvo 
papuošta trimis dail. Jurgio 
Daugvilos liaudiškais barelje
fais: Kryžių kalno, Pal. Vysk. 
Jurgio Matulaičio ir Apreiš
kimo/Pietos triptiku. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose vyko l i tuanist inės 
mokyklos ir įvairių organizacijų 
sportininkų veikla, neretai salė 
išnuomojama ir kitataučiams. 
Kartais atsirasdavo ir nema
lonių pasekmių: tai klasių neš
vara, tai prilietas koridorius ar 
prausyklos, tai paliktos nera
kintos salės durys, tai išdauž
tas langas... Tai erzino kleboną. 
J i s buvo taupus, sugebėjo iš
mokėti apie pusę milijono doler
ių statybų skolą, o čia jau pra
kiūra ir stogas, nebešildo kros
nys ir nebešaldo vėsintuvai... 

1992 m. sausio mėn. kun. 
Kriščiūnevičius pranešė, kad 
jam šiais metais sueina 70 me
tų, ir, pagal Bažnyčios nuosta
tus, jis turi išeiti į pensiją. Jei 
parapija nori, kad jis pasiliktų. 
turi prašyti arkivyskupo. Pra
šymas nusiųstas ir leista tar
naut i ilgiau (manėme, iki 
75-erių). 

1995 m. pradžioje kun. 
Kriščiūnevičius pranešė rajono 
vyskupui Kevin Britt, kad jis 
planuoja išeiti pensijon birželio 
gale. Kovo vidury sužinota, kad 
klebonu mūsų parapijai paskir
t as kun. Ralph L. Quine. 
Parapijos delegacijos kreipėsi į 
vyskupą K. Britt kunigo Quin 
paskyrimą atšaukt i ir duoti 
laiko mūsų parapijai paieškoti 
lietuvio kunigo. Paskyrimas 
atšauktas ir leista iki liepos 
susirasti kunigą. Buvo sudary
tas lietuvio kunigo ieškojimo 
komitetas. Nuo liepos 1 d. lai
kinu administratorium paskir
t a s kun. Dan Trapp, t ikrai 
mielas ir šventas kunigas. 

Po ilgų ieškojimų surastas 

Kanadoje kun. Valdas Valde
maras, kuris nuo spalio 2 d. 
paskirtas klebonu. Nepraėjo nei 
metai, kai naujasis klebonas 
pradėjo nesutar t i su taryba ir 
parapijiečiais. Po nemalonių 
laiškų ir pasisakymų, įvairių 
pastangų, net vyskupo Pauliaus 
Baltakio bandymų kleboną 
sutaikyti su taryba, kun. Valdas 
liko nesuka lbamas ir buvo 
at leistas ne t ik iš Dievo 
Apvaizdos klebono pareigų, bet 
1997 m. kovo mėn. išsiųstas 
atgal į Kanadą. 

Kol vėl buvo ieškoma kito 
lietuvio kunigo, parapiją laiki
nai administruoti sutiko kun. V. 
Kriščiūnevičius. Vyskupui P. 
Baltakiui stipriai rekomenduo
jant, kardinolas Adam Maida 
paskyrė nuo 1997 m. rugsėjo 12 
d. Dievo Apvaizdos parapijos 
administratorium (o kiek vėliau 
klebonu) kun. Aloyzą Volskį, 
Lietuvoje įšventintą ir nuo 1993 
m. dirbusį Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijoj. Su kun. 
Volskiu kun. Krikščiūnevičius 
gražiai bendravo, ne kartą jį 
išleisdamas atostogų. 

Pensijon išėjęs, kun. Kriš
čiūnevičius nusipirko namą 
netoli savo giminaičių Warren 
priemiestyje. Į Dievo Apvaizdą 
per 20 mylių. I senatvę jau 
skundėsi, kad jam sunku vai
ruoti. 

1999 m. kun. Viktoras 
atšventė kunigystės 50-metį. 
Šv. Petro dieną aukojo šv. 
Mišias Dievo Apvaizdos baž
nyčioje su būreliu artimųjų, o 
spalio mėnesį tą jubiliejų šventė 
visa parapija. Per iškilmingas 
Mišias vyrų kvartetas pagiedojo 
specialią kunigystės jubiliejui 
skirtą kun. L. Budrecko giesmę 
„Plurimos Annos". Kultūros 
centro salėje vyko vaišės, orga

nizacijų sveikinimai. 2002 m. 
kukliai svetainėje paminėta ir 
jo 80-ties metų sukaktis. 

2003 m. rugsėjo mėnesį 
kunigas sužinojo turįs kasos 
vėžį. Gydytojai sakė, kad gyven
ti belikę trys mėnesiai. Viešpats 
palaikė ilgiau. Prasidėjo gydy
mai ligoninėje. Sausio mėnesį 
dar įdėjo nusilpusiai širdžiai 
žadintuvą. Visą laiką jį 
rūpestingai globojo pusseserė 
Teresė Vaitkūnaitė. Retkartėm 
aplankė jį ir buvę parapijiečiai. 

2004 m. birželio 29 d , kai 
kun. Kriščiūnevičius buvo slau
gos namuose, Teresė suruošė jo 
kunigystės 55-mečio paminė
jimą — kuklias vaišes, į kurias 
buvo pakviestas nemažas bū
relis kunigo draugų, buvusių 
Šv. Petro parapijiečių, aplankė 
ir dabartinis parapijos adminis
tratorius kun. Ričardas Repšys, 
švelniu žodžiu padrąsinęs pri
imti Viešpaties valią... Buvo 
įteiktas pasirašytas didžiulis 
daugelio parapijiečių paguodos 
lapas. Sėdėjau arti kunigo 
Viktoro ir mačiau, kaip per gerą 
pusvalandį linksmėjo jo veidas, 
matant buvusius parapijiečius. 
Jo dėkingumą pajutom, skaity
dami padėkos laiškelį bažnyčios 
biuletenyje: „Ačiū už jūsų mal
das bažnyčioje, korteles, puikias 
gėles ir dovanėles. Lai gerasis 
Dievulis atlygina visiems už 
jūsų geraširdiškumą ir artimo 
meilę". 

Kunigas Viktoras Kriščiū
nevičius mirė 2004 m. rugpjūčio 
12 d. St. John's ligoninėje. Jo 
laidotuvėmis rūpinosi Teresė. 
Norėdama, kad laidotuvių Mi
šios būtų aukojamos lietuvių 
kalba, pakvietė vyskupą Paulių 
Baltakį, kuris drauge su kunigu 
Alfonsu Babonu ir kun. Ričardu 
Repšiu sekmadienį, rugpjūčio 

15 d. vakare, kalbėjo rožinį, 
buvo pagiedota psalmė, laidotu
vių direktorė angliškai ir lietu
viškai priminė velionio biografi
ją, atsisveikino parapijos ir 
organizacijų atstovai, sugiedota 
„Tėve mūsų" malda. 

