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Suvalkijos žemdirbiai užtvėrė 
tarptaut ini greitkelį 

M a r i j a m p o l ė , kovo 26 d 
(BNS"- — Pirmadienj po pietų 
500 n e p a t e n k i n t u protestuo
jančių Suvalkijos žemdirbių 
užtvėrė t a rp tau t in į greitkelį 
„Via Balt ica" netoli sienos su 
Lenkija. 

Žemdirbiai protestuoja prieš, 
jų teigimu, vyriausybes siekį 
per cukraus monopoliją sunai
kinti Mari jampolės cukraus 
fabriką bei Suvalkijos kraš to 
cukrinių runkel ių auginimo 
zoną. P a s a k vieno iš protes
tuojančių ūk in inkų Mangirdo 
Krunkaičio, kol kas neaišku, 
kiek laiko žemdirbiai laikys 
savo už tva ras , nes. anot jo. 
„viskas gaunas i spontaniškai". 

Suvalkijos žemdirbių rengi
niui le idimas nebuvo gautas . 

Cukr in ius runkel ius „Mari

jampolės cukraus" fabrikui 
t iekia Marijampolės, Kazlų 
Rudos. Kalvarijos, Vilkaviš
kio, Šakių, Prienų, Alytaus, 
Kauno rajonų žemdirbiai. Iš 
viso — apie 1.200 augintojų. 

Kovo pradžioje vyriausybė 
nus t a t ė 112,000 tonų dydžio 
bendrąją Lietuvos cukraus 
kvotą 2001 metams, o žemės 
ūkio minis t ras K. Kristinaitis 
pareiškė, jog fabrikams bus 
skirtos 2000 metų dydžio kvo
tos. Tai reiškia, kad „Mari
jampolės cukrui" bus leista ga
mint i 22.000 tonų, o danų ben
droves „Danisco Sugar" valdo
miems „Panevėžio cukraus" ir 
„Kėdainių cukraus" fabrikams 
— 90,000 tonų leistino cuk
raus . 

Lietuva paprašė Anglijos išduoti 
į tar iamą karo nusikaltėlį 

V i l n i u s , kovo 26 d. (BNS) 
— Lietuvos Teis ingumo minis
terija p i rmadienį išsiuntė pra
šymą Didžiajai Britanijai iš
duoti karo nus ika l t imais įta
riamą An taną Gecevičių I Ge
čą), d a b a r gyvenant i netoli 
Edinburgo Škotijoje. 

Išduoti A. Gecevičių (Gečą) 
Lietuva prašo pagal 1957 m. 
„Europos konvenciją dėl eks-
tradicijos". nes šis asmuo yra 
į tar iamas per nacių okupaciją 
II pasaul inio karo metais pa
daręs nus ika l t imus , kurie Lie
tuvos Baudž iamajame kodek
se įvardijami ka ip genocidas ir 
t a rp tau t inės humani ta r inės 
teisės saugomų asmenų žudy
mas. Š iems nus ika l t imams 
nėra t a ikomas senat ies termi
nas. 

Kaip p r anešė Teisingumo 
ministerijos Viešųjų ryšių sky
rius, Lietuvos Teisingumo mi
nisterija ir Genera l ine proku
ra tūra garan tuoja , kad išduoti 
prašomas a s m u o — Antanas 
Gecevičius be Didžiosios Bri
tanijos su t ik imo nebus t rau
kiamas baudžiamojon atsako
mybėn už kitų. negu yra pra
šoma išduoti . nusikalt imų 
padarymą, t a ip pat nebus iš
duotas trečiajai valstybei. 

A. Gecevičius. Didžiojoje 
Britanijoje gyvenant is Gečo 
pavarde, į t a r i a m a s dalyvavęs 
baudžiamosiose operacijose 
nacių okupuotoje Lietuvoje ir 
kaimyninėje Baltarusijoje 
prieš civilius gyventojus, kai 

t a rnavo naciams pavaldžiame 
policijos batalione. Vilniaus 
miesto 2-osios apylinkės teis
m a s vasario mėnesį paskyrė 
kardomąjį suėmimą 85 metų 
A. Gecevičiui (Gečui). Toks 
teismo sprendimas buvo sąly
ga prašyti jo išdavimo. 
A. Gecevičiui baudžiamoji by

la pirmą kartą Lietuvoje buvo 
iškelta dar sovietmečiu, 1987-
aisiais, tačiau tais pačiais me
ta i s ji buvo nu t rauk ta . Byla 
a tnauj in ta 2000 m. vasarį, ga
vus naujų duomenų, kad A. 
Gecevičius dalyvavo žydų ir 
kitų tautybių asmenų geno
cide Lietuvos ir Baltarusijos 
teritorijoje per II pasaulinį 
karą. 

1992 m. A. Gecevičius (Ge
čas) Škotijos teisme pralaimė
jo ieškinį prieš Škotijos televi
ziją, iš kurios reikalavo pini
ginės kompensacijos už prane
š imus apie jo smurtą Lietuvo
je per nacių okupaciją. Škoti
jos te ismas tuomet nustatė, 
kad A. Gecevičius (Gečas) per 
Antrąjį pasaulinį karą 1941-
1942 m. vadovavo naciams pa
valdžiam lietuvių pagalbinės 
policijos bataliono būriui. Šios 
policijos būriai dalyvavo nacių 
baudžiamuosiuose veiksmuose 
prieš sovietų par t izanus ir 
ta ikius gyventojus okupuotose 
Lietuvoje ir Baltarusijoje. 

Pats A. Gecevičius (Gečas) 
teigė neįvykdęs jokių karinių 
nusikal t imų ir nieko nenužu-
des. 

Baltarusija neįs i le ido Lietuvos 
žurnal istų 

kyta. Baltarusijos konsulas Vi ln ius , kovo 26 d. (BNS) 
— Bal tarus i ja neįsileido Lie
tuvos žurnal i s tų , vykusių į 
Europos Komisijos renginį 
Gardine. 

Kaip p r a n e š ė dienrašt is 
JLietuvos žinios", Baltarusijos 
ambasados Vilniuje konsulinis 
skyrius negalėjo paaiškinti , 
kodėl j šią vals tybę a ts isakyta 
įsileisti g rupę Lietuvos žur
nalistų, ke t inus ių dalyvauti 
bendrame Europos Komisijos 
(EK) ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos projekte. Todėl sa
vaitgalį Gard ine vykęs pirma
sis bendras Lietuvos ir Balta
rusijos žurna l i s tų seminaras 
nesulaukė Lietuvos atstovų. 

Anot dienraščio, visą pra
ėjusią sava i t ę Baltarusijos 
ambasados konsulinio sky
riaus darbuotojai vilkino atsa
kymą dėl vizų Lietuvos atsto
vams išdavimo. Savaitės pa
baigoje, j a u prasidėjus semi
narui Gard ine , Lietuvos žur
nal is tams išduoti vizas atsisa-

Viktor Aleksandrov negalėjo 
paaiškint i , kodėl Lietuvos 
žurnal is tai nepageidaujami 
Baltarusijoje. 

