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Vyriausybė diskutavo apie
valdininkų privilegijas
Vilnius, sausio 15 d. (BNS)
— Pirmadienį vyriausybėje
įvyko diskusija „Ar valstybės
tarnautojai „nusipelnė gyventi
geriau nei kiti darbo rinkos
dalyviai". Kaip pranešė vyri
ausybės spaudos tarnyba, pu
santros valandos profsąjun
gų, verslo, darbdavių atstovai,
politikai diskutavo apie nese
niai Seimui pateiktas Val
stybės tarnybos įstatymo pa
taisas. Diskusijoje taip pat
kalbėta apie dar ankstesnės
vyriausybės „Saulėtekio" ko
misijos pernai parengtas ir
Seime svarstomas įstatymų
pataisas, kurios liberalizuoja
darbo rinką.
Premjero patarėja Viktorija
Danilevičienė akcentavo, kad
valdininkai Lietuvoje iki šiol
gyveno „tarsi ramiame užute
kyje". Dar nėra sukurta aiški
valstybės tarnautojų profesio
nalumo vertinimo sistema,
nėra nustatyta nuobaudų sky
rimo tvarka, nors Valstybės
tarnybos įstatymas veikia jau
pusantrų metų. Anot V. Dani
levičienės, atsižvelgiant į situ
aciją darbo rinkoje, bus siekia
ma žymiai liberalizuoti val
stybės tarnautojų priėmimą,
atleidimą, perkėlimą. Nuo
skelbimo iki konkurso užimti
tam tikras pareigas siūloma
nustatyti 14 dienų, o dabar
reikia laukti du mėnesius. Va
dovui nereikės organizuoti
konkurso priimant į valstybės
įstaigą, valytoją ar kūriką.
Seimo narys Algirdas Sysas

sunerimo, kad apskritai keti
nama parengti naują Val
stybės tarnybos įstatymo pro
jektą — „reforma daroma ant
reformos". A. Sysas kalbėjo
apie neretus „sabotažo" atve
jus — patys valdininkai ne
siims kurti sau griežtų nuo
baudų tvarkos. Seimo narys
pasigedo valstybės tarnautojų
darbo apmokėjimo skaidrumo.
V. Danilevičienė patikino,
kad naujoje įstatymo redakci
joje daugiausia bus kalbama
apie vadinamuosius statuti
nius valstybės tarnautojus.
Buvęs valdymo reformų ir
savivaldybių ministras Kęstu
tis Skrebys mano, jog, siūly
dama suvienodinti visus darbo
rinkos dalyvius, Lietuva tik
tolsta nuo Europos normų.
Anot jo, valstybės tarnyba, jos
administravimas visur yra
atskirtas nuo privačios darbo
rinkos ir paprasta Darbo su
tartimi nėra reguliuojamas.
Lietuvos darbininkų sąjun
gos prezidentė Aldona Bal
sienė pripažino, kad „valdi
ninkai — irgi žmonės", tačiau
dažnos valdžių kaitos nepade
da tvarkyti valstybę protin
giau. Anot A. Balsienės, valdi
ninkai nesirūpina kvalifika
cija, o įsiklauso į politinius
vėjus, stengiasi „išmušti" sau
kuo didesnius atlyginimus. A.
Balsienės , manymu, Lietuva
— giminių kraštas, tad, dar
nepaskelbus konkurso, yra
žinomas nugalėtojas, ir čia
reikia įvesti tvarką.

yra mažinama
kilas.

Sausio 12-osios naktį Vilniuje, prie Seimo rūmų, buvo uždegti laužai, primenantys 1991-ųjų metų tragiškuosius
Sausio įvykius. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos vadovai (iš kaires) Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, pre
zidentas Valdas Adamkus, Aukščiausiosios tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis,
premjeras Rolandas Paksas ir buvęs prezidentas Algirdas Brazauskas.

Maskyoje pučistai reikalavo
atšaukti Lietuvos
nepriklausomybę

Maskva, sausio 13 d.
(BNS) — Šeštadienį prie Lie
tuvos ambasados Maskvoje pi
ketavę mažai žinomos orga
nizacijos „Belyj mir" atstovai
pasisakė prieš Lietuvos ir Ru
sijos sienos sutartį, 4-eikalavo
atskirti nuo Lietuvos Klai
pėdos ir Vilniaus kraštus bei
panaikinti Baltijos valstybių
nepriklausomybės pripažini
mą.
Apie 20 minučių trukusiame
renginyje dalyvavo 13 protes
tuotojų, maždaug tiek pat
buvo žurnalistų. Piketuotojai
laikė plakatus su užrašais
„Sutartis su Lietuva — NATO
prie Maskvos", „Klaipėdą —
teigė G. Kir- Rusijai, sutartį — po to".
Pikete
kalbėjęs
Rusijos

Buvę politiniai kaliniai — prieš
lošimo namų legalizavimą
Vilnius, sausio 15 d. (BNS)
— Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga (LPKTS)
paragino Seimą
neįteisinti
„amoralių" lošimų namų ir
sugriežtinti baudžiamąją atsa
komybę už jų nelegalią veiklą.
„Sutinkame su
Lietuvos
Vyskupų Konferencijos nuo
mone, kad azartiniai lošimai
skatina norą greitai praturtėti
kitų sąskaita", teigiama pir
madienį išplatintame LPKTS
pranešime.
Pirmadienį Seimo Ekonomi
kos komitete buvo svarstomas
Azartinių lošimų
įstatymo
projektas, o trečiadienį Seime
įvyks šio projekto viešieji
klausymai.
LPKTS manymu, lošimo na
mai „siejasi su amoraliais pa
silinksminimais,
narkotikų
prekyba, skatina polinkį alko
holiui ir narkotikams, mora
linį palaidumą".
„Įtrauktas į lošimų azartą,
žmogus gali prarasti ne tik
pinigus, bet ir šeimos nuosa
vybę, netekti dvasinės pu
siausvyros, padaryti nusikal
timą arba net nusižudyti", tei
giama pareiškime.
Buvę politiniai kaliniai ir
tremtiniai mano, jog lošimo
namų legalizavimas dar la
biau pablogins ir be to su
dėtingą kriminogeninę padėtį
Lietuvoje, bus sudarytos są
lygos didesniam žmonių skai
čiui įsitraukti į azartinius
lošimus. Pasak LPKTS. Azar
tinių lošimų įstatymas gali
padaryti ne tik moralinės, bet
ir materialinės žalos.
Lošimų namų įteisinimo
šalininkų teigimai, jog valstybes

Nr.10
Kaina 50 c.

L J Tėvynėje pasižvalgius

Vyskupas džiaugiasi premjero
katalikišku mąstymu
Vilnius, sausio 13 d. (BNS)
— Iškilmingame Seimo po
sėdyje
tragiškiems
sausio
įvykiams atminti kalbėjęs vys
kupas Jonas Boruta pareiškė,
jog ministras pirmininkas Ro
landas Paksas mąsto kaip tik
ras krikščionis. „Taip norė
tųsi, kad dažnai skambėtų to
kie žodžiai kaip neseniai mū
sų premjero pasakyti televizi
jos laidoje, kad neturėtume
energetikos ir kitas problemas
spręsti didindami kainas ar
mokesčių naštą silpniesiems
visuomenės nariams, eili
niams vartotojams, kad tu
rime ir galime surasti kitokius
sprendimus. Toks mąstymas
— tai krikščioniškas mąsty
mas, tai atspindys tos dva
sinės pergalės, kurią prisimin
ti kasmet per dešimtmetį čia
susirenkame", posėdyje sakė
vyskupas J. Boruta.
Tuo tarpu opozicinės Social
demokratinės koalicijos frakci
jos atstovas Gediminas Kirki
las teigė, jog vyskupas buvo
teisus kalbėdamas apie tele
vizijoje, pasakytus ministro
pirmininko žodžius. „Tačiau
dabartinės vyriausybės vykdo
ma politika yra priešinga
šiems žodžiams. Iš tiesų,
mokesčių našta mažiausias
pajamas gaunantiems žmo
nėms yra tik didinama, o ne
mažinama", teigė G. Kirkilas.
„Nekrikščioniškais" kairio
sios opozicijos atstovas vadino
vyriausybės sprendimus apri
boti pensijų mokėjimą dirban
tiesiems pensininkams, akcizų
įvedimų transporte naudoja
moms suskystintoms dujoms,
o ypač sprendimą atleisti nuo
pelno mokesčių pajamas, gau
namas iš kapitalo prieaugio.
„Mokesčių našta turtingiau
siems visuomenės sluoks
niams ir didžiajam kapitalui
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biudžetas gautų 25 mln. litų
mokesčių per metus, o nele
galūs lošimo namai išnyktų,
LPKTS manymu, nėra nei
svarūs, nei įtikinamai. Jų ma
nymu, azartinių lošimų įtei
sinimas sudarytų dar vieną
prielaidą pinigų plovimui.
Lošimo namų legalizavimą
pasiūlė valdančiosios koalici
jos narė — Lietuvos liberalų
sąjunga.
* „Lietuvos energija"
pranešė, kad pernai šios
bendrovės veikiančiuose ob
jektuose (veikiančiose linijose
ir transformatorių pastotėse)
vagysčių padaryti nuostoliai
sudaro 2 mln. 703.000 Lt, iš
jų alyvos vagysčių nuostoliai
— 235,000 Lt. „Lietuvos ener
gijos" objektuose pernai buvo
590 vagysčių: 525 — spalvotų
jų metalų ir 65 — izoliacinės
alyvos. Pavogta 99.1 tonos lai
do, išardyti arba sugadinti 53
transformatoriai. Palyginti su
1999 metais (394 vagystės),
vagysčių skaičių išaugo 149.7
prOC.

(Elta.

* Trečdalis prekybos,
daugiau k a i p du trečdaliai
statybos ir apie pusė pramo
nės įmonių planuoja sumažin
ti darbuotojų skaičių. Nuolat
didėja tikimybė darbo netekti
prekybos darbuotojams — per
nai kovo mėnesį darbuotojų
skaičiaus sumažinimą plana
vo 31 procentas, birželį jau —
34, o rugsėjį — 36 proc. preky
bos įmonių. 43 proc. pramonės
įmonių taip pat numato su
mažinti
darbuotojų
skai
čių. Nė kiek geresnė ir staty
bos įmonių darbuotojų padėtis

Dūmos deputatas Viktor Alks
nis pareiškė, kad parlamente
ruošiamas dokumento pro
jektas, numatantis „grąžinti
Rusijai Vilniaus ir Klaipėdos
kraštus". Deputatas išdavyste
pavadino Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijos
išsakytą
pritarimą sienos nutarčiai su
Lietuva. Tai, V. Alksnio nuo
mone, Baltijos valstybėms at
veria duris į NATO.
Kaip žinoma, JL37 metų ru
denį pasirašytos Lietuvos ir
Rusijos sutartys dėl valstybės
sienos pažymėjimo ir jūros sie
nos ekonominės erdvės atskyrimo, 1998 metais buvo
patvirtinos, Lietuvos Seime,
tačiau iki šiol įstrigusios Rusi
jos Valstybės Dūmoje.

Kažkoks pulkininkas Valerij
Morozov pakvietė susirinku
sius grąžinti galioti Molotovo
ir Ribbentropo paktą ir at
šaukti tuometinės Sovietų
sąjungos sprendimą pripažinti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
nepriklausomybę.
Nuo Lietuvos teisingumo in
stitucijų besislapstantis žur
nalistas Stanislavas Micke
vičius šį savaitgalį Lietuvoje
vykstančius kruvinųjų sausio
įvykių minėjimo renginius
pavadino „farsu". Lietuva yra
paskelbusi S. Mickevičiaus
paiešką. S. Mickevičius Lietu
voje 1999 metais buvo nuteis
tas Sausio 13-sios byloje,
tačiau pasislėpė nuo bausmės
ir pabėgo į Rusiją.
Piketą rengusi organizacija
„Belyj mir" atsirado neseniai.
Jos aktyvistai negalėjo pa
aiškinti kokie šio susivieniji
mo tikslai ir kas jį įsteigė.

Lietuvos operos maestro ugdys
Estijos solistus
Vilnius, sausio 15 d.
(BNS) — Vienas žymiausių
Lietuvos operos vokalistų ir
pedagogų Virgilijus Noreika
nuo šių metų pradžios darbą
Lietuvos muzikos akademijoje
iškeitė į darbą Estijoje.
Dienraštis „Lietuvos rytas"
pirmadienį rašo, kad 65 metų
profesorius mėgstamą darbą
Lietuvoje paliko dėl Pensijų
įstatymo pataisų, sumaži
nusių pensijas dirbantiems
pensininkams.
Anot dienraščio, aukščiau
sios kvalifikacijos menininkas
ir pedagogas V. Noreika už
metinį 900 valandų krūvį kas
mėnesį gaudavo. 2,137 litų at
lyginimą, įskaitant ir pensiją.
Pagal naują įstatymą ją atėmus,
alga žymiai sumažėja.
Pasigirdus pirmosioms kal
boms apie finansinius apribo
jimus dirbanties pensinin
kams, V. Noreika pradėjo
ieškoti tarnybos. Talino muzi
kos akademijai pasiūlius jam
užimti vokalo skyriaus vedėjo
pareigas, V. Noreika jų neatsi
sakė. Pagal sutarties sąlygas.
V. Noreika Taline turi dirbti
12 dienų per mėnesį. Jau
anksčiau V. Noreika konsul
tuodavo Talino operos solistus
ir Muzikos akademijos studen
tus. Pusę metų jis sėkmingai
derino pedagoginį darbą Vil
niuje ir Estijos sostinėje, bet
nuo 2001-ųjų Talino muzikos
akademija tapo pagrindine V.
Noreikos darboviete.
— kovą darbuotojų atleidimą
numatė — 44, birželį — 50,
rugsėjį — 70 procentų statybos įmonių.
'Eitai

•

„Lietuvoje patyriau didžiulę
nuoskaudą, palieku puikius
studentus, bet dirbsiu ten, kur
esu reikalingas. Išbraukti sa
vęs iš gyvenimo aš dar nenusi
teikęs", telefonu iš Talino
„Lietuvos rytui" sakė V. Norei
ka.
Kai kuriems Lietuvos muzi
kos akademijos V. Noreikos
klasės studentams iki mokslų
pabaigos liko tik pusė metų.
Kitą semestrą V. Noreikos
klasės studentai turės naujus
pedagogus. Kai kurie V. No
reikos auklėtiniai svarsto ga
limybę vykti studijuoti į Ta
liną.
V. Noreika Talino muzikos
akademijoje atsakingas iš es
mės už visą Estijos vokalistų
rengimą. Tiesiogiai jis dirba
su devyniais studentais. Vie
nas V. Noreikos konsultuotas
estų dainininkas jau laimėjo
Didįjį prizą tarptautiniame
vokalistų konkurse.
Per kelis pedagoginio darbo
dešimtmečius V. Noreika pa
rengė daugiau kaip 30 daini
ninkų, iš kurių tik vienas ne
padarė vokalisto karjeros.
Tarp V. Noreikos mokinių —
tarptautini pripažinimą pel
nęs tenoras Sergejus Lannas,
Europos koncertų salėje dai
nuojantis Algirdas Janutas,
Lietuvos operos ir baleto tea
tro solistai Bronius Tama
šauskas. Česlovas Nausėda.
Arvydas Markauskas. Arūnas
Malikėnas. Liudas Norvaišas,
kylančios
lietuvių
vokale
žvaigždes Audrius RuDežius,
Edgaras
Montvidas-Prudkauskas. Mindaugas Žemaitis
Kęstutis Alčiauskis.

* Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas libera
las Alvydas Medalinskas pa
sveikino naujos kadencijos
JAV Kongreso Atstovų rūmų
Tarptautinių santykių komite
to pirmininku paskirtą Kon
greso narį Henry Hyde. Jam
išsiųstame laiške A. Medalins
kas reiškia padėką už „nuo
latinę paramą ir milžinišką
asmeninį indėlį kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą". Anot Seimo komiteto
vadovo, Lietuva siekia na
rystės NATO ir Europos Są
jungoje, ir didžiuojasi savo pa
siekimais, kurie „nebūtų buvę
įmanomi" be asmeninės H.
Hyde paramos. A. Medalins
kas padėkojo H. Hyde už jo
idėjas, kuriomis buvo pa
grįstas Europos saugumo- ak
tas, suteikęs „milžinišką po
stūmį kelyje į NATO narystę".
H. Hyde Kongrese nuolat pa
remdavo nutarimus, nepri
pažįstančius Lietuvos inkor
poravimo į SSRS sudėtį bei re
miančius jos nepriklausomy
bę. 1998 m. jis apdovanotas
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Gedimino II laipsnio ordinu.
(BNS)

* Seimo p i r m i n i n k a s Ar
t ū r a s Paulauskas kreipėsi į
Seimo Etikos ir procedūrų
komisiją. Jis prašo išsiaiškin
ti, ar kai kurie Seimo nariai,
įsigiję naujus automobilius su
didelėmis nuolaidomis, nepa
žeidė viešųjų ir privačių inte
resų derinimo valstybės tarny
boje.
* Premjero Rolando Pakso Valstybinės mokesčių ins
pekcijos viršininke paskirta
Galina Savickienė
šiame
poste išbuvo tik vieną naktį.
G. Savickienė pareiškė nesu
tinkanti laikinai eiti inspekci
jos vadovės pareigų ir toliau
tęsė darbą Respublikinės dar
bo biržos Užimtumo fonde. At
sisakymas buvo toks pat neti
kėtas kaip ir paskyrimas.
* Keletą metų iš eilės
skriaudžiama K a u n o savi
valdybė, teigia „Kauno diena".
Vienam miesto gyventojui biu
džetinių lėšų tenka mažiau
siai visoje Lietuvoje. Pagal šį
rodiklį Kauno savivaldybė
tarp visų savivaldybių — pas
kutinėje — 56-oje vietoje
* Olimpinis čempionas
Virgilijus Alekna nusipelnė
dar vieno titulo. Autoritetin
gas JAV žurnalas „Track and
Field News", besispecializuojantis lengvosios atletikos sri
tyje, surengė tradicinę 2000ųjų „Metų atletų" apklausą.
Iškiliausiuoju lengvosios atle
tikos „Pasaulio vyru" („VVbrld
Men") buvo pripažintas Lietu
vos disko metikas.
>Eita
* 2001 m. Lietuvos biu
džete valstybės tarnautojų
darbo užmokesčiui skirta 1
mln. 998.000 litų mažiau nei
pernai. Šiemet valdininkų al
goms skirta 103. 244 mln. litų,
tuo tarpu pernai tam buvo
skirta 105,232 mln. litų. Vy
riausybe šiemet papildomai lė
šų skyrė kai kurių valstybes
institucijų informacinių siste
mų projektavimui, jų įrengi
mui bei apsaugai. Tam, kad iš
esmės būtų pagerintas mo
kesčių administravimas, duo
menų tvarkymas, daugiau nei
11 mln. litų skirta Mokesčių
inspekcijai, kuri artimiausiu
metu perims ir«,,Sodros" įmo
kų administravimą.
<BNS>

)

* Pirmadienį uostamies
tyje iškilmingai p a m i n ė t o s
78-osios Klaipėdos krašto susi
jungimo su Didžiąja Lietuva
metinės. Sukakties minėjimo
renginiai pavakare uostamies
tyje prasidėjo iškilmingu mi
nėjimu prie paminklo, skirto
1923 m. sukilimo dalyviams.
Vėliau Muzikos centro koncer
tų salėje surengtas vakaras.
Istorijos mokslų daktaras Alf
redas Bumbiauskas specialiai
minėjimui parengė pranešimą
„Klaipėda: istorines sąmonės
perspektyvose'. 1923 m. suki
lę Klaipėdos krašto lietuviai
sumušė uostamiestį kontrolia
vusius prancūzų dalinius ir
užėmė miestą. Tada Mažoji
Lietuva su Klaipėdos uostu
prisijungė prie Didžiosios Lie
tuvos.
* Marijampolės apskri
tyje mažėja mokyklų skai
čius — šiemet bus uždarytos
Katiliškių ir Trakiškių pradi
nės mokyklos, švietimo įstaigų
sumažės ir Šakių bei Vilkaviš
kio rajonuose. Apskrities ad
ministracijos švietimo depar
tamento vadovai suskaičiavo,
kad per pastaruosius 5 metus
moksleivių skaičius apskrities
mokyklose
padidėjo
nuo
27,400 iki 35.000. o naujų
švietimo įstaigų neatsirado.
* „Atsisakau savo devy
n e r i ų m e t u sūnaus Deivydo, kadangi šiuo metu netu
riu kur gyventi, savivaldybe
nebemoka anksčiau man skir
tos socialinės pašalpos". Tokį
pareiškimą, patvirtintą Uk
mergės notarų kontoroje, Uk
mergės rajono vaikų teisių ap
saugos tarnybai įteikė 27 me
tų Erika Petrikienė.
(Eita.
* Lietuvoje, palyginti su
Estija i r Latvija, yra dau
giausia senų automobilių pa
gamintų net prieš dešimt
metų. 1998 m. 1.000 estų teko
310 automobilių. 1.000 lietu
vių — 265, o 1.000 latvių —
196.
Tačiau didžiąją auto
mobilių dalį visose trijose val
stybėse sudaro seni, daugiau
kaip prieš 10 metų gaminti
automobiliai. 1997 m. Lietu
voje tokie automobiliai sudarė
84 proc. Latvijoje — 80 proc.
o Estijoje — 71 proc visų automobilių.Tnkia didelė senų
automobilių gausa gali neigia
mai įtakoti didmiesčių oro ko
kybę.
BNS
* Utenoje susirinkę ap
s k r i t i e s savivaldybių vadovai
sutarė, kad vyriausybės pa
skelbta apskričių reforma yra
būtina, tačiau nepritarė keti
nimams išardyti Utenos ap
skritį. Anot skirtingoms parti
joms atstovaujančių
merų.
daugiau nei per 5 metus pa
siektas regiono veiklos įdirbis
yra vertybė, kurios atsisakyti
tik dėl matematinio apskričių
skaičiaus sumažinimo nepa
kanka motyvų.
* Vienuolika rungtynių
— vienuolika pergalių. To
kiu puikiu rezultatu Šiaurės
Europos
krepšinio
lygos
(NEBL' turnyre po šeštadie
nio rungtynių galėjo pasigirti
Kauno ,,Žalgirio
krepšinin
kai, įveikę Kijevo ..Kyiv" klu
bą 72:68.
Bka
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VALDOVŲ RŪMAI — TAUTOS
VIZIJA
Mintis apie jų atkūrimą
visuomenėje pasklido 1987
metais. Tuomet buvo pradėti
kompleksiniai (archeologiniai,
architektūriniai, istoriniai ir
menotyriniai) sistemingi moks
liniai tyrimai, siekiant su
kaupti medžiagą rūmams at
kurti. Dar po metų, šių Lietu
vos valstybės ir valstybin
gumo simbolių atstatymą Kul
tūros fondas įtraukė į šešių il
galaikių programų sąrašą ir
išplatindamas fondo rėmėjo
knygeles pradėjo kaupti lėšas
rūmams tirti bei atkurti. Vi
suomenė, sutapatindama rū
mų atstatymą su valstybės
atkūrimu, gausiomis talkomis
(iki 50 žmonių ateidavo 3 kar
tus per savaitę), surinktais 3
mln. rublių, aktyviai rėmė šią
idėją. 1994 m. skelbiamas Val
dovų rūmų atkūrimo koncepci
jos konkursas (visi šeši kon
kursiniai darbai buvo pri
statyti 1995 m. JSA" Nr. 1), o
1995 m. dabartinio Pilių tyri
mo centro direktoriaus archeo
logo Vytauto Urbanavičiaus
teigimu, prasidėjo nuosmukis.
Sunkėjant ekonominei padė
čiai, blėso tautos entuziazmas,
tyrimus imta finansuoti pagal
iškastos žemės kubus, žiniasklaidoje įsisiūbavo diskusijos
„atstatyti a r ne?". 1998 m. ir
naujai išrinktas prezidentas
Valdas Adamkus, ir kadenciją
baigiantis prezidentas Algir
das Brazauskas pasirašė Vil
niaus pilių globos aktą. Iki
šiol ištirti trys rūmų korpusai,
įpusėtas paskutinis — ketvir
tasis. Surasti bent trijų archi
tektūrinių epochų — gotikos,
renesanso, baroko — rūmų pa
matai, rūsių likučiai. Prieš
200 metų nugriautų rūmų lie
kanų dabar dengiantys gaub
tai tinkamai neapsaugo. Vei
kiamos atmosferos sąlygų jos
beviltiškai irsta. Specialistų
teigimu, tinkamiausias būdas
atkastiems pamatams apsau
goti — atstatyti Valdovų rū
mus. Šiais metais jie buvo
įtraukti į prioritetinius Lietu
vos valstybingumo 1000-mečio
programos projektus ir įsteig
tas Valdovų rūmų paramos
fondas. J o steigėjai — vysku
pas Jonas Boruta, docentas
Eugenijus Jovaiša, Pasaulio
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Vytautas Kamantas,
Gedimino paminklo organiza
torė Beatričė Kleizaitė Vasa
ris, draugijos „Pilis" pirminin
kas, Paramos fondo vado
vas Edmundas Kulikauskas,
skulptorius Stanislovas Kuz
ma, poetas Marcelijus Marti
naitis, JAV Lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkė
Regina Narušienė, Lietuvos
Istorijos instituto direktorius
Edmundas Rimša, Baltijos te
levizijos generalinis direkto
rius Gintaras Songaila, Lietu
vos statybos inžinierių są
jungos pirmininkas Algirdas
Vapšys, kun. Kazys Vasiliaus
kas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Gabrielius
Žemkalnis tiki ir dės visas
pastangas, kad šis mūsų kul
tūros paveldas būtų išsau
gotas. Jei darbai nebus pra
dėti nedelsiant, iki mūsų val
stybės tūkstantmečio minė
jimo, pamatai visiškai suirs.
Naujai įsteigtas Paramos fon
das kaups lėšas Valdovų rūmų
liekanoms tirti, konservuoti ir
atkurti.
Rūmų plotas apie 8,000 m.
atstatymas
kainuos
apie
100-120 mln. litų. Planuoja
ma, kad atkurti rūmai tar
nautų kultūros, švietimo, tu
rizmo reikmėms, valstybės re
prezentacijai. Tūkstantmečio
minėjimo iškilmės galėtų vyk
ti atkurtų rūmų pietiniame
korpuse, k u r Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės lai
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1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ikitur"™™~"™~!"(UJsL") $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
6500
$5000
$38