Pirmadienį velionis buvo 
pašarvotas Dievo Apvaizdos 
šventovėje, prie atviro karsto 
ėjo atsisveikinti parapijiečiai ir 
svečiai amerikiečiai kunigai. 
Šv. Mišias koncelebravo drauge 
su vyskupu P. Baltakiu kun. W 
Stanevičius, kun. R. Repšys, 
kun. A. Volskis du amerikiečiai 
vyskupai ir kun. Alfonsas Ba-
bonas, kuris pasakė draugišką 
pamokslą, iškeldamas gražiuo
sius kunigo Kriščiūnevičiaus 
bruožus, nepamiršdamas ir jo 
silpnybių: kartais pakelto balso, 
ar susigraudinimų per laidojimo 
apeigas... Kantoriams vadovau
jant, giesmes giedojo visa baž
nyčia. Iš bažnyčios išnešant, 
visi kunigai giedojo tradicinę 
laidojimo giesmę „Salve 
Regina". Po Mišių a^a kunigas 
Viktoras palydėtas į Holy 
Sepulchre kapines, kur laidoji
mo apeigas atliko vyskupas P. 
Baltakis. „Viešpaties Angelą" 
giedojo visi laidotuvių dalyviai. 

Šiais lietuviškos spaudos 
metais negalima pamiršti, kad 
kun. Kriščiūnevičius buvo 
didelis knygos mylėtojas, pirko 
naujai išleistas knygas, mėgo 
poeziją, ypač Brazdžionį. Labai 
domėjosi opera... 

Kaip gera. kad visos 
Detroito lietuvių parapijos yra 
išleidusios savo sukaktuvinius 
leidinius su istorijomis ir 
kunigų biografijomis. Tai man 
padėjo atlikti paskutinę pareigą 
a^a kunigui, idėjos sendraugiui. 

Pranas Zaranka 

EUROPOJE LAISVAI JUDA IR ŽMONĖS, IR JŲ PENSIJOS 
su socialiniais par tner ia is — 
Europos darbdaviais ir pro
fesinėmis sąjungomis, nagrinė-
dama. kaip padėti darbuotojams 
neprarasti jų teisių į papildo
mas pensijas, j iems keičiant 
darbą ne tik savo šalyje, bet ir 
keliantis į kitą. 

Susidūrusios su senėjančios 
visuomenės reiškiniu,- ES šalių 
narių vyriausybės intensyvina 
papildomų pensijų schemų 
diegimą, kad kompensuotų jau 
ne tokį dosnų valstybinio 
socialinio draudimo įstatyminį 
aprūpinimą. 

Reikia iš kar to pasakyti, 
kad šalių narių situacija šioje 
srityje gerokai skiriasi. Pavyz
džiui, Ispanijoje tik 4 proc. dar
buotojų aprėpti papildomų pen
sijų skėčiu. Ne ką geriau ir 
Italijoje, nors čia netgi priimti 
įstatymai, ska t inan tys papil
domų pensijų diegimą. 

Priešingai Nyderlanduose, 
kur papildomų pensijų sistema, 
kolektyvinių sutarčių dėka, 
daugelyje ekonomikos sektorių 
yra privaloma, apie 91 proc. 
darbo jėgos naudojasi papil

domų pensijų privalumais. 
Lygiai taip pat sėkmingai yra 
sutvarkyti reikalai Danijoje bei 
Švedijoje. 

Vis dėlto, kol kas, keičiant 
darbą ir tuo pačiu pereinant į 
kitą profesinių pensijų sistemą, 
kaip tokio žingsnio rezultatas, 
yra iš dalies prarandamos teisės 
į papildomą pensiją, jeigu jas 
palyginsime su darbuotojų, 
liekančių pas tą patį darbdavį 
per visą savo darbo karjerą, 
teisėmis. 

Europos Sąjungoje vis pla
čiau įgyvendinamas darbinis 
judrumas, kertant šalių sienas, 
sukuria didesnes kliūtis papil
domų pensijų teisių išlaikymui, 
negu darbo keitimas toje pačioje 
šalyje. Liekant savo šalyje, 
lengviau išlikti to pačio eko
nomikos sektoriaus pensijų sis
temoje arba nesunku pereiti iš 
vienos sistemos į kitą. 

Galiojantys ES teisės aktai 
garantuoja valstybinio socia
linio draudimo teisių perkėlimą 
iš vienos šalies į kitą. Tačiau tik 
kai kurios papildomų pensijų 
teises, darbuotojui persikeliant j 

kitą šalį, yra įteisintos 1998 m. 
ES direktyva — „Dėl teisių 
išsaugojimo į papildomą pensiją 
dirbantiems ar savarankiškai 
dirbantiems žmonėms, judan
tiems ES viduje". 

Tokia padėtis mažina žmo
nėms norą ieškoti naujų darbų 
kitose šalyse. Betgi šiuolaikinė 
ir lanksti darbo rinka kaip tik 
reikalauja nesibaiminti darbi
nio judrumo, norint visiškai 
išnaudoti visą Europos užimtu
mo potencialą. 

Lieka vienintelė išeitis — 
suteikti ne tik valstybinio so
cialinio draudimo, bet ir papil
domoms pensijoms galimybę 
„kilnotis" iš vienos šalies į kitą, 
kad darbuotojai galėtų jas 
„parsinešti" su savimi, kur jie 
bejudėtų Europos Sąjungos 
viduje. 

Reikia a t s i saky t i 
d i sk r iminuo janč ių 
taisyklių 

Europos Komisija, siek
dama suteikti papildomoms 
pensijoms kilnojamą pobūdį. 

pakvietė Europos socialinius 
partnerius nukreipti pastangas 
į šios krypties veiksmų ir pasiū
lymų — ko turė tų imtis ES šioje 
srityje — paiešką. Komisija 
siekia parengti tokias taisykles, 
kurių pagrindu nebūtų pikt
naudžiavimų, pvz., pernelyg ilgo 
kvalifikacinio laikotarpio teisei į 
profesinę pensiją įgyti. 

Pastaroji nuosta ta ne tik 
atneštų finansinių, taip pat ir 
moralinių nuostolių mobiliems 
ar migruojant iems darbuoto
jams, tai ypač diskriminuotų 
moteris, kurios žvmiai dažniau 
negu vyrai nut raukia karjerą 
dėl šeimyninių priežasčių, pvz., 
augindamos vaikus. 

Europos Komisija užmezgė 
ryšius su 2000 m. įsteigtu kon
sultaciniu organu — Pensijų 
Forumu, ieškodama patarimų, 
kaip spręsti papildomų pensijų, 
problemas. Ši iniciatyva užfik
suota komisijos sudarytame 
profesinio mobilumo veiksmų 
plane. 

Šiame dokumente taip pat 
numatytos ir kitos priemonės, 
leidžiančios ES piliečiams 

lengviau naudotis vieningos 
darbo rinkos privalumais: pa
siūlymai dėl vieningos sveikatos 
draudimo kortos, bendraeu-
ropinio laisvų darbo vietų inter-
neto tinklalapio, geresnių pro
fesinių kvalifikacijų apibrė
žimų. 

Iš tikro, iki šiol europiečiai 
buvo savotiški darbo keitimo 
(tiksliau — nekeitimo) užsis
pyrėliai. Pavyzdžiui, 2000 m. tik 
16 proc. ES darbuotojų pradėjo 
darbą pas naują darbdavį. JAV 
naują darbą kasmet pradeda 30 
proc. darbuotojų. 

