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Šiame j 
numeryje: 
Skautybės kelias. 

2 psl 

Atsisveikinant su 
popiežiumi Jonu 
Paul iumi II. Moldova 
šiandien — kaip 
Lietuva prieš 
penkiolika metu. 

3 psl 

Skaitytojų laiškuose: 
apie korektūrų 
kipšiukus, velykinę 
išpažintį, Lietuvių 
fondą i r kitus reikalus. 

4psl. 

Kas per paukštis yra 
„laimė" ir kaip j į 
prisijaukinti. 

5 psl 

JAV LB Kultūros 
tarybos veikla šiais 
metais . Teplinta 
gerumas. Mirė lietuvių 
kilmės žurnalistas. 
Nepamirškite naujos 
„Draugo" apklausos. 
J o n o Kuprio paroda. 

6 psl. 

Sportas 
* Lie tuvos o l i m p i n ė s 

a k a d e m i j o s (LOA) T a r y b a 
į s te igė LOA akademiko vardą, 
kuris suteikiamas įžymiems ša
lies bei užsienio mokslo, visuo
menės bei olimpinio judėjimo 
veikėjams už ypatingus nuopel
nus plėtojant sporto mokslą ir 
olimpizmą. Pirmaisiais LOA 
akademikais tapo Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto 
(LTOK) garbės generalinis sek
retorius bei vienas LOA įkūrėjų 
Janis Grinbergas, LTOK prezi
dentas ir Pasaulio olimpinių 
komitetų asociacijos Tarybos 
narys Artūras Poviliūnas bei 
LOA Tarybos narys ir buvęs il
gametis Lietuvos kūno kultūros 
akademijos rektorius prof. 
habil. dr. Stanislovas Stonkus. 

* Prancūzijoje vykusiose 
dviejų etapų „GP du Village 
Vacanees a Vogue" dvirati
ninkų lenktynėse ketvirtąją 
vietą tarp 77 varžybas baigusių 
(startavo 98) dalyvių užėmė 
Andrius Buividas. Bendrojoje 
įskaitoje Lietuvos dviratinin
kas 46 sekundes pralaimėjo 
lenktynių nugalėtojui prancū
zui Aflari Oras 

* Jungtinių Arabų Emy
ratų sostinėje prasidėjo VII 
tarptaut in i s „Dubai Open" 
šachmatų turnyras, kur iame 
dalyvauja 155 sportininkai. 
Pergalingai turnyrą pradėjo 
vienintelis lietuvis Ša rūnas 
Šulskis, pirmajame rate žaidęs 
baltosiomis figūromis ir nuga
lėjęs rusą Aleksandr Menšikov. 

* Mokslininkai rag ina 
neskubėt i statyti naują ato
minį reaktorių ir atsijungti 
nuo Rytų energetinės sistemos. 

* Lietuvos p i l ieč ia i į 
Naująją Zelandiją gali vykti 
be vizų. 

* Lietuvoje padidėjus i 
oro tarša. 

Valiutų santykis 
1 USD - 2.693 LT 
1 EUR -~ 3.452 LT 

Pasaulis atsisveikina su popiež iumi 
„p, w>-wwc irm < * . * » % • 

Popiežiaus kūnas pernešamas į Šv. Petro baziliką. 

Vatikanas, balandžio 5 d. sisveikinama su velioniu popie-
(,,Reuters7AFP/BNS) — Nesi- žiumi Jonu Pauliumi II. 
baigiantis žmonių srautas anks- Po iškilmingų pirmadienio 
ti antradienį plūdo į Šv. Petro ceremonijų, kurių metu Jono 
baziliką Vatikane, kur šiltai at- Pauliaus II palaikai buvo perga-

Reuters nuotr 

benti iš Apaštališkųjų rūmų į 
didžiulę Šv. Petro baziliką, pa
prasti žmonės pradėjo atsisvei
kinti su „žmonių popiežiumi". 

Lenkų tautybės pontifikas, 

kuris gyveno visų stebimas, mi
ręs taip pat yra matomas visam 
pasauliui, ir atrodo, kad visas 
pasaulis ateina pareikšti jam 
paskutinės pagarbos. 

Vatikanui pirmadienio va
karą atvėrus bazilikos duris, 
pro popiežiaus palaikus praėjo 
dešimtys tūkstančių žmonių, o 
kardinolai paskelbė, kad pa
prasti žmonės su velioniu galės 
atsisveikinti tris dienas ir tris 
naktis. Penktadienį Jonas Pau
lius II bus palaidotas kriptoje 
po bazilika. 

Tikimasi, kad laidotuvėse 
dalyvaus iki 2 mln. žmonių, taip 
pat — beveik 200 pasaulio ir re
liginių vadovų. Tai bus niekad 
anksčiau neregėtas atsisveiki
nimas su Bažnyčios vadovu, ku
ris padėjo pakelti „geležinę už
dangą" ir griežtai gynė savo pa
ties tikėjimo tiesas. 

Aprengtas raudonos ir bal
tos spalvų bažnytiniais drabu
žiais popiežius pirmadienį iš 
Apaštališkųjų rūmų freskomis 
ištapytais Vatikano koridoriais 
buvo išneštas ant raudono akso
mo neštuvų. J is buvo nuneštas 
per visą Šv. Petro aikštę į bazili-
ką. 

„Ėjimas jo link toje bažny
čioje, tokioje didelėje, tokioje di
dingoje, buvo kaip ėjimas į dan
gų šventojo link", sakė vienuolė 
iš Meksikos sesuo Maximina 
Semitą, kuri galimybės pama

tyti pašarvotą popiežių eilėje 
laukė aštuonias valandas. 

Prie platformos, ant kurios 
paguldytas popiežius, garbės 
sargybą eina keturi šveicarų 
gvardiečiai. 

Daugelis stebėtojų fotogra
favo popiežių savo mobiliaisiais 
telefonais, bet juos skubiai iš
vesdavo uniformuoti tarnauto
jai-

Italijos valstybinė televizija 
RAI pranešė, kad pasižiūrėti 
pašarvoto popiežiaus atvyko be
veik pusė milijono žmonių, todėl 
Bažnyčios pareigūnai turėjo iki 
3 vai. nakties atidėti planus už
darius baziliką ją išvalyti. 

Bazilika vėl buvo at idaryta 
maždaug 4 vai. 40 minučių ryto. 

Tuo t a rpu Vat ikanas pa
skelbė vis dar nežinąs, kokį 
dvasininką Jonas Paul ius II 
prieš dvejus metus paskyrė 
slaptuoju kardinolu, kurio var
do taip ir neatskleidė, teigė Va
t ikano atstovas žiniasklaidai 
Joaąuin Navarro-Valls. J i s pri
dūrė, kad tai gali būti parašyta 
kardinolams ski r tame popie
žiaus testamente. 

„Šiuo metu niekas nieko 
apie tai nežino. Iki popiežiaus 
mirties tai neišaiškėjo, sakė J . 
Navarro-Valls. — Mes nežino
me, ar kas nors apie tai kalba
ma popiežiaus paliktame testa
mente. Savaime supran tama, 
jeigu Nukel ta į 5 psl. 

Seimo 
pirmininkas 

Kanadoje 
derasi dėl 

bevizio režimo 
Vilnius, balandžio 5 d. 

(BNS) — Kanadoje viešintis 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas su šios valstybės 
pareigūnais derasi dėl galimy
bės Lietuvos piliečiams vykti į 
šią Šiaurės Amerikos šalį be vi
zų. 

Susitikimuose su Kanados 
parlamento Bendruomenių rū
mų pirmininku Peter Milliken, 
pilietybės ir imigracijos minis
t ru Joe Volpe bei kitais aukš
tais valstybės pareigūnais A, 
Paulauskas iškėlė vizų režimo 
Lietuvos piliečiams, vykstan
tiems į Kanadą, panaikinimo 
klausimą. 

Primindamas Kanados pa
reigūnams, kad jau nuo 1996 
m. Kanados piliečiai į Lietuvą 
vyksta be vizų, A. Paulauskas 
oficialiuose susitikimuose sakė, 
jog Kanadai pasekus Lietuvos 
pavyzdžiu, atsivertų gerokai di
desnė erdvė kultūrinių, ekono
minių, mokslo ryšių tarp vals
tybių plėtrai. 

Ryžtingiausiai vizų režimo 
Lietuvos piliečiams panaikini
mo klausimu pasisakė Kanados 
parlamento Užsienio reikalų ir 
tarptautinės prekybos nuolati
nio komiteto Prekybos, tarp
tautinių ginčų ir investicijų pa
komitečio pirmininkas John 
Cann. 

Kaip praneša Seimo spau
dos tarnyba, po diskusijos su 
Lietuvos delegacija apie inves
ticijų Lietuvoje galimybes, jis 
pareiškė: „Kur girdėta, kad 
naujų Europos Sąjungos šalių 
piliečiai su vizomis važinėtų į 
Kanadą?". 

J. Cann patikino Lietuvos 
delegaciją, kad jis su kolegomis 
politinėmis priemonėmis pasi
stengsiąs įtikinti Kanados Vy
riausybę bei Pilietybės ir imi
gracijos ministeriją, jog bevizio 
režimo klausimas būtų spren
džiamas kuo greičiau lietu
viams naudinga linkme. 

A. Brazauskas neatskleidžia, ar 
liks vadovauti socialdemokratams 

JAV d i p l o m a t a s į t a r i a m a s 
Vi ln iu je prek iavęs v i z o m i s 

Vilnius , balandžio 5 d. 
(BNS) — Socialdemokratų par
tijos (LSDP) pirmininkas, Vy
riausybės vadovas Algirdas 
Brazauskas savo apsispren
dimą, ar dalyvaus gegužę vyk
siančiuose šios partijos pirmi
ninko rinkimuose, sako pa
skelbsiąs ne anksčiau nei ba
landžio pabaigoje. 

„Elgsiuos taip, kaip būtų 
geriau ir partijai, ir Vyriau
sybei. Vyriausybės nariai paži
no vieni kitus, matome galimy
bę kvalifikuotai, produktyviai 
dirbti. Tai turės reikšmės apsi
sprendžiant", sakė premjeras. 

Anot socialdemokratų vado
vo, apsisprendimą dėl dalyvavi

mo LSDP pirmininko rinkimuo
se jis ketinąs paskelbti po to, 
kai šiuo klausimu bus apsitarta 
partijos viduje. A. Brazauskas 
taip pat pažymėjo, jog partijos 
konferencijoje LSDP nariai iš
reiškė jam savo pasitikėjimą. 

Spauda rašo jog, neoficialio
mis žiniomis, penktadienio va
karą socialdemokratų skyrių 
pirmininkams A. Brazauskas 
pranešė apsisprendęs iš partijos 
vadovo posto nesitraukti. 

Socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Juozas Olekas teigė, 
jog tuo atveju, jei A. Brazauskas 
apsispręstų likti, pirmininko 
rinkimuose su juo niekas ne
konkuruotų. 

15 metų savos kontrolės iššūkių 

Washington, DC/Vilnius, 
balandžio 5 d. (BNS) — JAV fe-
deraliniai prokurorai apkaltino 
JAV ambasadoje Vilniuje dir
busį diplomatą kyšininkavimu 
ir prekyba vizomis. 

Kaip pranešė naujienų 
agentūra ,.Associated Press", 
Washington, DC suimtas ir vė
liau paleistas už piniginį užsta
tą, JAV Valstybės departamento 
darbuotojas, 41 metų Matthew 
Christ, 1999 m. rugpjūtį — 
2001 m. liepą dirbo JAV amba
sadoje Vilniuje. 

Jam pateikti 19 kaltinimų, 
iš kurių 8 susiję su kyšių ėmi
mu ir vizų klastojimu. Prokuro
rų teigimu, M. Christ parda
vinėjo vizas po 3,000-14,000 
JAV dolerių. 

Anot kaltintojų, neįvardy
tas asmuo Čikagoje pervesdavo 
pinigus į Lietuvą, kur vienas iš 
bylos įtariamųjų sumokėdavo 
M. Christ už vizas. M. Christ 
įtariamas gavęs daugiau kaip 
40,000 JAV dolerių kyšių bei 
antikvarinį motociklą BMW. 

Minėtu tarpininku paper
kant diplomatą JAV teisėsauga 
įvardija 28 metų klaipėdietį Da
rių Reiką. Bylos duomenimis. 

D. Reika 2000-siais per tarpi
ninkus galėjo papirkti ambasa
dos darbuotoją, kad būtų išduo
tos JAV vizos devyniems Lietu
vos piliečiams. 

Visi devyni Lietuvos pilie
čiai išvyko į JAV. Jie Amerikos 
teisėsaugos pareigūnams teigė 
už vizą tarpininkui mokėdavę 
iki 14,000 JAV dolerių. 

Lietuvos generalinė proku
ra tūra pernai birželį dėl valsty
bės tarnautojo papirkimo duo
dant kyšį bei grasinimo liudyto
jui, siekiant, kad būtų duoti me
lagingi parodymai, pradėjo iki
teisminį tyrimą. Byla tebetiria
ma iki šiol. 

Kyšininkavimu į t a r i amas 
JAV diplomatas tuomet nebuvo 
įvardintas, tuo tarpu D. Reika 
buvo laikomas suimtas, nes JAV 
prašė išduoti įtariamąjį. Tačiau 
dviejų instancijų Lietuvos teis
mai nusprendė Lietuvos piliečio 
JAV baudžiamajam persekioji
mui neišduoti. 

Klaipėdietis šiuo metu yra 
laisvėje. 

Pagal JAV įs ta tymus už 
sukčiavimą gaunant vizas gre
sia iki 10 metų laisvės a tėmimo 
bausmė. 

Minskas neįsileidžia Lietuvos 
ekonomistės 

Buvęs Valstybės kontrolierius Jonas Liaučius ir dabartinė kontrolierė Ra
sa Budbergytė. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius , balandžio 5 d. 
(ELTA) — Valstybės kontrolierė 
Rasa Budbergytė tvirtina, kad 
tik nuo visų atsakingų instituci
jų pastangų priklausys, ar visos 
Europos Sąjungos paramos lė
šos pasieks Lietuvą. 

Rasos Budbergytės teigimu, 
jei paaiškėtų, kad pinigai nau
dojami neskaidriai, Lietuva su
lauktų finansinių sankcijų. Pa
sak R. Budbergytės, kol kas di

desnių pažeidimų skirstant Eu
ropos Sąjungos paramą ne
pastebėta. 

Valstybės kontrolė šiandien 
mini 15 metų jubiliejų. Šios 
įstaigos darbuotojus ir vadovus 
sveikino premjeras Algirdas 
Brazauskas bei prezidentas 
Valdas Adamkus, dalyvavęs iš
kilmingame minėjime, skirtame 
Valstybės kontroles jubiliejui ir 
jame sakęs kalbą. 

Vilnius, balandžio 5 d. 
(BNS) — Baltarusijos ambasa
da atsisakė išduoti vizą Lietu
vos laisvosios rinkos instituto 
(LLRI) ekspertei Rūtai Vainie
nei, ketinusiai skaityti praneši
mą Minske vyksiančioje konfe
rencijoje. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios", ekonomistė įtaria, kad 
taip Aleksandr Lukašenka reži
mas keršija už kritiką jo atžvil
giu. 

Neseniai Vilniaus mero Ar
tūro Zuoko patarėja ekonomi
kos klausimais pradėjusi dirbti 
R. Vainienė kreipėsi į Balta
rusijos ambasadą Vilniuje vizos, 
kad galėtų vykti į balandžio 8-
10 d. Minske vyksiančią konfe

renciją, kur turėjo skaityti pra
nešimą. Renginys pradėtas pla
nuoti praėjusiųjų metų pabaigo
je, kai R. Vainienė dar nebuvo 
A. Zuoko patarėja. 