kais buvo sosto salė. Čia
galėtų būti įteikiami kreden
cialai, Nacionalinės premijos,
priimami itin garbūs užsienio
svečiai, vykti iškilmingi kon
certai, Pasaulio lietuvių ben
druomenės ir kiti renginiai.
Rytų korpuse
planuojama
LDK istorijos ekspozicija, o
arčiausiai Katedros buvu
siame vakarų korpuse — baž
nytinio
meno
ekspozicija.
Šiauriniame korpuse veikė
V^ai^^ld^"(USJjiZ~ZZZZZ'.' >
°°
pirmasis profesionalus Lietu
Uisakant i Lietuvą:
vos teatras, tad tikimasi tęsti
Oro pastų
$500.00
$250.00
šią tradiciją. Uždarame kieme
Reguliariu pastų
.ZZZZ.ZZ.Z. * 1 0 0 °°
*55.00
galėtų būti atgaivinti kai ku
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
rie viduramžių kiemo ir
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene
aikštės renginiai.
Administratorius - Valentinas Krumplis
Paramos
fondo steigėjai
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
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įsitikinę, kad Valdovų rūmų
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
atstatymas pagyvintų ne tik
„gyvąją
istoriją".
Tai
turėtų
• Redakcija ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
tas
Senasis
pradėjo
rūmus
re
kanos
tebeirsta.
Būtina:
krašto kultūrą, bet ir ekono
gavus prašymą, ką nors skelbti.
padėti
pažinti,
kaip
vienu
ar
konstruoti
renesanso
stiliumi.
1.
tęsti
rūmų
ir
jų
aplinkos
miką. J Vilnių jie pritrauktų
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
daugiau turistų, kurie paliktų Pradėta kurti- tais pačiais me kitu metu gyveno Lietuvos tyrimus, kurie 1999 m. buvo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
nutraukti;
savo pinigus suvenyrų parduo tais gimusio Žygimanto Au valdovas.
Dabar čia galėtų būti įtei
2. suprojektuoti ir pradėti šiais laikais mūsų protėviai
tuvėse, restorane, kavinėje, gusto — būsimo Lietuvos di
EUGENE C. DECKER. DDS, P.C.
knygyne, konferencijų salėse, džiojo kunigaikščio — reziden kiami kredencialai, valsty statyti rūmų rytinio ir pietinio statė ir kūrė, todėl ir šiandien
DANTŲ GYDYTOJAS
cija.
binės premijos, priimami itin korpuso požeminę dalį (projek turime nuostabias bažnyčias.
muziejuje, teatre taip pat pla
Lietuviams sutvarkys dantis už
1610 m. rūmai sudegė. Tais svarbūs užsienio svečiai, vykti tavimo darbai nutraukti 1998 Tačiau šie rūmai, tapę įspū prieinamą kainą. Pacientai priimami
nuojamuose atkurti rūmuose.
pačiais
metais jie pertvarkyti iškilmingi koncertai, Pasaulio m.).
dingu Lietuvos bei užsienio absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Svarbiausias
darbas —
baroko
stiliumi.
Rūmų
istori
Lietuvių
Bendruomenės
ir
kiti
Jei
rūmų
nepradėsime
kafceti angliškai arba lietuviškai.
lankytojų traukos centru, neš
kaupti lėšas. Žinoma, tai ne
joje
tai
taip
pat
įvykis,
kuriam
4647
W. 103 SL. Oak. Lawn, IL
renginiai.
Arčiausiai
Gedimi
gelbėti,
2003
metų
iškilmėms
šaliai
ir
pastebimą
ekonominę
bus lengva, tačiau fondo
Tel. 708-422-8260
šįmet
sueina
390
metų.
no
kalno
buvusiame
rytų
kor
teliks
liekanų,
o
2009
me
naudą.
Specialistų
apskaičia
steigėjai numatę rengti loteri
XVII a. viduryje karo su puse galėtų būti LDK istorijos tams problema gali būti galu vimu, Valdovų rūmų atstaty
jas bei rinkliavas, pritraukti
DR. JOVITA KERELIS
Maskva
metu rūmai buvo su ekspozicija. Viena šio korupu- tinai išspręsta — nebeliks ir mas iš viso kainuotų apie 100rėmėjus iš Lietuvos ir užsienio
DANTŲ GYDYTOJA
fondų, gaminti įvairias prekes niokoti taip, kad valdovams so salių galėtų būti paskirta tų liekanų, nebebus, ką saugo 120 milijonų litų; ši investicija
gyventi
nebetiko.
ti.
Lietuvos ryšiams su Vakarų
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Vilniaus pilių teritorijoje tik
su Valdovų rūmų simbolika.
Pagaliau šįmet sueina 200 Europa. Jos ekspozicija apim
Dr. Vytautas Urbanavičius rai atsipirks.
Tel. (708) 5 9 8 4 1 0 1
Numatoma surinkti kasmet
Pilių tyrimo centro
po 10 mln. litų. Iš visuomenės metų nuo intensyviausio rū tų laikotarpį nuo Lietuvos
Valandos pagal susitarimą
Pernai vasarą buvo įsteigtas
„Lietuvos pilys" direktorius visuomeninis Valdovų rūmų
tikimasi surinkti po 2,5 mln., mų griovimo. Po nugriovimo centralizuotos valstybės su
valstybei paliekant po 7,5 visų minėtų epochų rūmų lie sikūrimo XIII a. iki mūsų
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
paramos fondas, kurio tikslas
dienų, įjungiant Lietuvos pa
Dėl p a r a m o s Valdovu
mln., iš kurių bent 1,5 mln. kanos atsidūrė giliai po žeme.
papildyti biudžete skiriamas KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Tai nacionalinio Lietuvos stangas įstoti į Europos Są
r ū m a m s atstatyti .
sugrįžtų mokesčiais. Pastan
lėšas rūmams atstatyti. Fondo
7722 S. Kedzie Ave.
gas atstatyti Valdovų rūmus turto dalis, kuri, veikiama at jungą.
steigėjai — žinomi Lietuvos ir
Chicago, IL 60652
Lietuvos Seimas, suprasda
Arčiausiai katedros buvu
palaikė ir X Pasaulio lietuvių mosferos sąlygų, beviltiškai ir
išeivijos veikėjai. Fondas tikisi
Kab. tel. 773-471-3300
bendruomenės seimas, šių me sta. Laikini stogai tegelbsti tik siame vakarų korpuse įsi mas Valdovų rūmų atkūrimo iš asmeninių aukų ir kitų lėšų
tų rugpjūčio 19 d. priėmęs re nuo lietaus, bet ir jie baigia kurtų bažnytinio meno ek reikšmę, 2000 m. spalio 17 d. surinkti apie ketvirtį rei
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
spozicija. Taikomojo meno mu priėmė Lietuvos Respublikos kalingos sumos. Fondas, juri
zoliuciją, raginančią Lietuvos sudūlėti.
Tinkamiausias būdas atkas ziejuje atidaryta Dailės muzie LDK Valdovų rūmų atkūrimo diniai ir fiziniai asmenys, pa 9055 S.Roberts Rd, Hickory HHls, IL
prezidentą, Seimą ir vyriausy
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
bę prisidėti prie rūmų atkū toms rūmų liekanoms apsau jaus ekspozicija „Krikščionybė ir paskirties įstatymą, ku sirašę šį kreipimąsi, įsiparei
Tel. (708) 5984055
riame
įsipareigojama
Valdovų
goti
ir
joms
eksponuoti
—
at
rimo. Pasaulio lietuvių ben
Lietuvos mene" veiks iki 2003
goja plėtoti Valdovų rūmų at
Valandos pagal susitarimą
rūmus
atkurti
iki
2009
metų
druomenės valdyba įpareigota kurti rūmus.
m. Didesnioji jos eksponatų
statymo idėją ir skatinti vi
sudaryti Ypatingąją komisiją,
Artėja dar dvi Lietuvai svar dalis galėtų negrįžti į saugyk iš valstybės biudžeto, Valdovų suomeninių paramos židinių EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
kuri moraliai ir materialiai bios sukaktys: 2009 m. sueis las, o savo gyvenimą pratęsti rūmų paramos fondo ir kitų steigimąsi Lietuvoje bei už Specialybe - vidaus ligų gydytojas
lėšų. Tai yra vienas reikšmin
remtų šį projektą.
1000 metų, kai Lietuvos var Valdovų rūmuose.
Kalbame lietuviškai
sienyje. Šį kreipamąsi gali pa
giausių
Lietuvos vardo tūks
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6
Ko prašoma iš visuomenės? das pirmą kartą paminėtas
sirašyti visi Valdovų rūmų
Šiauriniame rūmų korpuse
tantmečio minėjimo progra
Chicago. IL 60638
rėmėjai, jo originalas saugo
• susidomėti Valdovų rū rašytiniuose šaltiniuose, o veikė pirmasis profesionalus mos projektų.
T«L773-229-9966
2003 m. — 750 metų nuo Min Lietuvos teatras. Ši tradicija
mas Valdovų rūmų paramos
Valandos pagal susitarimą
mais,
daugo karūnavimo.
fondo
valdyboje.
Fiziniai
ir
ju
Lietuvos
Valdovų
rūmai
Vil
turėtų
būti
atgaivinta
ir
da
ARAS ZUOBA, M.D.
• apsilankyti Valdovų rūmų
niuje buvo Lietuvos Didžiosios ridiniai asmenys, paaukoję
Pastarasis įvykis glaudžiai bar.
griuvėsiuose ir ekspozicijos
AMŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
siejasi su Vilniaus pilimis.
Uždarame
rūmų
kieme Kunigaikštystės valdžios ir lėšas ar kitaip materialiai pa
salėje,
219
N. Hammes Avenue
Vilniaus pilių, kaip priori galėtų būti atgaivinti ir kai kultūros centras. Juos nugrio rėmę Valdovų rūmų atkūrimą
• paremti Valdovų rūmų
Joliet, IL 60435
tetinio Lietuvos nekilnojamojo kurie viduramžių kiemo bei vė užkariautojai prieš du bus registruojami rėmėjų kny
atkūrimą mintimis,
Tel. 815-741-3220
šimtmečius, naikindami Lie goje. Fondas kartu su atku
• pagal galimybes, paremti kultūros paveldo objekto, tvar aikštės renginiai.
kymas, pirmiausia valdovų
Taigi, Valdovų rūmų atkū tuvos valstybingumą. Mūsų riamų Valdovų rūmų insti DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
lėšomis.
rūmų
atkūrimas,
įtrauktas
į
rimas yra svarbus aktas ne tėvynė iškentė daug pažemi tucija, nustatys Valdovų rū
DR.PAULKNEPPER
Visuomenė — tai mes. Nuo
Lietuvos
tūkstantmečio
mi
vien paminklotvarkos, bet ir nimų, vargo ir naikinimų, mų rėmėjų pagerbimo ir
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
kiekvieno ir priklausys, kaip
visuomenės auklėjimo pras tačiau nepasidavė: mes vėl įamžinimo būdus. Fondas
166 E. Supertor, Sutte 402
ryžtingai sieksime įgyvendinti nėjimo programą.
Valandos pagal susitarimą
Rūmų atkūrimas skirtinas į me. Čia galėtų vykti ir istori sugrįžtame į pasaulį, atkurda skelbs apie Valdovų rūmų
savo viziją.
atkūrimo
planus
ir
eigą
bei
rė
Tel. 312-337-1285
du
tarpsnius.
jos pamokos, šiam tikslui mi Lietuvą, kaip visavertę eu
Danutė Anuikevičienė
mėjų
suaukotų
lėšų
panaudo
įrengiant šiuolaikišką audito ropietiška valstybę. Šiandien
Valdovų rūmų paramos fondo valdyba:
UNAS SIDRYS, M.D.
Nuo k o pradėti
riją, panaudojant visas multi- mus sustabdyti ar nukreipti jimą.
Daukanto a. 2-13, LT-2001 Vilnius
Akjų ligos / Chirurgija
Tel.: (22) 61 40 63, 62 99 88
klystkeliais gali tik mūsų
medijos galimybes.
9830 S.Ridgeland Ave.
Kviečiame organizacijas bei
Pirmuoju tarpsniu būtina
Rūmų plotas — apie 8,000 pačių neviltis.
Chicago Ridge, IL 60415
asmenis Lietuvoje ir užsienyje
virš atkastų rūmų liekanų su nu Atkūrimo kaina 100-120
Tel. 706-636-6622
Todėl kaip tik dabar mes remti šį Lietuvos vardo Tūks
4149W.63rd. St.
formuoti erdvę su mikroklima mln. Lt. Pagrindinė našta ten kviečiame prisidėti prie mus tantmečio paminėjimo vertą
Kas tie Valdovų rūmai?
Tel. 773-735-7709
tu, tinkančiu toms liekanoms ka Lietuvos valstybei. Tačiau visus sustiprinančio darbo — darbą!
Vilniaus pilys, jų tarpe Že saugoti. Tai įmanoma padary
daug prisidėjo visuomenė. Pir atkurti Vilniuje Valdovų rū
Valdovų rūmų paramos
mutinės pilies valdovų rūmų ti iki 2003 m. net šiuo ekono
miausia talkomis. 1988 m. į mus. Atgimstant Lietuvai,
fondo valdyba
liekanos, yra svarbiausias Lie miškai sunkiu laiku.
talkas rinkdavosi iki 50 žmo buvo pradėti Valdovų rūmų
tuvos nekilnojamojo kultūros
Antruoju tarpsniu virš šios nių po 3 kartus per savaitę. tyrimai. Šiandien rūmų lieka
paveldo objektas. Valdovų rū erdvės atkurti rūmų visumos
Kultūros fondas buvo pradėjęs nos atkastos, archeologiniai ir
mai buvo Lietuvos Didžiosios įvaizdį. Tai turėtų būti pa
rinkti aukas, bet šis darbas architektūriniai tyrimai j a u
Kunigaikštystės politinis, ad lengvintomis sienomis pasta
ekonominės blokados metais beveik baigti, tad būtina imtis
ministracinis ir kultūrinis tas, palyginti nebrangus ir
buvo nutrauktas. Tiesa, pavie atkastų vertybių apsaugos.
centras. Nugriauti XVIII a. greit pastatomas. Atkurti rū
niai asmenys rūmų atkūrimo Valstybinė komisija, sudaryta
pab., naikinant Lietuvos val mai užpildytų istoriškai susi
darbą teberemia ir dabar. Vie iš žinomų kultūros paveldo,
stybės ir valstybingumo sim formavusią erdvę tarp Vil
nas iš jų — Kalifornijoje gyve muziejininkystės, architektū
bolius.
niaus katedros bei Gedimino nantis lietuvis Antanas Mika ros ir istorijos specialistų,
Nuo 1987 m. rūmų liekanos kalno ir tarnautų kultūros, lajūnas, savo lėšomis lei pasiūlė, kadgeriausias būdas
tiriamos, kaupiama medžiaga švietimo, turizmo reikmėms, džiantis Pilių tyrimo centro išsaugoti ir naujai įprasminti
jiems atkurti. Iki šiol ištirti valstybės reprezentacijai, pa leidinius. Jo įnašas matuoja atkastas liekanas — tai atkur
trys rūmų korpusai, įpusėtas saulio lietuvių tautiškumui mas jau dešimtimis tūks ti patį Valdovų rūmų pastatą.
paskutinis — ketvirtasis.
palaikyti. Tūkstantmečio mi tančių dolerių.
Atstatyti rūmai atskleistų
Surasti bent trijų archi nėjimo iškilmės galėtų vykti
Lietuvoje dabar steigiamas Lietuvos ilgalaikį valstybin
tektūrinių epochų rūmų pa jau atkurtuose rūmuose, pie visuomeninis Valdovų rūmų gumą, valdovų rezidencijos is
matai, rūsių likučiai. Anksty tiniame korpuse, kur LDK lai paramos fondas.
torinę vertę ir jos europinės
viausi mūriniai pastatai sta kais buvo sosto salė. Šiame
Rūmų atkūrimo idėją pa architektūros raidą. Rūmai ne
tyti XIII a. ir gali būti siedina korpuse derėtų atkurti bent rėmė ir Lietuvos Respublikos tik praplės mūsų istorinę at
mi su pirmojo Lietuvos kara po vieną trijų skirtingų epo prezidentai. 1998 m. vasario 9 mintį — jie bus projektuojami
liaus Mindaugo valdymo lai chų salę — gotikos, renesanso d. kadenciją baigiantis prezi kaip reikšmingas Lietuvos
kotarpiu. XrV a. rekonstruoti, ir baroko. Apstačius jas atitin dentas Algirdas Brazauskas ir kultūros ir švietimo centras,
jie išstovėjo iki XV a. pradžios. kamo stiliaus baldais, įšdeko- naujai išrinktas prezidentas tam panaudojant naujausias
Po 1419 m. gaisro jų vietoje ravus lubas ir sienas, sukabi Valdas Adamkus pasirašė Vil technologijas. Atkurta istorinė
pastatyti nauji puošnūs goti nus paveikslus, gobelenus, niaus pilių globos aktą.
aplinka leis užmegzti gyvą ry
šviestuvus, atkūrus kitas in
kos stiliaus rūmai.
Nuo to laiko praėjo pus šį su nūdienos valstybės re1520 m. karalius Žygiman terjero detales, atkurtume trečių metų, tačiau rūmų lie prezentavimu. Net ir sunkiauPavasario belaukiant.

TUVOS VALDOVŲ
# RŪMUS!
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SAUSIO 13-OSIOS TAUTA

Danutė Bindokienė

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
Sausio
12-osios
vakare ris visada ir iš visų tyčiojasi,
vaikščiojau aplink laužus Ne akad. Z. Zinkevičius knygoje
priklausomybės aikštėje Vil „Prie lituanistikos židinio'' bol
niuje, šalia Seimo rūmų ir gal ševiku pavadintą, jau gerokai
vojau: kaip gerai, kad yra to pasenusį lituanistikos profeso
kia švente — šiandieninės Lie rių Joną Palionį... Būrelis jau
tuvos, dabartinės kartos šven nimo su alaus buteliais ran
tė, suprantama, apčiuopiama, kose nuošaliau dalijosi Sausio
reali, nes visi, kuriems dau 13-osios nakties prisimini
giau kaip 15 metų, ją atsime mais. Su šypsena ir su grau
na ir turi vienokią ar kitokią duliu galėjai stebėti, kaip tą
patirtį, savo jausmus, išgyve naktį prieš dešimt metų, gal
nimus. Ji brangiai kainavo — šešiamečiais - septynmečiais
žmonių gyvybę, bet šiandien bambliais buvę, jaunuoliai
ta diena mus visus jungia. Nei dalijosi SAVO įspūdžiais, jie
kritiškasis jaunimas, nei di jautėsi turį savo nuomonę ir
dieji skeptikai ir pašaipūnai savo patirtį. Ir jeigu manęs
nedrįsta kaip nors jos sumen kas paklaustų, ko tą vakarą
kinti ar pajuokti. Visi buvo sa prie laužų buvo daugiau —
votiškai sužeisti tomis sausio jaunų ar senų, aš negalėčiau
naktimis ir dienomis. Sausio tvirtai atsakyti. Ten buvo
13-oji — mūsų tikroji patrio daug žmonių, ten buvo Lietu
tizmo mokykla. Didysis opozi va tokia, kokia ji yra. Visi jie
cionierius Vytenis Andriukai buvo šventiški, pakilūs, atėję
tis savo kalboje Seime iškil atiduoti pagarbos laisvei. Ir
mingo posėdžio metu pavadi visiems užteko vietos, visus
no ją „mūsų pergalės diena". jungė tas pats jausmas, kuria
Ir iš tiesų, kokia menka mūsų me nebuvo pykčio, abejonių.
kasdienybė, lyginant su Sau Mes visi buvome vienoje bari
sio 13-ąja, sakė viena kalbė kadų pusėje. Mūsų priešas
tojų prie laužų — televi7įjos buvo — kitoje. Tiesa, prie lau
puolimo liudininkė d ^ o r ė žų jau nebuvo geros dalies
Bernadeta Lukošiūtė.
sausio 13-osios liudininkų ir
Prie laužų ir visą tą dieną aš dalyvių, jau išėjusių Anapus,
ir mes visi ilsėjomės nuo kas bet jų vietoje buvo jaunučių,
dienybės, buvome pamiršę tar gimusių vėliau ir atvestų tė
pusavio nesutarimus, per ra velių ar senelių.
diją ir televiziją nebuvo žūtbū Nors prisiminimuose iš ofi
tinių ginčų. Mes tiesiog pajau cialiu tribūnų ir privačiuose
nėjome, praturtėjome dvasia, pokalbiuose buvo girdėti tik
nors vieną dieną atsitraukėme šiurpi tų dienų realybė, aš vi
nuo buities ir susilyginome su są tą dieną džiaugiausi, nes
aukštesniais dalykais, pakylė mačiau kitokius žmones, gir
jome save iki pareigos, atsako dėjau nekasdienę šneką. Nors
mybės, turėjome galimybės dalis tautos jaučiasi pralai
pajusti „mūsų" ir J ų " pareigą mėjusi ir, kaip paprastai, atė
— pareigą žudyti ir pareigą jusius į valdžią vis randa kuo
gintis. Tai, ko gero, buvo pati kaltinti, bet nei vienų, nei kal
šviesiausioji diena metuose, bose tą dieną nebuvo prie
jeigu neskaičiuotume Kalėdų kaištų, buvo išlaikyta pagar
švenčių. Tą dieną labai realiai bos atmosfera. Labai įdomu
supratai, ką reiškia atpirki buvo stebėti, kaip naujasis
mas. Tie keturiolika žmonių Seimas su visais savo svečiais
savo krauju atpirko mūsų lais atsistojimu pagerbė į tribūną
vę, leido mums suprasti savo išėjusį Sausio dienų didvyrį
pareigą ir išmatuoti gyvenimo Vytautą Landsbergį, nors tik
kainą. Netgi ir tas penktadalis prieš porą dienų kažkuris ra
tautos, kuris pagal statistiką dijas jau buvo pradėjęs „nu
gailisi subyrėjusios Sovietų vainikuoti" jį, teigdamas, kad
Sąjungos, ir tas, esu tikra, tą Landsbergio nuopelnų čia yra
dieną buvo kartu su visa tau mažiausiai. Vis dėlto ypatin
ta.
gomis akimirkomis žmogus
Visuose Sausio 13-osios 10- daro teisingus sprendimus.
mečio renginiuose buvo daug Tegu šis žmogus per dešimtį
žmonių — pripažino „Svobo- metų ir padarė klaidų, bet to
da" radijo apžvalgininkas. mis dienomis mes nesiginči
Prie laužų Vilniuje mačiau pa jome, kas pirmas, kas pirmes
čius įvairiausius žmones, ir jie nis, kas viršesnis. Tomis die
vienas kitam netrukdė, vienas nomis jis buvo tautos vadas, ir
kito neerzino: ten buvo politi tai mes priėmėme kaip natū
niai kaliniai ir tremtiniai, bu ralų dalyką. Tiesa, ir Sausio
vę sąjūdininkai, pirmojo ne 13-ąją buvau liudininkė, kaip
priklausomos Lietuvos parla vienas Landsbergio kolegų
mento nariai, tėvai su vaikais, muzikų vaikščiojo tarp būrelių
seneliai su anūkais, jaunimo prie Seimo ir agitavo: „Nusi
būreliai, porelės, mačiau rim meskime jo diktatūrą, pasi
tą dailininką Joną Varną, ku- naudokime proga, sukilkime".

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr.30
Būdavo, ateinu
su vatinuku pasisemti vandens, nes mes jį naudojomt
maistui, nusirengiu ir plaukau. Vietiniai gyventojai
mane bardavo, kad jau šalta, susirgsiu. bet aš nesir
gau. Man būdavo sunku kapoti malkoms rąstus, tai
bėgdavau pas Vincą prašyti pagalbos. Jis man padė
davo.
Aš buvau labai užimta. Dieną darbas, vakare moks
las. Namo grįždavau 23.30 vai. Mokslas sekėsi gerai.
O ir darbu buvau patenkinta, nes bendradarbiai buvo
labai malonūs, taktiški. Leningradiečiai labai skyrėsi
nuo vietinių rusų. Buvo atsiradęs darbdavys, kuriam
darėme grunto analizus ir sekmadieniais. Už tuos pa
pildomai gautus pinigus pirmą kartą gyvenime nusi
pirkau laikrodį.
Metus laiko mama niekur nedirbo. Kukliai gyveno
me iš mano algos. Paskui gavo elevatoriaus techniku
me buhalterės darbą. Pasidaro lengviau. Iš Lietuvos
siuntinių negaudavome. Brolis Vytas ir taip daug
padėjo, kol mes buvome lagery, o. būnant laisvėje, kad
ir tremty, rašėme jam, kad mums nesiųstų.
Iš kaimo giminės buvo išvežti, o miestuose ir Lietu
voje buvo sunku gyventi. Draugai pavaišindavo ret
karčiais mus lietuviškais lašinukais Rusai nemokėjo
lašinių rūkyti, jie tik sūdė.