Europos socialiniai partne
riai aktyviai atsiliepė į pirmuo
sius Europos Komisijos pasiūly
mus, pripažindami, kad tokių 
priemonių reikia imtis ben-
draeuropiniu mastu. Nors, 
sprendžiant šią problemą, po
žiūrių spektras gerokai skiriasi, 
bendra nuomone — reikia imtis 
kurti kilnojamų profesinių pen
sijų sistemą. Remdamiesi šia 
socialiniu partnerių reakcija, 
komisija žada surengti antrą 
konsultacijų sesija 2003 m 
nava^ar; Joje bus sukoncen

truotas dėmesys į galimų prie
monių turinį. 

Europos pensinio 
aprūpinimo sistema 

Europos pensininkų paja
mos paprastai remiasi skirtin
gais šaltiniais, dažnai vadina
mais pirmuoju, antruoju ir tre
čiuoju ramsčiu. įstatyminė (val
stybinio socialinio draudimo 
įstatymo) schema yra pirmasis 
ramstis, suteikiantis svar
biausią pajamų šaltinį daugu
mai pensininkų. 

Antrasis ramstis yra pro
fesinių arba kaupiamųjų pensi
jų schema, veikianti individua
lių įmonių, sektorių ar viso 
šalies ūkio lygiu. Šiam ramsčiui 
būdingas tiesioginis ryšys su 
darbine veikla, o būsimos pro
fesinių pensijų išmokos daž
niausiai įforminamos individua
liomis darbo sutart imis arba 
kolektyviniais susitarimais. 

Trečias ramstis susideda iš 
individualaus pensinio aprūpi
nimo be jokio ryšio su užimtumo 
statusu Nuke l ta i 7 psl. 
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EUROPA JAV 

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paulius II 

pritarė Europos Sąjungos (ES) 
Konstitucijos pasirašymui, ku
ris penktadieni vyko Romoje. 
Sakydamas tradicinį pamokslą 
keliems tūkstančiams tikinčių
jų, sekmadienį susirinkusių Šv. 
Petro aikštėje, popiežius pabrė
žė, kad šis įvykis labai reikš
mingas kuriant naująją Europą. 
Tuo pat metu jis nurodė, kad ne
galima pamiršti žemyno krikš
čioniškųjų šaknų, kurios yra 
turtingas dvasinis palikimas ir 
tolesnės Europos Sąjungos rai
dos pagrindas. Nuostata dėl Eu
ropos krikščioniškųjų šaknų 
taip ir nebuvo įtraukta į ES 
Konstitucijos tekstą, ir tai pa
piktino ne tik Vatikaną, bet ir 
daugelį ES šalių. 

LONDONAS 
Rinkimai internete jau įvy

ko, ir juos laimėjo demokratų 
kandidatas John Kerry, didžiule 
persvara įveikęs prezidentą 
George W. Bush, paskelbė visa
me pasaulyje atliktos apklausos 
organizatoriai. Daugiau kaip 
113,000 žmonių iš. 119 valsty
bių, dalyvavusių „rinkimuose" 
interneto svetainėje www.glo-
balvote2004.org, net 77-iais 
proc. balsų „išrinko" J. Kerry. 
Tačiau G. W. Bush gali paguosti 
daugeliui netikėtas dalykas — 
dauguma internete atiduotų 
balsų iš Irako buvo už jį. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidento rinki

mų pirmasis ra tas tapo žings
niu atgal įgyvendinant rinkimų 
procesą šioje šalyje, o pats bal
savimas neatitiko tarptautinių 
normų, pirmadienį pareiškė Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos (ESBO) 
stebėtojai. Negalutiniais duo
menimis, kuriuos paskelbė Uk
rainos centrinė rinkimų komisi
ja, abu pagrindiniai kandidatai 
— šalies dabartinis ministras 
pirmininkas Viktor Janukovič ir 
opozicijos vadovas Viktor Juš-
čenko — per pirmąjį ratą užsi
tikrino maždaug po 40 proc. bal
sų ir turės varžytis antrajame 
rate. 

CINCINNATI 
JAV prezidentas George W. 

Bush yra toks atsipalaidavęs, 
koks tik gali būti atsižvelg
damas į tai, kad rinkimų kova 
artėja prie pačios pabaigos ir 
kad jo politinė karjera priklauso 
nuo to, kas nutiks antradienį. 
G. W. Bush, kaip pranešama, 
nusiteikęs optimistiškai ir net 
negalvoja apie pralaimėjimą. G. 
W. Bush teigia, kad jėgų jis se
miasi iš didelių susirenkančių 
minių. Po lemtingos rinkimines 
kovos arba jis bus perrinktas 
antrajai ketverių metų kadenci
jai, arba, kaip ir jo tėvas, taps 
prezidentu, kurio darbui labai 
daug amerikiečių pri tarė ka
dencijos pradžioje, bet kuris 
pralaimėjo antruosius rinki
mus. 

AZIJA 

BEIJING 
Centrinės provincijos dalyje 

Kinija paskelbė karo padėtį, kai 
per mažumą sudarančių musul
monų ir hanų — etninių kinų — 
susirėmimus žuvo mažiausiai 
septyni žmonės, o dar 42 buvo 
sužeisti. Henan provincijos 
Langchenggang mieste ir apy
linkėse patruliuoja ginkluoti 
policininkai. Smurtas prasiver
žė praėjusį trečiadienį, kai po 
vienos autoavarijos keliuose 
kaimuose kilo musulmonų et
ninės grupės — hui ir daugumą 
sudarančių hanų susirėmimai. 
Policija sulaikė 18 asmenų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

FALLUJAH 
Maištininkų kontroliuoja

mai Fallujah rengiantis didelio 
masto puolimui. JAV karo lėk
tuvai sekmadienį bombardavo 
šiame mieste esančius sukilėlių 
taikinius. Musulmonų sunitų 
tvirtovės, esančios į vakarus 
nuo Baghdad. gyventojai prane
šė apie bombardavimus, kurių 
metu buvo sugriautas vienas 
namas. Informacijos apie aukas 
nėra. Sekmadienį Irako minis
trui pirmininkui Iyad Allawi pa

skelbus ultimatumą, vis labiau 
senka laikas, per kurį Fallujah 
gyventojai turi išduoti sukilė
lius, kurie, kaip manoma, slaps
tosi šiame mieste. 

JERUZALĖ 
Jei palestiniečių preziden

tas Yasser Arafat mirtų, Izraelis 
neleistų jo laidoti musulmonų 
šventovių teritorijoje Jeruzalė
je, tai šiandien sakė Izraelio 
premjeras Ariel Sharon. „Kol aš 
esu ministras pirmininkas Ara
fat nebus laidojamas Jeruza
lėje", sakė A. Sharon. Anksčiau 
Izraelis buvo pareiškęs, kad su
tiktų, jog palestiniečių vadovas 
būtų laidojamas rytinėse Jeru
zalės prieigose. Izraelio minis
trų kabineto nariai per sekma
dienio posėdį bandė paveikti A. 
Sharon, kad šis neleistų į 
Vakarų Krantą grįžti Y. Arafat, 
tačiau Izraelio ministras pirmi
ninkas sakė liks ištikimas duo
tam pažadui ir suteiks Y. Arafat 
galimybę iš Prancūzijos grįžti į 
savo būstinę Ramallah. 