Pirmadieny ekonomistė su
žinojo, kad jai viza neišduota. 

Neseniai „Lietuvos žinios" 
spausdino R. Vainienės rašinį 
„Artimas tolimas socializmas", 
kuriame ekspertė negailėjo kri
tikos Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka režimui. 
R. Vainienė neatmetė galimy
bės, kad į šį faktą galėjo būti at
sižvelgta priimant sprendimą 
neišduoti jai vizos 

Be to. ekonomistė yra daly
vavusi darbo grupėse, kurios 
kritikavo Minsko ekonomiką 

Popiežiaus 
mirties 
valandą 

lietuviai liko 
abejingi? 

Ričardas Doveika 
Aliaus Korol iovo (ELTA) nuotr 

Vilnius, balandžio 5 d 
(ELTA) — Paskutinėmis popie
žiaus Jono Pauliaus II gyveni
mo dienomis ir jo mirties valan
dą viso pasaulio tikintieji ne 
kviesti rinkosi į bažnyčias, o 
Lietuvos šventovės buvo apy
tuštės. 

„Nors centrinė miesto aikš
tė Jono Pauliaus II mirties aki
mirką buvo pilna į naktinius 
klubus ar iš jų traukiančių lie
tuvių, labiausiai mane sukrėtė 
tai, kad pirmasis užuojautą pa
reiškė turistas iš Šveicarijos". 
pasakojo „Respublikai" Vil
niaus arkikatedros klebonas 
Ričardas Doveika. 

Arkikatedros klebonas pa 
brėžė, kad vakarinių maldų 
metu dvasininkai ragino žmo
nes budėti kartu ir melstis už 
Joną Paulių II per naktį, tačiau 
tikintieji skirstėsi į namus, ra
šoma „Respublikoje". 

„Mane sukrėtė mūsų šalies 
televizijos. Kai viso pasaulio 
kanalai nuolat kalbėjo apie po
piežiaus būklę ir pranešinėjo 
vis kritiškesnes žinias iš Vati
kano, mūsų valstybinėje televi 
zijoje bei komerciniuose kana
luose buvo absoliutus štilis. Vė
liau buvo dar blogiau", „Res
publikai" kalbėjo R. Doveika. 

Arkivyskupo metropolito 
Sigito Tamkevičiaus teigimu. 
lietuviai yra santūrūs, todėl ir 
gedi rimtyje, susikaupę ir užsi
sklendę. 

„Savo meile popiežiui mes 
nė kiek nesiskyrėme nuo viso 
katalikiško pasaulio Faktas — 
esame santūresni. Kai gedime 
— nedejuojame, ašarų nelieja-
me. Skausmą laikome viduje". 
sakė arkivyskupas. 

Mokslų 
akademijai 
vadovaus 

fizikas 
Vilnius, balandžio 5 d 

(BNS) — Lietuvos mokslų aka
demijos (LMA) prezidentu an
trą kartą išrinktas fizikas Ze
nonas Rokus Rudzikas. 

Prezidento ir prezidiumo 
rinkimuose už Z. R. Rudziką 
buvo atiduotas 81 balsas. Iš vi
so balsavo 126 LMA na n a i 

l LMA prezidento p-. 
Z. R. Rudziko, dar pretendavo 
biochemikas Juozas Kulys 

64 metų Z. R Rudzikas 
aukso medaliu yra baigęs vidų 
rinę mokyklą Sibire, vėli 
pagyrimu ir VU Fizikos fakul 
tetą. Profesorius yra dviejų Lie
tuvos mokslo premijų laurea 
tas, taip pat yra gavęs ir Švedi 
jos mokslo premiją 

Mokslininkas buvo LMA Fi 
zikos instituto direktorius, dir 
bo VU Teorinės fizikos ir 
nomijos instituto direktoriumi 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

Kaziuko mugė 
VVashington, D.C. 

Su pavasariu ateina ir visų 
laukiama šventė — Kaziuko 
mugė. Washington, D.C. jau 35-
oji buvo suruošta skaučių Židi
niečių, Akademikų ir skautų 
Vyčių, 2005 m. kovo 6 d. Jauki 
St. Elizabeth's salė su spalvin
gai apdengtais stalais, papuoš
tais pavasario gėlėmis ir įvai
riaspalviais balionais, maloniai 
nuteikė atsilankiusius svečius. 
Aplinkui salę išdėstyti stalai su 
įvairiomis prekėmis bei tauto
dailės kūriniais laukė pirkėjų. 
Buvo galima nusipirkti lietu
viškos duonos (dėka A Ankaus, 
Chicago „Baltic Bakery"), mar
gučių, visokio dydžio šakočių 
(raguolių), knygų, sportinių 
marškinukų, net ir šiaudinių 
papuošalų eglutei... 

Mugei vadovavo nenuils
tanti skautų oranizacijos dar
buotoja vyr. skautininke fil. 
Meilė Mickienė, ps. fil. Paulius 
Mickus, ps. fil. Tomas Dundzila 
ir sk. vytis Paulius Lukas. 

Virtuvės darbus atliko 
Akademikai ir skautai Vyčiai, 
su vyriausiu virėju s.v. Algiu 
Šilu. Barščių sriuba, koldūnai, 
ir dešrelės vaikams buvo tikrai 
skanūs. Broliai ir vyr. skautės 
su šypsena ir gera nuotaika 
patarnavo svečiams kol buvo 
beveik viskas išparduota. 

Kavinėje, sesės Vidos Če-
jauskienės priežiūroje, buvo 
tiek Židiniečių namie keptų 
tortų, napoleonų ir kitokių gar
dumynų, kad sunku buvo išsi
rinkti. Buvo ir židiniečių stalas, 
tvarkomas sesės Teresės 
Landsbergienės, su suauko
tomis prekėmis, kurio pelnas 
šįmet bus skiriamas Lietuvos 

„Vaiko vartai į mokslą". 
Paįvairinimui, mugėje buvo 

pravesta gausi loterija, tvarko
ma sesės Reginos Galinaitienės. 

Didelė ir maloni staigmena 
visiems buvo paukštytės ir vil
kiuko įžodis. Gana ilgą laiką 
Washington buvo išnykusi jau
nų skautukų veikla. Bet dabar, 
kai pradėjo augti jaunoji atžala, 
atsirado visas būrys jaunų lieps
nelių ir giliukų, kuriems suma
niai vadovauja draugininkas ps. 
fil. Tomas Dundzila. Gale salės, 
kur yra paukštinimas (scena), 
stovėjo skautiška palapinė, di
delis storas medis, o priekyje 
„degė" laužas. Ant lazdos kabėjo 
raudoni ir balti kaklaraiščiai. Į 
sceną atžygiavo linksmi jaunieji 
skautai ir skautės. Ps. fil. Pau
liui Mickui perskaičius įsaky
mus, sesė Gabrielė Gedo ir bro
lis Matas Mickus prie vėliavos 
pakartojo jaun. skautų įžodį. 
Jiems raudonus kaklaraiščius 
užrišo brolis Tomas Dundzila. 
Sesė Meilė Mickienė pasveikino 
naujus skautukus ir įteikė po 
dovanėlę. Brolis Tomas Dun
dzila užrišo baltus kakla
raiščius liepsnelėms ir giliu
kams. Įžodyje dalyvavę skau
tininkai, sesės ir broliai, džiaug
damiesi atkurtu vienetu, su
dainavo valio, valio... 

Visą savo gyvenimą pralei
dus skautijos eilėse ir matant 
augančias naujas, jaunas gre
tas, širdyje jauti neapsakomą 
malonumą ir pasitenkinimą ir 
prašai Dievo, kad vadovams 
nepritrūktų kantrybės ir toliau 
puoselėti skautišką dvasią. 

Iki kitos Kaziuko mugės. 
s. Irena J a n k a u s k i e n ė 

KAZIUKO MUGĖ 
TORONTE 

Kaziuko mugė įvyko kovo 6 
d. didžiojoje Anapilio salėje. 
Visa Toronto skautija ją 
paruošė — gražiai papuošė 
paviljonus ir apkrovė stalus 
meniškais paveikslais, tauti
nėm juostom, lėkštėm bei įvai
riais rankdarbiais, daugybe 
pyragų-pyragėlių, saldainių ir 
kt. 9 vai. r. tuntininkai s. M. 
Rusimas ir s. R. Baltaduo-
nytė-Lemon pakvietė mugę 
atidaryti kun. J. Staškevičių, 
kuris atrišo tautinių juostų 
mazgą visa tai palydinti ploji
mais ir šūkiais. 

Po atidarymo skautai,-tės 
ėjo į šventovę pasimelsti, 
padėkoti šv. Kazimierui už 
globą. Mišias atnašavo kle
bonas prel. J. Staškevičius, 
pasakęs ir gražų pamokslą. 
Giedojo „Angeliukų" choras, 
vadov. muz. L. Turūtaitės. Po 
Mišių visi vienetai skubėjo į 
mugę. Juos sekė tėvai ir svečiai. 

Visi domėjosi gražiais 
paviljonais — Birutės vyr. 
skaučių draugovės (dr-kė s. 
Dalia Steponaitienė ir jos pa
dėjėjos), „Kretingos" prit. skau
čių draugovės (draugininke 
Rota Stauskienė), „Palangos" 
jūrų sk. laivo su meniška bure 
(vadovai Rikis Punkris ir 
Paulius Bekeris), „Dainos" 
skaučių draugovės (dr-kė Vida 
Skilandžiūnienė), „Ukmergės-
Mirgos" prit. skaučių draugovės 
^dr-kė Rota Stauskienė), „Tra
kų pilies" sk. vyčių būreliai 
(dr-kas Jonas Didžbalis), DLK 
Mindaugo skautų draugovės 
(dr-kas M. Sungaila, s. R. 

Sesės židinietės vVashington, DC. Iš kairės: Audronė Pakštienė, Teresė Landsbergienė, Vida Čejauskienė, Irena 
Jankauskienė, Gražina Blekaitienė, Nijolė Grinienė, Daiva Orentienė, Meilė Mickienė, Dalė Lukienė, Regina 
Galinaitienė, Janina Čikotienė, Aldona Kindurienė, Aldona Simanavičienė. 

B. Čikotos nuotr. 

Kalendra ir v.s. dr. A. Dailydė). 
Paukštyčių draugovės (dr-kė 
Kristina Yčaitė), Vilkiukų drau
govės (dr-kas Aras Ruslys), 
Rumšiškių „Vaidilučių" drau
govės (dr-kė Vilija Pečiulytė). 
Salės viduryje buvo įsikūrusi 
„Romuva" (pirm. j . s . Rimas 
Sriubiškis, s. Algis Kaminskas), 
šalia jų tuntininkai, apsikrovę 
laimikiais, platino loterijos bi
lietus; prie jų tiekimo skyrius 
su uniformom, ženkliukais ir 
visa, kas reikalinga uniformai 
(vedėja j.s. Elena Namikienė). 

Sceną užėmė skautinin-
kės,-kai su savo laimikiais, 
kuriuos dalino laimėtojams, o 
bilietus pardavinėjo v.s. D. 
Keršienė, v.s. V. Sendžikas, ir 
v.s. Liuda Sendžikienė. Skau-
tybės fondo atstovė ps. A. 
Sergautienė priėmė aukas fon
dui. 

Tėvų komiteto (pirm. ps. 
Ona Narušienė, ižd. D. Karosas 
ir komiteto nariai) dėka mugės 
svečiai valgė skanius cepelinus, 
kugelį, koldūnus. Mugę aplankė 
svečiai iš Hamilton, Vasagos ir 
net iš Rochester „Romuvos" 
stovyklautojai skautininkai A. 
Gečas su žmona ir sūnumi. 
Dalyvavo ir Kanados rajono 
vadas v.s. Romas Otto. 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tininkai bei tėvų komitetas 
dėkingi klebonui prel. J. Staš
kevičiui už pagalbą ir Anapilio 
sodybos pirm. J. Andruliui už 
leidimą pasinaudoti sale. 

Kaziuko mugės loterijai 20 
dol. aukojo Irena Žemaitienė. 

E. M. 
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Lietuvių skautų vadovai Washington, DC. Iš kairės: ps. fil. Tomas Dundzila, ps. fil. Paulius Mickus, v.s. fil. Meilė 
Mickienė, sk. vytis Paulius Lukas. 

B. Čikotos nuotr. 

Paukštytės skautų mugėje, vykusioje kovo 13 d., Pasaulio lietuviu centre, Lemonte. 

Mažosios fidrv Kaziuko mugės atidary 
B. Kronienės nuotraukos. 
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630-941-2609 
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TORONTO 
SKAUTŲ VYČIŲ 
ŽIEMOS IŠKYLA 

Šių metų sausio 7-9 d., 
Romo Kalantos skautų vyčių 
būrelis praleido savaitgalį „Ro
muvos" stovyklavietėje. Jau 
daug metų skautai vyčiai išvyks
ta į šaltą šiaurės gamtą žiemos 
iškylai. Ir šiais metais nemažas 
skaičius vyčių ir vyčių kandi
datų suvažiavo ir labai smagiai 
praleido dvi dienas. Buvome 
laimingi, kad oras buvo puikus. 
Šalčio buvo nedaug, bet sniegas 
buvo labai gilus ir naktį dar 
truputį pasnigo. Bet kokia būtų 
žiema be sniego? Gaila, mes 
neturėjome sniego batų, nes jie 
tikrai būtų tikę. Sniegas buvo 
tiek minkštas ir gilus, kad dau
giau klimpome į sniegą negu 
ėjome pirmyn. Iš Toronto išvaži
avome ankstų šeštadienio rytą 
ir be jokių kliūčių atvykome į 
„Romuvą", kur mūsų laukė 
daug darbo. Pakelėje palikę 
automobilius ir užsidėję 
kuprines ant nugarų, pradėjom 
kelionę į pastovyklę. Ši kelionė, 
kuri vasarą normaliai užtrunka 
10 minučių, brendant per 
sniegą ir kartais krentant atgal, 
užtruko trigubai. Tikrai nuste
bome, kad tiek daug sniego 
buvo. Na, po ilgos kelionės buvo 
gera mankšta. Pagaliau pasiekę 
pastovyklę, truputį pailsėjom ir 
kibome į rimtą darbą. Radom 
giliai užsnigtą pastovyklę ir 
mišką. Atkasę pastovyklę ir 

pasiruošę nakvynei, pasiraito-
jom rankoves ir lipom į kalną 
ieškoti malkų. Malkų miške 
radome daug, bet buvo labai 
sunku jas atkasti ir per tą gilų 
sniegą nuvilkti į pastovyklę. Po 
dienos darbo buvome labai 
pavargę, bet su linksma nuotai
ka; atlikome darbą ir JJUVO 
laikas užkąsti. Užsikūrė laužą 
pagaliau galėjome atsisėsti ir 
pailsėti. 

Pavalgę skanią vakarienę, 
visi susėdę aplink laužą 
laukėme nakties. Naktį dangus 
pasipuošė žvaigždėmis. Mes visi 
atsigulę sniege nustebę ste
bėjom žvaigždynus. Buvo be 
galo gražus vakaras: gamtos 
tyla, sniegas, žvaigždės. Visą 
naktį praleidome prie laužo 
bendraudami ir gėrėdamiesi 
„Romuvos" ramybe. Kitą rytą 
pabudę, niekas nenorėjo keltis 
iš šiltų miegmaišių. 

Nors miegojome nameliuo
se, vis vien žiemos šaltukas mus 
prigriebė. Išsivirę pusryčiams 
avižinių dribsnių košės paval
gėme ir pradėjome ruoštis kelio
nei atgal į namus. Mes laimingi, 
kad mūsų iškyla gerai pavyko ir 
tikimės grįžti kitą žiemą. 