Bendro Lietuvos ir Baltaru
sijos projekto „Demokratinės 
žiniasklaidos st iprinimas Bal
tarusijoje", kuriam įgyven
dinti EK skyrė pusę milijono 
eurų, vadovas Juozas Bulota 
apie susidariusią situaciją in
formavo Europos Komisiją 
Briuselyje ir šios komisijos at
stovus Minske. J i s mano, kad 
tolesnis projekto įgyvendi
n imas Baltarusijoje gali kom
plikuotas. Pagal projektą dau
guma seminarų, konferencijų, 
prakt in ių mokymų ir žurna
listų stažuočių tur i vykti Bal
tarusijos teritorijoje. Pa ts pro
jek to vadovas J . Bulota jau 
trečias mėnuo iš Baltarusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
negauna nuolat inės akredita
cijos. 

Baltarusijos žurnalistų aso-

Žierrų siautėję audros nuniokojo beveik visus Lietuvos Įiaplūdimius. 0 kranto irimas ties Palanga prasidėjo po to, kai 
buvo ištraukti ,-enojo juros tilto poliai bei šalia buvę akmenys. Apytikriais skaičiavimais, nuo 1967 iki 1993 metų tik 
iš Palangos pajūrio išplauta daugiau nei 2.5 mln. kubinio metrų smėlio. Šiuo metu į audrų nuniokotus paplūdimius 
v e ž a m a s s m e l l S . Juozo Baltiejaus 'Eltai nuotr 

Ignalinos elektrinės uždarymas 
sukels socialinių problemų 

V i l n i u s , kovo 26 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas pabrėžia. jog 
sprendimai del Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE1 užda
rymo nėra vien politiniai, bet 
pirmiausiai susiję su sociali
nės apsaugos klausimais. Tai 
jis sake pirmadienj susitikęs 
su Europos Komisijos delega
cijos vadovu Michael Granam. 

„Manau, kad per artimiau
sius 3-4 mėnesius mes turė
tume atsakyt i sau ir visuome-' 
nei į visus klausimus, kurie 
susiję su Ignalinos AE", sakė 
Seimo vadovas. Jis išreiškė 
viltį, kad vyriausybė artimiau
siu metu pateiks įstatymų 
projektus ir savo planą dėl vi
so energetikos ūkio pertvar
kos. 

Par lamento vadovas pabrė
žė, jog abiejų Ignalinos AE 
blokų veiklos nutraukimas la
bai priklauso nuo finansinių 
išteklių ir pažymėjo didesnių 

tarptautinio finansavimo šal
tinių ieškojimo svarbą užda
rant Lietuvos atominę jėgaine. 

Susitikimo metu M. Graham . 
apžvelgė praėjusią savaitę 
įvykusį Europos Komisijos 
(EK) Plėtros generalinio direk
torato derybų su Lietuva gru
pės vadovo Anders Henriks-
son vizitą. Šio vizito metu jis 
pareiškė, kad Europos Komisi
ja laikosi nuomonės, kad Igna
linos atomines elektrinės II 
reaktorius tur: būti uždarytas 
iki 200C m e t v 

Kaip žinoma, Lietuva yra 
įsipareigojusi iki 2005 metų 
uždaryti I Ignalinos AE reak
torių, ir tam darbui tarptauti
niai rėmėjai j au skyrė daugiau 
nei 200 mln. eurų. 

Tačiau Lietuva dar nėra ap
sisprendusi dėl IAE II reak
toriaus likimo — tai buvo nu
matyta padaryti, ruošiant 
naująją valstybinę energetikos 
strategiją. 

Švedija apginkluos 
Žemaitijos" brigadą 99 

Vilnius , kovo 26 d. (BNS) 
— Lietuvos kariuomenės nŽe-
maitijos" brigada iki 2004 
metų bus aprūpinta Švedijos 
ginkluote, technika ir visu 
kitu reikalingu inventoriumi. 

Kaip pranešė „Respublika", 
balandžio pabaigoje Lietuvos 
ir Švedijos kariuomenių vado
vybės ketina pasirašyti sutar
tį, pagal kurią švedai perduos 
visą daliniams reikalinga in
ventorių. 

Pasak krašto apsaugos vice
ministro Valdemaro Sarapino. 
pagal sutart į Lietuvai numa
toma perduoti karinės ir medi
cinos įrangos už maždaug 42 
mln. litų. Perimdama įrangą, 
Lietuva įsipareigoja apmokėti 
tik t ransporto išlaidas, kurios 
gali siekti kelis šimtus tūks
tančių litų. 

Pirmosios įrangos dalies Lie
tuvoje laukiama jau gegužės 

ciacijos viceprezidentas Anato-
lij Guliajev sakė, kad nenoras 
įsileisti žurnalistų smarkiai 
pakenks net tik bendro projek
to darbui, bet ir valstybės de
mokratijai bei visiems žmo
nėms, norintiems kūrybingai 
dirbti. J o nuomone, artėjant 
prezidento rinkimams, kitų 
valstybių žurnalistai Baltaru
sijoje nepageidaujami. 

Baltarusijos žurnalistai ma
no, kad tokiam sprendimui 
įtakos turėjo ir kovo 12 dieną 
prezidento Aleksandr Luka
šenka pasirašytas dekretas 
dėl labdaros ir pagalbos gavi
mo iš užsienio tvarkos. 

mėnesį. Šiemet švedai ketina 
aprūpinti dragūnų batalioną 
bei Žemaitijos" brigados šta
bo ir inžinerines kuopas. Lie
tuvos kariams bus perduoti 
batai, miegmaišiai, lauko vir
tuvės, palapinės, medicinos 
įranga, ryšio transporto prie
monės. Be kitų transporto 
priemonių, brigada bus ap
rūpinta ir šiuo metu pasaulio 
kariuomenėse populiariomis 
vikšrinėmis mašinomis „BV206". 

Kariuomenės „Žemaitijos" 
brigada taip pat bus aprū
pinta ir ginkluote bei amunici
ja. Lietuvai bus perduoti mi
nosvaidžiai, granatsvaidžiai, 
kulkosvaidžiai ir kita gin
kluote. 

Kariuomenė ims naudotis ir 
švediškus automatinius šau
tuvus „G3~, kuriems tinka 
NATO kalibro šoviniai. 

Šiuo metu Švedija pertvarko 
savo gynybos pajėgas, mažin
dama kariuomenės brigadų 
skaičių nuo pustrečios de
šimties iki aštuonių. „Švedija 
suinteresuota Baltijos šalių 
stabilumu ir stojimu į NATO". 
sakė viceministras V. Sarapi-
nas. 

Švedija yra padovanojusi 
Lietuvos kariuomenei zeniti
nių pabūklų, granatsvaidžių, 
įvairios įrangos ir invento
riaus 

Pernai Lietuvos kariuomenė 
gavo iš Švedijos karinės para
mos už 13 mln. litų, šiemet 
planuojama gauti už 10 mln. 
litų. 