AUSTRALIJA ] 

CANBERRA 
Sovietų žvalgas, dirbęs 

Australijos slaptojoje žvalgybos 
organizacijoje (ASIO) net 15 
metų parūpindavo SSRS spe
cialiosioms tarnyboms labai ko
kybiškos informacijos iš JAV ir 
Didžiosios Britanijos, ir taip ir 
nebuvo sučiuptas, pranešė pir
madienį Australijos televizija 
ABC. „Vos t ik įsiskverbę į 
ASIO. iškart galėjome naudotis 
CIA. FTB. MI-5 ir MI-6 duo
menimis", pareiškė buvęs Vals
tybės saugumo komiteto genero
las majoras Oleg Kulagin. Bu
vęs Australijos generalinio pro
kuroro valdybos sekretorius 
Alan Rose, kontroliavęs ASIO 
darbą, teigė, jog JAV į informa
cijos nutekėjimą reagavo, apri
bodamas Australijai perduoda
mos informacijos srautą. 1992 
m. pradėjus tyrimą Australijos 
žvalgybos viduje, netrukus buvo 
nustatyti 40 įtariamųjų. Kurį 
laiką buvo apsistota ties vienu 
vertėju iš rusų kalbos, nes jo na
muose rastrą slaptų dokumen
tų. Tačiau galiausiai kaltinimai 
niekam nebuvo pateikti. 

Patvirtinti rinkimų rezultatai 

Atke l t a iš 1 ps l . 
koalicija „Už darbą Lietuvai" 
naujajame Seime turės 31 ats
tovą: 16 patekusių pagal sąrašą 
ir 15 laimėjusių vienmandatėse 
apygardose. 

Tėvynės sąjunga naujajame 
Seime gaus 25 vietas. 11 man
datų konservatoriams atiteko 
pagal balsavimo daugiamanda-
tėje apygardoje rezultatus, dar 
14 iškovota per antrąjį rinkimų 
ratą. 

Liberalų ir centro sąjungai 
Seime atstovaus 18 parlamen

tarų: 7 patekę pagal sąrašą ir 11 
nugalėjusių vienmandatėse 
apygardose. 

Rolando Pakso koalicijos 
..Už tvarką ir teisingumą" kan
didatai gavo 11 vietų. Tik du 
šios koalicijos atstovai laimėjo 
vienmandatėse apygardose. li
kusieji pateko pagal sąrašą. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga iško
vojo 10 vietų — po 5 daugia-
mandatėje apygardoje ir vien
mandatėse apygardose. 

Lietuvos lenkų r inkimų 

akcijai Seime atstovaus tik du 
parlamentarai , laimėję vien
mandatėse apygardose. Šios po
litinės jėgos vadovas Seimo na
rys Valdemaras Tomaševskis 
mandatą iškovojo jau per pii 
mąjį ratą. 

Vienmandatėse apygardose 
laimėjo ir 5 save išsikėlę kandi
datai. 

Vienintelis socialdemokra
tas Česlovas Ju r šėnas parla
mentaru bus penktą kadenciją 
iš eilės — Seime jis be pertrau
kų dirba nuo 1990 metų kovo. 

Busimi Seimo nariai keliauja, skaito ir sportuoja 

Atkelta iš 1 psl. 
mokslinės literatūros. Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos pirmininkė Ka-
zimira Prunskienė savo pomė
giu pavadino publicistinius dar
bus, socialdemokratas Juozas 
Palionis prisipažino pats ban
dąs rašyti. 

įvairios muzikos mėgsta 
klausytis 23 Seimo nariai. Pa
vyzdžiui, socialliberalas Anta
nas Valionis vertina ir klasiki
nius kūrinius, ir tradicinį džia
zą, 6-ojo-8-ojo dešimtmečių ro
ką. Roką ir džiazą taip pat 
mėgsta konservatorius Jurgis 
Razma. O liberalcentristas Gin
taras Steponavičius pirmenybę 
atiduoda moderniajai muzikai. 
Tarp kitų savo pomėgių jis nu
rodė ir bendravimą su žmo
nėmis, bridžą bei kiną. 

Penki busimieji seimūnai 
domisi menu. tiek pat mėgsta 
teatrą, vienas — opera, dar vie

nas — dailę. Du politikai mielai 
vaikšto į koncertus ir kitokius 
kultūrinius renginius, t rys 
mėgsta šokti, keturi — fotogra
fuoti. Pagal Darbo partijos sąra
šą patekęs Vladimiras Orecho-
vas domisi baletu, šios partijos 
narys Pranas Vilkas — choriniu 
dainavimu. 

Filosofijai savo laisvalaikį 
skiria penki parlamentarai, tiek 
pat — politikai ir politologijai. 
Keturi Seimo nariai domisi eko
nomika, po tris — psichologija ir 
žmogaus teisių apsauga, po vie
ną — istorija, etnokultūra, reli
gija, bibliofilija, kinologija, ra
diotechnika, inžinerija ir socia
line rūpyba. 

Vienuolika par lamentarų 
savo laisvą laiką skiria sodinin
kystei, po tris — įvairiems ūkio 
darbams savo sodybose ir 
bitininkystei. Dar du Seimo na
riai tarp savo pomėgių nurodė 
žemės ūkį. Penkios politikės 

mėgsta auginti gėles, du parla
mentarai — meistrauti . 

Kai kurie naujojo Seimo na
riai turi ir gana originalių po
mėgių. Antai liberalcentristas 
Raimundas Palai t is savo por 
megiu pavadino jūrą. o konser
vatorius Egidijus Vareikis — 
ruonius. Socialdemokratas Čes
lovas Ju r šėnas kolekcionuoja 
karikatūras, liberaldemokratas 
Henrikas Žukauskas pats mėgs
ta piešti šaržus. Tuo tarpu Ge
dimino Kirkilo pomėgis — pyp
kė, jo partijos kolegių Irenos 
Šiaulienės — anekdotai ir auto
mobilio vairavimas, o Birutės 
Vėsaitės — ekstremalus spor
tas, maisto ir vyno degustacija 
bei netradicinė medicina. 

Kandidato anketos grafoje 
„Visuomeninė veikla" dauguma 
parlamentarų mirodė su parti
ne veikla susijusias pareigas, 
narystę įvairiose verslo sąjungo
se, organizacijose ir klubuose. 

Respublikinio piešinių konkurso 
vaikams" nugalėtojos. 

Vienuolika Lietuvos vaikų 
tapo respublikinio piešinių 
konkurso „Laiškai Tekančios 
saulės šalies vaikams" nugalė
tojais. 

Šis konkursas, kurį surengė 
Aplinkos ministerija ir Švieti
mo kaitos fondas, skatino moks
leivius meno kalba papasakoti 
apie mūsų šalį, rengiantis 
kitąmet Japonijoje vyksiančiai 
pasaulinei parodai „Expo 2005". 
Konkursui buvo atsiųstas 321 
piešinys. 

Vertinimo komisija, kuriai 
vadovavo dailininkė Arūnė 

.Laiškai Tekančios saulės šalies 
Valdo Kopūsto (Elta) nuotr. 

Tornau, iš visų laureatų atrinko 
penkių autorių — alytiškės 
Ugnės Česnavičiūtės, panevė
žietės Beatos Balaišytės ir 
klaipėdiečių Editos Ulanovos, 
Indrės Gaičiūtės ir Julijos 
Levkovič darbus, kurie panau
doti leidžiant pasaulinei paro
dai „Ekxo 2005" skirtus Lie
tuvą pristatančius atvirukus. 