S.v. J . Didžbali*. 
Toronto rąj. skautų vyčių 

būrelio vadas 
„Tėviškės žiburiai" 

2005.02.22 
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•Dalis JBANC konferencijos 
Z dalyvių, kurie buvo priimti 
[; JAV Senato ir Kongreso įstai

gose Pabaltiečių konferencijos 
-metu kovo 3-5 d. Pasitari

muose tmvo pristatyta esama 
padėtis Baltijos kraštuose bei 
svarba konkrečiai atsiliepti į 
Rusijos bandymą Įtaigoti tu 
šalių vidinę santvarką, ypač 
energetikos tvarkymą. 
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MOLDOVA ŠIANDIEN — KAIP LIETUVA 
PRIEŠ PENKIOLIKA METŲ 

2005 m. kovo 6 d. Moldovoje 
vykusius parlamento rinkimus 
stebėjo Lietuvos pareigūnai. 
Vienas iš jų — Seimo narys dr. 
Egidijus Vareikis, kuris suti
ko papasakoti savo įspūdžius. 

Moldovoje dominuoja 
komunistai 

Iš Lietuvos į Moldovą buvo 
nuvykę keturi Lietuvos parla
mento nariai, o taip pat Europos 
Parlamento narė Laima And
rikienė. Buvom paskirstyti po 
skirtingas Moldovos vietoves. 
Tokia tvarka Europos Taryboje, 
kurios asamblėjai mes atsto
vavome su Algirdu Paleckiu. 
SBO (Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacija) 
asamblėjai atstovavę Arminas 
Lydeka ir Skirmantas Pabedins
kas važiavo į Pietų Moldovą, į 
Gagaūzų sritį; Laima Andri
kienė lankėsi Vidurio Moldo
voje. Aš buvau pareiškęs norą 
vykti arčiau Transnistrijos, 
kurią mes vadiname Padnies
trės respublika. Į mano pra
šymą buvo atsižvelgta, ir aš 
išvykau stebėti rinkimų Mol
dovos šiaurėje, prie Dniestro 
upės, Moldovai priklausan
čiame Rezinos mieste. Kitoje 
Dniestro pusėje yra Rybnicos 
miestas, formaliai priklausantis 
Moldovai, bet faktiškai esantis 
Padniestrės respublikos dalis. 
Taigi stebėjau šį regioną. 

Pagal taisykles stebėtojui 
siūloma aplankyti 10 rinkimų 
apylinkių ir kiekvienoje pabūti 
ne mažiau kaip pusvalandį. Mes 
turėjome vykdyti kai kuriuos 
formalius reikalavimus ir su
rašyti, ar tinkama patalpa, ar 
užplombuota balsadėžė, ar yra 
kabinos, ar balsavimas forma
liai vyksta gerai. Po to reikia 
stebėti, ar žmonės, ateidami 
balsuoti, atsineša dokumentus, 
ar jie pasirašo rinkėjų sąraše, ar 
gauna tinkamus biuletenius, ar 
eina į slapto balsavimo kabiną 
ir t.t. Reikia pasakyti, kad be 
mūsų rinkimus akylai stebėjo 
Moldovos partijų atstovai. 
Apylinkėje radom po keturis jų 
stebėtojus. Taigi šių rinkimų 
kontrolė buvo nebloga. 

Dėl pačios rinkimų eigos. 
Galų gale ir Europos Taryba, ir 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacija pripažino, 
kad rinkimai iš esmės atitiko 
demokratinių rinkimų kriteri
jus, bet, nepaisant to, Moldovos 
valstybei buvo padaryta ne
maža pastabų ir pasiūlymų. 
Visų pirma pripažinta, kad ne
buvo geros rinkimų kampanijos. 
Iki rinkimų Moldova buvo 
vienos — Komunistų partijos 
ryškiai dominuojama valstybė, 
turėjo 71 mandatą iš 101. 
Televizija, kurią mes vadiname 
nacionaliniu kanalu, atstovavo 
tik valdančiajai partijai. 
Opozicijos galimybės rinkimų 
kampanijoje buvo labai menkos. 
Opozicija dėjo visas pastangas, 
platino lapelius, ir jos pastan

gos iš tiesų buvo matomos. 
Kita problema — nesu

tvarkyti žmonių dokumentai. 
600,000 žmonių gyvena vadi
namojoje Padniestrės respub
likoje, ir tai trukdo tuos doku
mentus sutvarkyti. Taigi žmo
nės atsinešdavo labai įvairius 
dokumentus. Šiuo metu galio
jančiame įstatyme yra pasaky
ta, kad galima balsuoti su 
Moldovos piliečio identifikavimo 
kortele, buvusiu sovietiniu 
pasu, laikinuoju pažymėjimu, 
užsienio pasu. Kadangi doku
mentų daug, tai kelia chaosą, ir 
jeigu kur lemia vienas kitas bal
sas, suskaičiuoti labai tiksliai 
neįmanoma. Šalis dar neturi 
vieningo rinkėjų sąrašo. Kiek
viena savivaldybė sudarinėja 
savo atskirą. Jeigu žmogus bal
suoja ne savo apylinkėje, yra 
įrašomas į laikinus sąrašus, ir 
nėra garantijos, kad jis balsuoja 
nirma karta. Tokio dalyko, kaip 
balsavimas paštu, iš viso nėra. 

Yra savotiškų dalykų. 
Sakysim, Moldovos rinkėjai ne 
žymi, o deda specialų ants-
pauduką. Tai labai keista. Prieš 
įmetant biuletenį, vienas ko
misijos narys ant biuletenio 
uždeda dar savo antspauduką. 
Kai kurie skundžiasi, kad taip 
komisijos nariai mato, už ką 
buvo balsuojama. 

Padniestrė buvo 
suinteresuota, kad 
Moldovoje laimėtų 

komunistai 

Kuo įdomūs mano pastebėji
mai? Stebėjau rinkimus dau
giausia kaimo vietovėse. Reikia 
pasakyti, kad žmonės nori bal
suoti teisingai, bet yra didelis 
žinių trūkumas: neatsineša 
dokumentų arba sugadina 
biuletenius. Komisijos stengėsi, 
bet smulkių nesklandumų 
pasitaikė. Didžiausias netikėtu
mas buvo Rezinos mieste, kur 
buvo balsavimo apylinkė poten
cialiems rinkėjams iš Pad
niestrės respublikos. Jos val
džia neleido rengti balsavimo 
apylinkių, bet leido savo žmo
nėms, kurie nori, persikelti per 
upė į Moldovą, valdomą 
Kišiniovo. 2001 m. rinkimuose 
tokių buvo labai mažai, nes 
Padniestrės valdžia agitavo 
nebalsuoti. Šį kartą irgi buvo 
ruošiamasi, kad didelio ant
plūdžio nebus ir buvo įrengtos 
tik 9 apylinkės, kuriose galėjo 
balsuoti padniestriečiai. Prieš 
rinkimus pasklido žinia, kad 
Padniestrės valdžia ragina va
žiuoti į rinkimus, tik liko ne
aišku, už kokią partiją balsuoti. 

Mes atvykome į Reziną, kur 
turėjo teisę balsuoti pad
niestriečiai. Ten buvo chaosas 
— labai daug žmonių, balsavi
mo salė perpildyta, už durų 
didelė minia, tvarką darė polici
ja. Taigi užtikrinti slaptumą 
buvo labai sunku. Kaip pa
aiškėjo vėliau, toje apylinkėje 
balsavo apie 500 vietinių 

rinkėjų ir apie 2,000 — iš anos 
upės pusės. Yra tokia versija, 
kad atėjusieji iš anos upės pusės 
balsavo už komunistus, norint, 
kad Moldovoje būtų išlaikytas 
komunistų valdžios tęstinumas. 
Mat komunistų valdžia nesiima 
priemonių likviduoti Padnies
trės respubliką. 

Padniestrės respublika 
skelbia, kad joje gyvenimo stan
dartas yra aukštesnis. Ir patys 
Moldovos žmonės aiškino, kad 
jeigu būtų referendumas šian
dien, padniestriečiai nenorėtų 
grįžti į Moldovą, nors Moldovos 
žmonės mano, kad tai yra 
Moldovos dalis. 

Moldovos par t inė sistema 

Be Komunistų partijos Mol
dovoje dar yra partija „Pat-
ria—Rodina", — vienas žodis 
rfJThuniškas, kitas rusiškas. Tai 
partija, kuri agituoja už Mol
dovos glaudesnį bendradarbia
vimą su NVS šalimis. Visoje 
Moldovoje „Patria" nesurinko 
privalomų 6 proc. balsų ir į par
lamentą nepateko. 

Rinkimų rezultatai buvo 
gana netikėti. Iš pradžių atrodė, 
kad balsavimai palankūs ne 
komunistams, bet vėliau atsi
tiko taip, kad iš 101 vietos par
lamente 56 vietos atiteko 
Komunistų partijai. 34 vietas 
gavo naujai suformuotas cen-
tristinis-liberalus blokas „Už 
demokratinę Moldovą". Trečioje 
vietoje — Moldovos krikščionys 
demokratai — Moldovos liau
dies partija. Ji gavo netoli 10 
proc. balsų, t.y. — 11 vietų. 

Moldovos krikščionims de
mokratams rezultatai buvo blo
gesni negu jie tikėjosi. Turėję 11 
vietų, ir gavo 11. Jie tikėjosi 
bent jau dvigubai daugiau. 
Prieš rinkimus atrodė, kad ta 
partija gali gauti iki 20 proc. 
balsų. Reikia pastebėti, kad toje 
partijoje daug jaunimo, tai rodo, 
kad perspektyvų tai partijai 
yra. 

Pagal Moldovos įstatymus 
prezidentą renka parlamentas. 
Jį išrinkti reikia 61 balso. Iki 
šiol komunistų partija turėjo 71 
balsą ir valdė viską. Dabar liko 
56 balsai. Jie gali suformuoti 
vyriausybę, tačiau prezidento 
išrinkti negalės. Todėl Moldo
voje susidaro labai įdomi 
situacija. Kas bus prezidentas, 
kuris bus renkamas jau ba
landžio mėnesį? Norint gauti 61 
balsą, reikia „nupirkti", kaip jie 
sako, 5 balsus iš kitos frakcijos. 
Greičiausiai bus perkama iš 
centristinio-liberalaus Mol
dovos bloko. Arba bus ieškoma 
kandidato, kuris patenkintų ir 
kitą partiją, bet tokio šiandien 
nesimato. Trečias dalykas — 
jeigu nepavyktų išrinkti prezi
dento, gali vykti nauji rinkimai. 

O kaip moldovai gyvena? 

Pradėsiu nuo statistikos. 
Vidaus produktas — apie 6-7 

kartus mažesnis negu Lietu
voje, o gyventojų yra tiek pat. 
Mes vykdami stebėti gavom sta
tistinius duomenis apie kiek
vieną rajoną. Vidutinis darbo 
užmokestis tame regione, ku
riame buvau aš — 50-60 dol. 
per mėn. Tai būtų 150-250 Lt. 
Pinigai — moldaviškos lėjos 
(100 lėjų — 20 litų). Kadangi 
didele dalim tai yra žemės ūkio 
kraštas, daug žmonių maitinasi 
iš savo ūkio, vyrauja vai-
sių-daržovių auginimas. Taigi 
valgyti yra ką. Maistas santyki
nai nebrangus. Daug moldavų 
dirba Vakaruose. Pagal statis
tiką, iš Vakarų ateina apie 1 
mlrd. eurų, kas padidina vidaus 
produktą apie 20 proc. Emi
gracija yra didelė problema, bet 
kartu šaliai ir uždarbis. Kraštas 
atrodo labai skurdžiai. Įsivaiz
duokit Lietuvą kokiais 1991 m., 
kai klestėjo kioskelių prekyba ir 
buvo nešvaru. Ten dar nešva
riau ir kioskeliai skurdesni. 
Šiek tiek geresnis vaizdas 
Padniestrės respublikoj, kur 
visai netyčia teko pabūt. 

Nelegali Padniestrės 
respublika 

Mus įspėjo, kad Padniestrė 
mūsų greičiausiai neįsileis, bet 
pabandėme. Pradžioje sakė, kad 
tokių stebėtojų nepripažįsta, bet 
paprašius griežčiau, pasakius, 
kad mes turim teisę keliauti po 
visą Moldovą, po diskusijų leido. 
Buvau vienoje grupėje su stebė
toju iš Švedijos. Situacija labai 
keista. Valstybė nelegali, nie
kieno nepripažinta, keistos 
geografijos. Toje teritorijoje 
buvo sutelkta apie 40 proc. 
Moldovos pramonės, pramonė 
tebeveikia, prekiauja su Rusija 
per „kiaurą" sieną, — kaip 
bebūtų hūdna, — su Ukraina. 
Savi pinigai — Padniestrės rub
lis, savi automobilių numeriai, 
pasienio kontrolė. Patys mol
davai sako, kad komunistai 
nepakankamai dėjo pastangų, 
kad šitą problemą išspręstų. Aš 
su tuo sutinku. Kadangi valdžia 
lieka ta pati, vadinasi, problema 
liks neišspręsta. Šiuo metu 
Padniestrės gyventojai bijo, kad 
Ukraina jiems neuždarytų 
sienos, tada ta valstybė užsi
baigtų. 

Ar ten gali vykti 
revoliucija? 

Sunku pasakyti. Jeigu jie 
išsirinks prezidentą, matyt, 
revoliucija neįvyks, bent jau 
tokios neprognozuojama. Opo
zicija nėra labai stipri, yra dvi 
opozicinės partijos, bet jos viena 
kitos nemyli. Stebint, kaip 
žmonės balsuoja, nesimato, kad 
jie norėtų ką nors keisti. Jie 
nori, kad būtų geriau, bet ri
zikuoti turimu minimumu ne
nori. Bijo, kad nebūtų blogiau. 

Parengė 
Audronė V. Škiudaitė 

SES. ONA MIKAILAITE 

Atsisveikinus su 
Jonu Pauliumi Ii 

Retas atvejis, kad visas pasaulis daly
vautų asmens mirties budynėse. Šalia 
keliasdešimt tūkstančių, susirinkusių 

Šv. Petro bazilikos aikštėje, televizijos laidų 
dėka, milijonai stebėjo paskutines popiežiaus 
gyvenimo valandas. Jis žurnalistų vadinamas 
įtakingiausiu pasaulio vadu, pakreipusiu pa
saulio įvykius ir palietusiu milijonus žmonių, 
ne vien du milijardus katalikų. Ateityje Jonas 
Paulius II tikriausiai bus vadinamas Didžiuoju, 
kaip, pvz., Grigalius Didysis arba Leonas Di
dysis. 

Mums, lietuviams, jis brangus ir artimas, 
nes ryžosi aplankyti Lietuvą, kur jį traukė šir
dis ir motinos atminimas. Su giliu nuoširdumu 
popiežius meldėsi mūsų šventovėse, mums 
kalbėjo, drąsino išgyvenus skaudžią praeitį, ir 
davė vilties šviesesnei ateičiai, ragindamas likti 
ištikimiems protėvių išsaugotam tikėjimo 
kraičiui. 

Jonas Paulius II buvo plačiausiai apkelia
vęs ir labiausiai stebimas popiežius istorijoje. 
Buvo puikus komunikatorius, spinduliuodamas 
visa savo asmenybe. Jo artumoje kiekvienas 
pajuto kažką ypatinga. Jo visuotinė meilė — 
dvasinga ir drauge žmogiškai šilta, visus api
manti. Ypač mokėjo prašnekinti jaunimą, ska
tinti jaunatvišką idealizmą. Jo vadovavimo 
metu per ketvirtį šimtmečio gimė apie pusė 
pasaulio žmonių (visi 26 m. ir jaunesnieji), ku
riems jis — vienintelis žinomas popiežius. 