* Už p r i s i r a k i n i m ą prie 
B ū t i n g ė s naftos t ermina lo 
plūduro 1999 metais iš Lietu
vos deportuotas Latvijos ža
liųjų partijos vadovas Askol-
das Klavinis kovo 23 d. be jo
kių kliūčių pasieniečių buvo 
įleistas į Lietuvą. A. Klavinis 
buvo deportuotas be teisės 
įvažiuoti į Lietuvą iki 2002 
metų vidurio. Šeštadienį dien
raštis „Lietuvos žinios" rašo, 
kad A. Klavinis prisipažino 
nesitikėjęs, kad taip lengvai 
galės patekti į Lietuvą. J i s 
prieš metus pametė savo pasą, 
kuriame buvo žyma apie de
portaciją, ir gavo naują. Pasie
nio policijos depar tamentas 
pareiškė komentuosiąs šį įvy
kį tik tuomet, kai bus gau ta 
įrodymų, jog šis asmuo iš tik
rųjų įvažiavo į valstybę. (BNS) 

* Krikščionių demokratų 
sąjungos p irmininkas Sei
mo narys Kazys Bobelis pa
reiškė nusivylęs „naujosios 
politikos" vyriausybe. „Ma
niau, kad jos programa padės 
išbristi iš sunkios ekonominės, 
teisinės ir, svarbiausia, mora
linės krizės, kurioje esame. 
Bet praėjo penki mėnesiai, o 
pagrindiniai reformos princi
pai, turintys pakeisti finansi
nę, teisinę, moralinę situaciją, 
absoliučiai nepajudėjo", teigė 
Seimo narys K Bobelis. (LA-Eitai 

* „ L i e t u v a v i sa i s l a ika i s į 
ką n o r s d e d a v i l t i s . Buvo 
laikai, dėjo dideles viltis į 
LDDP. Paskui nusivylė. Tada 
dėjo viltis į konservatorius. 
J ie buvo aukštybėse — triuš
kinamai laimėjo 1996 metais. 
Vėl žmonės nusivylė. Dabar 
atėjo vadinamoji naujoji politi
ka. (...) Tačiau šiandien žmo
nės per 4-5 mėnesius j au spėjo 
nusivilti valdžia. Žmonės ne
mato gerėjimo tendencijų, ne
mato nors mažų žingsnių to 
link. Dabar žmonės viliasi iš 
naujo", sakė A. Brazauskas. 

'R-E!ta; 

* Pirmadienį darbą pra
dėjo nau ja s i s premjero Ro
lando Pakso atstovas spaudai. 
Juo tapo buvęs TV3 televizijos 
28 metų žurnalistas Rosval-
das Gorbačiovas. Praėjusį tre
čiadienį apie savo atsistatydi
nimą pareiškė iki tol atstovo 
spaudai pareigas ėjęs Rimvy
das Paleckis. J i s teigė neįvei
kęs žurnalistui būdingo kri
tiško požiūrio į valdžią, to
dėl nusprendė atsistatydinti 
Premjero atstovas spaudai yra 
A lygio valdininkas. (BNS) 

* Buvusi konservatorė , 
69 metų p a n e v ė ž i e t ė Elvyra 
Vitiene norėtų savo tėvams 
priklausiusius kelis hektarus 
žemės padovanoti Seimo pir
mininkui Artūrui Paulauskui . 

R E I U i 

— Lietuvos ambasadai JAV 
vadovaujant ambasadoriui 
Stasiui Sakalauskui, finansai 
buvo tvarkomi nesilaikant 
įstatymų. 

Šeštadienį dienraštis „Lietu
vos rytas" pranešė, kad del to 
nedelsiant a tšaukiama finan
sus ambasadoje tvarkiusi tre
čioji sekretore 27 metų Kristi
na Nepaitė. 

paže id imų yra labai daug. 
Daugiausia ta i netiksliai ir 
netinkamai apskaičiuotos iš
laidos. Darbuotoja, kuri vykdė 
finansų apskaitą, t am darbui 
neturėjo tinkamos kvalifikaci
jos", sakė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos generali
nis inspektorius Dainius Ju
nevičius. 

Ambasados, kurios metinis 
biudžetas yra 4 mln. litų, fi
nansus K Nepaitė tvarkė pu
santrų metų. Į Užsienio rei-

Lietuvos ambasadoje JAV — 
finansiniai pažeidimai 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) kalų ministeriją ji atėjo mini
stro Algirdo Saudargo laikais. 

Šių metų pradžioje kaden
ciją baigęs 54 metų S. Saka
lauskas, „Lietuvos ryto" žinio
mis, ne kartą buvo įspėtas del 
neteisingai tvarkomų finansų. 
Atsakydamas į priekaištus, 
ambasadorius kartodavo, kad 
K. Nepaitė dirba gerai. 

Kadenciją JAV baigusio S. 
Sakalausko pavarde minima 
tarp galimų kandidatų į am
basadoriaus Italijoje postą. 

Kiek anksčiau kaip geriau
sias kandidatas, galintis pa
keisti ambasadorių Romaną 
Podagėlį, buvo minimas ilgai 
Kanadoje gyvenęs dabartinis 
Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros generalinis direk
torius 70 metų Vytas Gruodis. 
Tačiau pagal Lietuvos įstaty
mus, pirmą kartą skiriamo 
ambasadoriaus amžius negali 
viršyti 65 metų. 

Lietuvė vadovavo žmonėmis 
prekiavusiai nusikaltėlių gaujai 
Varšuva, kovo 25 d. (BNS) 

— Lietuvos pilietė yra žmo
nėmis prekiavusios nusikal
tėlių gaujos vadeiva, šešta
dienį pranešė visos Lenkijos 
televizijos stotys. Jos ieško 
Lenkijos policija ir pasienio 
apasauga. Pavardė kol kas 
neskelbiama. 

Lenkijos pajūrio mieste Šče-
cine policija ir pasienio apsau
ga sulaikė šešis asmenis — du 
bulgarus ir keturis lenkus, ku
rie Vakarų Europos valstybių 
viešnamiams pardavinėjo jau
nas merginas. 

Netoli Ščecino ir Liubusko 
miesto buvo įsteigti vadina
mieji Jaukiamieji", iš kur 
merginos nelegaliai buvo iš-

* I n t e r n e t ' o „ revo l iuc i j a " 
Lie tuvoje b u v o t o k i a s ta i 
gi , kad Internet'o paslaugų 
teikėjai nebespėja tobulinti tu
rimos techninės bazės. „Lietu
vos telekomas" ir „Delfi" daž
nai gauna skundų dėl perne
lyg didelio linijų apkrovimo ir 
dėl to iškylančių problemų 
vartotojams. Internet 'o tiekė
jai aiškina, kad tokio naujų 
abonentų antplūdžio jie nesi
tikėjo. LREIta 

* Naujoji s ą junga (social
l ibera la i ) p a r e i š k ė nusis
tebėjimą, kad į valdančiosios 
koalicijos kritikos chorą įsilie
jo ir Valstybės saugumo de
partamentas. Anot sociallibe
ralų, šiam departamentui pri
klausytų susilaikyti nuo poli
tinių komentarų. LR-EIU^ 

* Je i š i a n d i e n L i e t u v o j e 
vyk tų r e f e r e n d u m a s — stoti 
ar ne į Europos Sąjungą, jis 
patirtų pralaimėjimą. Tik ma
žiau kaip pusė Lietuvos gy
ventojų — 46.6 proc. — pasi
sakytų už narystę. Tai parode 
praėjusią savaitę Europos Ko
misijos delegacijos Lietuvoje 
užsakyti tyrimai, kuriuos atli
ko visuomenes nuomonės ir 
rinkos tyrimų centras „Vilmo-
rus". A M B M 

* Te l š iuose g y v e n a n t i s 
Antanas Kontrimas, nuvy
kęs į JAV. 3 kilogramais 300 
gramų pagerino ankstesnį į 
pasaulio Guinness rekordų 
knygą įrašytą savo kėlimo 
barzda rekordą. Hollywood 
studijoje Guinness rekordų te
levizijos filmuotame renginyje 
47 metų žemaitis aludaris 
barzda pakėlė 59 kilogramus 
sveriančią lenkę manekenę. 