Visų laimėtojų ir dar try
likos konkurso vertinimo komi
sijos pažymėtų moksleivių pie
šiniai eksponuojami Aplinkos 
ministerijos Didžiojoje salėje. 

(Elta) 

KAUNO ZOOLOGIJOS 
SODO „PIETIEČIAI" 

Lietuvos zoologijos sode 
Kaune gyvenantys šiltųjų 
kraštų gyvūnai netrukus 
gyvens tik uždarose patalpose. 
Atėjus šalčiams, lamos, zebrai, 
begemotai, tapyrai, kupranu
gariai ir kiti šilumą mėgstantys 
gyvūnai patys nusprendžia 
daugiau laiko praleisti nebe 
atvirame aptvare, o jiems skir
tuose nameliuose. 

Zoologijos sodo reklamos 
vadybininkės Vilijos Griš-
kevičienės teigimu, kai kurios 
patalpos pradėtos šildyti pa
sirodžius pirmosioms šalnoms. 
Ji patikino, kad gyvūnai tikrai 
nesušals ir neišalks — 2-3 kar
tus per dieną jie gauna koky
bišką maistą. 

Opiausia zoologijos sodo 
problema — apgailėtina dauge
lio voljerų būklė. Zoologijos 
sodas yra paskelbęs akciją 

„Globok mane", kurios tikslas 
— suremontuoti ir pagerinti 
voljeras. Tačiau kol kas nedaug 
atsirado rėmėjų, kurie pasisiūlė 
pagerinti gyvūnų gyvenimo 
sąlygas. 

Lietuvos zoologijos sodas 
Kauno ąžuolyne įkurtas 1938 
m. profesoriaus Tado Ivanausko 
rūpesčiu. Tai vienintelė tokio 
pobūdžio įstaiga Lietuvoje, ji 
išlaikoma iš valstybės biudžeto. 

Lietuvos zoologijos sodas 
yra Europos zoologijos sodų ir 
akvariumų sąjungos narys ir 
dalyvauja begemotų, raganosių, 
avijaučių, persiškų ir kiniškų 
leopardų, karčiuotų vilkų, 
krūminių šunų, likaonų, Amūro 
tigrų ir kitų retų bei nykstančių 
gyvūnų europinėje veisimo pro
gramoje. 

(Elta) 

Zebras Kauno zoologijos sode. Aliaus Koroliovo i Elta) nuotr. 

LĖLININKAI PUOSELĖJA 
SVAJONĘ APIE TEATRĄ 

KLAIPĖDOJE 
Po kelerių metų Klaipėdoje 

gali atsirasti lėlių teatras. Apie 
tokią galimybę spalio 29 d. 
d iskutuota Klaipėdos univer
sitete surengtoje mokslinėje 
konferencijoje „Lietuvos lėlių 
teatras: nuo ištakų iki mokyk
los". 

Apie planus uostamiestyje 
įkurti profesionalų lėlių teatrą 
aktoriai garsiau prakalbo per
nai pavasarį, kai Klaipėdos uni
versitete buvo išleista pirmoji 
režisierių-lėl ininkų laida. 
Šiemet studijas pradėjo jau 
antroji jų grupe. Tad apie teatro 
steigimą vel prabilta uosta
miestyje surengtoje pirmojoje 
Lietuvos lėlininkų konferencijo
je „Lietuvos lėlių teatras: nuo 
ištakų iki mokyklos" 

Viena konferencijos rengėjų 
Salomėja Burneikaitė sakė. jog 
Lietuvoje lėlių teatras kol kas 

nėra toks populiarus kaip 
dramos ar muzikinis. Tačiau, 
anot jos. pasaulyje mūsų šalies 
lėlininkai yra gerai žinomi ir 
mėgstami. 

Klaipėdiečiai pasiryžę 
mieste įkurti profesionalų lėlių 
teatrą, tačiau tam kol kas nėra 
nei lėšų, nei patalpų. Trūksta ir 
valdžios paramos. Lėlininkai 
nuo pat įsikūrimo glaudžiasi 
Klaipėdos universiteto patal
pose. 

Anot S. Burneikaitės, jei 
miestas neras galimybės skirti 
lėlininkams patalpų, gali būti. 
kad greit apskritai nebeliks 
kam repetuoti. Jos teigimu, 
daugelis profesionalių lėli
ninkų, neturėdami galimybės 
čia kurti, laimės ieško užsieny
je. 

(Elta) 

A f A 
Dr. BRONIUS BURŽDŽIUS 

Mirė 2004 m. spalio 28 d., sulaukęs 81 metų. Pasta
ruoju laiku gyveno Harrison, Michigan. Gimė 1923 m. 
balandžio 22 d. Lietuvoje, Šilutės rajone, Pašuščių kaime. 

Studijavo Švėkšnos gimnazijoje, po to išvyko į Italiją, 
kur baigė medicinos mokslus ir sugrįžęs į Ameriką toliau 
tęsė medicinos studijas. William Beaumont ligoninėje 
įgijo Internal Medicine ir Surgion rezidentūras. Ilgus me
tus dirbo savo nuosavoje medicinos praktikoje Warren, 
MI. 

Paskutinius dešimt metų praktikos, dirbo daktaru 
US Army ir 1996 m. išėjo į pensiją. Būdamas pensijoje, 
rašė knygą apie savo gyvenimo ats iminimus. 

Artimieji ir draugai renkasi lapkričio 2 d. pagerbti dr. 
Bronių Burždžių. 

Palaikai bus persiųsti į Lietuvą ir palaidoti su jo 
tėvais. 

Liūdintys a r t im ie j i 

A f A 
Inž. MEČYS KRASAUSKAS 

Mirė 2004 m. spalio 29 d., So. Pasadena, FL. Anksčiau 
gyveno Čikagoje. 1978 m. persikėlė gyventi į Floridą. 

Amerikoje išgyveno 54 metus . 
Mečys buvo aktyvus visuomeniniame gyvenime, dos

nus aukotojas ir rėmėjas daugelio organizacijų Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Giliame nuliūdime liko: žmona Elena, su kuria išgy
veno 66 metus, brolis Stasys, sesuo Vlada ir jų šeimos Lie
tuvoj. Švogeris Antanas Stulpinas su šeima Čikagoje. 

Atsisveikinimas su velioniu įvyko spalio 31 d. „Beach 
Memorial Chapel". Lapkričio 1 d. po šv. Mišių „Holy 
Name" bažnyčioje, a.a. Mečys buvo palaidotas „Memorial 
Park" kapinėse, St. Petersburg, Floridoje. 

Gi l ia i l i ūd in t i ž m o n a 

A f A 
ANTANAS PAULIONIS 

Mirė 2004 m. rugpjūčio 15 d., Lietuvoje, Kaune. 
Gyveno Phoenix, AZ. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 6 d. Čikagoje. 

10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, artimuosius ir 
draugus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūdin t i m o t i n a V e r o n i c a P a u l i o n i s i r a r t imie j i 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Minint A t A LEONIDOS KAZĖNIENĖS-
KIRKUTĖS vienerių metų mirties sukaktį, šv. 
Mišios už jos sielą bus aukojamos šeštadienį, 
lapkričio 6 d., 11 vai. ryto, Pal. J. Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemonte. Maloniai kvie
čiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose. 