Katalikai ir nekatalikai, musulmonai ir 
žydai, ir net visai netikintys pripažino šv. Tėvo 
didybę. Jis — pirmasis popiežius, įžengęs į 
musulmonų mečetę, pirmasis įėjęs į žydų sina
gogą. Jo pastangos įgyvendinti taiką tarp 
žmonių ir tautų gerbiamos bei įvertinamos vi
same pasaulyje. Katalikams jis skelbė ir savo 
pavyzdžiu rodė atsivertimo bei atlaidumo rei
kalingumą, kad taptume vertesni pasauliui 
liudyti Kristų. 

Apdovanotas stipriu intelektu, geležine 
valia ir sugebėjimu greit įsisavinti kalbas, jis 
mokėjo veikti tarptautinėje arenoje. Bet ne vien 
prigimties gabumuose glūdėjo jo įtakos paslap
tis. Daugelis pajuto popiežiaus Jono Pauliaus II 

nepaprastą dvasinę energiją, o ji kilo iš gilaus 
maldos gyvenimo, puoselėjamo nuo jaunystės. 
Televizijos ekrane matėme popiežių, dutūks-
tantmetinių šventkelionių metu suklupusį 
įvairiose šventovėse, paskendėjusį maldoje. 
Važinėdamas savo „popmobiliu", varstydavęs 
rožinio karoliukus, o, išlipęs pasitikti minių, 
šnabždėdavo „Domine, non sum dignus!" (Vieš
patie, nesu vertas!) 

Asmeniškas audiencijas su šv. Tėvu turėjo 
penki JAV prezidentai. Jis buvo susitikęs su 
daugelio tautų vadais, net ir su komunistais — 
Gorbačiov ir Castro. Lietuvoje viešėdamas, Šv. 
Jonų bažnyčioje apkabino Vytautą Landsbergį. 
Pagelbėjęs savo tėvynei Lenkijai taikiai išsi
kovoti laisvę, remdamas „Solidarnosz" sąjūdį, 
laisvės nuo visokios priespaudos troško ir ki
tiems kraštams, tačiau ne smurto, o taikiu, 
žmonių solidarumo keliu. 

Popiežiaus keliai nebuvo rožėmis nukloti. 
Dažnai jie buvo nusagstyti kritikos, pašaipos 
spygliais. Štai prieš kelias savaites Vokietijos 
spauda skelbė, kad daugiau nei 60 proc. gyven
tojų įstikinę, jog paliegusiam popiežiui laikas 
atsistatydinti. Paryžiaus intelektualų laikraš
tis „Le Monde" reikalavo baigti popiežiaus 
kančių rodymą. Italijos žiniasklaida, iki šiol 
entuziastingai komentavusi popiežiaus kovą su 
ligomis, pastaruoju metu teigė, jog pasiekta 
riba. „Lietuvos ryte" (02.19 d.) išspausdintas 
straipsnis, kur pašaipiai rašoma: „Prieštarų 
kupinas K. Wojtilos pontifikatas artėja prie dar 
vieno neįtikėtino paradokso. Kažkada vadintas 
'Dievo atletu', popiežius tapo negalių ir kančios 
simboliu... Tapęs televizijos, spaudos ir kitų 
visuomenės informavimo priemonių žvaigžde... 
jis beveik prarado svarbiausią dvasininkui kal
bos dovaną". Peršasi mintis: argi ne panašiai 
buvo šaipomasi iš Kristaus, kabančio ant kry
žiaus? Nedaug kas pasaulyje pasikeitė per du 
tūkstančius metų... 

Bet štai, šv. Tėvo mirties išvakarėse, jis 
išlydimas amžinybėn su ašaromis ir maldomis. 
Pasaulio rimtis ir liūdesys byloja, jog suvokiam, 
kad mūsų tarpe gyveno šventas žmogus. 

Nr.13 

DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas \r kančia 

Marija Valtorta 

Jėzus, atsikėlęs ir nuėjęs prie lango, žiūri, ar 
nepasirodys Judas. Pamatęs, jog šis, užsimetęs 
ant pečių apsiaustą, eina link vartų, garsiai su
šunka: „Judai, palauk! Turiu tau kai ką pasa
kyti!" — Švelniai atstūmęs Lozorių, kuris apkabi
na Jį per juosmenį ir šitaip išreikšdamas užuo
jautą dėl patiriamo skausmo, palieka menę ir 
pasiveja sulėtinusį žingsnius, tačiau nesustojusį 
Judą. Pasiveja jį, jau nutolusį nuo namo gerą 
trečdalį ir esantį prie tankiai sulapojusio krūmo, 
kurio stori lapeliai atrodo lyg nulipdyti iš tamsiai 
žalio molio ir aplipę mažų žiedelių kuokštais. 
Kiekvienas žiedelis — tai kryželio formos storų, 
panašių į vašką gelsvų ir stiprų kvapą sklei
džiančių žiedlapių derinys. To augalo vardas man 
nežinomas. 

Jėzus sulaiko Judą už rankovės, patraukia jį 
už šio krūmo ir dar kartą paklausia: „Kur eini, 
Judai? Prašau, pasilik!" 

„Kodėl klausi, jeigu viską žinai? Jeigu skaitai 
žmonių širdis, Tau nereikia klausti. Juk žinai, 
kad einu pas savo draugus. Negali man uždrausti 
aplankyti juos. Draugai kviečia mane, ir aš einu". 

„Tavo draugai? Ne, jie yra tavo žudikai. Tu 
eini į pražūtį, pas savo žudikus. Neik, Judai' 
Neik! Juk eini daryti nusikaltimo... Tu..." 

„Aha, išsigandai?! Pagaliau išsigandai! 
Pasijutai žmogumi! Vien žmogumi! Nes tik žmo
gus bijo mirties. Dievas juk žino, kad yra 
nemirtingas. Jeigu būtum Dievas, žinotum, jog 
negali numirti ir todėl nebijotum. O dabar, jaus
damas besiartinančią mirtį, bijai jos kaip ir visi 
žmonės. Todėl visomis priemonėmis ir bandai ją 
atitolinti, todėl visur ir visame įžvelgi tik pavojų. 
Kur Tavo žavioji drąsa, kur Tavo tvirtinimai, jog 
esi laimingas, galėdamas pasiaukoti? Nieko iš jų 
neliko, netgi atgarsio! Manei, jog ta valanda 
niekada neateis, vaidinai stipruolį, didžiadvasį, 
kalbėjai didžius žodžius. Eik sau' Esi toks pats, 
kaip ir tie, kuriuos vadinai šventeivomis! Tu 
pataikavai mums ir išdavei mus. O mes dėl Tavęs 
viską palikome! Mes, kurie per Tave esame 
nekenčiami! Tu esi mūsų prapulties priežastis!.." 

„Užteks. Eik! Eik! Juk dar neseniai prašei: 
'Padėk man pasilikti! Apgink mane:' Aš tai pa
dariau. O kokia nauda? Pasakyk Man dar kartą, 
tačiau pagalvok prieš atsakydamas: ar tu laisva 
valia eini pas draugus, pasirinkdamas juos, o ne 
Mane?" 

„Taip. Man nereikia pagalvoti, nes jau seniai 
šito tik ir noriu". 

„Tada eik. Dievas nevaržo žmogaus valios". 
Jėzus nusigręžia ir lėtais žingsniais eina link 

namų. Jau beveik priėjęs pakelia galvą, pajutęs 
nukreiptą į save, stovinčio ant slenksčio Lozo
riaus, žvilgsnį. Jo veidas labai išblyškęs. Bet Jis 
bando šyptelėti ištikimajam draugui. 

Jėzus sugrįžta į menę. Keturi pasilikusieji 
apaštalai kalbasi su Maksiminu, o Marija su 
Morta prižiūri tarnus, kurie tvarko salę ir nuimi-
nėja indus bei staltieses, panaudotus vakarienės 
metu. 

Pasirodo ir Lozorius. Jis vėl apkabina Jėzų 
per juosmenį ir lydėdamas Jį prie nišos, esančios 
prie lango, paliepia tarnui: „Atnešk pergamentą 
iš mano darbo kambario". 

Priėjus prie nišos, Lozorius pasiūlo atsisėsti 
patogiame krėsle, tačiau Jėzus lieka stovėti. Jis 
stengiasi klausytis Lozoriaus, bet aiškiai matosi, 
jog Jo mintys visai kitur, o širdis didžiai nuliū
dusi. Bet pastebėjęs, kad apaštalai seka Jį ir 
stengiasi prieiti arčiau, šypteli jiems. Jėzus 
bando išsklaidyti Jį supančiųjų įtarinėjimus. Bet 
šie šnabždasi tarpusavyje, keičiasi daug sakan
čiais žvilgsniais ir rodo į Mokytoją... 

Grįžta tarnas su ritiniu. Tada Petras taria: 
„Žuvys ant kai kurio jauko nekimba. Geriau 
pasikalbėsiu su Maksiminu apie augalus". 

Morta darbuojasi toliau. O Marija klausosi 
Lozoriaus, kuris atkreipia Jėzaus dėmesį į kai 
kurias teksto vietas: „Argi šis pagonis neturi 
ypatingo sugebėjimo pramatyti? Geriau nei 
daugelis iš mūsų' Jeigu... jis būtų gyvenęs čia ir 
dabar, kai Tu esi mūsų Mokytojas, gal būtų tapęs 
vienu geriausiu tavo mokiniu? Ir būtų Tave 
supratęs labiau nei mes? Bus daugiau. 
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Klaidą atitaisyti gal ir per 
vėlu, bet atsiprašyti už padary
tą klaidą, tikiuosi, dar ne . 
Todėl atsiprašau Lietuvių rašy
tojų draugijos, kad, leidžiant 
a t a rašytojo Jurgio J ankaus 
knygą „Pušis", nebuvo padėko
ta draugijai už didelę pagalbą. 
Iš tikrųjų po draugijos sparnu 
kaupėsi skaitytojų aukos, ku
r i a s rūpestingai rinko iždi
n inkas Stasys Džiugas ir iš 
kurio kruopštaus darbo daug 
išmokau. Pasirodo ne viską! 
Surašydama aukotojus, pamir
šau talkininkus. Man buvo ir 
privilegija, ir maloni pareiga 
įgyvendinti Uošvio norą išleisti 
knygą Lietuvoje. Džiaugiuosi, 
kad tas įvyko ir apgailestauju, 
k a d nesupratau, ka ip darbą 
teisingai užbaigti. Dovanokite. 

Nuoširdžiai dėkoju Lietu
vių rašytojų draugijai, pirm. 
Stasei Petersonienei, ižd. Sta
siui Džiugui ir visiems draugi
jos nariams, kurie tam darbui 
pri tarė bei talkino. 

Sąžinė priekaištauja, kad 
knygoje neįrašyta padėka ir ki
t i ems talkininkams: Antanui 
Dundzilai bei Pranui Zarankai. 

Ačiū a t a rašyt. Jurgio J a n 
kaus ir mano bičiuliams. Ti
kiuosi, kad jie per daug nerūs
tauja, nes talkino ne tiek man, 
kiek pagerbdami Rašytoją. 

Danutė J a n k i e n ė 
Detroit, MI 

AR NE KIPŠIUKAS 
ČIA PASIMAIŠĖ? 
Parašiau ir išsiunčiau 

„Draugui" straipsnį „Nediskri
minuok ir nekritikuok", kuris 
prasidėjo sakiniu: „Kai ponas 
Dievas kadaise prie Sinajaus 
kalno perspėjo Mozę..." Šian
dien matau, kad redaktorė 
t ame sakinyje išbraukė žodį 
„ponas". Sutinku, gal ir gerai 
padarė, lyg ir rimčiau atrodo, 
bet kaip Sinajaus kalnas pavir
to Sidnėjaus, negaliu suprasti. 

Tiesa, nors straipsnis ir 
kiek kontroversiškas, gal su jo 
mintimis ne visos moterys su
t inka, bet nenorėčiau į ta r t i , 
kad „Draugo" redakcijos mo
terys ar korektorės būtų tyčia 
tą kalną į Australiją nustūmu
sios. Greičiausiai koks kip
šiukas čia pasimaišė. 

Aleksas V i t k u s 
Palos Heights, IL 

Redakcijos pas t aba : dėl 
to „pono" tai nesiginčysime, bet 
Sinajaus kalno atsiradimas ne 
tame „pasvietyje", jau t ikra i 
užsipelnė visų geografijos mo
kytojų papeikimą. Kažkada 
vienas protingas žmogus teigė, 
kad „nuo korektūrų kipšiuko 
net ir švęstu vandeniu neatsi
ginsi..." Ne kitaip ir šį kartą, 
matyt , pasitaikė, nors jokių 
apsigynimo priemonių nepa
vartojome. Už korektūros klai
dą (pripažinkite, ji „linksma 
klaida", o ir rašinys buvo nuo
taikingas) autoriaus atsipra
šome. 

KAM LF REIKALINGI 
DAR 5 MLN. DOL? 

Lituanistinės mokyklos Le-
monte bei Čikagoje negali pri
imti naujų mokinių dėl patalpų 
stokos. Lemonte, ruošiant sta
tyti Jaunimo rūmus, buvo su
projektuotos keturios klasės, 
kad galėtų padidinti Maironio 
mokyklos patalpas, tuo padidi
nant mokyklą lankančių moki
nių skaičių. Trūko tik 300,000 
dol. tų papildomų klasių pro
jektui įgyvendinti. Jauni vai

kučių tėvai nepajėgė sukaupti 
lėšų, todėl pastatas bus sta
tomas be klasių Maironio 
mokyklai. 

Lietuvių fondas turi 15 
mln. dol., bet iš JAV LB rei
kalauja tapti LF nariais, kad 
papildytų savo iždą 5 mln. 
dolerių. Kam reikia Lietuvių 
fondui dar 5 mln. dol., jeigu jie 
naujais įstatais iš fondo išjun
gia lietuvių organizacijas, tuo 
pačiu ir LB, kuriai priklauso 
lietuviškosios mokyklos? Ar ne 
LF dabartinė užduotis remti 
gausėjančias lietuviškas mo
kyklas? Jei Lietuvių fondas 
taip elgiasi dabar, kas bus, kai 
įgyvendins naujus įstatus, iš jų 
išjungiant pagrindinę lietuvy
bės išlaikymo organizaciją 
Amerikoje, Lietuvių bendruo
menę? 

Auš re lė Sakala i tė 
JAV LB Vidurio vakarų 

apygardos pirmininkė 

V0X POPULI -
V0X DEI 

Užjauskime ir gelbėkime 
Seimo narius Petrą Gražulį ir 
Egidijų Klumbį, tuos, idealizmo 
vedamus, žmones, kurie stato 
savo gyvybę į pavojų. 

Keista, jog „Draugo" veda
majame buvo rašoma: „Kad šis 
reikalas, iš tolo žiūrint, kiek 
juokingas, bet taip pat kiek er
zinantis". Šis reiškinys nėra nei 
juokingas, nei erzinantis, ta i 
labai r imtas , aukštos idėjos 
siekis — kova už teisingumą: 
pašalinti iš pareigų buvusius 
KGB rezervininkus — ka
riuomenės vadovą ir užsienio 
reikalų ministrą. Nepaslaptis, 
kad dauguma nomenklatūros 
tapo „tautos elitu" ir praturtė
jusią „valdančia klase", tačiau 
prie valstybės vairo žmonės, at
stovaujantys tautos reikalams, 
turi būti skaidrūs, be drumzlių 
praeityje. 