Kai šven tės

Š.m. sausio 12 d. vakare žmones rinkosi Nepriklausomybes aikitėje Vilniuje ir prisiminė laisves gynėjus,
žuvusius 1991 m. sausio 13 naktį. Nuotr. Eltos

Ilgai stebėjau stambią vyro fi
gūrą su įsimintina garbanotų
plaukų kupeta, atkakliai šmė
žuojančią minioje tai šen, tai
ten, ir galvojau: štai kaip atro
do išdavikai. Vieni sprendė
valstybės gyvenimo ir mirties
klausimus, o kiti suvedinėjo
muzikantų „grupės" sąskaitas
arba atlikinėjo priešo užduo
tis.
Visi mes jau 10 metų vyres
ni. „Sausio 13-osios subran
dinta visuomenė" pavadino
šiandieninę Lietuvą preziden
tas Valdas Adamkus savo kal
boje Seimo posėdžio metu.
Nors kasdienybėje mes — pre
tenzinga tauta, mėgėjai kitus
kritikuoti ir nepasitikėti kitų
sprendimais, bet šį tą ir nu
veikėme. Jau sunku lyginti
1990-ųjų ir 2001-ųjų Lietuvą.
Kaip kun. J. Saulaitis sako,
mes daugiau šypsomės. Mes
dalyvaujame viešose diskusi
jose prieš savo valdžią ir prieš
ką tik nori. Mes laisvai va
žiuojam \ bet kurią pasaulio
šalį, mes užsiauginome gabių
vadovų, kurie sugebėjo prisi
taikyti prie rinkos sąlygų ir
išlaikyti įmones arba sukurti
naujas. Štai prieš naujuosius
metus „Veido" žurnalas rinko
metų vadybininką ir preten
dentų į šį vardą išskaičiavo
net keliolika: P. Čėsna, „Vil
niaus baldų kombinato" direk
torius (gamyklos metų pelnas
(2,8 mln.); V. Šleinota (jo va
dovaujamoje
radiotechnikos
gamykloje „Vilniaus vingis"
produkcijos apimtys išaugo 50
proc.): A. Trumpa, „Rokiškio
sūrio" gamyklos direktorius
(per 3 praėjusių metų ketvir
čius gamykla gavo 9,6 mln. Lt.
pelno; 75 proc. produkcijos ga
minama eksportui); N. Dum
bliauskienė, „Utenos triko
tažo" gamyklos direktorė (ga
myklos trijų ketvirčių pelnas
— 14,5 mln. Lt.); A. Bumelis,
vaistų įmonės „Biotecha" di

rektorius (iš investicijų pasta
tė naują, modernią gamyklą;;
E. Žvybas, Panevėžio elektro
nikos gamyklos „Ekranas" di
rektorius (60 mln. pelno per
metus; gamyklos produkcija
užima 12 proc. Europos rin
kos, o dar 1994 m. buvo nori
ma skelbti „Ekrano" bankrotą;
su japonais pasirašyta sutar
tis dėl vakuuminio kineskopo
gamybos; dirba 3,700 darbi
ninkų; vidutine alga — 1,643
Lt.); Nijolė Veličkienė, „Nijo
lės" kailių firmos savininkė
(įsitvirtinusi Rusijos aukšto
sios mados rinkoje ir kailių
verslą pavertusi menu); P.
Zablockas, grūdų perdirbimo
įmonės „Malsena" direktorius;
J: Karčiauskas, „Audėjo" įmo
nės direktorius (gamykla go
belenus eksportuoja į 32 šalis,
išpirko iš užsieniečių akcijas);
G. Zaveckienė, siuvimo įmo
nės „Lelija" direktorė (gamyk
la dirba daugiausia ekspor
tui) ir t.t. Šį itgą sąrašą išvar
dijau sąmoningai, norėdama
parodyti, kad Lietuvoje yra ir
talentingų žmonių, ir gerai
dirbančių įmonių, kurios į val
stybės iždą įneša didžiausią
dalį mokesčių. Ar šioms įmo
nėms buvo sudarytos išskir
tinės sąlygos vystytis? Ne. Jos
išgyveno ir prie tų pačių įsta
tymų, ir prie tų pačių valdžių,
toje pačioje ekstremalioje kas
dienybėje. Tik mes nenorime
kalbėti apie gerus dalykus.
Atrodo, žmogaus tokia jau pri
gimtis — mėsinėti maitą. Gal
tai ir gerai, atsiranda gali
mybės tą maitą pašalinti, bet
už tat nuolat tenka gyventi
tos maitos dvoko aplinkoje. O
juk kaip gražu buvo sovieti
niais laikais — nebuvo jokių
problemų, buvo tik pasieki
mai, laimėjimai, viskas ėjo
kaip iš pypkės. O dabar, tik ir
girdi nuolatines aimanas ir
blogus pavyzdžius. Jau dešimt
metų draskome sau širdis.

Pirmą rudenį po grįžimo iš lagerio buvo ypatingai
didelis grūdų derlius. Užsipildė pilną elevatorių, mies
to stadioną, aikštę. Kviečiai buvo supilti j aukštus kal
nus, jie pradėjo kaisti, gesti. Mane iš laboratorijos nu
siuntė gelbėti kviečių į stadioną. Nors žmonių dirbo
daug, nieko mes negalėjome padaryti. Kur ten su kas
tuvais iškasi tokius kalnus kviečių. Pasėti tai pasėjo, o
nepagalvojo, kaip tuos grūdus iš Kamniaus išvežti. Ge
ležinkelio nebuvo, plukdė iki šalčių baržomis, vežė
sunkvežimiais, bet tai tik lašas jūroje. Pradėjo visas
miestas dvokti nuo gendančių grūdų. Taip grūdai ir
supuvo.
Mūsų laboratoriją praplėtė. Reikėjo dar vienos labo
rantės. Į tą vietą padėjau įsitaisyti Stasei Vilimaitei.
Rudenį per spalio šventes ji ištekėjo už Jurgio Sliesoraičio. Vestuves vyko naujame Vilimų name. Dalyvavo
beveik visi Kamniaus lietuviai. Jaunavedžiai apsigy
veno pas jaunosios tėvus, vėliau ir patys, tėvų padeda
mi, surentė sau namelį.
Šv. Velykas, šv. Kalėdas ir kitas šventes Kamniaus
lietuviai švęsdavo kartu. Alius Juodviršis turėjo at
sivežęs iš Lietuvos akordeoną. Jis grodavo, mes šok
davome, o kai jis susirgo, jį pavadavo brolis Zenonas.
O sirgo Alius labai labai sunkiai. Jis darbo metu ap
degė rankas, kojas, krūtinę, šoną, kaktą. Jei ne brolis
Zenonas, kuris jam atnešė pusryčius, būtų gal visai
sudegęs.
Mums med. mokykloje pasakė, kad turėsime darbo
lavoninėje, nes jaunas lietuvis apdegė, tikriausiai ne
išgyvens. Man buvo labai !>;usu Galvojau, jei Alius
mirtų, aš i jo skrodimą tikrai neisiu Tai buvo jaunas

kad valstybė žlunga, bet kaž
kokiu būdu Lietuvoje atsirado
jau 1 mln. automobilių. Tegu
ir padėvėtų, bet važiuojančių
ir vežančių. Štai praėjusių me
tų gale Lietuvoje buvo nupirk
ta ir daugiausiai Baltijos vals
tybėse naujų automobilių, o
pagal naujų automobilių pre
kybą sprendžiama apie visuo
menės finansinį pajėgumą. Ką
tik Rokiškyje pradėjo veikti
rusiškų krovinių automobilių
„Gazele" ir „Sobol" gamykla,
vadinasi, Rokiškio kraštas iš
saugojo buvusios mašinų ga
myklos darbo vietas, o smul
kūs verslininkai turės nebran
gių automobilių, kurie kai
nuos tik 18,000-40,000 Lt.
Mes esame tokie, kokie esa
me, tik gaila, kad dar per ma
žai mokame džiaugtis. Ir tai
tikriausiai yra pati didžiau
sioji mūsų bėda. Jeigu nuo
traukoje pamatai plačiai be
sišypsantį žmogų, žinok, jis
užsienietis arba išeivis. Toks
jau istorinis palikimas. Ir tik
riausiai ne geriau yra kokioje
Čekijoje, kurią mes laikome
vos ne posovietinio regiono
svajonių šalimi ir kurios prezi
dentą mes visada rodome kaip
pavyzdį. O štai ten į gatves iš
ėjo protestuoti beveik visa ša
lis, o dėl ko? Dėl to. kad kaž
kokia televizijos taryba pa
skyrė kažkokį žmogų, kuris
gal būtų buvęs nedemokratas.
nes priklausė pralaimėjusiųjų
ratui. Apgailėtinai atrodė tos
rimtos kalbos apie pasiprie
šinimo sąjūdį. Klausiau šių ži
nių su nusivylimu čekais, bet
kita vertus palengvėjo, kad ne
tik pas mus būna tokių juo
kingai menkų minios sprendi
mų. Susmulkėjame kasdieny
bėje, todėl gerai, kad yra to
kios dienos, kaip Sausio 13-oji.
kada nusiplauname jos dul
kes.
Nukelta į 5 psl.

Lietuvių tauta praėjusį sa
vaitgalį prisiminė savo skaus
mą i'r savo triumfą — 1991ujų sausio 13-osios įvykius,
kai įvyko tikrasis Lietuvos ne
priklausomybės krikštas, dar
kartą įrodęs istorijos tiesą,
kad, tik krauju pakrikštyta,
laisve tegali gyvuoti.
Kai kas išsitaria.) kad vis
dėlto šis drąsus Lietuvos šuo
lis į laisvę palyginti „nedaug
kainavo, tik 13 aukų". Bet ar
galima apskaičiuoti bent vie
nos gyvybės kainą, ypač jau
nuolio, vos pradedančio savo
gyvenimą (juk tarp Sausio 13ąją žuvusių Vilniuje buvo ir
gimnazistų amžiaus žmonių),
tėvo, brolio, sūnaus? Gyvybė
—. brangiausias žmogaus tur
tas. Ji viena, nepakeičiama,
kaip ir viena kilmė, viena tau
ta, viena tikroji tėvynė... Tad
galbūt tik gyvybės kaina teįmanoma pirkti laisvę ir ne
priklausomybę.
Sausio 14 d. didelė minia
lietuvių — iš Čikagos, jos apy
linkių, net iš gretimų valstijų,
susirinko į Švč. M. Marijos Gi
mimo šventovę Marquette
Parke paminėti Sausio 13osios dešimtmečio sukaktj. Ta
proga buvo ruošiamas „Dai
navos" ansamblio religinis
koncertas. Nėra abejonės, kad
šis paminėjimas paliko neiš
dildomą įspūdį — tiek koncer
to atlikėjams, tiek publikai.
Susikaupimas, tyla, slapčia
braukiamos ašaros, prislopinti
atodūsiai lydėjo kiekvieną to
bulai atliekamą kūrinį. Tik
pačioje pabaigoje įtampa buvo
pertraukta
nesiliaujančiais
plojimais. Galbūt įspūdingiausioji koncerto dalis buvo
finalas, nuaidėjęs Lietuvos
himnu. į jo giedojimą įsijungė
publika, tačiau vientisa himno
melodija kažkaip keistai trū
kinėjo, kai kurie žodžiai tary
tum dingo. Kodėl? O dėl to,
kad daugelio giedojimą paslė
pė nesuvaldomas kūkčioji
mas...
Koncerto įspūdį sustiprino
pačioje pradžioje iš garsiakal
bio nuaidėję šiurpūs garsai:
šaunamųjų ginklų tratėjimas,
tankų džeržgimas, sužeistųjų
klyksmas, minios šūkavimai,
pro kuriuos ryškėjo nenu
trūkstamas skandavimas —
Lietuva. Lietuva... Tai. be abe
jo, balsai iš anapus, iš 1991 m.
sausio 13 dienos, nakties. Po
to pasigirdo tvirtas, pasitikė
jimą keliantis Aukščiausiosios
Tarybos pirmininko prof. Vy
tauto Landsbergio balsas: įti
kinantis, raminantis, padrąsi
nantis. Kaip tikro tautos vado.
kuris gerai supranta, kokiame

ir labai draugiškas vaikinukas. Bet. ačiū Dievui, jis
pamažu sveiko, o mes. būsimos seselės, dažnai lanky
davome jį ligoninėje. Visos labai džiaugėmės, kai jis
pasveiko.
Dar prieš pabėgimą, mokydamasi Kamniaus vidu
rinėje mokykloje, draugavau su rusaite Tonia. Ji gyve
no nuosavame tėvų namuke, man pakeliui j mokyklą.
Ji buvo gera mergaitė, tik silpnokai mokėsi ir jos
mama prašydavo manęs, kad aš pas Tonią ateidinėčiau ruošti pamokas. Kartais, eidamos iš mokyklos,
tiesiai pas ją užsukdavome ir ruošdavome pamokas ki
tai dienai. Man atrodė, kad jos mama buvo labai gera.
Mane pavaišindavo tai kokiu blynu, tai pieno puode
liu. Grįžusi iš lagerio, jau pirmomis dienomis nu
skubėjau pas Tonią. Buvo įdomu, ar ji baigė mokyklą,
ką dabar dirba. N'uejusi Tonios neradau. Duris atidarė
jos mama. Ji atrodo pasimetusi, kai mane pamatė. Net
nepakvietė užeiti į vidų. Pasakė, kad Tonios nėra na
muose. Kad Tonia dabar panelė mokytoja Ir paprašė
manęs daugiau pas Tomą neiti, nes pati Toma silpnos
valios ir vėl su manimi draugaus, o šiai draugystei rei
kia padaryti galą; tai gali pakenkti Tonios karjerai.
nes aš esu „spec pereselenka" 'tremtinei.
Greitu laiku Tonią sutikau gatvėje. Ji labai apsi
džiaugė mane pamačiusi. Pasipasakojo, kad su tecio
pagalba (o jis buvo partijos veikėjas* baigė mokytoju
seminariją ir dabar mokytojauja, dėsto gamta Neįsi
vaizdavau Tonios mokytojos. Labai prašė pas ją užeiti,
norinti vel su manimi draugauti. Supratau, kad mama
jai nieko nesako, kad buvau užėjusi. Aš savo pažada
mutinai tesėjau, pas Tonia niekada neužėjau, tik labai
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pasibaigia
pavojuje atsidūrė tėvynė ir
kiekvienas jos gyventojas, bet
taip pat žino. kad jau kelio at
gal nebėra — laisve, arba vi
siška kapituliacija.
Sąjūdžio metais. Nepriklau
somybes aktą pasirašant. Sau
sio 13-osios išbandymų laiku
ir dar vėliau tauta neabejojo,
kad kaip tik šis ramus, inteli
gentiškas muzikas, geriau pa
žįstantis Beethoveną, Čiur
lionį, negu politiką; labiau tin
kantis sėdėti prie fortepijono,
dėstyti muzikos teoriją, negu
posėdžiauti, politikuoti, sakyti
prakalbas, yra tas, paskui ku
rį verta žengti į laisvą rytojų.
Tik daug vėliau pradėjo kilti
įtarimai, abejones, šmeižtai.
Atsirado pavydas, noras su
vesti „sąskaitas", galbūt net
atkeršyti, kad jis buvo tas
„grumstelis, kuris padėjo ap
versti, galingą raudonąjį veži
mą". Kaip gaila! Ir kaip
liūdna! Juk Vytauto Lands
bergio vaidmens Lietuvos lais
vėjimo metu niekas negali pa
neigti. Netikėtai atsidūręs be
sikeičiančios,
šurmuliuojan
čios, pavojingais verpetais be
sisukančios, politikos sūku
riuose, jis ir pats sėkmingai
išplaukė ir tautą ištraukė į
laimėjimą. Nejaugi už tai ne
nusipelnė pagarbos? Kad jo
priešai to nepamiršo, stebėtis
nereikia, bet kodėl pamiršo
tauta, susidūrusi su pirmomis
pokomunistinės
santvarkos
nesėkmėmis?
Galima sakyti, kad tai iš
dalies paties V. Landsbergio
kaltė. Kiekvienas „aktorius
turi žinoti, kuomet ateina lai
kas nulipti nuo scgnpsZ.. Jis
ryžosi pasilikti ilgai po to, kai
buvo užgesintos rampų švie
sos ir nusileido uždanga. Dau
gelis tvirtina, kad pats di
džiausias Lietuvos politikas
buvo dr. Jonas Basanavičius,
vadintas Tautos patriarchu.
Lietuvos Atgimimo tėvu ir ki
tais kilniais vardais. Jo vaid
muo prieš 1918 m. tam tikra
prasme buvo panašus į Vytau
to Landsbergio. Lietuvai be
sistengiant
išsivaduoti
iš
Maskvos glėbio. Tad kodėl J.
Basanavičiaus vardas šian
dien spindi akinančia šviesa.
V. Landsbergio nuolat drabs
tomas purvais ir šmeižtais 0
Dr. Jonas Basanavičius su
prato, kad jo vaidmuo - pasi
baigė su 1918 m. Vasario 16osios akto pasirašymu. Jis
pasitraukė iš politinio gyveni
mo, bet liko gerbiamas, lau
kiamas, kviečiamas iki 6avo
mirties. Deja. V. Landsbergis
tuo pavyzdžiu nepasinaudojo.