LR-Elt.i' 

vežamos į Vokietiją. Vežant 
per sieną, jos būdavo „pa
vaišinamos" migdomaisiais ir 
narkotikais. Už kiekvieną 
merginą nusikaltėliai gaudavo 
nuo 2,000 iki 3,000 Vokietijos 
markių. Merginos dažniausiai 
būdavo verbuojamos Rytu Eu
ropos valstybėse. Nusikaltėliai 
joms siūlė užsienyje gerai ap
mokamą darbą padavėjomis 
kavinėse arba tarnaitėmis ge
ruose namuose. Tačiau daugu
ma jų patekdavo į Hamburgo 
viešnamius. Policijai pavyko 
išsiaiškinti, kad per pastaruo
sius metus Vakarų Europos 
viešnamiams buvo parduotos 
34 merginos. Jauniausiai buvo 
vos 16 metų. Tarp „baltųjų 
vergių" buvo merginų iš Len
kijos, Lietuvos, Bulgarijos, 
Rusijos bei Baltarusijos. 

Televizijos laidoje iš nusi
kaltėlių rankų išlaisvinta rusė 
Andželika sakė. jog trejus me
tus Vokietijoje ji išbuvo užda
rame, turkams priklausan
čiame bare, kur buvo mušama 
ir verčiama verstis prostituci
ja. Bandžiusioms pabėgti mer
ginoms buvo šaudoma į kojas. 

Lenkijos policijos duomeni
mis, „baltųjų vergių'* pirklių 
gaujai vadovavo Lietuvos pi
lietė. Policija tęsia tyrimą, nes 
mano, jog gaujoje yra gerokai 
daugiau žmonių, ir neatmeta
ma galimybė, kad Vakaru Eu
ropos viešnamiams ji pardavė 
net keletą šimtų merginų. 

* Ž u r n a l i s t a i nus ika l t ė 
l i a m s p a d ė j o atskleisti gau
joje esantį policininką, ir po 
TV laidos pareigūnai gelbėjo 
slaptąjį agcmtą. Prieš tris die
nas slaptajam policijos agen
tui, įsigavusiam \ vieną nusi
kaltėlių gaują, nusikaltėliai 
paskelbė mirties nuosprendį. 
Agentas buvo atskleistas po 
to. kai laida „Visiškai slaptai" 
parodė slaptas kitos operacijos 
filmuotas ištraukas, kuriose 
šmėstelėjo policininko veidas. 
Vidury nakties į vieną Lietu
vos miestų buvo mestos spe
cialiosios pajėgos, kurios su
spėjo evakuoti į beda pakliu
vusį agentą. Policijos vado
vybė apie sužlugdytą operaciją 
prabils tada. kai bus baigtas 
tarnybinis patikrinimas, R E:M 

KALENDORIUS " 
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Lidija. Vinotas. Rota 
Kovo 28 d.: Petras. Valerija. Gun-
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIGONIŲ PRIEDINIS GYDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Per paskutinius 5 metus čia, 

Amerikoje, atlikti keli tyrimai 
nurodo ligonių gausų gydy
mąsi priediniai bei pakeistai 
— alternatyviai. 1991 m. vie
nas iš 3 suaugusiųjų priimi
nėjo bent po vieną nemedici-
nišką vaistą. Po 6 metų tokių 
skaičius buvo 4 iš 10. Panašiai 
yra Europoje ir Kanadoje — 
ten tokių yra nuo 18 iki 75 
proc., priklausomai kokias gy
dymo vietas jie lanko. Šeimos 
gydytoją lankančiųjų dar prie
diniai gydosi nuo 28 iki 50 
proc. 

Gausėja ir taip patariančių 
gydytojų skaičius. Jau ir stu
dentai medikai kai kur yra 
supažindinami su tokiu prie-
diniu gydymusi. 

Nepaisant tokio gausėjimo 
ne tik ligonių, bet ir gydomojo 
personalo, iki šiol nebuvo gi
lintasi į klausimą, kodėl toks 
gydymas yra pamėgtas ir 
praktikuojamas. Dabar tuo 
reikalu atlikti tyrimai išaiš
kino, kodėl žmonės taip priedi
niai gydosi ir kokią naudą jie 
turi savo sveikatai bei gerai 
savijautai. 

Ištirti 542 ligoniai, lanką 16 
šeimos gydytojų vedamas kli
nikas San Diego mieste, Kali
fornijoje. Jų 21 proc. naudojo 
vieną ar kelis pašalinius gydy
mus šalia savo gydytojo teikia
mo gydymo (chiropraktika, 
akupunktūra, homeopatija). 
Tokių 34.5 proc. lankė chiro-
praktorius, žolelėmis ir prie
dais gydėsi 26.7 proc. ir masa
žu gydėsi 17.2 proc. 

Taip gydytis juos paskatino 
draugai, bendradarbiai, išven
gimas pašalinio neigiamo vei
kimo, gydantis pas gydytoją ar 
tokio gydymo nesėkmė. 

Didžiausia šitokio pašalinio 
gydymosi priežastimi buvo 
menka sveikata, menkas emo
cinis stovis ir raumenų — 
kaulų netvarka — dažniausiai 
raumenų gėla. 

Pačiam gydytis polinkis sie
josi su didesniu išsilavinimu ir 
sumenkusią sveikata, palygi
nus su pernai metais. Gydy
masis žolelėmis buvo tradici
nis čia atvykusių ispanų liau
dies gydymasis, ypač menkai 
išsilavinusiųjų. Taigi, visuo-
meninės-geografinės sąlygos 
ir sergamumas verčia žmones 
naudotis įvairiopa pašaline 
pagalba. 

Visi ir visos budėkime, nes 
ir žolelės gali pakenkti kaip is
panų vidurius liuosuojančios 
žolės apnuodija švinu. 

Dar kas negerai, kad žolelių 
vartotojai nepraneša gydytojui 
apie tai. Jie, tik gydytojui pa
klausus, papasakoja apie tokį 
savanorišką gydymąsi. Nors 
medicina milžiniškai pažengė, 
vis tik ne visos negalės dar ir 
dabar gali būti sėkmingai su
tvarkytos, ypač ligoniui ne
bendradarbiaujant su gydyto
jų — kaip rūkant, riebius kąs
nius ryjant ar mažai naudingų 
gurkšnių geriant bei įvairiopai 
save nuodijant nikotinu, kofei
nu, alkoholiu, tinginyste, dėl 
menkniekio ant sienų lipant. 

Todėl visi ir visos pirmiau
sia patys ir pačios susitvarky
kime, pelnagaudžių rekla
moms ausis užsikimškime ir 
akis užmerkime nuo jų nieko 
bendra su tiesa neturinčių lie-
žuvysčių labai patraukliai pa
rengtose brošiūrose. 