Vy tau ta s B e l e c k a s 
La Grange Park, IL 

AR D E M JAV 
PREZIDENTUI 

? VYKTI J MASKVĄ? 
Lietuvos ir Estijos prezi

dentai paskelbė, kad nevyks į 
Maskvą švęsti pergalės prieš 
nacių Vokietiją. Kaip mes jau
simės, jei prez. Bush, kuris 
mums, čionai gyvenantiems, at
stovauja, vyks į Maskvą? O 
kaip su kitų valstybių atsto
vais? Ar jiems dera ten vykti? II 
pasaulinis karas prasidėjo, kai 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
puolė Lenkiją 1939-aisiais. Abu 
sąjungininkai tuo smūgiu prieš 
Lenkiją pradėjo pasaulinį karą. 
Taigi, ne viena Vokietija kalta. 
Vėliau, Vokietijai atsisukus 
prieš savo bendrą, Maskvai į 
pagalbą atėjo Amerika. Karo 
metu ir su velniu tenka ben
drauti, bet kitas reikalas vykti į 
Maskvą švęsti pergalės. Mask
va dar nėra prisiėmusi kaltės 
už neteisėtą agresiją ir atgailo
jusi už karo nusikaltimus jos 
okupuotuose kraštuose. 

Hitlerio ir Stalino tarpu
savio nepuolimo sutartis tu
rėjo ir slaptų priesagų, kuriose 
jie pasidalijo Europos valsty
bes. Savaitę vėliau puolė Len
kiją ir pradėjo užiminėti vals
tybes pagal sutartą sąrašą. Tuo 
laiku slaptieji priedai nebuvo 
žinomi ir vien Vokietija buvo 
kalt inama. Tik daug vėliau 
priedai iškilo viešumon: „Tuo 
atveju, jeigu įvyktų teritorinių 
ar politinių pasikeitimų teri
torijose, priklausančiose Pa
baltijo valstybėms — Suomijai, 
Estijai, Latvijai, Lietuvai, šiau
rinė Lietuvos siena bus Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos įtakos 
sferų riba..." „...teritorijoje, 
priklausančioje Lenkijos vals
tybei, riba tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos įtakos sferų 
bus maždaug Narevo, Vyslos ir 
Sano upių linija". Buvo šio slap
tojo sandėrio ir papildomų 
patikslinimų. Šių sandėrių ver
timus galime rasti Lietuvių 
enciklopedijoje, jie žinomi ir 
Europos valstybių vadovams. 
Bet prez. Putm, neatsiprašęs 
už komunistinės Rusijos san
dėrį su nacistine Vokietija ir 
dalyvavimą Europos šalių oku
pacijoje, drįsta kviesti visus į 
Maskvą švęsti! 

Mes gyvename šiame kraš
te, bet esame iš Lietuvos, 
kurios gyventojų trečdalis buvo 
išžudytas, ištremtas į Sibirą 
arba turėjo palikti savo tėvynę. 
Mes turime pilietinę atsakomy
bę pareikšti savo nuomonę 
Amerikos valdžiai dėl vykimo į 
Maskvą. 

Algis Kaz lauskas 
Orland Park, IL 

IŠPAŽINTIS SVETUR 
Visiškai neseniai dauguma 

mūsų klūpojome prie klausyk
lų, ieškodami susitaikymo, 
siekdami nusimesti slegiančią 
paklydimų naštą, apsivalyti 
sielą. 

Kristus — sielos Gydytojas, 
paliko mums Atgailos sakra
mentą ir įgaliojo apaštalus bei 
jų įpėdinius atleisti nuodėmes 
atgailoj antiems. Atgailos sak
ramentu atgauname pašvenčia
mąją Dievo malonę. Šis sakra
mentas pagelbsti ilgesni laiką 
išvengti moralinio blogio. Prisi
pažinti klydus nėra malonu, 
tačiau reikalinga, kad būtų at
statyta tiesa. Atgaila katali
kams yra labai svarbus sakra
mentas, todėl net neturėtume 
abejoti jo reikalingumu. 

Tačiau gyvenimo verpetuo
se pakliūname į srovę, kur i 
kiekvieną dieną vis greičiau ne
ša mus ir šiuolaikiniam žmogui 
daug dalykų tampa nebereika
linga. Vieni pritampame Ame
rikos žemėje ir einame priimti 
Dievo Kūno be vidinio apsivaly
mo, kiti, suklupę klausykloje, 
„apsinuoginame" ir bandome 
išsakyti tai, kas mus slegia. Bet 
ar visi liekame išklausyti ir su
prasti? Ar gali tave suprasti 
kunigas, kuris nekalba ta pačia 
kalba? Juk, išpažindami nuo
dėmes, mes ieškome gyvo žo
džio, pastiprinimo, nusiramini
mo. 

Didysis šeštadienis Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje Či
kagoje. Tuštuma ir šalčiu dvel
kiančioje klausykloje tyla. Su
sigūži ir dar minutėlę lukteri. 
Iš kunigo lūpų iškrinta sausa 
frazė: „Vieną Sveika Marija". 
Vis dar negali suprasti, ar ta i 
viskas, ar tik tiek tau tegali j is 
pasakyti. Ne, dar pabaigai iš
taria „Good bye". Galvoje su
maištis. Jausmas, tarytum esi 
parduotuvėje... Jei būtum vai
kas, tik pasidžiaugtum tokia 
išpažintimi ir greitai spruktum 
iš klausyklos. Tačiau esi suau
gęs ir ateini čia ne tik išsakyti, 
bet būti suprastas ir išklausy
tas. Tik prisipažinimu gali ap
valyti kaltės slegiamą sąžinę. 
Prisipažinimu Kristaus ir Baž
nyčios atstovui — kunigui. Vė
liau supratau, kad tas tarpinin
kas tarp Dievo ir žmogaus buvo 
kunigas, kuris nekalba lietu
viškai. J is sėdėjo klausykloje ir 
davė išrišimą, net nesuvokda
mas, ką žmogus jam pasakė! 

Dar ilgai klūpėjau pustuš
tėje bažnyčioje, matydama 
tuos, kurie, vos įėję į klausyklą, 
iš jos greitai išeidavo. Pasirodo, 
ir atgailą galima atlikti „kon
vejeriu", tereikia tik pasiryžti 
įžengti į klausyklą, pašnibždėti 
savo prasižengimus, gauti vie
ną s tandart inę atgailą ir 
žingsniuoti taip „apsivalius". 
Tačiau po tokio „apsivalymo" 

kažkodėl nepajutau jausmo, 
kurį patirdavau anksčiau, kai 
po susitikimo su kunigu, po 
atgailos išeidavau su dideliu 
palengvėjimu, su begaliniu 
ryžtu būti stipri ir nepasiduoti 
nuodėmei. Šįkart viduje liko 
tuščia ir liūdna. Kiek žmonių 
patyrė tokį pat jausmą? Kiek 
išėjo iš klausyklos, ne t ik 
nesusitaikę su Dievu, bet ne
norom išsinešdami nepasiten
kinimą, kuris užgožė švenčių 
nuotaiką, todėl ir Prisikėlimo 
rytą ji jau- nebebuvo tokia, 
kokia anksčiau būdavo, nes 
nebuvo vidinio apsivalymo, o be 
jo — ir Švenčiausio Sakra
mento. 

Aurelija A s t r a u s k a i t ė 
Chicago, IL 

PRISIMINIMAI... 
Kasdien skaitant įdomią 

Alekso Vitkaus atkarpą — 
gyvai aprašomą Vokietiją, no
rom nenorom kartu su juo 
nugrimzti į prisiminimus... O 
pačiai teko iš arčiau pažinti bei 
patirti dviveidę Vokietiją. 

Tuziną metų išgyvenus 
Klaipėdos krašte, paskutiniu 
laiku Pagėgiuose, labai dažnai 
besilankant Tilžėje, galėjai tik 
stebėtis vokiečių galant išku 
mandagumu. Net nieko nenu-
pirkus, išeinant iš parduotuvės, 
pardavėjas prišokdavo atidary
ti duris ir nusilenkęs šypsoda
mas atsisveikindavo: „Danke 
schoen! Kommen Sie vvieder!" 
(Labai ačiū. Ir vėl atsilanky
kite). 

Visai kitaip vokiečiai trak
tavo mus savoje žemėje. Atva
žiavę iš Tilžės į Pagėgius per 
Panemunės tiltą, jaunuoliai , 
susidėję su vietiniais vokie
tukais, numušdavo mums, stu
dentams, studentiškas kepu
res, plūsdami: „Verueckte Zhe-
maiten!" (Pamišę žemaičiai). 

1944 m. traukiantis į Va
karus, iš Kauno į Karaliaučių 
važiuojant traukiniu prekinia
me vagone ant šiaudų, o iš 
Koenigsberg į Sileziją jau ke
leiviniu traukiniu, tame pačia
me kupė sėdintis pagyvenęs 
vokietis, žiūrėdamas į mus 
(mamą, mane ir mažytę dukre
lę), neslėpdamas pasipiktinimo, 
keikė: „Verfluechte Ausllaen-
der!" (Prakeikti svetimšaliai). 

1973—1975 m. žentui pro
fesoriaujant — dėstant mate
matiką Hamburge, dukra su 3 
sūneliais (3, 5 ir 7 m.) sėdė
dama parke, turėdavo pakęsti 

ALTo atstovai VVashing-
ton, DC, (B kaires): «tr. 
Ramūnas Kondratas ir 
Henry Gaidis su JBANC 
vykdomuoju direktoriu
mi Kari Altau, jungtinių 
pabaltiečių komiteto 
konferencijoje, vykusio
je s.m. kovo 3-5 d, JAV 
sostinėje. 

Kviečia tinkamai vertinti sovietinį palikimą 
Lietuvos krikščionims de

mokratams kelia nuostabą pas
taruoju metu viešojoje politiko
je įsivyraujančios, Lietuvos val
stybingumo pagrindus ir pi
liečių orumą paminančios, ten
dencijos. Apgailėtina, tačiau 
Lietuvos politikoje vis labiau 
ryškėja savanaudiškumas, vie
šųjų ir privačių interesų painio
jimas, amoralumas, nesiskaity
mas su žmonių lūkesčiais. 

Ypač stebina pastaruoju 
metu juntami bandymai riboti 
viešąją informaciją, įvairiais 
būdais užsitikrinant „tinkamą" 
žinių sklaidą ir vert inimus. 
Paminėtinas vilkinimas pa
viešinti KGB bendradarbių 
sąrašus, nebuvimas atitinkamų 
desovietizacijos įstatymų, šiuos 
dalykus turinčių spręsti insti
tucijų vangus veikimas, taip 
pat ir bandymai reabilituoti 
KGB rezervui priklausančius 
asmenis, ir tuos, kurie Sąjūdžio 

akivaizdoje šlovino sovietinį 
režimą. Žmonėms p e r š a m a 
nuomonė, esą būtina pamirš t i 
praeitį, siūlomas i šk re ip tas 
lygybės prieš sąžinę ir įstaty
mus principas: vis dažnesnė 
nuostata, kad savi yra lygesni 
už lygius. Politikai, kalbėdami 
apie moralios politikos būtiny
bę, deja, savo kasdienio elgesio 
ir viešo kalbėjimo atvejais daž
nai šiuos raginimus vis iškai 
paneigia: toliau gil inamas žo
džių ir veiksmų, poli t ikų ir 
žmonių lūkesčių a to t rūk i s . 
Panašu, kad valstybės politika, 
netekusi aiškių vertybinių kri
terijų, išgyvena gilią krizę, kuri 
demoralizuoja ir v isuomenę, 
s t iprina jos nepas i tenkin imą 
valstybės institucijomis. 

Lietuvos krikščionys de
mokrata i kviečia poli t ikus 
nepamiršti Lietuvos įsipareigo
jimo asmenims, kovojusiems už 
Lietuvos laisvę, ir a tsakingai 

puoselėti Lietuvos nepriklau
somybės vertybes. Būtina vieną 
kartą teisiškai įvertinti sovie
tinį palikimą, griežtai ir aiškiai 
apibrėžiant politikų ir valstybės 
tarnautojų etikos normas bei tų 
normų veikimo teisinį mecha
nizmą ir sistemą. Situaciją gali 
pakeist i ne pavienių Seimo 
narių populistinės akcijos (ba
davimai, emocingos kalbelės, 
viešai demonstruojamas karin
gumas ir pan.), o ryžtinga ir 
nuosekli visų valstybės institu
cijų veikla. Susidaro įspūdis, 
kad nei vienai valstybės institu
cijai nerūpi grėsmingai plintan
ti politikoje teisinio—moralinio 
nihilizmo banga. Ar nebus tei
sus Lietuvos krikščionių de
mokratų jaunimas, savo požiūrį 
į valstybėje vykstančius proce
sus pavaizdavęs šimtu besme
genių prie Seimo? 

L i e tuvos k r i k š č i o n y s 
d e m o k r a t a i 

ten sėdinčių vokiečių „Mutti" 
(Mamytė) būrio šnairavimą, 
kodėl ji nekalba su vaikais vo
kiškai. Mokėdama vokiečių 
kalbą, girdėjo jų kritiką. O, be 
to, žaliuojančios vejelės buv8 
aptvertos žema spygliuota vie
la. „Vokiečiams žolė brangesnė 
už susižeidusį mažylį", rašė 
pasipiktinusi duktė laiške, pri
dėdama, kad, užuot prieška
rinių 3 K („Kinder, Kirche und 
Kueche" (vaikai, bažnyčia ir 
virtuvė) dabar moterys rūpi
nasi žole, langų plovimu ir šu
nų vedimu po parduotuves bei 
restoranus. 

Dukters šeimai nupirkus 
šaldytuvą, televizorių, pirmąjį 
pristatė su įlenktu šonu, o an
trąjį be mygtuko. Pasiskundę 
gavo atsakymą, kad jei priimsi 

apgadintus, duos 10 proc. nuo
laidos. Pasilaikė, nes už 2 m. vis 
tiek turėjo viską palikti. Dukrai 
susirgus, gydytojas, nepažvel
gęs į gerklę, prirašė vais tus , 
nuo kurių ji gavo nefgiamą re
akciją. „Nejaugi su Hi t ler iu 
žinomoji vokiečių įgimta tvar
ka, nuplaukė pavandieniui?", 
klausė laiške dukra. J i net paly
gino su Trečiuoju pasauliu. Bū
dama Fulbright st ipendininkė, 
o vėliau Taikos korpuso sava
norė Brazilijoje, ji susižavėjusi 
prisiminė brazilų nuoširdumą, 
vaišingumą, draugiškumą, ly
gindama su hamburgiečių — 
vokiečių — šal tumu bei abe
jingumu. 

Du dukters s ū n ū s l anke 
pradžios mokyklą. Kasdien 
pareidavo namo 12 vai. (vidu

dienį). Sykį kaimynė vokietė 
atėjo pas dukrą su prašymu: 
„Frau Etzvriler, mes turime ką 
nors daryti; mano pirmaskyris 
sūnus per daug nuvargsta — 
juos per ilgai laiko mokykloje". 
Dukra apstulbo. Atvirkščiai, ji 
buvo nepatenkina per trumpom 
pamokom. Nenorėdama užgauti 
vokietės, nei „pasigirti" esanti iš 
Amerikos, t epasakė : „Tame 
krašte, iš kurio atvykau, vaikai 
pareina iš mokyklos 3 v. p.p.". 

Vokietija nebe ta, kokią mes 
pažinome, beveik dar bomboms 
krentant , jau valydavo miestus. 
Po karo prisivilioję daugybę 
svetimšalių darbininkų, dabar 
norėtų jais atsikratyti . 