skaudėjo širdį dėl tokios neteisybės. Gal ir daugiau
kas taip galvojo, kaip Tonios mama. tik nedrįso pasa
kyti, kad mes tremtiniai — antrarūšiai žmonės.
Kai Stasė Vilimaitė atėjo dirbti j laboratoriją, greitu
laiku mus paliko Nina Viktorovna — laboratorijos ve
dėja. Ją perkėlė į Leningradą. Mes labai iiūdejome.
nes ji buvo simpatiška ir man ypatingai gera. Gavome
kitą jauną vedėją, bet su ja dirbti teko neilgai, nes la
boratoriją greit uždarė. Mane pradėjo mokyti dirbti
kolektore. Pamokė porą dienų ir pasakė, kad užteks,
nes aš laborante, gruntą gerai pažįstu. Buvo gili žie
ma. Davė man kailinukus, geologes krepšį. Su inži
niere pirma kartą nuvažiavau į kitą darbą. Važiavome
sunkvežimiu per upę Obę. Kitoje Obės pusėje stovėjo
..viška". kur dirbo keli darbininkai. Jie su mašina grę
žė gruntą, o man reikėjo paimtus pavyzdžiu? aprašyti
pagal eilę. sudėti į medžiaginius raudonus maišelius.
Aprašymą (dėti Į maišiuką ir užrišti. Liko keletas ne
aprašytų akmenų. Inžiniere juos apžiūrėjo, palaižė, už
raše, įdėjo j maišelius ir užrišo. Ir man liepė palaižy ti.
bet aš iš palaižymo nieko nesupratau. Smulkų gruntą
aš gerai žinojau, o su akmenimis blogiau. Pasakv —
dirbsi, išmoksi >r išvažiavo atgal. Gręžė mašinos tšTisa
parą ir buvo 2 pamainos. Rytine ir naktine. Pvr rytine
pamainą problemų nebuvo. Iš ryto su sunkvežimiais
nuveža, vakare parveža ir aš vos spėju užvalgyti ir be
gu i mokykla O j naktinę pamainą man leido vėluoti,
kadangi mokiausi. Iš mokyklos išeidavau 23 vai., rotai
kada anksčiau ir tekdavo eiti pėsčiai per Obf. Salas
aplenkdavau. Laimei, man dirbant naktinėje pamai
noje, nepasitaikė bušano. kuris užpusto kelią B d.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

STEBUKLŲ PRADŽIA KANOJE
vaizdą, ragaujantį vyną, įsi
mena jo pastabą. Visas šis pa
Šv. Rašte gan dažna sutuok sakojimas šviežias ir skaidrus
tuvių su meiles Dievu tema. tarsi vanduo iš Kanos šaltinio.
Kas yra šių sutuoktuvių nuo Tačiau šventojo evangelisto
taka? Anot pranašų, nuotaka Jono vedami, matome, kaip
yra viena tauta, tačiau drauge vanduo virsta vynu. „Taip jis
ir visa žeme. Nuolat patvirti parode savo šlovę". Evangelis
namas žmogaus ir kūrinijos tas Jonas rūpestingai parinko
solidarumas. Bažnyčia, tikė žodžius a p r a š y d a m a s pirmąjį
dama savo sužadėtinio Kris viešą J ė z a u s t a r n y s t ė s veiks
t a u s ištikimybe. į Dievo suža mą — Kanos stebuklą. Evan
dėtines sąvoką įdeda visą gelistas prilygina jį Jėzaus
atėjimo tikslui — čia apreiš
žmoniją.
Laiške korintiečiams apra kiama J ė z a u s arba jo Tėvo šlo
šytos charizmos — tai suža ve. Evangelisto Jono požiūriu
dėtinio Kristaus dovanos su Jėzaus šlovė tolygi Tėvo šlo
žadėtinei Bažnyčiai. Tai Šven vei. Tam tikra p r a s m e evange
tosios Dvasios dovanos ir jos listas šioje vietoje galėjo padė
buvimo bendruomenėje ženk ti plunksną. J ė z a u s atėjimo
las. Jėzus, apvainikavęs pra tikslas pasiektas. Tai patvir
našų virtinę, yra Dvasios žmo tinama žodžiais: „ir mokiniai
gus ne vien todėl, kad j a m e įtikėjo jį". Evangelijos pabai
buvo Dvasios pilnatvė, bet dėl goje Jonas teigia, jog jis pa
to, jog jis atsiuntė Dvasią Baž rašė savo pasakojimą, kad
nyčiai. Apaštalas Paulius pa žmonės įtikėtų, jog J ė z u s yra
skleidžia Dvasios per Bažny Dievo sūnus. Šis tikslas buvo
čią duodamas charizmas į visą pasiektas Kanoje. Vestuvių
pagonių pasaulį. Bažnyčia iš epizodas leidžia m u m s suvokti
plinta ir tampa didelė kaip Jono evangelijos ypatingumą.
visata —ji yra „Dievo buveinė Biblistai vadina ją „įgyvendin
Dvasioje" (Ef 2, 22). Kristaus tąja eschatologija". Tai reiš
Sužadėtinė neturi j o k i o s dė kia, jog savo viešosios tarnys
mės nei raukšles, ji yra šventa tės metu J ė z u s iš anksto pra
ir nesutepta" (Ef 5, 27). Apaš noko tai, į ką buvo sutelktas
talas Paulius įspėja, jog cha visas jo gyvenimas, apimant
rizmos nėra skanėstai išpai mirtį ir prisikėlimą. Kadangi
kusiems vaikams. Jos suteikia jis yra įsikūnijęs Dievo Žodis,
gebėjimų geriau tarnauti ir kiekvienas jo veiksmas buvo
šlovės apreiškimas. Evangelis
jausti didesnę atsakomybę.
Evangelistas Jonas įamžino tas Jonas, žinoma, suvokė, jog
Galilėjos Kaną viename vaiz pirmasis jo viešosios tarnystės
džiausių savo pasakojimų. P a  veiksmas pilnutinai neapreiš
sakojimo skaidrumas ir pa kė visos jo šlovės ir galios ta
p r a s t u m a s atitinka kaimo ves apimtimi, kaip galutiniame
tuvių nuotaiką. Į visą savaitę išaukštinime. Tik galutinio
trunkančias vestuves sukvie Jėzaus išaukštinimo metu bu
čiami visi kaimynai. Detalės vo duota Šventoji Dvasia (plg.
išduoda įvykio liudininko at J n 20, 22). Per Kanos vestuves
mintį. Susidaro įspūdis, jog Jėzus sako savo motinai, pa
evangelistas užraše pasako prašiusiai jo pagalbos: „Dar
jimą iš J ė z a u s Motinos lūpų neatėjo mano valanda". Jono
su jos perteiktais išgyveni evangelijoje sąvoka „Jėzaus
mais. Marija pastebi, kad j a u  valanda" turi ypatingą reikš
niesiems pristigo vyno. Norė mę. Tai jo išaukštinimo a n t
d a m a apsaugoti jaunuosius kryžiaus ir prisikėlimo „valan
sutuoktinius nuo nepatogios da". Tai „valanda", kai jis vi
padėties, ji išdrįsta kreiptis į sus žmones p a t r a u k s prie sa
savo sūnų. Marija perduoda vęs (plg. J n 12, 32). Taip tai
t a r n a m s paliepimą klausyti „valanda", kai ateis laikas „iŠ
Jėzaus. J i prižiūri, kaip indai pasaulio keliauti pas Tėvą"
pripildomi vandens, stebi prie (Jn 13, 1). Vis dėlto t a m tikra
2 eilinis sekmadienis
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Šv. Mišios Jėzuitų bažnyčioje Kaune „XXI amžiaus" dešimties metų jubiliejaus proga. Ričardo Šaknio nuotr.

p r a s m e t a valanda atėjo per čiui galvą. Jono aprašytoje Ka
Kanos vestuves. Jėzus ten pa nos scenoje atsiveria tiek J ė 
darė savo stebuklų pradžią. zaus žemiškojo buvimo grožis,
Biblijos kalboje ženklas nėra tiek viso jo gyvenimo, mirties
tik a b s t r a k t i sąvoka. Tai pir ir išaukštinimo šlovė. Kanoje
minis atskleidimas tos tik Jėzus apreiškė savo šlovę, jo
mokiniai įtikėjo Jėzų. Kanoje
rovės, k u r i ą jis nurodo.
Tai y r a viena iš priežasčių, Marija tapo pergalės prieš blo
kodėl J ė z u s čia kreipiasi į Ma gį moterimi.
riją „Moterie", užuot vadinęs
Mes taip pat esame Jėzaus
ją Motina. Jono norėta nuro „įgyvendintosios eschatologi
dyti „moterį iš Pradžios kny jos dalyviai". Netgi dar šioje
gos" ( P r 3, 15). Ten Dievas sa žemėje prisiliečiame prie jo
ko žalčiui: „Aš sukelsiu prie šlovės. Nuo krikšto momento
šiškumą t a r p tavęs ir moters, džiaugiamės amžinojo gyveni
t a r p tavo palikuonių ir j o s pa mo dovana. Dangus yra kul
likuonių; jis kirs tau per gal minacija tos tikrovės, kuri
vą, o t u kirsi jai į kulną". Ma prasidėjo žemėje.
rija y r a t a moteris, kurios pa
„Bažnyčios žinios". 2000 m.,
likuonis J ė z u s sutraiškė žal
Nr. 24

Gruodžio 3 d. katalikų ben
druomenė „Gyvieji akmenys"
Vytauto Didžiojo universitete
surengė Atsinaujinimo dieną
„Ar jubiliejus j a u baigiasi?"
Pašlovinę Viešpatį giesmėmis,
Atsinaujinimo dienos dalyviai
klausėsi dr. Peter VVilliamson
(JAV) mokymo „Kur eisim to
liau?"

„Geroji Naujiena, dvasinė
Jubiliejaus malonė, nesibai
giami tęs savo darbą pasaulyje
ir Bažnyčioje, jei paklusime
Šventajai Dvasiai", — sakė
prelegentas. Anot jo, Jubilie
jaus tikslas — mūsų evange
lizacija ir atsivertimas, k a d
galėtume kitus evangelizuoti.
Naujojo krikščionybės p a v a s a 
rio įvaizdis y r a ankstyvoji
mo aktas buvo sutikimas tapti Bažnyčia, pasižymėjusi tuo,
Jėzaus Motina. Slėpininga kad tikintieji buvo pripildyti
Dievo valia jos gyvenime ne Šventosios Dvasios ir gyveno
šykštėjo išbandymų. Galima jausdami jos veikimą, ištiki
įsivaizduoti, ką j a u t ė paprasta mai laikėsi apaštalų mokslo,
mergaitė, pasiryžusi gyventi šventė Eucharistiją ir savo gy
nekaltybėje ir išgirdusi angelo venimu liudijo tikėjimą.
apreiškimą apie dieviškojo Sū
Ses. Igne Marijošiūtė kal
n a u s motinystę.
bėjo apie Jubiliejinius m e t u s
Vestuvės Galilėjos Kanoje kaip naujojo krikščionybės pa
ženklina viešojo jos Sūnaus vasario preliudiją. P a s a k pre
gyvenimo
pradžią.
Marija legentės, Jubiliejus Lietuvai
kreipiasi į Jėzų jaunavedžių — laiko pilnatvė ir proga kai
vardu. Jos prašomas Jėzus ką atnaujinti Lietuvos Bažny
įvykdo pirmąjį iš tų ženklų, čioje. Kiekviename žmoguje
kurie atskleidžia jį esant Die slypi troškimas pažinti Dievą
vo Sūnumi. Vandens pakeiti ir liudyti savo tikėjimą ne tik
mas į vyną atskleidži:: Jėzaus žodžiu, bet ir darbais. Įvar
ryšį su dangaus Tėvu. Jėzui dijusi tikinčiųjų atsakomybės
drauge su Tėvu būdinga ku už save ir kitus svarbą, prele
riamoji galia. Šia proga Mari gentė pažymėjo, kad tikintie
j a vadinama „moterimi", o ne siems Bažnyčia yra n a m a i ,
Motina. Jonas buvo vienintelis kuriuose jie gyvena, ir ragino
evangelistas aprašęs šį įvykį. siekti bendruomeniškumo, gi
Kreipimasis į Mariją vardu lesnio bendradarbiavimo su
„Moterie" primena kitą mo dvasininkais, nes tik ben
terį, Ievą, visų. gyvųjų motiną. druomenėje Viešpats gali su
Marija yra naujojo gyvenimo teikti malonę atpažinti tiesą.
Motina, gyvenimo, kurį jos Pabrėžusi maldos, mokymo,
Sūnus Jėzus atnešė į pasaulį. pastoracinės
bei
misijinės
Ši scena nurodo būsimą sceną veiklos svarbą kelyje į Dievo
po kryžiumi, kai į Mariją dar pažinimą, ses. Igne akino pa
sykį kreipiamasi „Moterie". sitikėti Dievu. Prelegentė At
Šiuo atveju Jonas vėl yra vie sinaujinimo dienos dalyvius
nintelis evangelistas, aprašęs taip pat kvietė apmąstyti, a r
sceną po kryžiumi. Mirštantis
savo atleidimu ką nors iš
Kristus atsigręžia į savo Mo
laisvinome, ar leidomės a t n a u 
tiną tardamas: „Moterie, štai
jinami, ar gilinomės į Šventąjį
tavo sūnus" (Jn 19, 26). Jonas
Raštą, ar žmonės įžiūri mu
atstovauja visiems krikščio
myse tikintį krikščionį ir p a n .
nims, jis visų krikščionių var
Po pietų vyko darbas gru
du atiduodamas Marijai kaip
pėse: dr. Peter Williamson
Motinai. Viešasis Kristaus
supažindino su katalikiškuoju
gyvenimas baigiasi taip, kaip
prasideda — bendradarbiau Biblijos aiškinimu, teol. l i c A.
j a n t su jo Motina. Jėzui įžen Lukaševičius kalbėjo apie s a n 
gus į dangaus šlovę, Mariją su dorą ir palaiminimą. Po teol.
apaštalais matome Jeruzalėje lic. B. Ulevičiaus įvado \ Eu
meldžiančius Šventosios Dva charistijos liturgiją, k a r t u s u
sios atsiuntimo. Marijos ryšys arkivyskupu S. Tamkevičiusu J ė z a u s asmeniu prasidėjo, mi, SJ, ir kunigais buvo
kai ją „uždengė" Šventoji Dva švenčiama Eucharistija.
BŽ; 2000 m., Nr. 23
sia. Šventoji Dvasia minima ir
čia, Marijai meldžiantis drau
ge su ankstyvąja Bažnyčia.