EUROPOJE LAISVAI JUDA IR ŽMONĖS, 
IR JŲ PENSIJOS 
Atkelta iš 6 psl. 

Tai yra pensinės santau
pos, tačiau nemažai priklau
sančios nuo valstybės paramos, 
pvz., mokestinių lengvatų for
ma. Profesinės ir individualios 
pensinio aprūpinimo formos 
dažnai vadinamos papildo
momis pensijomis. 

Profesinių pensijų p lanu 
ap rėp t i s Europoje 

Darbo jėgos dalis, dalyvau
jančios profesinių pensijų siste
moje (procentais) 

Metai. Aprėpties procentas 
Austrija — 2001 —8 
Belgija — 1999— 35 
Danija — 1998 — 82 
Airija — 2001 — 47 
Italija — 2001 — 9 

Nyderlandai — 2001 — 91 
Ispanija — 2001 — 4 
Švedija — 2001 — 90 
Jungt inė Karalyste — 2001 

— 44 
Japonija — 2000 — 50 
Jungtinės Valstijos — 1995 

— 45 
Lietuvos Socialinės apsau

gos ir darbo ministerija pernai 
metų pradžioje prognozavo, kad 
įgyvendinus pensijų sistemos 
reformą ir pradėjus veikti 
savanoriško kaupiamojo 
draudimo elementui, kaupia
muoju pensijų draudimu drau-
sis, 5-6 proc. darbuotojų. Tai 
buvo labai netiksli prognoze 
Šiuo metu kaupiamuoju 
draudimu draudžiasi 33 proc 
Lietuvos dirbančių žmonių. 

http://www.glo-
http://balvote2004.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

DAINUOSIME DAINUOSIME 
visi. Lapkričio 19 d. kviečiame 
visus dainos mėgėjus į Bočių 
menėje PLC LB Socialinio sky
riaus ruošiamą popietę. Akor
deonui pr i tar iant , k a r t u su 
dainorėliais visi dainuosime. 
Talkininkauja Lemonto dukte
rų draugija. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ draugijos metinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 4 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. 
Kviečiame visus nar ius daly
vauti. 

DE PAUL UNIVERSITETO PO
LITIKOS mokslų fakultetas ren
gia paskaitą - susitikimą su 
žinomu Lietuvos politikos ir 
visuomeniniu veikėju, dabar
tiniu Europos Parlamento na
riu, prof. Vytautu Landsbergiu. 
Paskaitos tema - „The New 
Europe in the Wake of the U.S. 
Presidential Elections : The 
View from Lithuania " („Naujoji 
Europa JAV prezidento 
rinkimų akivaizdoje: žvilgsnis 
iš Lietuvos"). įėjimas nemoka
mas. Dėl informacijos galite 
skambinti Tadui Kubiliui tel. 
773-680-6903. Paska i t a vyks 
ketvirtadienį, lapkričio 4 d., 6 
v.v. De Paul universi te te , 
Lincoln Park Campus, Levan 
Center, Room 100. Adresas: 
2322 Kenmore Ave., Chicago, 
IL. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. 

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 
Čikagoje maloniai prašo visus 
klubo narius atvykti į metinį 
susirinkimą ir vaišes , vyk
siančias lapkričio 7 d., sekma
dienį, 12 v. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugijos narių susirinki
mas vyks sekmadienį, lapkričio 
7 d., 12:30 v.p.p. Tėviškės 
bažnyčios salėje, 6641 S. Troy 
Ave., Chicago. Visi nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti . 
Programoje: valdybos praneši
mai, dabartinių reikalų tvarky
mas, 'bendr i p ie tūs , Prof. 
Giedriaus Subačiaus paskaita 
„100-osios spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo metinės" 
ir valdybos siūlomų renginių 
aptarimas. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
kuopa nr. 3 šaukia narių 
susirinkimą, kuris įvyks lap
kričio 6 dieną, šeštadienį, 3 
v.p.p., Šv. Mergelės Marijos 
gimimo parapijos salėje. 

LIETUVIŲ FONDO TRADICINIS 
pokylis Rudens šventė šiemet 
įvyks lapkričio 6 d. Pasaulio 
lietuvių centro Didžiojoje salėje, 
Lemonte. Oficialiosios dalies 
metu žymiam Lietuvos poli
tikui, dabartiniam ES nariui, 
prof. Vytautui Landsbergiui bus 
įteikta dr. A. Razmos vardo 
visuomeninė premija. Vyks 
vakarienė ir šokiai. Vietas į šį 
neeilinį renginį užsisakyti 
reikia iš anksto tel. 630-257-
1616, kviesti LF administratorę 
Laimą Petroliūnienė. 

LAPKRIČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
12:30 v.p.p. PLC didžiojoje salė
je įvyks madų paroda „Rudens 
simfonija 2004". Pietūs - Aldo
nos Šoliunienės, muzika - A. 
Andriekaus, parodos rengėjos -
Vida Kosmonienė ir Vida Gird-
vainienė. Norintys užsisakyti 
vietas arba stalus, skambinkite 
telefonu Žibutei 630-257-0153 
arba Elzytei 630-257-8617. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
64-asis metinis suvažiavimas 
vyks lapkričio 6 dieną, šešta
dienį, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S Pulaski Rd . 

Chicago, IL. Suvažiavimo metu 
ALT-ą sudarančių centrinių 
organizacijų ir visuomenės 
atstovai apžvelgs atliktus dar
bus, vyks bendros diskusijos ir 
bus patvirtinti ateities veiklos 
uždaviniai. Suvažiavimo regis
tracijos pradžia 9:30 v.r. Dau
giau informacijos prašome 
teirautis ALT-o raštinėje tele
fonu 773-735-6677. 

LAPKRIČIO 7 D, SEKMADIENĮ 
1-3 v.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus kviečia vai
kus, tėvelius ir senelius į lietu
viškų kalėdinių atvirukų kūri
mo užsiėmimą. Profesionalios 
dailininkės Rasa Ibianskienė ir 
Virginija Morrison pažadins 
jūsų kūrybingumą ir padės 
sukurti meniškus kalėdinius 
atvirukus iš įvairiausių me
džiagų. Atsineškite nuotraukų, 
džiovintų gėlių, klevo lapų ir 
žalumynų, klijus, žirkles. Mes 
pasirūpisime popieriumi, akva
relėmis ir kitais reikmenimis. 
Registruotis telefonu 773-582-
6500, kviesti Rita Janz. 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais. 