S t a s ė E . S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS 

* 47 m. vyras ieško darbo 
žmonių priežiūroje. Kalba ang
liškai, vairuoja ir turi automobilj, 
geros rekomendacijos. Tel. 219-
754-2484. 
* Vyras ieško darbo savaitga
liais, pagyvenusių žmonių prie
žiūros pakeitime. Vairavimo 
teisės, labai gera anglų kalba. 
Tel. 773-220-5670. 
* Nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 
15 d. galiu pakeisti slaugančius 
ligonius, prižiūrėti senelius ar 
vaikus. Tel. 219-787-8476. 
* Vyras ieško darbo su gyve
nimu aršu grįžimu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 630-915-9227. 
* Moteris ieško darbo kas antrą 
savaitgalį nuo penktadienio iki 
sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Galiu dirbti 
darže ir sode. Tel. 708-359-9641. 
* Moteris ieško darbo slaugyti 
vyresnio amžiaus žmones ar 
vaikus. Kalba rusiškai ir lietu
viškai. Tel. 630-585-6757. 
* Moteris ieško išsinuomoti 
nedidelį ir pigesnį butą ar kam
barį. Tel. 630-585-6757. 
* 50 metų moteris su dokumen
tais, vairuojanti, ieško darbo nuo 
antros vai. po pietų . Tel. 708-
717-6388. 
* Skubiai perku pigų automobilį. 
Skambinti nuo 7 vai. vakaro. Tel. 
708-717-6388. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
j n | _ — Landmark 
jas ag , properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO D A R B A IŠNUOMOJA 

Careg'rving jobs in vvisconsin I 
h.Need ItaHan speaking man or vvoman tol 
jtake care of Italian man 
|2. Expenenced malė or female caregi-verj 
needed for vvoman on dialysis, mušt be abtei 
|to transfer a 180 ib person, mušt have DL| 
'SS; medical background a pkrs. 

CALL 262-657-8044. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.—$620-$650; 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

STASYS CONSTRUCTION 
Jobs available in Wl . 

Eng, DL, Exp. required. 
SS helpful, pay $90 and up. 

Cafl 262-657-8044. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

.soffits". „decks", „gutters",plokšd 
ir ..shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Aeentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

Tel. 1-773 585 9500 

Tai Jūsų 
laikraštis! 

-u n 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
««5# S IŲSKITE PER 

txpressuorp. 
V R A O M U M Y I C 

Q 7 l l I M a MII KONTKINfcRI 
S I U N Č I A M E A I R C A R G O IR LAIVU 
UETUVA, LATVUA. ESTIJA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M I ; K I I i K V I l i N A SAVAITIį. 
PRlSTAl'OMfc. CJAVKJtJI llfcSIAlJ RANKAS. 
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PARYŽIUS 
Prancūzijos kairiųjų vado

vai sukritikavo prezidento Jac-
ąues Chirac Vyriausybę u i tai, 
kad ji, pagerbdama mirusio po
piežiaus Jono Pauliaus II atmi
nimą, nurodė an t visuomeninių 
pastatų nuleisti vėiiavas. Kai
rieji tvirtina, kad taip pažei
džiami pasaulietiškos valstybės 
principai. Primindamas, kad J . 
Chirac centro dešiniųjų Vyriau
sybė neseniai priėmė įstatymą, 
draudžianti mokyklose demons
truoti religinius simbolius, kai
rieji pareiškė: „Šiandien tur ime 
Vyriausybę ir valstybės vadovą, 
kuris iš privataus reikalo nori 
turėti politinės naudos". 

L O N D O N A S 
Britų ministras pirminin

kas Tony Blair paskelbė, kad 
visuotiniai rinkimai Didžiojoje 
Britanijoje įvyks gegužės 5 d. 
Sis ministro pirmininko žings
nis buvo atidėtas dėl popiežiaus 
Jono Pauliaus II mirties. Vidur
dienį T. Blair buvo nuvykęs į 
Buckingham rūmus ir paprašė 
karalienės Elizabeth II paleisti 
parlamentą. Šiuo formaliu 
veiksmu prasidėjo oficiali rinki
mų kampanija. Pasak ministro 
pirmininko, j is agituos „pasi
rinkti sunkiai įgytą ekonominį 
stabilumą, investicijas į mūsų 
viešąsias tarnybas ir pastangas 
padaryti taip, kad tai tęstųsi 
ateityje ir niekada nebūtų grįž
ta prie ekonominės rizikos bei 
silpnų viešųjų tarnybų". 

ROMA 
Italijos premjeras Silvio 

Berlusconi per regioninius rin
kimus patyrė triuškinamą pra
laimėjimą, rodo pirmadienį pa
skelbti oficialūs negalutiniai re
zultatai, kurie yra didelis pa
skatinimas centro kairiųjų va
dovui Romano Prodi, siekian
čiam jį įveikti per kitų metų rin
kimus. Per regioninius rinki
mus, kuriuos vienas prastai pa
sirodžiusių S. Berlusconi guber
natorių pavadino „žudynėmis", 
premjero centro dešiniųjų koali
cija pralaimėjo 11-oje iš 13 re
gionų. R. Prodi, kuris sakė, kad 
bus patenkintas, net jeigu lai
mės vos vieną naują vietą, 
džiaugėsi tokia pergale. 

čiausią Amerikos apdovanojimą 
už veiksmus per karą Irake. 
Garbės medalis įteiktas seržan
to Paul Ray Smith, išgelbėjusio 
2003 m. balandį keliasdešimt 
savo tarnybos draugų ir žuvusio 
mūšyje, giminaičiams. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JW 

BAGHDAD 
Baghdad vakaruose buvo 

pagrobtas vienas irakiečių ar
mijos generolas. Tai dar vienas 
įvykis, kai Irako sukilėliai pa
grobia aukšto rango irakiečių 
pareigūną. Teigiama, kad briga
dos generolas Jalai Mohammed 
Saleh buvo prievarta išlaipintas 
iš savo automobilio. Jis buvo 
specialiosios šarvuotosios divizi
jos vadas. 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush ir Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenko pradėjo „naują 
šalių strateginės partnerystės 
erą". G. W. Bush sakė norintis, 
kad Ukraina įstotų į NATO bei 
Pasaulinės prekybos organizaci
ją (PPO). G. W. Bush naująjį 
Ukrainos vadovą sutiko su viso
mis iškilmėmis ir priėmė jį Bal
tuosiuose rūmuose pirmą kartą 
po to, kai jis pernai atėjo į 
valdžią. Ukrainos prezidentas į 
JAV atvyko trijų dienų vizito. 
Trečiadienį jis pasakys kalbą 
JAV Kongrese. 

JAV prezidentas George W. 
Bush pirmą kartą įteikė aukš-

KAMBAI 
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HAVANA 
Kubos prezidentas Fidel 

Castro, pavadinęs popiežių Jo
ną Paulių II „nenuilstančiu ko
votoju už taiką ir pasaulio varg
šus", pirmadienį atėjo į Havana 
katedrą, kur vyko pamaldos ve
lioniui popiežiui pagerbti. F. 
Castro tik antrą kartą lankėsi 
bažnyčioje po 1959 m. revoliuci
jos, kuri daugeliui kunigų bai
gėsi tremtimi, tikintieji buvo 
persekiojami. Jėzuitų auklėtas 
Kubos vadovas, įėjęs į XVIII a. 
katedrą, oriai linktelėjo dvasi
ninkams, įdomu, kad F. Castro 
vilkėjo tamsų kostiumą, o ne 
įprastą jam karinę uniformą. 

Pasaulis atsisveikina su p o p i e ž i u m i 

Atke l t a iš 1 ps l . 
apie t a i bus kalbama, mes pra
nešime, kai testamentas bus 
perskaitytas". 

Anot Šventojo Sosto atstovo 
žinia sklaidai, šio dokumento 
kardinolai dar neskaitė, nors 
nuo pirmadienio ryto jau tris 
kartus buvo susirinkę aptarti su 
popiežiaus laidotuvėmis susiju
sių reikalų. 

Viena iš Kardinolų kolegijai 
tenkančių užduočių, kurią rei
kia įvykdyti iki prasidės konkla
va vadinami popiežiaus įpėdinio 
rinkimai, — perskaityti visus 
velionio pontifiko paliktus do
kumentus. 

Slaptąjį kardinolą Jonas 

Paulius II paskyrė 2003 m. spalį 
Šv. Petro aikštėje vykusioje kon
sistorijoje, kuri sutapo su 25-ųjų 
jo pontifikato metinių minėji
mu, tačiau kodėl slepia jo vardą, 
neatskleidė. \ Kardinolų kolegi
ją tąkart buvo iškilmingai įves
dinta dar trisdešimt dvasinin
kų. 

Paprastai slaptojo kardino
lo, kuris dar vadinamas loty
nišku bažnytiniu terminu „in 
pectore" („širdyje"), s t a tu sa s 
dvasininkui suteikiamas tada, 
kai viešumas gali sukelti grės
mę jo gyvybei, ypač jeigu nauja
sis hierarchas gyvena šalyje, 
kur Katalikų Bažnyčia perse
kiojama. 

Dažniausiai tokio kardinolo 
vardas neskelbiamas iki šalyje 
nepasikeičia nepalanki politinė 
padėtis. 

Taip kartais būdavo daroma 
šaltojo karo metais, siekiant ap
ginti komunistinėje Rytų Euro
poje dirbusius vyskupus. 

Kardinolai taip pat teigė 
dar nenusprendė, kada prasidės 
konklava, kurios metu bus iš
rinktas naujas popiežius. 

Konklava, kurioje gali daly
vauti 117 kardinolų, turi prasi
dėti laikotarpiu nuo 15 iki 20 
dienų po popiežiaus mirties ir 
tęsis tol, kol bus išrinktas žmo
gus, pakeisiantis šeštadienį mi
rusį Joną Paulių II. 

Popiežiaus kūnas amžinojo poilsio atguls žemėje 

Vi ln iu s , balandžio 5 d. 
(ELTA) — Popiežius Jonas Pau
lius II, kurio veidą prieš atgu
lant amžinojo poilsio uždengs 
balto šilko šydas, bus palaidotas 
trijuose karstuose, žemėje po 
Šv. Petro bazilika, pranešė litur
ginėms popiežiaus laidotuvių 
apeigoms vadovaujantis mon
sinjoras arkivyskupas Pietro 
Marini. 

„Šventasis Tėvas norėjo bū
ti palaidotas žemėje", pridūrė 
Vatikano atstovas žiniasklaidai 
Joaąuin Navarro-Valls, ka r tu 
su P. Marini dalyvavęs trumpo
je spaudos konferencijoje. 

J i s teigė, kad šeštadienį mi
ręs Jonas Paulius II daugiau ko
kių nors nurodymų dėl savo lai
dotuvių nepaliko. 

Lenkijoje gimęs Jonas Pau
lius II bus palaidotas kape, ku
ris liko tuščias perkėlus 1963 m. 
mirusio popiežiaus Jono XIII 
palaikus — 2000-iais jis buvo 

paskelbtas palaimintuoju ir per
laidotas Vatikano koplyčioje. 

Jono Pauliaus II palaikai 
ilsėsis šalia artimiausio savo 
pirmtako Jono Pauliaus I, kuris 
mirė 1978 m.. Šventajame Soste 
išbuvęs tik 33 dienas, ir popie
žių Benedikto XV, Inocento LX, 
Jul iaus III bei Pauliaus VI. 

Krikščionys tiki, kad šalia 
Pauliaus VI palaidojimo vietos 
yra ir pirmojo popiežiaus švv 
Petro kapas. 

Monsinjoro P. Marini nepa
vyko išklausti, ar į Jono Pau
liaus II karsta bus įberta Len
kijos žemės. 

Dvasininkas tvirtino, kad 
gaunami „tūkstančiai" įvairiau
sių prašymų į popiežiaus karstą 
įdėti vieną ar kitą daiktą ir pri
dūrė, jog per visą Vatikano gy
vavimo tradiciją nieko pana
šaus nebūdavo daroma. 

Nemažai lenkų norėjo, kad 
Jonas Paulius II arba bent jo 

širdis būtų palaidota gimtinėje. 
Jonas Paulius II Šv. Petro 

bazilikoje bus pašarvotas iki 
ketvirtadienio vakaro. Paskui, 
laikantis sudėtingų apeigų ir il
gamečių tradicijų, jo kūnas bus 
perkeltas į pirmąjį iš trijų — ki-
parisinį — karstą. 

Tada ilgametis popiežiaus 
asmeninis sekretorius Stanis-
law Dziwisz ir dar vienas Vati
kano hierarchas uždengs velio
nio veidą balto šilko šydu ir pa
dės jam ant krūtinės vyskupo 
kepurę. 

Pasak P. Marini, į karstą 
bus įdėtas ir mažas maišelis su 
sidabriniais bei bronziniais at
minimo medaliais, nukaldintais 
per 26-erius Jono Pauliaus II 
popiežiavimo metus. 

I karstą taip pat bus įdėta 
švino kapsulėje užplombuota 
panegirika Jonui Pauliui II, ku
rią per laidotuves perskaitys 
kardinolas Joseph Ratzinger. 

Sąjūdis siūlo paminėti pokario kovų pradžios 60-m et į 

V i l n i u s , balandžio 5 d. 
(BNS) — Lietuvos Sąjūdžio ta
ryba siūlo paminėti ne tik An
trojo pasaulinio karo pabaigos, 
bet ir pokario laikų ginkluoto 
pasipriešinimo prieš sovietų 
okupantus — Lietuvos laisvės 
kovų — pradžios 60-metį. 

Pasak Sąjūdžio tarybos pir
mininko parlamentaro Ryto 
Kupčinsko išplatinto pranešimo 

spaudai, prezidentui Valdui 
Adamkui nusprendus Antrojo 
karo pabaigos 60-metį minėti 
Lietuvoje, reikia neužmiršti pa
minėti ir drauge su karo pabai
ga prasidėjusios pokario rezis
tencijos. 

„Maskva rengiasi iškilmin
gai paminėti pergalės prieš na
cių Vokietiją 60-metį. Tai kartu 
ir visos Lietuvos sovietinės oku

pacijos įtvirtinimo 60-metis. 
Lietuvos valstybė turi savo 

piliečių masinio ginkluoto pasi
priešinimo sovietiniams oku
pantams pradžios 60-metį. Mū
sų pareiga jį kuo plačiau pami
nėti, pagerbti tuos, kurie laisvę 
vertino aukščiau už asmeninius 
patogumus ir prisitaikymą", ra
šoma Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
pranešime. 

Šių metų sausio viduryje, 
„Time" žurnalas išspausdino 
ilgą ir išsamų straipsnį apie 
laimę. Kas padaro žmogų lai
mingą, nuliūdina ar sukelia 
neviltį, depresiją? Naujausi tos 
srities moksliniai tyrimai su
skirstė vėliausias žinias į dau
gelį būdingų antraščių, iš kurių 
beveik visos labai įdomios ir 
t inka visiems paskaityti, ne
svarbu, kokios tautybės ar vals
tybės tie žmonės yra. 

Mane tie straipsniai labai 
sudomino, ypač, kad lietuviai 
trimis atvejais yra priskirti į 
niūriausią grupę, daugiausia 
surūgę piliečiai. Tai vienintelis 
atvejis su kuriuo aš nesutinku. 
Tai mano asmeniška nuomonė, 
o ne rašančių mokslininkų, uni
versitetų profesorių tezės. 

Aš lietuvius vis tiek geriau 
pažįstu, nes jau labai didelę dalį 
savo gyvenimo su jais praleidau 
ir niekada nepriėjau tos 
nuomonės. 

Aš esu optimistas, jeigu ne 
— tai realistas, mano galvoji
mas nėra tiek negatyvus lietu
vių atžvilgiu, kad susidaryčiau 
tokią nuomone, kaip pakartoti
nai rašoma „Time" žurnale. 

Paskaičius šį daug sutrum
pintą vertimą, patirsite daug 
staigmenų arba geriau pasa
kius, netikėtumų, apie laimę, 
kaip ją rasti, kaip išlaikyti ir 
kas ta laimė yra. 

Laimės tyrinėjimai yra 
labai Jauni", nes ligi šiol buvo 
tyrinėjamos psichozės, depresi
ja, šizofrenija ir daugelis kitų 
protinių sutrikimų bei ligų. 
Kas mus padaro laimingus, 
niekas nesigilino, o valdžia dar 
ir dabar nenoriai skiria dides
nes sumas pinigų tyrinėti 
laimę. 