Nuo masinio vienas kitam 
įpiršimo mediciniškos netiesos 
visi tučtuojau šalinkimės, nors 
nekurios kūmutės labai sal-
džiai čiulbės apie tokios ar ki
tokios žolelės — tabletes di
džią paslaugą, kuri iš esmės 
negausesnė už duonos — teš
los kapsule. 

Ne visos žoleles bei priemo

nės yra nekaltos — ir jos gali 
būti kenksmingos. Be to, nie
kas nekontroliuoja tų visų 
peršamų ir perkamų — ryja
mų tablečių kokybės, nes čia 
vaistus kontroliuojanti įstaiga 
jų, kaip nevaistų, nekontro
liuoja. 

Su ramunėlių, čiobrelių, 
aviečių ar liepžiedžių bei 
obuolio žievės arbatomis ir to
liau bendraukime — gardžiuo
kimės, jomis gydykimės, nes 
vandens ar naudingo skysčio 
reikia — būtinai privalu kas
dien išgerti kiekvienam pensi
ninkui po 8 stiklines. Toks 8 
stiklinių nurijimas ir be mi
nėtų žolelių yra geras vaistas, 
o su jomis dar ir skanus, ypač 
medumi pasiskaninus. 

Pasiskaityti: „Family Prac-
tice", December 1999, Vol. 49, 
No. 12. 

KODĖL MOTERYS 
ILGIAU GYVENA 

UŽ VYRUS 

Štai mūsiškės dantų gydyto
jos yra našlės. Visur: turtin
guose ir vargstančiuose kraš
tuose, moterys pragyvena vy
rus. 

Amerikoje 1919 m. vyrai iš
gyvendavo 54, o moterys 56 
metus. Ilgai truko, kol pagau
sėjo mediciniškos žinios, pa
gerėjo higiena ir gyvenamo
sios patalpos, ir vyrų gyveni
mo ilgis padidėjo iki 72, o mo
terų — 79 metų. Žinoma, yra 
kraštų, ypač Afrikoje, kur yra 

Kovo 20 d. Vilniuje, Mokytojų namų kiemelyje, surengta meninė apl inkosaugos akcija „Tegul tai išlieka", skirta 
Pasaulinei žemes dienai. 

laimingi vyrai ir moterys, jei 
sulaukia 40 metų. 

Pasaulyje, su mažomis iš
imtimis, moterys pragyvena 
vyrus. Kodėl? Pasirodo, kad 
Vakarų kraštų vyrai yra patys 
sau didžiausi priešai. Jie dau
giau negu moterys rūko ir 
svaiginasi, ir apskritai nesvei
kai gyvena. Moterys, greičiau 
negu vyrai, eina pas gydytoją. 
Jtampa irgi vargina vyrus daž
niau, kas jiems priartina stip
riausią jų žudiką — širdies 
arterijų priskretimą. 

Vyrai dažniau raminasi pils
tuku, kas temdo jų sveikatą. 
Taip pat vyrai yra drąsesni — 
jie, vairuodami mašiną, va
žiuoja per greitai. 

Šaltinis: ^len's Health 
Book" Octopus Publishing 
Group, Inc. 1999. 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

KAUNUI REIKALINGI KRAUJO 
APYTAKOS APARATAI 

„Lietuvos ryte" (2001 m. va
sario 9 d.) rašoma: statistikos 
departamentas paskelbė, kad, 
negalutiniais duomenimis, 
bendras Lietuvos eksportas 
2000 metais, palyginti su 
1999-aisiais, padidėjo 28,1 
proc., o importas — 13 proc." 
Vilniaus banko analitikas Ri
mantas Rudzkis džiaugiasi, 
kad Lietuva vėl stojasi ant 
kojų po Rusijos ekonominės 
krizės poveikio. 

Jei Lietuvos ekonominė pa
dėtis gerėja, tai to dar nepaju
to eilinis Lietuvos gyventojas. 
Mokesčiai už dujas, telefoną, 
benziną kyla. Pagal statistiką 
bedarbė yra 13 proc., bet prak
tiškai bedarbių skaičius žy
miai aukštesnis, nes ne visi 
besilanko darbo biržoje. Ten 
darbo pasiūlos mažai kas susi
laukia, nors stovėjimas darbo 
biržoje vis tiek teikia tam tik
rų privalumų. 

Naujojoje Akmenėje nėra 
kur įsidarbinti, Šiauliuose ir 
net Kaune — viskas užsimer
kia, Panevėžyje padėtis ap
gailėtina, kaip ir Zarasuose 
bei Marijampolėje, kur strei
kuojama magistralėje. Eilinis 
žmogus vargsta. 

Beje, ir prezidentas V. 
Adamkus supranta, kad dar 
truks laiko, kol eilinio žmo
gaus gyvenimo lygis pagerės. 
Daugelio būtiniausios išlaidos 
viršija uždarbį. Gal daugelis 
užsienio lietuvių jau tik no
rėtų atsidusti, numoti ranka 
ir teigti, jog jokia labdara Lie
tuvos nebeišgelbės. Ypač ap
maudu, kai pasidaro akivaiz
du, kad patys lietuviai. Seimo 
nariai ar ministrai, ar įmonių 
direktoriai stambiu mastu 
sukčiauja, savo žmones apsta-
tinėja, jiems meluoja, juos 
skandina. 

Tačiau, dar yra nemažai to
kių „naivuolių" ir Lietuvoje, ir 
užsienyje, kurie, nekreipdami 
dėmesio į pesimistų kalbas, 

nesistengia atstatyti visos Lie
tuvos, bet atkakliai padeda 
vienam ar kitam asmeniui iš
gyventi beviltišką momentą. 

Esu tikra, kad visos labda
ros organizacijos gauna krū
vas pagalbos prašančių, širdį 
veriančių laiškų. Juos beskai
tant, gali apimti depresija, nes 
ribotos pajamos bei organiza
cijos apibrėžti tikslai neleidžia 
visiems prašantiems kiek nors 
skirti. Be to, prašymus reikia 
grąžinti į Lietuvą, kad patikė
tiniai patikrintų padėties tei
sėtumą. 

Nuo 1993 metų Lietuvos 
vaikų globos būrelis PLB 
„Saulutė" stengiasi ir skatina 
kitus kuo plačiau padėti Lie
tuvos vargingai gyvenantiems 
vaikams. Pajėgumas priklauso 
nuo surinktų aukų. Siunčiami 
siuntiniai, teikiama finansinė 
parama, užsakytos 22 prenu
meratos JAV spausdinamo 
vaikų žurnalo „Eglutė", ieško
ma rėmėjų konkretiems vai
kams bei studentams. Seniau 
per „Konkretaus vaiko rėmi
mo programą" (auka 240 dol. 
metams) labiau buvo remiami 
į šeimas paimti globoti našlai
čiai ir beglobiai vaikai. Buvo 
norėta padėti šeimai išlaikyti 
paimtą vaiką ir skatinti vaikų 
globą. Dabar už įformintą vai
ką mokama 500 Lt. mėnesiui, 
todėl dabar labiau šelpiamos 
daugiavaikių šeimos ar į ne
laimę patekusių šeimų vaikai. 