Reikalingi taksi
v a i r u o t o j a i . Pats apmokau.
Skambinti
teL 847-774-6643.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
Medicinos įstaigai VVheeling,
IL, reikalingas masažistas.
Privalo turėti Amerikoje
išduotą leidimą. Skambinti
tel. 847-392-8080.
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Oak Lawn išnuomojamas butas —
$600 j mėn. su šiluma ir elektra.
Beverly išnuomojamas 4 miega
mųjų namas, yra 2 mašinų garažas.
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ramio
je vietoje parduodamas ,.townhouse" — 4 miegamieji. 2 vonios. Yra
didelis dviejų mašinų garažas. Arti
golfo laukas, baseinas, parkas.
SkambinU: 773-767-2400, First
Rate Real Ertąte, Aušra Padalino.
A newly formed Community
Bank located in the southwestern
suburbs is offering excellent career
opportunities for part time Ac
count Executives. These positions
require prior New Accts. and
Teller experience. If you desire to
be a part of a company with great
benefits and a team-oriented
approach call or send resume to:
Community Bank of Lemont
,
1237 State S t
Lemont, IL 60439
Į
630-257-1900
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MARIJOS MOTINYSTE

Bažnyčios
liturgijoje
po
K r i s t a u s Gimimo dienos mi
nėjimo a t s k i r a iškilmė skirta
jo Motinai. Bažnyčia pabrėžia
glaudų Motinos ir S ū n a u s ryšį
Išganymo istorijoje. Marija
yra tuo p a t metu Dievo Moti
n a ir žmonių motina. Gyven
d a m a žemėje Marija buvo su
sijusi tiek su savo S ū n a u s
asmeniu, tiek su jo darbu.
Vatikano II Susirinkimo kons
titucijos L u m e n gentium bai
giamasis skyrius skirtas „Ma
rijai, Dievo Gimdytojai, Kris
t a u s ir Bažnyčios slėpinyje".
Šiame d o k u m e n t e apibendri
n a m a , k a d visos Marijai su
teiktos ypatingos malonės —
s k a i s t u m a s , nekaltasis prasi
dėjimas, p a ė m i m a s į dangų su
k ū n u ir siela — susijusios su
jos motinyste. Marija pasitar
navo Atpirkėjui ir atpirktie
siems žmonėms pirmiausia
kaip Motina. Šis motinystės
vaidmuo buvo tobulai įvykdy
tas j a u Marijai sutikus būti
S ū n a u s Motina. Vėliau jis iš
siplėtė a p i m d a m a s ir anks
tyvąją Bažnyčią. Marija tik
palengva ir tolydžio suvokė
savo vaidmenį: „Švenčiausioji
Mergelė žengė tikėjimo keliu"
(LG, 58). P a n a š u s savimonės
a u g i m a s pastebimas ir Bažny
čios gyvenime. Bažnyčia turi
vis iš naujo apmąstyti savo
santykį su Kristumi. Visuoti
n i a m e Efezo susirinkime (431
m.) Bažnyčia oficialiai paskel
bė Mariją Dievo Motina (theotokos). Tai buvo priešinimasis
nestorijooų, kurie laikė Ma
riją tik žmogiškosios Kristaus
prigimties motina, erezijai.
Tik per šimtmečius Bažnyčia
geriau p e r p r a t o savo ryšį su
Marija kaip Motina. Vatikano
II S u s i r i n k i m a s aiškiau suvo
kė tiesą, jog Marijos motinystė
apima visus žmones. 1964 m.
lapkričio 21 dieną, užbaigus
trečiąją
Susirinkimo sesiją,
popiežius Paulius VI paskelbė
Mariją Bažnyčios Motina. Šis
titulas pabrėžia, kaip Marija
motiniškai
bendradarbiauja
su savo S ū n u m i gimdant ir
ugdant krikščioniškąjį tikin
čiųjų gyvenimą.
Marija atlieka savo motiniš
kąjį vaidmenį keliais lygmeni
mis: tiek savo žemiškuoju laiko
tarpiu, tiek Bažnyčioje nuo
ankstyviausių laikų iki dabar,
Vilninu-. V:-, Šventųjų bažnyčios Marijos Sopulingosios koplyčia
tiek
ateisiančioje Karalystėje.
Bažnyčia -tuvi Vilniaus senamiesčio pakraštyje, Salia buvusios miesto sie
Pirmasis
jos bendradarbiavi
nos K!f')- n.,'iir

I

ATSINAUJINIMO DIENA
KAUNE

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

GREIT PARDUODA

Šventasis Ambraziejus buvo mas. Vykdydama Dievo valią,
pirmutinis iš Bažnyčios tėvų, Marija bendradarbiavo tikėji
iškėlęs Marijos ryšio su Sū mo ir klusnumo dvasia. J i
numi svarbą, atskleidęs Ma neprilygstamai mylėjo Dievą
riją kaip Bažnyčios įvaizdį ir ir pasitikėjo juo. Marijos iš
idealą. Marija kaip Motina tarto fiat galutiniai padariniai
y r a krikščioniškojo gyvenimo nebuvo jai iš karto atskleisti.
pirmtakė. Jos pavyzdžiu visi Marija leido Dievui laisvai
Bažnyčios nariai turėtų būti kurti jos naują gyvenimą. P e r
„be jokios dėmės nei raukšlės" ją prasidėjo Jėzaus gyvybė, o
(Ef 5, 27). Vienas iš būdin per tai ir mes turime naująjį
giausių Marijos motinystės gyvenimą.
bruožų yra bendradarbiaviB2. 2000 m Nr 23
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SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

MEDICINAI SIEKTINAS DVASIŠKUMAS
J O N A S A D O M A V I Č I U S , M.D.
J i s nėra pasenęs, kaip šian
d i e n a tvirtina Lietuvos Svei
k a t o s ministerijos atstovai, bet
užleistas ir būtinai atgaivintin a s mediciniškas siekis. Savo
dvasinio pagrindo supratimas
iš pagrindų pagerina ligonio
tvirtėjimą. Taip tvirtina medi
ciniškame žurnale („Postgrad u a t e Medicine", Nov. 2000,
Vol. 108, No. 6) Gregory A.,
Plotnikoff, M.D., MTS.
J i s pateikia tikrą pašnekesį
s u savo ligone, entuziastiškai
s v e i k i n d a m a s ją: „Ms. C ,
t a m s t a per 20 metų chemiškai
besisvaiginai ir d a b a r j a u 40
d i e n ų esi blaivi. T a m s t a su
m a ž i n a i rūkymą iki 3 cigare
čių per dieną ir ėmei sveikai
misti. Kur yra viso to paslap
tis?" J i atsakė: „Aš meldžiuos.
D a b a r mano d v a s i š k u m a s yra
m a n svarbus. Aš skaitau
Šventraštį. Aš l a n k a u 12 —
s t e p group, a š t u r i u tris gera
d a r i u s . Bet daugiausia aš mel
džiuos". '
Aišku, d v a s i š k u m a s gali bū
ti svarbus ligoniams, besitai
s a n t i e m s n u o nesveiko įpročio
— persivalgymo, persigėrimo,
rūkymo...
T a i p p a t d v a s i š k u m a s gali
b ū t i svarbus ligoniams, prieš
a k i s t u r i n t i e m s astrų, chro
n i š k ą a r gyvybei gresiantį su
sirgimą. Pagal vieną „Natio
n a l Survey" (Dujardin RC.
„Faith in Medicine". Detroit,
F r e e Press. Dec. 26, 1996), 80
proc. suaugusių amerikiečių
tiki, kad religija labai daug
p a d e d a ligoniams ir j ų šei
m o m s g r u m t i s su nesveikata.
1999 m. a p k l a u s a („USA
Weekend") nurodo, jog per 75
proc. suaugusiųjų
įsitikinę,
k a d tikėjimas gali padėti žmo
n ė m s atsigauti n u o susirgimo
ir kad Dievas k a r t a i s įtakoja
žmonių pasveikimą. Tos ap
klausos 75 proc. a s m e n ų tiki,
j o g kieno nors meldimąsis už
kitą, gali talkinti j o pagijimui,
56 proc. suaugusiųjų pasakė,
kad tikėjimas padėjo jiems
pasveikti nuo nesveikatos, su
žeidimo ar ligos.
Dvasiškas tikėjimas reika
lauja protinio dėmesio. Dva
s i š k u m a s j a u nėra privatus —

jis vyrauja krašto žiniasklaidoje ir yra dažna medžiaga
žymiausiuose medicinos žur
naluose.
Tarp 1994 ir 1999 m. suau
gusių amerikiečių gyvenime
dvasinio augimo reikalas paki
lo nuo 20 iki 78 proc. Retai
kuri kita visuomeninė grupė
sulaukė taip greito nusiteiki
mo pakitimo.
Tokia kaita įtakoja gydyto
j u s pasirengti pacientų pokal
biams apie dvasiškumą. Nek
reipdamas dėmesio į ligonio
gyvenimo tikslą, gaires ir gy
venimo galutinę prasmę, gy
dytojas į 'i nuteikti ligonius
nepakankamai, neveikliai ir
nepatenkinamai priežiūrai.
Todėl, kaip religija turi visuomeniškėti. taip ir medicina
t u r i dvasiškėti — tik tada pa
cientas bus nuteikiamas pras
mingiausiais pasitarnavimais.
Sėkmės!

* Panevėžyje p a n a i k i n u s
b l a i v y k l ą , priklausiusią Vy
riausiajam policijos komisa
riatui, šiemet Aukštaitijos sos
tinėje ketinama įsteigti Pri
klausomybių ligų centrą, ku
riam kurti Panevėžio apskritis
iš valstybės biudžeto j a u gavo
pusę milijono litų, tačiau vi
siškam jo įkūrimui prireiks 2
mln. litų. Pirmiausiai už skir
t a s lėšas bus pradėta teikti
ambulatorinė pagalba narko
m a n a m s ir alkoholikams. T a u 
p a n t lėšas, nuo 2000 m. sausio
1 d. blaivyklos buvo panaikin
tos Alytuje, Marijampolėje,
Druskininkuose, Kėdainiuose,
Mažeikiuose, Prienuose, Rad
viliškyje, Rokiškyje, Trakuose
ir Utenoje. Vilniaus, Kauno ir
Panevėžio policijos komisa
riatų blaivyklos buvo uždary
tos nuo praėjusių metų vasa
ros.
<BNS)
* Socialiniai
darbuoto
j a i trečiojo tūkstantmečio
išvakarėse
pasveikino
tris
kaunietes, pradėjusias a n t r ą
savo gyvenimo šimtmetį. Kau
ne trečią tūkstantmetį sutiko
50 šimtamečių.
Vyriausiai
miesto gyventojai — 112 me
tu
EIU)

LAIŠKAI

IR

APIE SEIMO NARIŲ
PRIESAIKĄ
Š.m. sausio 5 d. „Draugo"
laiškų skyriuje išspausdinta
me Jono Daugėlos laiške tei
giama, kad aštuoni lenkai ir
trys rusai — Lietuvos Seimo
nariai — prisiekė lenkiškai ir
rusiškai.
Pagal Seimo statutą, Seimo
narys neįgyja įgaliojimų ir
negali pradėti eiti pareigų, kol
neprisiekia — tai yra, nepers
kaito įstatymo nustatyto prie
saikos teksto Seimo posėdyje,
Konstitucinio teismo pirmi
ninko akivaizdoje. Šis tekstas
yra lietuviškas ir jokia kita
kalba skaitomas būti negali.
Vienintelė išimtis yra paskuti
nis priesaikos teksto sakinys:
„Tepadeda man Dievas". Pri
siekiantis Seimo narys turi
teisę jo neperskaityti, arba iš
tarti jį ta kalba, kuria jis krei
piasi į Dievą.
Per pirmąjį naujai išrinkto
Seimo posėdį pernai spalio 19
d. vienas Seimo narys šį sa
kinį ištarė rusiškai, o du ir lie
tuviškai, ir lenkiškai.
Giedrius Apuokas
Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje
„DRAUGO" PUSLAPIS
INTERNETE
Tik ką peržiūrėjau naująjį
„Draugo" puslapį interneto
tinklainėje. Ačiū už tokią do
vaną! Per darbus kartais
pritrūksta laiko išklausyti lie
tuviškų žinių per „Margutį", o
čia viskas — kaip ant delno —
ir paskutinės naujienos iš Lie
tuvos, ir pranešimai apie ren
ginius. Linkiu ir toliau eiti tuo
keliu, neužmiršti mūsų, tų,
kurie gaudome bet kokią nau
jieną iš Lietuvos, tų, kuriems,
net ir čia, rūpi gimtasis kraš
tas.
Rimantas Gurauskas
Dovvners Grove, IL
JAU NEBEGALIU
PAKLAUSTI
A. Škiudaitė straipsnyje
„Kalba apie pasipriešinimą
okupacijai..."
(„Draugas",
2000.12.29) perduoda Antano
Stasiškio komentarus apie
„incidentu tapusią įstatymo
priėmimo-atšaukimo istoriją".
Kalbant apie 1941 m. birželio
23 d. Lietuvos Laikinosios Vy
riausybės nepriklausomybės
atstatymo pranešimą per radi
ją Stasiškis sako „prie įstaty
mo buvo pridėti 2 pareiškimų
tekstai.., bet paskutiniu mo
mentu jų atsisakyta, nes ra
šytinio teksto nėra išlikę f bent
jau valstybiniuose archyvuo
se), tik įrašas patefono plokš

DRAUGAS, 2001 m. sausio 16 d., antradienis

NUOMONĖS
telėje su Leono Prapuolenio
balsu..."
Mano dėdė Algirdas Griškėnas dirbo Vilniaus ir Kauno
radiofonuose nuo 1940 iki
1944 metų, ir jisai perskaitė
Nepriklausomybės atstatymo
pranešimą. Savo atsiminimuo
se (išspausdintuose „Pergalėj",
1990 m. birželio - spalio nu
meriuose) jis gana smulkiai ir
įdomiai aprašo tos dienos įvy
kius Kauno radiofone, ir tarp
kitko rašo (cituoju su tarpais):
„Martynas (Kliausius) mane
pakvietė į pranešėjų kam
barėlį ir padavė du mašinėle
spausdintus popieriaus lapus...'Alio, alio! Čia Neprik
lausomos Lietuvos radijas.
Skelbiame Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo dek
laracijos aktą. Susitarusi kaikinoji vėl naujai atgimstančios
Lietuvos vyriausybė šiuo skel
bia atstatanti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę...'.
Beveik iškilmingu ar bent pa
kiliu balsu perskaitau kelias
dešimt svarbių ir tvirtai moty
vuotų eilučių ir pabaigoje ke
liolika visai Lietuvai gerai ži
nomų pavardžių: Škirpa, Raš
tikis, Ambrazevičius, Germa
nas... Antrasis dokumentas...
buvo Lietuvių aktyvistų fronto
štabo atsišaukimas į Lietuvių
tautą, pasirašytas štabo įga
lioto Leono Prapuolenio, ...
(kurį) skaitė ir pats Pra
puolenis".
-^.
Kai šį rudenį išgirdau tuos
nepriklausomybės pranešimo
žodžius per Amerikos Lietuvių
Televizijos transliuojamą LRT
„Panorama" laidą, tai buvo
mano dėdė, kaip gyvas.
Dabar man kyla įdomūs
klausimai: Ar tame patefono
įraše archyvuose yra nepri
klausomybės akto ir aktyvistų
fronto pranešimai, ir ar abudu
pažymėti, kad Prapuolenio
įrašyti? Ką dėdė padarė su
tais mašinėle spausdintais la
pais? Kadangi atsiminimuose
jis cituoja pranešimo žodžius,
ar iš atminties, ar jisai kur
nors tuos lapus turi? Grįžęs iš
Sibiro, beveik 23 metus dirbo
Vilniuje Knygų rūmuose, tai
gal ten jie kur nors paslėpti?
Kažin? Deja, dėdė mirė 1999
m. balandžio 28 d., ir jau ne
begaliu jo nieko paklausti.
Giedrė Griškėnaitė
Gillespie
Chicago, IL
NEEILINIS TALENTAS
Džiaugiuosi „Bičiulyste". Ligija Tautkuvienė — neeilinis
talentas, kuris pasireiškia,
pasirodo, dar ir žurnalistika.
Laukiame to skyriaus dažnai
ir vis tobulėjančio. Labai pati
ko tautiečių atsakymai į už
gaulius komentarus Lietuvos
spaudoje apie išvykstančius į
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A. t A.
BRONEI PILIPAVIČIENEI
A. f A.
Dr. JUOZUI PILIPAVIČIUI
iškeliavus Amžinybėn.jų dukroms — LINAI ir RITAI,
sūnui ROMUI bei jų šeimoms ir giminėms reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
Juozas Žadeikis
Zosė Martinaitienė
Teodora ir Jonas Tamuliai
„Žiburėlio" auklėtinių tėveliai sparčiai dirba, norėdami užbaigti plytų takelį, pavadintą „Kelias į ateitį". Tai
puikus sumanymas, paremiant PLC, Pal. J Matulaičio misiją ir paskatinant mažuosius mokinukus bei jų
šeimas, kaip svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos puoselėjimo.Visi, atsilankę į Pasaulio lietuvių centrą.
kviečiami pamatyti takelį ir pasiskaityti, kas jame įrašyta. Takelis buvo pašventintas pernai lapkričio 5 d. Ritonės Rudaitienės nuotrauka