Vieną gražią saulėtą naujų 
metų dieną, Akumal, Meksikoj 
naujai išrinktas Amerikos psi
chologų prezidentas Martin 
Seligman, susitiko su savo žy
miausiais mokslininkais tartis 
dėl naujų tyrinėjimų, kaip 
atstatyti pacientus nuo minus 
„5" į „0", vadinasi į normalią 
savijautą nuo įvairių protinių 
sutrikimų. 

Galutinis psichologų tikslas 
1998 metams buvo ne tik pagy
dyti žmones nuo įvairių psi
chozių, bet sužinoti, kas pa
veikia protą būti laimingam, 
džiaugtis gyvenimu ir padaryti 
žmogų plius „5". 

Kas padaro žmones 
laimingus? 

Apskritai, žmonės, ypač 
amerikiečiai, nes su jais buvo 
daromi apklausinėjimai, yra 
daugiausia laimingi ir opti
mistiški. 

Ar pinigai padaro žmones 
laimingus? Ne. Žmonės, kurie 
uždirba mažiau, negu 35,000 
dol. į metus yra 70 proc. laimin
gi; kurių uždarbis siekia per 
100,000 dol. i metus yra tik 20 
proc. laimingesni. Žmonės su 
mažiausiu uždarbiu, kurie yra 
tik kartais laimingi — 24 proc., 
tuo tarpu tie, kurie uždirba 
daugiausia, yra tik 11 proc. kar
tais laimingi. Retai laimingi su 
mažiausiu uždarbiu — 7 proc., o 
daugiausia uždirbantys — tik 1 
proc. Kas mus padaro laimin
gus? 

Kas yra pagrindiniai laimės 
šaltiniai? Daugiausia, 35 proc., 
tai mūsų vaikai ir anūkai; 
šeima 17 proc; Dievas, tikėjimas 
ir religija — 11 proc., o vyras — 
žmona tik 9 proc. 

Bendravimas su savo vai
kais, draugais ir pažįstamais 
labiausiai svarbus. Geros nuo
taikos vardan, pasikalbėjimai 
su draugais ar šeimos nariais 
labiausiai vertinamas, ypatin
gai moterims — 63 proc., vy
rams 51 proc., muzikos klausy
mas yra antroj vietoj — 55 
proc., o lytinis santykiavimas 
lieka paskutinėje vietoje, ypač 
moterims, tik 18 proc. 

Geras išsimokslinimas ir 

gabumas (I.Q.) nėra gatvė, kuri 
veda į laimę. J a u n y s t ė ? Vėl 
reikia sakyti ne. J aun i žmonės 
patiria daugiau liūdnų dienų 
per mėnesį, negu pensinio am
žiaus asmenys. 

Vedybinis gyvenimas? Šiek 
tiek sudėtingesnis a t sakymas 
šiam klausimui. Vedę žmonės 
apskritai priklauso laiminges
nių pusei, bet gal dėl to, kad jie 
buvo laimingesni ir nevedę. 

Ar saulėtos dienos padaro 
žmogų laimingesnį? Nieko 
panašaus. Kalifornijoje gyve
nantys galvoja, kad j ie lai
mingesni už mus, gyvenančius 
Čikagoje, ta ip , kaip i r mes 
galvojame apie juos, bet taip 
nėra. 

Religija, tikėjimas padeda 
pakelti nuotaiką, bet nė ra vi
sai aišku, ar čia Dievo nuopel
nas, ar bendro įsi t ikinimo 
žmonių įtaka. 

Didžiausias „taip" priski
riamas tamprių ryšių su šeima 
ir draugais bendravimui ir laiko 
su jais praleidimui. Šiuo atveju 
nėra klaustukų. 

Laimingas gyvenimas ne 
visada šypsosi ir pat iems lai
mingiausiems žmonėms. 10 
proc. pačių laimingiausių pa
tiria liūdesį a r blogą nuotaiką, 
taip pat, kaip ir patys liūd
niausi turi džiaugsmo momen
tų. 

Didelė dalis mūsų laimės 
priklauso nuo prigimties, nuo 
mūsų genų. 50 proc. pasiten
kinimo savo gyvenimu priklau
so, ką mes paveldėjome iš savo 
tėvų. Saulėtas būdas, sugyve
namas charakteris , atsiskyri
mas įtampai ir žemas lygis 
baimei bei depresijai — tai tur
tas, kurį paveldėjom iš savo 
tėvų. Visai ki ta gyvenime, kaip 
pinigai, vedybinis gyvenimas, 
i š l av in imas , tikėjimas, prisi
deda prie laimės vos 8 proc. 
Galima pabrėžti, kad, koks tas 
gyvenimas bebūtų, visada su
grįžta į savo senas genų vėžes, 
kur ias paliko mums mūsų 
tėvai. 

Didžiausias mūsų laimės 
pažeidimas yra savo gyvenimo 
draugo ar draugės (vyro a r 
žmonos) ir darbo praradimas. 
(Įdomu, kad vyras ar žmona 
prisideda prie laimės tik 9 proc., 
bet tiek daug reiškia, ka i mirš
ta. R.P.) Po vyro ar žmonos mir
ties trunka 8 metus vėl sugrįžti 
į normalų, įprastą gyvenimą ir 
ramybę. Panaš ia i veikia ir 
darbo praradimas. Net vėl su
grįžus dirbti, dar ilgą laiką 
žmogus neužmiršta to nema
lonaus įvykio. 

Buvo prieita išvados, kad 
bandyti būti la imingesniam, 
būtų tas pats, kas norėti būti 
aukštesniam, bet t a ip nėra . 
Dabar galvojama, kad laimės 
lygį galima pakelti aukštyn ir 
nuleisti žemyn. 

Laimės pakėl imui reikia 
naudoti tris galimybes: 1. gauti 
daugiau džiaugsmo gyvenime; 
2. daugiau domėtis savo veikla, 
darbu; 3. padaryti gyvenimą 
prasmingesnį. 

Kaip pasiekti tas t r is ga
limybes? Vienas jų yra 6 sa
vaičių laikotarpyje kas savaitę 
surašyti visus gerus įvykius, 
palaimas — viską, kas malonu 
ir už ką esame dėkingi. Kitas 
laimę ugdantis veiksmas yra 
„skautiškas geras darbelis" — 
aplankyti ką nors prielgaudoj, 
pagelbėti su pamokom draugų 
vaikui, parašyti laišką seneliui, 
padėkos laišką mokytojui, ku
nigui ar kam nors, kuris to ver
tas. Tie veiksmai labai padeda 
net tris mėnesius būti lai
mingesniam ir jausti mažiau 
depresijos. 

Čia yra aštuoni laiptai 
gyvenimą padaryti prasminges
nį ir laimingesnį: 

1. Atsimink viską, kas buvo 
gera šią savaitę: 

2. Buk malonus kitiems; 
3. Neužmiršk gyvenimo 

malonių momentų; 
4. Būk dėkingas tau pagel-

A t A 
ANDRIUI VYTAUTUI GVIDUI 

mirus, liūdinčiai motinai JURAI ir artimie
siems, reiškiu gilią užuojautą. 

Vytautas Martinaitis 

Buvusiam bendradarbiui 

A t A 
EDVARDUI TUSKENIUI 

mirus, giliai užjaučiame jo šeimą, artimuosius ir 
draugus. 

Baltic Jesuit Advancement Project 
Lietuvos ir Latvijos Jėzuitai 

A f A 
EDVARDUI RIMUI TUSKENIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame didelia
me skausme likusiam tėvui, BALFo talkininkui 
ANTANUI TUSKENIUI, broliui ALBERTUI, 
seseriai ELENAI ir visiems artimiesiems. 

BALFo Centro valdyba 
ir talkininkai 

A t A 
EDVARDUI TUSKENIUI 

staiga mirus, skaudžios netekties prislėgtiems 
šeimos nariams — tėvui, broliui, seseriai, dėdei 
ir kitiems artimiesiems bei draugams, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Tomas ir Skirmantė Miglinai 

bėjusiems; 
5. Išmok atleisti tave užga

vusiems; 
6. Rask laiko savo drau

gams ir šeimai; 
7. Prižiūrėk savo kūną; 
8. Išvystyk būdą, kaip ko

voti su į tampa ir gyvenimo 
sunkumais . 

E v o l i u c i j a i r l a i m ė 

Žmogus, išsivystęs evoliuci
jos keliu, turi būti linksmas ir 
sugyventi su savo apl inka, 
natūral iai būti laimingas. Tai 
yra geroji pusė. Blogoji pusė 
yra ta , kad pasitenkinimas ir 
pakilus j ausmas greitai išga
ruoja. Laimė, a t s i r andan t i 
daugeliu būdų yra ta ip p a t 
sukur t a dingti , greitai pasi
baigti. Je igu seksas duotų 
žmogui nesibaigiantį malo
numą, t a i žmogus tik vieną 
kartą gyvenime tą patirtų ir 
daugiau nereikėtų. 

Tas pats būtų ir su gabu
mais medžioti. Jeigu didelės, 
geros pasekmės liktų atmintyje 
ir neišdi l tų, nebūtų noro jų 
pakartoti ir vėl jausti tą laimėji
mo jausmą. Tarp kitų gyveni
mo dėsnių natūraliame vysty
mosi kelyje yra vienas — „būk 
alkanas". Vadinasi „nebūk visą 
laiką laimingas". 

Mums atrodo, kad algos 
pakėlimas, nauja mašina, nau
jas namas , nauja žmona bus t as 
t r iukas , kur i s mus padarys 
tikrai laimingais. Tada galėsim 
ilsėtis. Je igu taip būtų, ta i 
mūsų genams sektųsi taip pa t 
gerai, ka ip narkomanų par
davėjams, jeigu narkot ikai 
paliktų kone tą jausmą visam 
gyvenimui po vieno bandymo. 

Mūsų kūno chemijos pro
cesai tą gerą jausmą panaiki
na ir t ada mes vėl ieškome iš 
naujo. 

Šias laikais yra daugiau. 

daug daugiau įvairių būdų save 
patenkint i — krautuvėse , 
užkandžiai, neminint alkoholio 
ir vaistų nuo skausmo. 

Medžiojimo ir maisto ieško
jimo gamtoje senovės laikais 
buvo daug sunkiau rasti pasi
tenkinimą ir laimę, negu dabar. 

„Ecchesiastes" aktorius 
pastebėjo prieš daug šimtų 
metų, kad „visas žmogaus dar
bas yra burnai ir vis tiek mūsų 
alkis nepasotintas". 

J au seniai mokslininkai 
mums sako, kad laimingesni 
žmonės išlaiko geresnę kūno ir 
proto sveikatą. Daugeliu atve
jų yra dideli skirtumai tarp 
laimingųjų ir nelaimingųjų, 
pesimistų. Sakoma, kad lai
mingesnieji išvysto 50 proc 
daugiau antikūnių ligoms po 
skiepijimo. Širdies priepuoliai, 
plaučių ligos, diabetas, aukštas 
kraujo spaudimas ir paprastos 
slogos rizika yra mažesne 
žmonėms, kurie yra laiminges
ni, optimistai ir turi daugiau 
vilties bei savimi pasitikėjimo 

Ar sau lė t a n u o t a i k a gali 
su s t abdy t i vėžio liga 

Kai kurių ligų atveju gera 
nuotaika padeda kūnui kovoti 
ir padeda sveikti, bet vėžio 
atveju dar nėra tarp gydytojų 
įtikinančios nuomonės. 

Tuo tarpu yra žinomas 
dalykas, kad depresija ir dirbti
nis optimizmas kenkia gydymo 
procedūroms ir yra nepagei
daut inas Vėžiu sergantys 
pacientai neturi jaus t i , kad 
reikia šypsotis arba nešti pozi
tyvaus galvojimo naštą, nes tai 
dar prisideda bereikalingas 
rūpestis. Vėžio gydymo eksper
tai sako, kad pacientai 
neturėtų jaust is kalt i , jeigu 
gydymas nepavyksta. 

Vertė R. Pov i la i t i s . D.D.S. 
Bu< !g-1»l 
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Čikagoje ir apyiinkėse 

KRISTINA KAZEMEK, gyv. Chi-
cago, IL, Draugo fondo pava
sario vajui atsiuntė 200 dol. Už 
stambią paramą labai dėko
jame. 

RITA IR ANTANAS RAŠYMAI, 
gyv. Oak Lawn, IL, Draugo 
fondo pavasario vajui atsiuntė 
200 dol . Sveikiname naujus 
Draugo fondo narius ir dėko
jame už paramą. 

EMILIJA SAKALAUSKIENĖ, gyv. 
Hampton Bays, NY, laikinai 
dirbanti Amerikoje, Draugo 
fondo pavasario vajui atsiuntė 
50 dolerių. Už nuoširdžią para
mą Draugo fondui labai dėko
jame. 

KLEOFA GAIŽAUSKIENĖ, gyv. 
So. Pasadena, FL, Draugo fondo 
pavasario vajui atsiuntė 100 
dol., pasiekdama 1,000 dol. 
įnašų sumą ir tapo g a r b ė s 
n a r e . Sveikiname naują garbės 
narę ir dėkojame už paramą. 

PRAĖJUSIA SAVATTĘ, KOVO 29 D., 
mirė iškilus žurnalistas, „Cle-
veland Plain Dealer" dienraščio 
Washington biuro vedėjas 
Tomas (Tom) B r a z a i t i s . 
Brazaičiai, ilgamečiai Cleve-
land miesto gyventojai, reiškėsi 
lietuvių veikloje. Visi šeimos 
nariai pasižymėjo muzikalumu. 
Regina Brazaitienė grojo var
gonais lietuvių Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje. Tomas 
Brazaitis, baigęs John Carrole 
universitetą, reiškėsi žurnalis
tikoje. Dienraštyje rašė apie 
Lietuvą bei lietuvių politines 
pastangas. 

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS, 
žinomas dokumentinio kino 
režisierius, poetas, publicistas, 
pasakų vaikams kūrėjas ir 
dainų autorius bei atlikėjas, 
gegužės 8 - 2 5 dienomis lanky
sis Amerikoje. Pirmasis susi
tikimas su V. Landsbergiu 
įvyks gegužės 11 d., St. Peters-
burg, FL, o gegužės 14—15 
dienomis Los Angeles. J i s 
atvyksta JAV LB Kultūros tary
bos kvietimu. 

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ RĖ
MĖJŲ draugija rengia „Gamės 
Bingo Party" žaidimų popietę, 
balandžio 24 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. Marijos aukštesniosios 
mokyklos patalpose (76 gatvė ir 
California Ave.) Įėjimas iš 
kiemo pusės nuo 12 v.p.p. Bus 
galima nusipirkti užkandžių: 
kugelio, dešrelių, pyrago ir 
kavos. Bus parduodami skanūs 
namuose kepti pyragai ir duo
na. Seselės rėmėjos kviečia 
apsilankyti, linksmai praleisti 
laiką draugų tarpe ir paremti 
Šv. Kazimiero seserų vienuoly
no reikalus. 