Nuo 1993 metų, kai kuriems 
remiamiems vaikams jau su
kako 18 metų ir malonu, kad 
rėmėjų dėka daugumas jų tę
sia mokslą universitete arba 
amatų mokykloje. Dieve, 
duok, kad, baigus mokyklą, 
pasisektų įsidarbinti. 

Sausio pabaigoje „Saulutės" 
JAV Rytino pakraščio atsto
vas Robert Dūda su savo ko
legomis Paul Bamford ir Jen-
nifer Keefe vėl lankėsi Lietu
voje. Pernai balandžio mėnesį 

Robert Dūda nuskraidino į 
Lietuvą C-130 lėktuvą su 50 
medikų bei medicinine įranga 
ir vaistais. Šį karta jie pasiti
ko ir išdalino savo išsiųstą tal-
pintuvą su medicinine įranga 
Alytaus, Marijampolės bei 
Kauno ligoninėms. (Už visus 
Saulutės" talpintuvus sumo
ka „Lithuanian Mercy Lift" 
surasti amerikiečiai mecena
tai. Ačiū, Lithuanian Mercy 
Lift!) 

Buvo nuvežta lauktuvių ir 
Simno spec. int. mokyklai — 
lovų, 20 krepšinio kamuolių ir 
250 dol. nuo „Albany Air 
Guard". Dūda pastebėjo, kad 
dar trūksta 14-kos lovų ir kad 
virtuvės reikmenys (puodai, 
keptuvės) yra baisiai susidė
vėję. Robert Dūda taip pat su
sitiko su JAV ambasados gai
lestingąja sesele Dorina Segal, 
kuri konstatavo, kad šiais lai
kais daug mažiau labdaros be
ateina į Lietuvą. Per Rūtą Ku-
mataitę jie susipažino su „Ge
ležinio vilko" brigados veikla. 

Šiauliuose amerikiečiai ap
lankė savo per „Saulutę" re
miamus vaikus. Kaune susiti
ko su anksčiau pažįstamu kar
diologu dr. Rimantu Benečiu, 
KMUK kardiologijos klinikos 
vadovu. Klinikoje jau įrengti 
keturi operaciniai kambariai. 
Labai reikalingi dirbtinės 
kraujo apytakos aparatai 
(„heart lung machines). 

Robert Dūda susipažino su 
ortopedijos chirurgu dr. Visa-
gūnu. Dūdos pasiūlymu dr. 
Neil Coleman iš St. Peters 
Hospital, Albany, N.Y., vyks 
savaitę savanoriškai padirbėti 
su dr. Visagūnu ir atveš orto
pedinių instrumentų ligoninei. 
Autizmo specialistė Jennifer 
Keefe žada grįžti į Lietuvą 
vesti seminarus apie autizmą. 

Grįžęs iš Lietuvos Robert 
Dūda ir jo kolegė anestezio
loge Ginger Houghton ėmė 
ieškoti dr. Benečiui reikalingų 
„heart lung machines". Juos 
lydėjo sėkmė — rado net sep
tynis, geros būklės, geros fir
mos. Tačiau visa bėda — apa
ratai ne vienoje vietoje, o po 
vieną, po du visoje Amerikoje. 
Juos visus reikia atgabenti į 
Čikagą arba Massachussets. 

Ištyręs galimybes, Robert 
Dūda nutarė, kad pigiausias 
ir efektyviausias būdas apara
tus surinkti būtų nuskristi į 
Californią, išsinuomoti sunk
vežimį ir juos susirankioti. 
Per „Soiithwest Airlines" gavo 
du nemokamus bilietus (sau ir 
E. Smith) ir kovo 4 dieną pra
dėjo surankiojimo kelionę. Į 
Haydenville, Massachusetts 
žada grįžti apie kovo 12 dieną. 

Pasikalbėjusi su dr. Bene
čiu, sužinojau, kad šie apara
tai Lietuvai tikrai reikalingi ir 
jis labai dėkingas Robert Dū
da ir Ginger Houghton bei jų 
kolegoms už nenuilstamas pa
stangas padėti Lietuvai, Lie
tuvos vaikams. Dr. R. Benetis 
yra patriotas, gavęs daug pa

siūlymų už žymiai didesnį at
lyginimą dirbti užsienyje, bet 
jaučia pareigą ir meilę neap
leisti savų, Lietuvos žmonių. 

Lietuvoje teko skaityti jau 
užsienyje dirbančio neurochi-
rurgo pasisakymą, kad jis nie
kad negrįžtų gyventi į Lietu
vą. Šalia to straipsnio buvo 
straipsnis apie dr. Benetį, ku
ris savo talentus patobulina 
užsienyje, bet grįžta į tėvynę 
padėti savo žmonėms, o užsie
nyje turtus besikraunančio 
neurochirugc talentų taip rei
kėtų Lietuvoje... 

Pagirtina asmeniška inicia
tyva, nuolat budint nepraleis
ti progos padaryti kažką gero 
Lietuvai, pakreipti kitataučių 
žvilgsnį, dosnumą Lietuvos 
pusėn. 

Šių šešių brangių aparatų 
surinkimas vis tiek sudarys 
nemažai išlaidų. Aparatų ver
tė žymiai didesnė už išlaidas. 
Kadangi Saulutė" remia šei
mas, labdaros virtuves, vaikų 
maitinimą mokyklose, pernai 
nupirko autobusėlį vežti Ši
luvos vid. mokyklos vaikus ir 
šįmet žada pirkti dar vieną 
autobusėlį vežti kaimo vaikus 
į mokyklą. Kviečiame visuo
menę prisidėti prie labai rei
kalingų kraujo apytakos apa
ratų pristatymo Kauno uni
versitetinės ligoninės kardio
chirurguos klinikai, atsiun-
čiant nuo mokesčių nurašomą 
auką Lietuvos vaikų globos 
būreliui Saulutė", 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, Saulutė" dėkoja vi
siems besirūpinantiems Lietu
vos ateitimi, Lietuvos vaiku
čių vispusiška gerove. 

Indrė Tijūnėlienė 

LIETUVOS VAIKŲ 
ORGANIZMUI 

TRŪKSTA JODO 
Beveik 27 proc. suaugusių 

Lietuvos gyventojų yra paki
tusi skydliaukė, 42 proc. mo
kinių negauna reikiamo kas
dienio jodo kiekio. Šie duo
menys paskelbti trečiadienį 
Vilniuje vykusioje konferen
cijoje „Jodo trūkumo proble
ma Lietuvoje*. 

Jodo nepakankamumas, pa
sak endokrinologų, — pla
čiausiai pasaulyje paplitusi ir 
lengviausiai pašalinama žmo
nių psichikos sutrikimų prie
žastis. Šiuo metu daugiau 
kaip 120 valstybių pripažįsta, 
kad jodo trūkumas yra visuo
menės sveikatos problema, 
stabdanti tiek socialinį, tiek 
ekonominį gyvenimą. Oficia
liais Pasaulio sveikatos orga
nizacijos (PSO) duomenimis, 
mažiausiai 29 proc. mūsų pla
netos gyventojų, tai yra 1,572 
mln. žmonių, nuolatos kenčia 
dėl didesnių ar mažesnių jo
do trūkumo sukeltų organiz
mo sutrikimų. 655 mln. iš jų 
turi padidėjusią skydliaukę. 
43 mln. gyventojų pasireiškia 
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Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

i i i 
1/2 metų 

$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

įvairaus laipsnio psichikos 
sutrikimai, kuriuos sukėlė jo
do stoka jų motinoms nėštu
mo metu. Dėl jodo stokos atsi
randa ir įvairių kitų sveika
tos sutrikimų. 