XI TEATRO FESTIVALIS ĮVYKS 
lapkričio 26 - 28 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje. Fes
tivalyje dalyvaus Los Angeles 
dramos sambūris , Čikagos 
„Žaltvykslės", Hamiltono .Au
kuro" bei Detroito mėgėjų 
teatrai ir New York The Baltic 
Theatre, Inc. Sekmadienį, po 
paskutinio spektaklio, vyks 
vaišės ir „Oskarų" apdovano
jimų teikimas. Rengėjai siekia, 
kad teatras išeivijos kultūri
niame gyvenime tinkamą vietą 
rastų 

VILNIAUS STYGINIŲ KVARTE
TAS (Audronė Vainiūnaitė, 
Artūras Šilalė, Gindutis Ja
kaitis, August inas Vasiliaus
kas) labdaringai koncertuos 
ketvirtadienį, lapkričio 11 d., 7 
v.v. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Visus maloniai kvie
čia Lietuvos vaikų globos bū
relis „Saulutė". 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGI
JOS metinis narių susirinkimas 
ir Padėkos dienos šventė įvyks 
sekmadienį, lapkričio 7 d. 2 
v.p.p. (Michigan laiku) „Gin
taras Resort" vasarvietėje, 
15860 Lake Shore Rd., Union 
Pier, Michigan. Susirinkime 
vyks draugijos valdybos rinki
mai, bus nu ta r ta draugijos 2005 
metų programa ir renginiai, 
nariai galės susimokėti metinį 
nario mokestį. Po susirinkimo 
įvyks Padėkos dienos šventės 
vakarienė. Visi dalyviai yra 
prašomi prisidėti maistu arba 
auka. Apie ta i , kokį maistą 
galėtumėte pagaminti, prašome 
pranešti Kristinai Karaitienei 
tel. 269-469-3298. Visi draugi
jos nariai ir norintys jais tapti, 
kviečiami atsivesti draugus ir 
svečius. 

LIETUVOS OPEROS SOLISTAS 
Vytautas Juozapaitis atvyksta į 
Čikagą! Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė" kviečia visus į 
koncertą „Rudens romantika" 
Dalyvaus solistas Vytautas 
Juozapaitis, moterų vokalinio 
ansamblio „Eglė" vadovė Eglė 
Juozapait ienė ir pianistas 
Manigirdas Motekaitis. Kon
certas vyks ir galėsime paben
drauti šeštadienį, lapkričio 13 
d., 8 v.v. Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte. Nepra
leiskite romantiško vakarėlio. 

Bob Dūda, Ginger Houghton, ir Indrė Tijūnėlienė „Saulutės" popietėje r Indrė lijūnehene. 
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P e t r a s P e t r u t i s — LTSC 
atstovas ryšiams su visuomene. 
Gimė 1924 m. liepos 4 d. Pa
nevėžyje. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją; čia parengė ir išleido 
Lietuvių kalendorių. 1947 m. 
emigravo į Kanadą, vėliau per
sikėlė į JAV. Buvo Detroito 
leituvių sporto klubo valdybos, 
Fizinio auklėjimo ir sporto 
komiteto Vid. Vakarų apygar
dos ir Pabaltijiečių sporto fede
racijos pirmininkas. 1959 m. Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykos į P. Ameriką 
sumanytojas, vienas organiza
torių ir dalyvis, 1964 m. — tos 
pat rinktinės išvykos į Austra
liją dalyvis, org. komiteto narys. 
1963 m. suredagavo knygą 
„Mūsų šokiai". 1966—1997 m. 
radijo laidos „Margutis" vedė
jas, redaktorius. Lietuvių žur
nalistų sąjungos centro valdy
bos narys. Bendradarbiauja 
„Dirvoje", „Drauge", „Amerikos 
lietuvių radijuje". Nuo 2000 m. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro darbuotojas, valdybos 
narys. 2003 m. apdovanotas S. 
Dariaus ir S. Girėno transat
lantinio skrydžio sukaktuviniu 
medaliu. 

Kolekcionuoja nykštukus. 
Kazys Ska i sg i rys — Žile

vičiaus—Kreivėno muzikologijos 
archyvo vedėjas, gimė 1927 m. 
Sintautuose, Šakių aps., muzi
kas. Mokėsi Šakių gimnazijoje. 
1944 m. vokiečių išvežtas dar
bams į Vokietiją. Vokietijoje 
baigė gimnaziją. 1949 m. atvyko 
į JAV. Studijavo technikos 
kolegijoje, muzikos mokėsi pri
vačiai (skambinti fortepijonu 
mokė V. Dvarionas ir A. Kučiu-
nas, diriguoti A. Kučiūnas, har
monijos V. Jakubėnas, dainuoti 
— V. Butėnas, muzikologijos — 
J. Žilevičius). Nuo 1956 m. 
Čikagos lietuvių operos narys 
(rengė natas , dainavo operos 
chore). Buvo Švč. Mergelės Ma
rijos gimimo parapijos var
gonininkas, choro akompaniato-
rius. Nuo 1981 m. Lietuvių 
Muzikologijos archyvo vedėjas. 
Nuo 1987 m. redaguoja žurnalą 
„Muzikos žinios". Parašė straips
nių ir recenzijų apie muziką, 
paruošė komp. A. Mikulskio, J. 
Kačinsko, T. Navicko, K. V. Ba
naičio, G. Gudauskienės kūri
nių natų ir tekstų. 

K r i s t i n a L a p i e n y t ė - B a -
r e i k i e n ė — Periodikos sky
riaus vedėja, knygų redaktorė. 
Gimė 1975 m. balandžio 25 d. 
Kupiškio rajone. Vėliau su tė
vais persikėlė į Uteną, mokėsi 
7-oje vidurinėje mokykloje, 
kurią baigusi 1994 m. įstojo į 
Vilniaus pedagoginį univer
sitetą, Lituanistikos fakultetą. 
1988 m baigė VPU lietuvių kal
bos ir l i teratūros specialybę, 
gavo humanitar inių mokslų 
bakalauro laipsnį. Tais pačiais 
metais nutarė tęsti mokslus ir 
įstojo į VPU kalbotyros magis
tratūrą. 2002 m., parašiusi ir 

apgynusi magistro darbą „Juo
zas Masilionis — lietuvių kal
bos ir l i t e ra tū ros vadovėlių 
autorius" (darbo vadovas dr. 
Gintautas Akelaitis), įgijo hu
manitar inių mokslų magistro 
laipsnį. 1999 m., dar studijuo
dama, pradėjo dirbti Vilniaus 
„Karolinos" vidurinėje mokyk-
loiije, dėstė lietuvių kalbą ir li
teratūrą. 2000 m. tapo vyres
niąja mokytoja. Aukštesnėse 
klasėse dės tė ir psichologiją, 
kadangi 2001 m. Vilniaus peda
goginiame univers i te te gavo 
psichologijos mokytojos kvali
fikaciją. 

2001 m. atvyko stažuotis į 
Čikagą. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre rinko medžiagą 
magistro darbui ir leidiniui apie 
J. Masilionį. Nuo 2002 m. at
vykusi į Čikagą dirba Pedago
giniame li tuanistikos isntitute, 
dėsto lietuvių l i teratūrą ir pe
dagogiką. Nuo 2003 m. pradėjo 
dirbti Čikagos l i tuanist inėje 
mokykloje lietuvių kalbos mo
kytoja. 

Li tuanis t ikos tyrimo ir 
studijų cent re K. Lapienytė-
Bareikienė tva rko periodikos 
skyrių, sudarė periodinių lei
dinių katalogą, redaguoja, taiso 
LTSC leidžiamų knygų kalbą 
bei stilių, bendradarbiauja lie
tuviškoje spaudoje. 

Laisvalaikiu mezga, domisi 
psichologija — dirbo savanore 
psichologinės pagalbos tarnybo
je „Jaunimo linija" Vilniuje. 