užsienį, bet nenorinčius pra turėtų rūstauti ar streikuoti,
rasti Lietuvos pilietybės. Gal norėdami išsilaikyti iš sovieti
būt ir Lietuvos valdžia at nių laikų įsitvirtintose šiltose
kreips dėmesį į šį mūsų vietose ir tuo pačiu gauti, lai
šauksmą. Juk lietuvių tauta kui atėjus, visą pensiją.
maža — kiekvienas lietuvis jai
Būtų sveikintina, jeigu vy
turi būti svarbus. Mes nieko resnieji, norėdami gauti pensi
daugiau nenorime, tik turėti jas, susiprastų ir savo turimas
tas pačias teises, kurios taiko vietas užleistų jaunesniems,
mos išvykusiems iš Lietuvos kuriems, užėmus jų svarias
po Antrojo pasaulinio karo.
pozicijas, „dangus nesugriū
Alionida (Alė) ir Virgis tų", o gal tie jaunikliai savo
Saukaičiai iniciatyva, išsilavinimu, sta
Chicago, IL žuotėmis užsienyje ir įgauta
patirtimi darbus atliktų veiks
mingiau
ir
dinamiškiau.
/
Esant 13 proc. krašte bedar
PENSININKU SKUNDAI
bių, reikėtų dėti visas pastan
LIETUVOJE
gas, kad, užuot leidus talen
tingiems jauniems žmonėms
Skaitant Lietuvos spaudą ir išsibėgioti po svečias šalis,
stebint žiniasklaidą, pastebė bandyti sudaryti jiems sąlygas
jome aktyviai sujudusią pensi likti ir darbuotis savame kraš
nio amžiaus žmonių grupę te, kur gal ir mažiau duonos,
prieš pensijų
sumažinimą bet ji gardesnė, ir tėviškės
tiems, kurie nenori pasitrauk pastogė, nors ir skurdesnė, bet
ti iš turimo darbo ir tuo pačiu meilesnė.
nori naudotis gaunama nesu
Šios mintys kilo„ perskaičius
mažinta pensija. Gal tai ir bū Audronės
V.
Škiudaitės
tų gera, jei nebraškėtų Lietu straipsnį „Pensininkų dikta
vos biudžetas.
tūra", š.m. sausio 10 dienos
Kaip žinia, prieš Kalėdų „Drauge". Neskaičiusiems šio
šventes (tam pasirinktas lai straipsnio, patartina jį, o taip
kas gal ir nebuvo labai vykęs, pat ir kitus jos aktualiom te
buvo galima palaukti bent iki mom spausdinamus „Drauge"
po švenčių) Seimas priėmė straipsnius, perskaityti.
pensijų pataisų įstatymą, su
Juozas Končius
kėlusį daug erzelio ir nepasi
Lemont, IL
tenkinimo pensininkų tarpe,
labiausiai miestuose. Pensijos
buvo sumažintos pagal jų dy
GRAŽU — GRAŽIAU —
dį: didesnes gaunantiems —
GRAŽIAUSIA
labiau, negu tiems, kurių ma
žos. Tad vargšus provincijoje
Gražu yra gauti laiškus ir
šis įstatymas mažiausiai tepa
siuntinius iš Lietuvos: labai
lietę.
gražūs yra Lietuvos pašto
Pensijų mažinimo įstatymai ženklai!
ar iš jų išskaitymai nėra popu
Beveik visi pasaulio pašto
liarūs nei viename kraše. Iš ženklų rinkėjai (filatelistai)
gaunamos pensijos („Sočiai Se- mano, kad Lietuvos pašto
curity") jos dalis, pildant mo ženklai yra labai gražūs.
kesčius, yra apmokestinama ir
(Man pačiam gražiausi yra
šiame krašte. Be to, dirbanty Lietuvos pašto ženklai su
sis dalį uždarbio dar sumoka stumbrais.)
metų gale, pildydamas mo
Gražiau būtų, jeigu Lietuva
kesčių formas. Manytina, kad sugebėtų gražiai atnaujinti
ir Lietuvos pensininkai ne Vilniaus senamiestį!
Vilniaus senamiestis tada
būtų viena iš gražiausių ir
įdomiausių vietų Europoje: se
nas universitetas (nuo 1579
m.) su 14 kiemų, siauros, krei
vos gatvelės, seni, įdomūs pa
statai. Ir saviems, ir turis
tams.
Gražiausia būtų, kad Lie
tuva ir viso pasaulio lietuviai
pajėgtų ir sugebėtų gražiai ir
tinkamai atstatyti Lietuvos
Valdovų rūmus Lietuvos šir
dyje — Vilniuje.
Tai būtų puikūs rūmai Lie
tuvos prezidentui ir kartu —
šaunios praeities muziejus.
Antanas Klimas
Rochester, NY
SKIRTINGAS ISTORINIŲ
ĮVYKIŲ ĮVERTINIMAS

1941 m. birželio 23 d. mūsų
laisves kovotojai paskelbė,
kad yra atstatoma Lietuvos
nepriklausomybe ir paskelbė
..Žiburėlio", Montessori mokyklėlės „Plytų takelį" prie Pasaulio lietuvių centro Lemontc 2000 m lapkričio •"> d. vyriausybes sudėtį. Pereitų
palaimina Pal Jurffio Matulaičio misijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas. S.J Ant plytų
vaikučių vardai, metų pabaigoje Lietuvos Sei
pilių posmeliai, takelis veda prie koplytėles Indrės Tijunėlienės nuotrauka
mas priėmė įstatymą, kuriuo

A. t A.

šis nepriklausomybės atstaty
mo aktas būtų pripažintas is
toriniu dokumentu. Tačiau, vi
sų mūsų dideliam nustebimui.
iš „diplomatinės" kelionės grį
žęs, Seimo pirmininkas sku
biai siūlė prezidentui, kad šis
įstatymas būtų vetuotas. O
prezidentas irgi pareiškė, kad
šis įstatymas yra „klaida".
Jiems pritarė nemažai mūsų
politikos veikėjų, tvirtindami,
kad to meto Laikinosios vy
riausybės paskelbimas yra su
rištas su žydų žudynėmis.
„Draugo" Nr. 251 yra įdo
mus dienraščio bendradarbės
V. Škiudaitės pasikalbėjimas
su šio įstatymo pradininku N.
Stasiškiu. Be kitko jis sako:
„Atvirai kalbant, nesu dar mo
rališkai atsigavęs nuo Šio
smūgio. Iš tikrųjų tai, kas įvy
ko, yra išdavystė tų žmonių,
kurie sukilo ir kurie žuvo
1941 m.".
Ir jis priduria: „Prieš Rau
donąją armiją su ginklu ran
kose kelios dešimtys tūkstan
čių sukilėlių išėjo ne todėl,
kad jie norėjo po dviejų sa
vaičių turėti galimybę šaudyti
žydus. Sukilimo tikslas ir pas
katos buvo visai kitokios —
Lietuvos valstybės atstaty
mas".
Džiugu skaityti tokį drąsų ir
teisingą laisvės kovų dalyvio
pareiškimą. Ir džiugu, kad šis
pareiškimas rado vietos Da
nutės Bindokienės redaguoja
mame „Draugo" dienraštyje.
J o n a s Daugėla
Ormond Beach, FL

ADELEI STASKEVIČIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukteriai DANUTEI
LIAUBIENEI ir jos vyrui.
Cleveland'o

ateitininkai

A. t A.
VYTAUTUI JUCIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai BIRUTEI
ČYVIENEI ir broliui ALGIUI PENKAUSKUI bei jų
šeimoms.
Cleveland'o

SAUSIO 13-OSIOS TAUTA
Atkelta iš 3 psl.
Posovietinėse visuomenėse
yra pernelyg daug susikaupu
sios neišnaudotos energijos,
kuri veržiasi pačiu keisčiausiu
būdu. Ir gaila, kad neatsiran
da pakankamai gabių vadų,
kurie tą minios energiją su
gebėtų
nukreipti
kūrybai,
naujam gyvenimui statyti. Bet
turime tai, ką turime. Esame
tokie, kokie esame: patriotai ir
nevykėliai, darbininkai ir tuš
ti svajokliai, garsūs pasauli
nių
scenų
primadonomis,
krepšinio mokykla ir žudikais
bei vagimis.
Iškilmingame Seimo posėdy
je kalbėjusi Sausio 13-ąją žu
vusio Tito Masiulio mama pa
pasakojo atsitikimą iš sūnaus

ateitininkai

gyvenimo. Jis tarnavo sovietų
Tolimųjų Rytų laivyne. Užėjo
audra ir virėjas nesugebėjo
iškepti tokiomis sąlygomis
duonos. Grėsė, kad 150 jūrei
vių liks nevalgę. Tada laivo
vadas pakėlė Titą naktį ir pa
sakė: ..Tu lietuvis, tu galėsi".
Taip ir buvo. Titas iškepė duo
ną per audrą ir pamaitino
žmones.
Tokie mes. tik reikia nors
vieną kartą metuose tai prisi
minti, kad nenupultume dva
sia. Mes — sausio 13-osios,
Kovo 11-osios, partizanų res
publikos. Dariaus ir Girėno,
Vytauto Didžiojo tauta.

• Keliai vis tiesiami ir lygi
nami, bet ne viskas automobi
liais vežama.

lt makes a vvorid of difference vvhen you fly 5AS
to Lithuania.
No or>e makes round-tnp travel to Lithuania eas'er and >~0re cofvenierit :h'3n SAS.
From Chicago. we o''er dai!y service to Viimus wHti a hassie-'ree connectior via
Stockholn When you're r eady to retur:, you'n enjoy same-rtay travei Dac> to
Chtcago through our Cooenhagen hub Find oot wnat a worič of c ! , ere"ce SAS
can make for your next tnp. Just caii your Travet Agen? or SAS at 1 -800-221-235C
o' visit ou' webs'te at www.scandiriavianfiet.
f-,M.
.-

To

Fro»r>

".'

•.:•

SK 744

Stoc«r«<yi

SK743
SK943

Coc**^**^

.' -

s

CtetMTlurr TtrTie

SiKNhoku

Arrnr*
•:

Trme
•••

'

1150*"

Cooi^t^įer.

1 4 0 DTT

220 orr>

Chicago

3»D™

S40on-.

•

.

-

•

•

' 1

SAS
>•

* ,.' AtfVf,

6

DRAUGAS, 2001 m. sausio 16 d., antradienis

ČIKAGOJE

IR

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" sausio 17 d.,
trečiadienį, 2 vai.p.p. atsilan
kys kun. dr. Arvydas Žygas,
kuris visada suranda laiko pa
draugauti su vyresniaisiais.
Svečias kalbės tema „Gerųjų
darbų sužydėjimas Lietuvoje".
Nuoširdžiai kviečiame visus
atvykti pasimatyti, pasveikin
ti ir pasidžiaugti nauju kuni
gu Arvydu. Bus ir bendri pie
tūs.
Literatūrologas Titus An
tanaitis gvildens Eglės Juodvalkės knygos ..Cukraus kal
nas" literatūrines apraiškas.
Knygos sutiktuvės vyks vasa
rio 4 d., sekmadienį, 12:30
vai.p.p. PLC, Lietuvių dailės
muziejuje. Sutiktuves rengia
JAV LB Kultūros taryba.
Pal. J. Matulaičio misijo
je vasario 4 d. po 11 vai.r. Mi
šių šaukiamas metinis misijos
narių susirinkimas. Bus ren
kami du nariai į misijos tary
bą. Finansų komitetas pateiks
finansinę ataskaitą.
Katalikai,
evangelikai
liuteronai ir reformatai da
lyvaus ekumeninėse lietuviš
kose pamaldose sausio 21 d.,
sekmadienį, 3 val.p.p. Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje Brighton Parke.
Pamokslą sakys kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Giedos jungti
nis choras, vadovaujamas mu
ziko Ričardo Šoko. Taip pat
dalyvaus kun. Rimantas Gi>
delis, vyskupas Hansas Dumpys, reformatų parapijos dia
kone Erika Brooks, taip pat
liuteronų bažnyčios kunigas iš
Lietuvos Valdas Aušra.
Jau atsidariusi ir veikia
Renatos Palubinskienės tapy
bos darbų paroda Čikagos
miesto centre, Byron Roche
galerijoje. 750 N. Franklin St.,
Chicago. Dabar Gross Point
Park Michigan gyvenanti dai
lininkė yra gimusi Kaune, kur
ir baigė savo dailės studijas, o
vėliau dirbo M. K. Čiurlionio
valstybinio muziejaus restauratore. Jos alegoriniuose tapy
bos darbuose kelios svarbes
nės temos - žmogaus vidine
kova. gyvenimo trapumas,
žmogaus stengimasis suprasti
jį supantį pasaulį. R. Palu
binskienės
darbus
galite
išvysti ir Internete:
www.byronroche.com
Galerijos tel. 312-654-0144.

• Algis Širvaitis & Asso
ciates ieško l i e t u v a i t ė s ,
mokančios anglų ir lietuvių
kalbas. Pageidaujamas kom
piuterio ir bendro įstaigos darbo
supratimas. Kandidatę išmo
kysime atlikti teisinės asis
tentės pareigas. Valandos pagal
susitarimą. Įprasti apdrau
dimai ir t.t. mūsų apmokami.
Skambinti tel. 216-692-1222
arba r a š y k i t e a d v . Algiui
Širvaičiui, 8 8 0 E a s t 185th
Street, C l e v e l a n d , Ohio
44119.

APYLINKĖSE
Šaunų
linksmavakarį
sausio 20 d., šį šeštadienį,
rengia Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios lietu
vių choras. Jis vyks parapijos
mokyklos salėje, 4420 S. Fairfield Ave, Brighton Parke. 6 Į
val.v. - vakarienė, baras. 7 Į
val.v. - programa, dainos, šo
kiai. Gros Algimantas Barmškis. Choras kviečia ir laukia
visų. Atvykite! Dalis pelno bus
skiriama bažnyčios vitražų at
naujinimui.
„Seklyčiai" reikalingas tar
nautojas/a. Turi gerai kalbėti
lietuviškai ir angliškai, mokė
ti dirbti kompiuteriu. Kreip
kitės tel. 773-476-2655.
Pal. Jurgio Matulaičio
mirties metinių proga '.prieš
jo oficialią šventę) sausio 27 d.
bus laikoma šv. Mišių novena
sausio 18-26 d. 7 vai. ryto tėvų
marijonų
vienuolyne. prie
„Draugo". Prašoma jungtis sa
vo maldomis, kad greičiau su
silauktume jo
paskelbimo
šventuoju. Tam reikia tik vie
no stebuklo.
Cicero apylinkės Bendruo
menė ir Amerikos Lietuvių
Tarybos Cicero skyrius bend
romis jėgomis ruošia Vasario
16-osios, Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą. Vasario 10
d., šeštadienį, 12 vai. Cicero
miesto rotušėje vyks Lietuvos
vėliavos pakėlimas, sekmadie
nį, vasario 11 d., 9 vai.r. Šv.
Antano bažnyčioje bus aukoja
mos šv. Mišios, tuoj po pa
maldų parapijos salėje - aka
deminė programa ir vaišės.
Rengėjai nuolankiai kviečia
lietuvių visuomenę skaitlingai
šventėje dalyvauti.
„Gija" - diskusijų ir infor
macijos pasikeitimo klubas.
1997 m. įsikūręs Clevelande
Klubo tikslas - suburti JAV
gyvenančius lietuvius, norin
čius keistis informacija apie
renginius, darbus, mokslą ir
t.t. Kaip prisijungti prie dis
kusijų klubo? Jūs galite akty
viai dalyvauti klubo diskusi
jose nuo to laiko, kai esate
įrašytas į nario sąrašą. Tapti
diskusijų klubo nariu gana pa
prasta. Reikia nusiųsti žinutę
adresu:
"majordomo@po.cwru.edu''.
Laukelį "subject" palikite tuš
čią, pačioje žinutėje tereikia
parašyti subscnbe gija ir jūsų
elektroninio pašto adresą. Jau
užsiregistravus, žinutes reikia
siųsti adresu
gija@po.cicru.edu ir jos bus
automatiškai
persiunčiamos
kitiems „Gijos" nariams; ly
giai taip pat ir jūs gausite kitų
siųstą informaciją.
Lietuvių dailės muziejus
kviečia į trijų parodų atida
rymą, kuris vyks sausio 20 d.,
šeštadienį. 7:30 val.v. Parodo
je dalyvaus Vaiva Senkutė
(mišrios technikos darbai).
Mindaugas Vitkauskas (vitra
žai), Jonas Dvariškis ( fotogra
fija, ..Lietuva 1933-1940"'. Per
atidarymą pasirodys ..Delčios"
folkloro grupė.