LIETUVIŲ FONDO RAŠTINĘ 
pasiekė Pedagoginio lituanis
tikos instituto pirmininko prof. 
dr. Jono Račkausko laiškas, 
kuriame rašoma: „Nuoširdžiai 
dėkojame už Lietuvių fondo 
nuolatinę finansinę paramą. 
Tik mūsų rėmėjų dėka Peda
goginis lituanistikos institutas 
gali tęsti savo veiklą ir ugdyti 
jaunąją kartą lietuviškumo 
dvasia". Lietuvių fondas džiau
giasi, kad gali remti Pedagoginį 
lituanistikos institutą bei kitas 
mokslo įstaigas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę ir lietuviškas 
organizacijas bei institucijas 
sekmadienį, gegužės 8 d., išeivi
joje prisiminti karo aukas ir 
visus per penkis okupacijos 
dešimtmečius nukentėjusius 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjus. Tą pačią dieną yra 
švenčiama Motinos diena. Ypa
tingai dera šią dieną prisiminti 
mūsų tautos aukas, nes Lie

tuvoje vykusi pr iespauda ir 
persekiojimai palietė kiekvieną 
šeimą, ypatingai motinas. J ų 
pasiaukojimas įkvėps daugelį 
ateinančių kartų, š i ą dieną 
paskirkime ypatingam atmini
mui, paraginkime kiekvieną 
lietuvį pagal vietos sąlygas ją 
paženklinti derama pagarba ir 
susikaupimu. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 
22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje J a u n i m o 
centre. Parodos autorius foto
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Jei taip, ši paro
da apie mus. Atvykite ir įsi
tikinsite. Lauksime visų! 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kur i s 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., Pasaulio lietuvių cent ro 
Bočių menėje. Lauksime JAV 
LB apylinkių valdybų, JAV LB 
Tarybos narių ir visų apygardos 
narių, kuriems rūpi JAV LB 
veikla. Dėl informacijos skam
binti Aušrelei Sakalaitei, tel . 
630-243-6302. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Čika
gos skyriaus, vyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muzie jaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidalinti savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje, tel. 773-735-6677. 

„ŽUVĖDROS" KONCERTE, kur is 
įvyks gegužės 1 d., sekmadienį, 
4 v.p.p. Morton mokyklos audi
torijoje, Cicero mieste, matysi te 
ne tik Lotynų Amerikos, bet ir 
klasikinius šokius: lėtą valsą, 
lėtą fokstrotą, Vienos valsą ir 
kitus. „Žuvėdros" kolektyvas 
Europoje tiek pat populiarus, 
kiek Airijos „River dance". 
Bilietus į „Žuvėdros" koncertą 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
„Lietuvėlėje", PLC, Lemonte 
(sekmadieniais), Wheel ing 
miestelio „Balalaikos" parduo
tuvėje, Lemonto „World Food". 
Bilietų kaina nuo 30 dol. iki 45 
dol. Čekius galima rašy t i 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc. Taip pa t gal ima 
užsisakyti tel.: 630-810-6803, 
arba 630-620-9904. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" KONCERTAS vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus siųs
ti sveikinimus d raugams i r 
artimiesiems gimtadienių, su
kaktuvių ir kitomis progo
mis. Skambinti tel. 708-839-
9022. Balandžio 17 d. ALTV 
kviečia švęsti savo 10-metį. 
Pokylis vyks Willowbrook 
pokylių salėje. Kviečiami visi 
rėmėjai, dalyviai, draugai. Bus 
nuotaikinga programa ir šo
kiai. 

Gerbiamieji Lietuvių 
Fondo nariai 

Malon ia i kviečiame Jus 
dalyvauti Lietuvių Fondo me
t in iame narių suvažiav ime 
2005 m. balandžio 30 d. , 9:30 
vai. ry to . Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Jeigu negalite asmeniškai 
dalyvauti, įgaliokite kitą suva
žiavime dalyvaujanti Lietuvių 
Fondo narį arba vieną iš Lietu
vių Fondo vadovybės nar ių, 
atsiųsdami įgaliojimą į Lietu
vių Fondo raštine, 14911-127th 
Street, Lemont, IL, 60439. 

Iki malonaus pas imatymo 
suvažiavime balandžio 30 d. 

JAV LB Kultūros 
tarybos veikla 

šiais metais 
Balandžio 4 d., pirmadienį, 

JAV LB Kultūros tarybos narės 
susirinko posėdžiui. Tai antra
sis kultūrininkų susirinkimas 
šiais metais. 

Lilija Jasai tė perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą, kur 
buvo numaty tos kul tūr inės 
2005 metų gairės. Užsimota 
šiemet padaryti daug darbų. 

Artimiausias renginys, or
ganizuojamas ka r tu su „Bičiu
lystės" laikraščiu ir Amerikos 
lietuvių televizija - sportinių 
šokių kolektyvo „Žuvėdra" kon
certas, vyksiantis gegužės 1 d. 
Šiam renginiui reikia ypatingai 
daug paruošiamojo darbo. Ta
čiau, kaip sako liaudies išmin
tis: „Gera pradžia - pusė darbo". 

Gegužės 22 d., JAV LB 
Kultūros ta ryba organizuoja 
Aisčio knygos sutiktuves. Su
tiktuvės įvyks Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte. Kny
gą pristatys prof. dr. Violeta 
Kelertienė. Vakarą praves 
Kultūros tarybos narė Vitalija 
Pulokienė. 

Gegužės mėnesį JAV LB 
Kultūros ta ryba organizuoja 
režisieriaus, poeto, rašytojo 
Vytauto V. Landsbergio atvy
kimą į Ameriką. V. Landsbergis 

lankysis St. Petersburg ir Los 
Angeles. 

Pavasaris, kupinas rengi
niais, užleidęs vasarai vietą, 
suteiks ir kultūrinio poilsio. Na, 
o rudenį vėl prasidės kultūrinis 
sezonas. Lapkričio 13 d., kaip ir 
kasmet, vyks Kultūros premijų 
teikimas nusipelniusiems dai
lės, žurnalisto, muziko, radijo, 
teatro ir tautinių šokių atstovams. 

Kartu su Čiurlionio galeri
ja, JAV LB Kultūros taryba lap
kričio mėnesį rengia dailės 
konkursą. Darbus šiam konkur
sui vaikai gali siųsti jau dabar. 
Daugiau informacijos rasite 
„Draugo" dienraštyje. 

Buvo aptariami ir kiti pro
jektai: kokią grupę iš Lietuvos 
ir išeivijos galima būtų pasi
kviesti į kultūros premijų teiki
mo šventę; kokius koncertus 
dar galima būtų surengti ir ko
kius įdomesnius kolektyvus 
pristatyti išeivijos žiūrovams. 
Panašu, kad JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija 
Remienė niekada nepavargsta, 
sumanydama ką nors naujo. 

Kitas JAV LB Kultūros 
tarybos posėdis vyks rudenį, 
rugsėjo mėnesį. 

Vital i ja Pulokienė 

^vUetuvių 
Bendruomenės^ 

KLXTt3R0S TARYBA 

Msrtja Rarrienė, par?winK6 
mremienettaol.com 

2841 Denton C l . , Westcrtester, f L 60154 
Uthuaniar* - Amwfc*rr Cor«mun*ty Cuttwai CouncU TELEKSAS. 708-582-1448 

JAV LB Kultūros tarybos narės . Iš kairės sėdi: Vitalija Pulokienė su sūneliu Orestu, pirmininkė Marija Reiniene, 
Aušrelė Sakalaitė; stovi: Dalia Anysienė, Lilija Jasaitė, Ligija Tautkuvienė ir Dalia Šlenienė. 

TEPLINTA GERUMAS 
„Tikėk viltim, tikėk svaja" 

dainuoja Pe t ras Kazlauskas. 
Bet re ta i viltys ar sapnai 
savaime virsta tikrove. Reikia 
pastangų, reikia artimo, kuris 
paskat ina , padrąs ina . Reikia 
dvasinės a t ramos , kelrodžio 
gyvenimo sūkurių painiavoje. 

Tam tikslui 1993 metų kovo 
mėnesį įsikūrė PLB „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Sužinojus apie nepaprastai 
didelį skaičių Lietuvos vaikų, 
kurie ne tenka tėvų globos, 
kurie dėl įvairių negalių visuo
menės a t s tumiami , jungėsi 
savanorės teikti visokeriopą 
paramą Lietuvos vaikams. 
Buvo siunčiami siuntiniai (apie 
2,000 per metus), finansiškai 
paremiamos daugiavaikės šei
mos, Dienos centrai, našlaičius 
globojančios šeimos. Įtaisomi 

invalidų vežimėliai, klausos 
aparatėliai, perkami autobu-
sėliai vežti kaimo vaikus į 
mokyklas. Vaikai su negale bei 
mokyklos aprūpinamos kom
piuteriais. Apleistiems vaikams 
buvo sudaromos progos daly
vauti vasaros stovyklose. Visa 
tai įvyksta ne savaime, o vaikus 
užjaučiančios dosnios visuo
menės aukų dėka. 

Dabar j au žengiama į try
liktuosius veiklos metus ir nė 
vienas vaikas , pajutęs, kad 
„Saulutė" yra šalia, nenukrypo 
nuo tiesaus takelio. Anaiptol, 
siekė mokslo, amato, doro gy
venimo ir dabar ištiesia ranką 
kitiems į vargą patekusiems. 

Padėkos laiškai keliauja per 
Atlantą bylodami, kad ne veltui 
stengtasi. „Saulutės" Floridos 
skyriaus pirm. Birutei Koži-

10 mett| su meile Jym$*~ 
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cienei dėkoja „ligonėliai iš 
Kybartų 'Atjautos' (invalidai) 
už gerą širdelę". Floridos sky
riui dėkoja ir studentai , nes 
gaunami pinigėliai praverčia 
gyvenimui, buto nuomai, mok
slo reikmėms. Vilniaus psichi
kos ligoninės pacientai dėkingi 
už gautus rūbus ir medžiagą 
laisvalaikio praleidimui — 
„Visa tai galime padaryti tik 
jūsų visų dėka..." Dėkoja šei
mos, kuriose ne tik auga maži 
vaikučiai, bet drauge šliejasi ir 
močiutės, ir prosenelės. Dėkoja 
Naujojo Daugėliškio nameliai 
už a.a. Onos Karašienės atmi
nimui suaukotus pinigus lan
gams pakeisti. 

Detroit „Saulutės" atstovė 
Birutė Bublienė susi laukia 
padėkų iš vaikučių, kurie re
miami per „Saulutės" konkre
taus vaiko rėmimo (auka 210 
dol. per metus) programą. 

„Saulutės" JAV Rytinio 
pakraščio atstovai Robertas 
Dūda ir Ginger Houghton ne
nuilstamai darbuojasi Lietuvos 
žmonių labui, į savo veiklą 
įtraukdami didelį būrį ameri
kiečių, kurie anksčiau net neži
nojo, kad Lietuva egzistuoja. 
Per juos paramos susi laukė 
daugelio vaikų namų, labdaros 
valgyklų, ligoninių, ypač Kauno 
miesto universiteto klinikų 
kardiologijos skyrius (gyd. 
Benetis ir gyd. A. Dumčius) bei 
KMU Ortopedijos skyrius (gyd. 
L. Škikas ir gyd. R. Gudas). 
Dūda ir Houghton gydytojus 
dažnai pasikviečia į JAV su
pažindinti juos su naujovėmis, 
kurias būtų galima pritaikyti 
Lietuvoje. Vasario mėnesį jau 
antrą kartą pas juos viešėjo dr. 
Rimantas Gudas ir dr. Lai
mutis Škikas, kurie šioje ke
lionėje ypatingai domėjosi 

chondrocitinių ląstelių perso
dinimu — procedūra, taikoma 
žmonėms, tur in t iems didelius 
kelio arba kito sąnario kremzlės 
defektus. 

Gerumas plečiasi. Kai ru
denį Lemonte R. Dūda ir G. 
Hougton papasakojo apie savo 
labdaringą veiklą Lietuvoje, jie 
paminėjo pagyvenusią porą, 
kuri maitina a lkanus apylinkės 
vaikus. Jų pastangas paremti 
Liudas Šlenys tuoj pasisiūlė ne 
tik kas mėnesį pats paaukoti, 
bet ir suorganizuoti rėmėjų 
būrelį, kad kiekvienas būtų ne 
tik pavalgydintas, bet gautų ir 
skanėstų pasigardžiavimui. 

„Saulutė" susilaukia padė
kų iš daugiavaikių šeimų ben
drijų Klaipėdoje bei Vilniuje. 
Dėkoja atstovės Kaune, Rokiš
kyje, Alytuje, Panevėžyje, Ši
lalėje, Anykščiuose, nes už gau
tus pinigėlius „aprengti vaikai, 
nupirkti va is ta i , maistas ir 
mokyklinės priemonės". Dėkoja 
studentai, o ypatingą padėką 
reiškia studentas medikas, dok
torantūros s iekiant is kepenų 
chirurgijos ir persodinimo srityje. 

Lėšas „Saulutė" renka ruoš
dama paska i t as , koncertus, 
dalyvaudama mugėse, geguži
nėse. „Saulutės" labdaros kon
certuose yra koncertavę R. Ka
tilius, V. Noreika, L. Lapkaus-
kaitė, N. Nekrašiūtė, R. Ving
ras, V. ir E. Juozapaičiai, 
Valstybinis Vilniaus styginių 
kvartetas, V. Kochanskytė, R. 

Preikšaitė, M. Diamandidi Kup 
rienė, U. Rekašiūtė, L. Sidab-
raitė ir daugybė kitų iš Lietuvos 
bei Amerikos, kur ie naudojo 
savo talentą padėti kitiems. 

Šeštadienį, balandžio 16 d., 
7 v.v. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje vyks daininin
kų Livetos ir Petro Kazlauskų 
vakaras „Sapnas". Per metus jie 
surengia apie 220 koncertų. 
Pe t r a s yra tekstų autorius, 
kompozitorius ir atlikėjas. Li-
veta — ne tik atlikėja, bet ir 
visuomenininke. Kazlauskai 
y ra surengę daug labdaringų 
koncertų, jų namuose prieglobs
tį r anda ne vienas šiltesnio 
žodžio, meilesnio žvilgsnio rei
kalingas vaikelis. J ie padeda 
suorganizuoti Kauno rajono 
kasmetinę neįgaliųjų spartakia
dą. Roberto Dūdos prašymu, 
neatsisakė suteikti labdarą ir 
koncertuoti Pagynės vaikų glo
bos namuose, Simno interna
tinėje mokykloje, Jonavos bei 
Plungės vaikų globos namuose. 
Keletą kartų jie yra koncertavę 
ir įkalinimo įstaigose nuteis
tiesiems. 

Ateidami į Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertą padėsime 
Lietuvos vaikučiams siekti 
svajų. Būdami šalia, padėsime 
jų sapnams išsipildyti, sergė
sime, kad gyvenimo šaltas šiau
rys jų nepakirstų, įteiksime 
pavasario vilčių puokštę. 

I n d r ė Ti jūnė l ienė 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie Avenue 
C h i c a g o , n . 60629 
Te l . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Ton free 24 hr . 888-77&S742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

136 S LflSaDe «2300Chk^o, EL 60(308 
Gahmos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100 . 

TeL 630-257-0200, Lemont , IL 

Tef. l~m-S8S-9S00 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminaliniu Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Wcodridge. 
Te l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

Dėmesio! 

Naujas klausimas skyreliui „Jūsų požiūris" 
Artėja Lietuvių fondo metinis suvažiavimas, kuriame bus pri

imti ir patvirtinti nauji įstatai. Kaip žinome, įstatai sukėlė daug 
ginčų tarp LF ir JAV LB. Siektas ta ikus ir protingas susitarimas, 
atrodęs pasiektas, vėl prasiveržia nepasitikėjimo šūksniais. 

Lietuvių fondas teigia susitaręs su Lietuvių bendruomene dėl 
naujų įstatų. Lietuvių bendruomenė, savo ruožtu, tai neigia. 

Gerbiami skaitytojai, kaip jūs manote, a r į m a n o m a s LF ir 
JAV LB t a r p u s a v i o t a i k u s b e n d r a d a r b i a v i m a s ? 

D Taip 
• Ne 

Kaip, jūsų nuomone, būtų galima suderinti visiems lietu
viams labai svarbią veiklą? 

Komentarus siųskite į redakciją iki balandžio 25 d., adresu: 
4545 West 63rd Street,Chicago, IL 60629., 
arba e-paštu: redakcija@draugas.org. 

http://mremienettaol.com
mailto:redakcija@draugas.org