Jonas Tamulai t is — LTSC 
Budrio archyvo vedėjas. Gimė 
1935 m. Kaune, 1944 m. su 
tėvais pas i t raukė iš Lietuvos, 
iki 1949 m. gyveno Vokietijoje, o 
1949 m. persikėlė į JAV. Stu
dijavo Illinois universitete. Su 
žmona J ū r a t e užaugino tris sū
nus ir dukrą. Rimčiau fotogra
fuoti pradėjo nuo 1978 m. J . 
Tamulaičio fotografija fiksuoja 
momentą, akimirką. J. Tamu
laitis buvo oficialūs Lituanicos 
tunto fotografas. Nuo 1956 m. 
priklauso Skautų akademiniam 
sąjūdžiui, Tarptaut inei žurna
listų federacijai, Lietuvos žur
nalistų sąjungai . Asmenines 
parodas yra rengęs Lietuvoje 
1992, 1999 m. Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Pane
vėžyje, Druskininkuose. Čika
goje Čiurlionio galerijoje 1999 
m. matėme J . Tamulaičio foto
grafijos parodą, skirtą Čikagos 
lietuvių operai. Antroji perso
nalinė paroda Čikagos lietu
viams s u r e n g t a 2001 m. Ją 
matė ir Lietuvos gyventojai, 
kadangi J. Tamulai t is kartu su 
fotomenininku Algimantu Ke-
ziu „Vilniaus dienoms" 2001 m. 
rengė parodą apie Čikagą ir 
Čikagos lietuvius, trečioji paro
da buvo surengta 2004 metų 
vasario mėn. „Lietuvos diplo
matinė ta rnyba J A V . 

Nuo 2003 m. J . Tamulaitis 
kuruoja LTSC Budrio lietuvių 
fotoarchyvą. 

Prieš 8 metus du žmonės 
Rytų pakraštyje sužinoję apie 
„Saulutės" veiklą patys pasi
siūlė padėti. Tai anesteziologe 
Ginger Houghton ir lietuvių 
kilmės pensininkas Bob Dūda. 
Taip prasidėjo nuoširdus ir 
nepapras ta i Lietuvai naudin
gas bendravimas su Indre Ti
jūnėlienė. Tai buvo ryšys laiš
kais, telefonu. Pagaliau susi
t ikome juos asmeniškai. J ie 
sutiko papasakoti apie savo 
darbą ir nuotykius, ieškant 
aparatūros Kauno ligoninei ir ją 
siunčiant. PLC Bočių menėje 
spalio 24 d. prieš išskrendant 
namo abu rodė nuotraukas, ir 
pasakojo apie keliones į Lietuvą 
ir su t ik tus žmones. Abu 
susikalba lietuviškai, netaisyk

lingai, bet susikalba. Susirin
kusieji klausėsi kaip užburti. 
Pavalgius pietus Liudas Šlenys 
pasiūlė užmokėti už saldu
mynus jų globojamai šeimai, 
kuri ne vien savo vaikus globo
ja, bet ir nuskriaustus. Dėkojo 
dalyviai už jų darbą ir pasi
aukojimą, o Ginger paaiškino, 
kad ji pasikalba su Dievu, 
paprašo ko reikia ir gauna. 

Jie jau išsiuntė 43 talpintu-
vus per „Mercy Lift". Dabar jau 
tai neįmanoma, bet jie vis tiek 
dirba, rūpinasi Lietuvos vaikais 
ir ligoninėmis. Kartą Lietuvoje 
pasiklausė našlaityno vedėjos, 
ko jiems labiausiai reikia. Tie 
atsakė, jog batų vaikams. 
Ginger apėjo mokyklas su 
trumpu aprašymu apie vaikus. 

Surinko „tik" 900 porų batų. 
Alytuje susipažino su Remi
gijum, gimusiu be kojų ir be 
vienos rankos. Rado jam veži
mėlį ir patys, nuvežę jį, išmokė 
kaip juo naudotis, nes vežimėlis 
kompiuterinis. Abu yra mieli, 
pasišventę žmonės, kurie žada 
ir ateityje padėti Lietuvai. Jų 
dėka keli chirurgai čia atvykę 
mokėsi naujų procedūrų. Patys 
žada vėl važiuoti į Lietuvą, 
kurioje jie jau daug kartų buvo 
ir parodė, kaip atsiųstą apara
tūrą naudotis . Indrė įteikė 
jiems po krištolo vazelę lietu
viškais raštais išraižytą, visi 
dalyviai buvo dėkingi ir pasi
vaišinę suneštomis gėrybėmis 
keliavo namo. 

B. Kron ienė 

„Saulutės* popietes organizat loughton. 
Baniutė M. Kronas nuotr. 

ff-DRAUGO" RĖMĖJAI 
Richard Klementavičius, 

gyv. Pnsacola Beach, FL, atsily
gindamas už „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 50 dol. auką. 
Dėkojame. 

Roma Murphy, gyv. India-
napolis, IN, kartu su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
s iuntė 50 dol. auką. Esame 
dėkingi. 

Ačiū Irenai J. Mazurkievvicz 
iš North Riverside, IL, už 50 dol. 
auką „Draugui". 

D. ir J . Viskanta, gyv. Mil-
waukee, WI, kartu su „Draugo" 
prenumeratos mokesčiu, pado
vanojo 50 dol. auką. Dėkui. 

Nuoširdžiai dėkojame Vid
mantu i A. Raišiui, Mercer 
Island, WA, už 50 dol auką 
„Draugui". 

Velionės Marijonos Lipienės 
dukra Edi ta Mattis iš Los 
Angeles, CA, motinos vardu 
paskyrė 100 dol. auką „Drau
gui". Užjausdami netekties 
metu a+a M. Lipienės artimuo
sius, dėkojame už auką 

Sophie Brazionis, gyv. Oak 
Lawn IL, parėmė „Draugą" 150 

dol. auka. Širdingas ačiū. 
Aleksandras Atutis, gyv. 

Pleasant Hill, CA, kartu su 
prenumeratos mokesčiu, atsiun
tė labai dosnią, net 200 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame! 

Vladas Navickas iš Chicago, 
IL. parėmė „Draugo" leidybą 40 
dol. auka. Ačiū. 

M. Kizis, gyv. Tecumseh, 
Ont, Canada, atsilygindamas už 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė kartu dar 50 dol. auką. Labai 
ačiū. 

Stasė Bacevičienė, Orland 
Park. IL, atsiuntė ..Draugui" 50 
dol. paramą. Širdingai ačiū. 

Algirdas Banys, gyv. Bloom-
field, MI. no tik pratęsė „Drau
go" prenumeratą dar vieniems 
metams, bet padovanojo dien
raščio leidybos paramai 50 dol. 
Dėkojame. 

Ačiū Kaziui Dauliui iš Chi
cago, IL, už 40 dol. auką „Drau
gui". 

Aleksas Lauraitis, gyv. Pa
los Heights, IL, prie prenume
ratos mokesčio prijungė dar 50 
dol. auką. Tik mūsų skaitytojų 

dosnumas pratęsia dienraščio 
gyvavimą. Ačiū. 

Jonas Talandis, gyv. Santa 
Monica, CA, parėmė „Draugą" 
50 dol. auka. Už dosnumą 
nuoširdžiai dėkojame. 

SKELBIMAI 

•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-

; nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

i net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' fkainis galioja tik 
naujiems klientams! 