Matas \1r ( arthy ir Vilius KosmopoloR darbuojasi darželyje

Vilniaus ..Visų šventųjų'" parapijos klebonas kun. Jonas Varaneckas (centre; su pomokyklinio centro vaikais, va
dovais ir savanore Rita Vencloviene (stovinčia antra iš kaires).
A. Kamantienės nuotr

DARBAS POMOKYKLINIUOSE
CENTRUOSE LIETUVOJE
Savanoriškas darbas —
reikalingas
„Vargšeles, kaip Jūs išvargote, tai ėjote į gatves vaikų
ieškoti?" — tokius pasakymus iš
girdo Rita Venclovienė ir Aldo
na Kamantienė, grįžusios į
JAV po penkių mėnesių sava
noriško darbo Lietuvoje. Sau
sio 7 d. Pasaulio lietuvių cent
re Lemonte maždaug 70 susi
rinkusiųjų
asmenų išgirdo
daugiau kaip pusantros valan
dos trukusį pranešimą, ku
riame dvi savanorės patvirti
no* jog joms pasiūlyta paguo
da nereikalinga. Iš pranešėjų
teko suprasti, kad savanoriš
kas darbas Lietuvoje reikalin
gas, mielas, ir kad Lietuvoje
yra daug pasišventusių žmo
nių, apie kuriuos galima ge
riausia sužinoti tik kartu su jais
dirbant. Nueiti į kokį nors
centrą ir nufotografuoti ten
vykstantį darbą yra ne tas
pats, ir, be to, kartais apsilan
kymas išblaško dirbančiuo
sius.
,.Bočių menėje" susirinku
sius pasveikino „Vaikų vartų į
mokslą" dabartinė pirmininkė
Birutė Pabedins>kienė, kuri
aDibūdir.o būrelio susirūpini
mą Lietuvos vaikais, nelan
kančiais mokyklos. Būrelis —
palyginus jaunas, bet, kaip sa
koma, „lašas po lašą ir akmenį
pratašo". Rita Venclovienė su
sirinkusius supažindino su
Vilniaus nomokykliniais cent
rais ir programa, kurią ji su
Aldona Kamantienė nuvežė į
Vilnių. Aldona Kamantienė
daugiau pasakojo apie pačius
vaikus ir jų kasdieninio gyve
nimo sąlygas. Ji taip pat pa
minėjo kelius stebuklėlius —
geraširdžių žmonių dosnumą,
būtent tais momentais, kai jų
labai reikėjo.
Pranešimo metu vėl buvo
pakartota „Vaiko vartų į
mokslą" įsikūrimo istorija. Po
1998 m. įvykusio Mokslo ir
kūrybos simpoziumo pedago
ginėje sekcijoje buvo kalbama,
kad Lietuvoje fra daug nelan
kančių mokyklos vaikų, kurių
gali būti net 40.000. Po tokio
pranešimo keli klausytojai
norėjo išsikalbėti ir ieškoti bū
du kaip nors padėti. Daug in
formacijos galėjo parūpinti tuo
metu Čikagos daktarato sie
kianti socialinė darbuotoja
ses. Daiva Kuzmickaitė. Susi
rinkusios Čikagos mokytojos
ir kitos šia tema besirūpinan
čios moterys nutarė suorgani
zuoti būrelį. Raminta Marchertienė pasiūlė pavadinimą
„Vaiko vartai į mokslą". Iš
pradžių būrelis norėjo daryti
įtaką Lietuvos valdžiai per
Švietimo ministeriją, sten
giantis tuo reikalu rūpintis
rašant laiškus ir pan. Vėliau
buvo nutarta, kad reikėtų su
organizuoti talką tiems žmo
nėms, kurie jau dirba su vai

kais Lietuvoje, kurie įsteigė
pomokyklinius centrus. Vaikai
tuose centruose jaučiasi sau
giai — jais rūpinasi geri suaugusieji, jie pavalgo, paruošia
pamokas ir pažaidžia. „Vaiko
vartų į mokslą" būrelis ir jo
darbas iš to ir išaugo. Iš bū
relio kaip mažo laivelio, plau
kiančios be tikslo, išaugo bū
relis, kuris nutarė siųsti mo
kyklinių reikmenų ir kitokios
paramos, o vėliau savanorius,
kurie pasidalintų būrelio su
daryta charakterio ugdymo
programa su darbuotojais Lie
tuvoje. Rita Venclovienė ir Al
dona Kamantienė plačiau api
būdino šio projekto ir savano
riško darbo ypatumus.
Rita Venclovienė paaiškino,
kad
pagal
tarptautines
UNESCO agentūros sudary
tas kategorijas, vadinamieji
„gatvės vaikai" gali būti: 1)
vaikai, pabėgę iš namų; 2)
tėvų išstumti iš namų vaikai;
3) vaikai, kurių namų situaci
ja baisi. Šios trečios kategori
jos vaikų ypač daugėja Lietu
voje. Tėvų alkoholizmas bei
narkomanija, išskirtos asocia
lios šeimos, bedarbystė bei
psichiatrinės problemos veikia
tėvų elgesį su savo vaikais.
Vaikai, kurie namie neturi
paramos, švelnumo ar meilės,
neturi noro ar nemato reikalo
lankyti mokyklos. Jie dažnai
neturi ką apsirengti ar valgy
ti, neturi iš ko nusipirkti mo
kyklinių reikmenų. Juos ap
juokia kiti vaikai mokykloje, o
kartais net prieš kitus išbara
iš senovinių laiku užsilikę ne
profesionaliai
besielgiantys
mokytojai. Vaikai, kurie ne
lanko mokyklų, slankioja po
gatves ir pakliūna į visokias
bėdas. Ta problema egzistuoja
visur pasaulyje. „Vaiko vartų i
mokslą" būrelis Lietuvoje nu
tarė padėti, kiek gali.
„Vaiko vartai" pradėjo palai
kyti ryšius ir siųsti šiokią to
kia medžiaginę paramą kuni
gų, vienuolių ir pasišventusių
žmonių išlaikomiems cent
rams — dviem Vilniuje, vie
nam Obeliu kaime, vienam
Kazlų Rudoje, vienam Rumbo
nyse. Kai kurie centrai yra re
miami „Caritas" organizacijos,
kai kurie įsikūrė parapijos
klebonų paskirtose patalpose.
Rita Venclovienė 2000 m. pa
vasarį nuvyko į Lietuvą ir ap
lankė centrus, susipažino su
darbuotojais, o abi savanorės
Rita Venclovienė ir Aldona
Kamantienė 2000 m. vasaros
pabaigoje išvyko dirbti į „Visų
šventųjų" parapijos ir „Cari
tas" globojamo „Vilties angelo"
centrus. Kaip savanorės teigė,
kasdieninių buitinių rūpesčių
jos turėjo ne daug, nes buvo
apsistojusios moderniškuose
butuose ir pėsčiomis galėjo
• aikščioti į centrus. Po sun
kios darbo dienos galėjo pės
čiomis nueiti į šv. Mišias arti

esančiose bažnyčiose. O po to
galėjo valgyti restoranuose ir
lankytis simfoniniuose koncer
tuose, dvasiškai atsinaujinti.
Visa tai galėjo įvykdyti priei
nama kaina, ką Čikagoje kiše
nė daug rečiau leisdavo.
Darbo sąlygos ir vaikai
l Lietuvą Rita Venclovienė
ir Aldona Kamantienė nu
sivežė jau Čikagoje sudarytą
charakterio ugdymo progra
mą. Pedagogikoje jau kurį
laiką įsitvirtino „kooperatyvinių grupių" sistema. Tema
diskutuojama bendrai, uždavi
nius atlieka patys vaikai ma
žose grupelėse, kiekviena su
savo vadovu. Būreliai turėjo
būti paskirstyti pagal amžių.
Rita Venclovienė tą mokymo
būdą jau buvo išmėginusi, ra
šydama savo magistro tezę
pedagogikoje ir dėstydama
prancūzų kalbą gimnazijoje
'buvo gimnazijos mokytoja 30
metų). Aldona Kamantienė
žadėjo dirbti su pačiais jau
niausiais vaikais (4-8 metų).
Buvo planuojama perteikti
šias vertybes: bendravimą,
švarą ir tvarkingumą, manda
gumą, draugiškumą, atsakin
gumą, atjautą, darbštumą, dė
kingumą, teisingumą ir sąži
ningumą, saugumą ir atsar
gumą. Vertybių perdavimo
projektas pavyko, bet jį rei
kėjo keisti ir tobulinti jau ten
nuvažiavus, tariantis kartu su
centrų darbuotojais, atsižvel
giant į sąlygas ir aplinkybes.
Nuvažiavusios į Vilnių tal
kininkės pamatė, kad centrai
labai skirtingi ir numatytą
programą teks truputį skirtin
gai įgyvendinti. „Vilties ange
lo" centras turėjo pastovius
darbuotojus. Centro vadovei
ses. Jolitai Matulaitytei jau
pasisekė suburti beveik du tu
zinus savanorių studentų, ku
rie ateina padirbėti su vai
kais. Centro darbuotojai kelis
kartus per metus ruošdavo
savo rekolekcijas, kuriose kal
bėdavo apie metodologiją ir
savo vaikus. „Caritas" parūpi
no vaikams pietus. Šiame
centre jau buvo šiokia tokia
tvarka — ateidavo maždaug
45 šeimų vaikai. „Visų šventų
jų" parapijos centrui patalpas
suteikė klebonas Jonas Varaneckas. Tačiau patalpos — se
nos ir apleistos, šaltos. Pomo
kyklinio centro vadovybė pasi
keitė per Velykas. Vaikai ne
buvo įpratinti prie tvarkos, o
pietūs, kuriuos centras galėjo
parūpinti, buvo labai kuklūs.
Šiame centre užtruko maž
daug du mėnesius, kol vaikai
buvo „prijaukinti", kol susėdę
centro darbuotojai surašė nau
jas taisykles. Atsirado keli
ypatingi šio centro geradariai
— Ramojus ir Aldona Vaičiai
iš Highland Parko moka už
atvežtinius penktadienio pie
tus. O sulūžusių langų patai
symą finansavo geradaris Ernest Račkauskas, lietuvių kil
mės advokatas iš Vašingtono.

Jis vienas iš pirmųjų Lietu
voje padėjo įsteigti alkoholikų
anonimų („Akoholics Anonymous") būrelius. Jis ypač
rūpinasi apleistais alkoholikų
šeimų vaikais. Maisto parama
atėjo iš North Carolina (JAV)
„Sharing God's Love" atstovų
Richard ir Killikiki Collings ir
didžiausia parama — iš Lietu
vių fondo.
Vaikai buvo nuo 4 iki maž
daug 13 metų amžiaus (vyres
ni vaikai lankė kitas progra
mas). Vaikai į centrą ateidavo
iš tolimesnių vietovių. Vil
niaus mokyklos — labai pripil
dytos, tai vaikai jas lankė net
trimis pamainomis.
„Vaiko vartų į mokslą" bū
relis aprūpino Vilniaus ir kai
mo pomokyklinių centrų vai
kus kuprinėmis bei reikalingo
mis mokslinėmis priemonė
mis.
Klausytojus sukrėtė išgirsti
Ritos Venclovienės ir Aldonos
Kamantienės
pasakojimai,
kad prie traukinių stoties įsi
kūrusio „Visų šventųjų" pomo
kyklinio centro vaikai save
net vadina „stoties vaikais",
kad pagal pasenusią termino
logiją „Visų šventųjų" centro
vaikai vadinami „delinkventinio" pobūdžio vaikais. Kai ku
rie vaikai kitus į centrą atėju
sius vaikus savo elgesiu išstu
mia, nes Šie galbūt švaresni ar
gal kitaip išsiskiria iš kitų.
Viename centre jauni vaikai
daug rūkė. Kai kur jau matėsi
ir kitų svaigalų vartojimo žy
mių (pvz., klijų kvėpavimo).
Savanorės, vykdydamos pro
jektus, kartu su centrų vado
vybėmis aptarė, kokias taisyk
les akcentuos. Svarbiausia,
kad valgyti ar programose da
lyvauti nebus galima dalyvau
ti tiems vaikams, kurie nelan
ko mokyklos. Kai kurie vaikai
ne savo noru nėjo į mokyklą.
Kai kurie buvo išstumti naktį
iš namų motinų. Kai kurie
vaikai turėjo prižiūrėti kūdi
kius brolius ar sesutes, jei tė
vai buvo girti ar ligoninėje, ar
pan. Kaip bebūtų, ta taisyklė
buvo griežta, ir savanorėms iš
JAV buvo gaila. Tačiau cent
ruose reikėjo vadovautis ko
kiomis nors taisyklėmis. Kar
tu laikantis taisyklių, vyko ir
saldainių dalinimas, smagios
programos, kurios buvo tikras
paskatinimas vaikams steng
tis ir kiek galima lankyti mo
kyklą (Lietuvoje, kaip praneši
me paaiškėjo, sunku sužinoti
tikslią mokyklų lankomumo
statistiką, šeimose nesilanko
socialiniai darbuotojai, taip,
kaip JAV ar kitur). Tokių dar
buotojų dar per mažai. Vienu
savanorėms žinomu atveju,
net 10 metų amžiaus vaikai
mokyklos jau nebuvo lankę
net dvejus metus.
Projektų pasisekimai
„Vaiko vartų į mokslą" sava
norės dirbo kartu su centrų
darbuotojais. Kai reikėjo, dali
no maistą. Kai kurie vaikai
nuo pat ryto nebuvo valgę. Po
pavalgymo vaikai maždaug
dvi valandas ruošdavo pamo
kas, suaugusiems padedant.
Tik po to vyko charakterio
programa. Kiekvienos verty
bės išaiškinimui buvo paskir
ta daugiau kaip viena diena.
Tarp kitko, šios dvi savanores
kas antrą dieną ėjo į kitą cent
rą. Vertybių, perdavimas pa
vyko vaidinimo būdais. „Par
duotuvėse" vaikai išmoko,
kaip mandagiai elgtis besiren
kant prekes, kurias pirko už
„Vaikų vartų į mokslą" dova
notus centus. Aldonos Kaman
tienės broliui mirus, vaikai,
jai jau išvykus į JAV, į laido
tuves, parašė atjautos laiškus.
Viena mergaitė A. Kamantienę paguodė, kad dabar ji turės
du angelus sargus, nes broliui
danguje nebereikia angelo sar
go. Konkurso ir taikų surinki
mo bodu kai kurie vaikai tu
rėjo progos pirmą kartą lanky

tis vaikų teatre. Iš būrelio
iždo stipendija buvo paskirta
vienai liaudies muzikos moky
tojai, kuri tiesiog „atvėrė lan
gą į dangų" „Vilties angelo"
vaikams, kurie pirmą kartą iš
moko pūsti lumzdelį, groti
kanklėmis.
Centruose padėjo savanoriai
— viena universitetą baigusi
akademike Vida Kazlauskaitė
iš Čikagos apylinkių, tuo metu
dirbusi Seime, atėjo padėti
abiem centrams. Taip pat la
bai daug prisidėjo gimnazistė
iš Čikagos apylinkių Vija Sidrytė, dirbusi „Vilties angelo"
centre. Vasaros metu Dan
guolė Kuolienė ir Austė Kuolaitė buvo savanorės „Vilties
angelo" vaikų stovykloje, kur
dailininkė D. Kuolienė su vai
kais ruošė meno darbus iš
gamtos augalų.
„Vaiko vartų į mokslą" tiks
las — padėti vaikams gyventi
prasmingą gyvenimą, kad bū
tų vilties ateičiai. Rita Venclo
vienė ir Aldona Kamantienė
matė, kaip vaikai prisirišo
prie savanorių ir darbuotojų.
Joms išvykstant vaikų laiš
kuose matėsi, kad ne dovanos
vaikams padarė didžiausią
įspūdį. Kaip viename laiške
buvo parašyta — „Mums pati
ko, ne kiek Jūs mums davėt,
bet kokios Jūs buvote geros".
Atrodo, kad 2001 metais
„Vaiko vartų" būrelio narė Ri
ta Venclovienė dar kartą vyks
į Lietuvą ir tikisi, kad atsiras
daugiau savanorių.
Prelegenčių paklausta, ar
„Vaiko vartų į mokslą" būre
lio siekiai nesikryžiuoja su ki
tų grupių pastangomis, Rita
Venclovienė atsakė, kad būre
lis kaip tik galvoja, kad užpil
do spragą. „Vaiko vartų į
mokslą" būrelis remia pomo
kyklinius centrus, kuriuose
renkasi labai tėvų apleisti vai
kai. Šiuo metu nėra centrinės
įstaigos, kuri koordinuotų dar
bą. Apie „Vaiko vartų į moks
lą" charakterio ugdymo prog
ramą jau susidomėta Alytaus
ir Utenos pedagoginiuose ins
titutuose bei Vytauto Didžiojo
universitete.
' Po tokių įdomių ir jaudinan
čių pranešimų susidomėję
klausytojai dar ilgai šnekučia
vosi su savanorėmis, žiūrėjo į
išstatytas centrų vaikų nuo
traukas. „Vaiko vartų" būrelis
taip pat rems Naujosios Ak
menės pomokyklinį centrą,
kur labai vargingomis sąlygo
mis pensininkė gydytoja dr.
Aldona Užinskienė stengiasi
dirbti su ekonomikos priblokš
to miestelio vaikais. Cemento
fabrikai uždaromi, suaugusieji
neturi kur dirbti. Vaikai lieka
be maisto. Kol kas ten „Vaiko
vartai" gali padėti tik šiek tiek
materialiai ir moraliai.
Susidomėję „Vaikų vartų į
mokslą" būrelio veikla ar no
rintys kaip nors prisidėti, gali
kreiptis į Birutę Pabedinskienę, dabartinę būrelio pirmi
ninkę: 3939 Saratoga E105,
Downers Grove, IL 60515, tel.
630-968-0427.
Ramunė Kubiliūtė
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Žurnalo „Medicina" nau
jojo numerio viršelį puošia dr.
Audriaus V. Plioplio paveikslo
kopija iš jo parodos, pavadin
tos „Neuroteologija - nuo
Kristaus iki Cajal". Šią parodą
ir jos estetinį spalvų ir kūry
bos puošnumą bei nuogąsias
A. Plioplio koncepcijas žurna
le aprašo Algimantas Kezys.
Taip pat rašo: dr. Arvydas Vanagūnas, dr. Sigita Plioplienė,
gydytojai iš Lietuvos, minimos
prof. Petro Avižonio ir kitų gy
dytojų mirties metinės. „Me
dicinos" redakcijos adresas:
2639 W. 86th Street, Chicago,
IL 60662. Žurnalo redaktorius
- dr. Vaclovas Šaulys.