PSO pripažino, kad jodas 
yra vienas svarbiausių mais
to veiksnių, galinčių nulemti 
žmogaus sveikatą. Jei visuo
menė gerai tai suvoktų, įsisą
monintų, jodo trūkumo prob
lemą būtų galima greitai iš
spręsti. 

Černobilio AE- avarija at
kreipė ir Lietuvos visuomenės 
dėmesį į skydliaukės ligas. Ši 
kaklo priekyje esanti endokri
ninė liauka,'sverianti iki 30 
gramų ir kaupianti apie 90 
proc. į organizmą patenkan
čio jodo, avarijos metu la
biausiai nukentėjo. Kauno 
medicinos universiteto Endo
krinologijos instituto ir Svei
katos apsaugos ministerijos 
Respublikinio mitybos centro 
tyrimais nustatyta, kad 26,9 
proc. suaugusių Lietuvos gy
ventojų turi pakitusią skyd
liaukę. 

Vykdydamas PSO ir Jungti
nių Tautų vaikų fondo 
(UNICEF) remiamą progra
mą ^Jodas", Lietuvos Respub
likinis mitybos centras kar
tu su kitomis institucijomis 
2000 metų pabaigoje organi
zavo jodo trūkumo likvidavi
mo akciją „Jodo mėnesį". Ak
cijos tikslas buvo supažin
dinti visuomenę su jodo sty
giaus problema, atkreipti dė
mesį į mitybos ir skydliaukės 
ligų ryšį, nurodyti būdus ir 
priemones, kaip papildyti jodu 
gyventojų grupių mitybos ra
cioną. 

Šio darbo rezultatai ir ap
tarti konferencijoje „Jodo trū
kumo problema Lietuvoje". 

(Elta) 

LIETUVOS ONKOLOGAI 
SIEKIA GERESNIŲ 
GYDYMO REZULTATŲ 

Šiandieninė medicina, nau
jausi vaistai leidžia daugeliui 
vėžiu susirgusių žmonių gy
venti visavertį gyvenimą, tei
gia Lietuvos onkologijos cen
tro direktorius prof. Konstan
tinas Valuckas. 

Vėžiu sergančių žmonių gy
dymo rezultatų gerinimo klau
simai buvo nagrinėjami kovo 
14 d. Vilniaus rotušėje vyku
sioje Lietuvos onkologų mok
slinėje konferencijoje. 

Paskaitas į konferenciją su
sirinkusiems Lietuvos gydyto
jams onkologams skaitė žy
mūs šios srities specialistai 
— mokslininkai iš Vokietijos, 
ir Belgijos. Pasitelkus vaizdo 
konferencijos techniką, viena 
paskaita skaityta iš Belgijos. 

Specialistai gerai žino, kad 
gydymo procesus neretai ap
sunkina netiesioginiai veiks
niai, įvarios komplikacijos. 

EUGENE C. DECKER; DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , OsJc Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Wh Ava., Hktory H * , IL 

Tol. (708) 5986101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREHCS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hetaory rfife, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TeL (706) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDASV&NAS, MJ)., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

k / a a h a m a ttsmh• stlarsal 

8918 VV. Archer Ava. St*. S ir 6 
Cnfcago.lt 80638 

Tet773-229-9986 
Vsjsrxfc»pac^ susitarime, 

ARASZUOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet.IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E- Superior. Sufte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1265 

Konferencijoje pabrėžta ypa
tinga hemoglobino svarba vė
žio gydymo rezultatams. Su
mažėjus hemoglobino ir eri-
trocitų (raudonųjų kūnelių) 
kiekiui ligonio kraujyje, su
sergama mažakraujyste. Ši li
ga užklumpa apie 60 proc. 
nuo vėžio gydomų pacientų. 
Mokslininkų teigimu, jau yra 
galimybių įveikti ir šią, dėl 
agresyvaus priešnavikinio gy
dymo išsivysčiusią anemiją. 

„Kuo raudonųjų kūnelių 
ligonio kraujyje daugiau, tuo 
efektyvesnis pats gydymas — 
sergančiojo organizmas ima 
lengviau toleruoti stipriai vei
kiančias priešnavikines prie
mones. Todėl gydyti nuo ane
mijos reikia pradėti kuo anks
čiau,— pabrėžė konferencijos 
svečias, profesorius Juergen 
Dunst iš Vokietijos. 

Konferenciją organizavo 
Lietuvos onkologijos centras, 
Lietuvos spindulinės terapijos 
sąjunga, Kovos su vėžio liga 
draugija, Lietuvos Chemote-
rapeutų draugija ir Lietuvos 
hemotologų draugija. 

Farmacijos kompanija „Jan-
ssen — Cigal" paskelbė apie 
labai didelės vertes vaistų 
„Eprex* ir „Durogesic" labda
rą Lietuvos onkologijos įstai
goms. (Elta) 

http://Cnfcago.lt
http://Joliet.IL
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Atlanto sutarties Lietuvos 
bendrija (pirm. Seimo narys 
dr. Egidijus Vareikis), remia
ma NATO informacijos ir 
spaudos biuro bei Tautos fon
do, išleido brošiūrą „Skai
t iniai apie nacionalinį ir 
t a rp tau t in į saugumą". At
lanto sutarties bendrija 
(ASLB) įkurta 1996 m. Jos pa
grindiniai tikslai - propaguoti 
transatlantines idėjas ir ver
tybes Lietuvoje, remti Lietu
vos siekį tapti Šiaurės Atlanto 
Sutarties organizacijos (NA
TO) nare. įgyvendindami įvai
rius projektus, ASLB nariai 
aktyviai informuoja Lietuvos 
visuomenę apie nacionalinio ir 
tarptautinio saugumo proble
mas, ypač susijusias su Eu-
roatlantiniu saugumu. 

Skaitytojui pateikiamas 
straipsnių rinkinys. Autoriai -
plačiai žinomi Lietuvoje, kom
petentingi šios srities specia
listai: dr. Egidijus Vareikis 
„Kas yra nacionalinis saugu-

,mas"; dr. Gediminas Vitkus 
„Integraciniai tarptautinio 
saugumo procesai Versus' 
jėgų balansas (tradicinis Re-
alpolitik' rezultatas); Darius 
K. Mareckis „Atgimstanti geo
politika ir NATO"; dr. Česlo
vas Laurinavičius „Tautų Są
junga ir Lietuva"; dr. Rai
mundas Lopata „Šaltasis ka
ras ir tarptautinis saugumas"; 
prof. Algis Prazauskas „Ru
sija ir NATO: abipusio saugu
mo paieškos"; Eitvydas Ba-
jarūnas „NATO ir Kosovo 
krizė". 

Leidinėliu siekiama užpildy
ti euroatlantinės integracijos 
švietimo spragą, nes vis dar 
girdėti balsų, kad politikai 
diskutuoja patys tarpusavyje 
ir todėl toks, palyginus su kai
mynais, mažas NATO ir ES 
id*^-populiarumas Lietuvoje. 
Gąsdinantys balsai, kad Vaka
rai savo „globa" praris mus 
arba, kaip jau yra buvę, 
iškilus grėsmei, paliks likimo 
valiai, dažnai yra veiksmingi. 
Leidinio sudarytojai nuosek
liai-istoriškai veda prie min
ties,- kad Lietuva yra Europos 
regiono dalis, ir jos saugumas 
priklauso nuo visos Europos 
saugumo. 

Kalba apie saugumą, žino
ma, neapeina Rusijos klausi
mo. Prof. A. Prazauskas sako: 
„Pokomunistinė Rusija dauge
liu svarbių bruožų. - režimo 
tipu, politine ir ekonomine sis
tema, ideologija, ekonominiu 
ir kariniu potencialu - ryškiai 
skiriasi nuo Sovietų sąjungos. 
Tačiau regioninio saugumo 
plotmėje gana aiškiai mato
mos pretenzijos į supervals
tybės vaidmenį, hegemonijos 
siekimas bent buvusios So
vietų sąjungos ribose. Dar 
svarbiau tai, kad dėl politinio 

nestabilumo artimiausia Rusi
jos ateitis nenusakoma. Jos 
elgseną sunku prognozuoti, o 
nenusakomas kaimynas yra 
pavojingas kaimynas... Kal
bant apie Rusiją, negalima 
kategoriškai atmesti tiki
mybės, kad, padidėjus ne
stabilumui šalyje ir augant 
nepasitenkinimui kariuome
nėje, pasienyje dislokuotų ka
rinių dalinių vadai gali tapti 
nepavaldūs Kremliui ir savo 
iniciatyva organizuoti inter
venciją mažoje kaimyninėje 
šalyje. 

Didžiausią įtarumą Rytų 
Europoje kelia Rusijos prie
šiškumas NATO plėtrai. Tokia 
Maskvos pozicija dažnai su
prantama kaip įrodymas, kad 
Rusija puoselėja viltis vieno
kia ar kitokia forma atkurti 
savo hegemoniją rytinėje že
myno dalyje. Rusijoje nemažai 
politikų apie tai kalba visai 
atvirai, o valstybės Dūma 
1996 m. įtikinančia dauguma 
net priėmė specialias rezoliu
cijas, kuriose paskelbiama 
negaliojančia 1991 m. sutartis 
dėl SSRS likvidavimo ir pa
tvirtinta kaip teisėta 1991 m. 
kovo 17 dienos referendume 
išreikšta valia išsaugoti So
vietų sąjungą". 

„Mes buvome stiprūs, ir 
mus gerbė", „kalbėti reikia 
lengvai, tačiau pageidautina 
turėti labai didelę lazdą" - tai 
Rusijos politikų sparnuoti po
sakiai, kurie puikiai iliustruo
ja lietuvių kaimynystę. Prof. 
A. Prazausko nuomone, rusai 
tėvynę supranta ne kaip etni
nę teritoriją, o kaip milžinišką 
valstybę, apsuptą nelabai 
draugiškų, tačiau paklusnių 
vasalų. Geopolitiniams rusų 
rūpesčiams nestinga ir 
priežasčių: Rusija turi sunkiai 
saugomą 4£00 km ilgio sieną 
su Kinija, neišspręstas terito
rinis ginčas su Japonija, 7,600 
km ilgio siena su Kazachstanu 
beveik nekontroliuojama, o su
kurti infrastruktūrą nėra 
lėšų. Dar 1995 m. Valstybės 
dūmos užsienio reikalų komi
teto pirmininkas V. Lukin 
sakė: „Mes atsidūrėme labai 
blogoje geopolitinėje situaci
joje. Mes praktiškai niekur 
neturime patikimų sienų". 
Užtat rusams itin svarbu už
sitikrinti „saugumo zoną" 
bent europinėje dalyje, o tai ji 
supranta pirmiausia kaip 
priešinimąsi NATO plėtrai. 

Prof. A. Prazauskas primena 
dar vieną Lietuvai aktualų 
rusiškos politikos aspektą: 
ekonominius interesus. „Rusi
jos užsienio politiką vis labiau 
sąlygoja stambių korporacijų 
interesai ir poreikiai. „Gaz-
prom", „Lukoil". „Yukos" ir 
kitų Rusijos energetikos gi
gantų galia jau įsitikino Lietu-

Clevelando Šv. Kazimiero ir „Aušros" lituanistiniu mokyklų jungti 
mybes šventėje, š.m. vasario 17 d.. Dievo Motinos parapijos salėje. 

STEIGIAMI NAUJI LB VIENETAI 
LIETUVOS PRIĖMIMUI J NATO 

UŽTIKRINTI 
Š.m. kovo 11 dieną, Lietuvai jamą šešiasdešimt septynių 

minint Nepriklausomybės at- (67; senatorių pritarimą, 
kūrimo vienuoliktąją sukaktį, 
Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC, susirinkę pag
rindinių 'Amerikos lietuvių or
ganizacijų atstovai sutarė vie
ningai dirbti, kad Lietuva bū : 

tų pakviesta į NATO. Atstovai 
reiškė nuomonę, kad būsimų 
kelių mėnesių laikotarpyje 
prez. George W. Bush vyriau
sybei principe pritarus NATO 
plėtrai (nors dar kol kas nė-
įvardinus kviestinų valsty
bių), jau dabar būtina veiktu 
kad, Lietuvą pakvietus į 
NATO sudėtį, JAV-ių Senate 
turėtume įstatymu reikalau-

va, Bulgariją, Serbiją. Šios 
korporacijos, kaip -ir bankai 
„Most", „Menatep". .,On-
eximbank" turi Rusijos už
sienio politikai didesnę įtaką.-
negu „General Motors" arba 
„Boeing" JAV užsienio politi
kai. Maskva nuolat reiškia ne
pasitenkinimą Estijos politik* 
rusakalbių gyventojų atžvil
giu, tačiau vengia daryti eko
nominį spaudimą, nes estai 
yra patikimi „Gazprom klien
tai". 

Knygos leidėjai kviečia 
bendram darbui ir pokalbiui 
apie nacionalinį ir tarptautinį 
saugumą. Kontaktiniai as
menys: dr. Egidijus Vareikis. 
ASLB pirmininkas, tel. 8 
(298*73810, vareikis@lcn.lt: 
Donatas Žiugžda, ASLB val
dybos pirmininkas, tel. 8 
(22)362521: Aurimas Pered-
nis, ASLB projektų koordina
torius, tel. 8<288>95826. 
lata_aslb@yahoo.com. 

Audronė V. Škiudai tė 

JAV LB Krašto valdyba ima
si skubios akcijos iš anksto su
rasti bent 75" senatorius (tris 
ketvirtadalius Senato narių), 
kurie įsipareigotų remti Lietu
vos priėmimą į NATO. Šį tiks
lą tikimasi įgyvendinti, į ak
ciją įtraukiant dvidešimt sep
tyniose (27)' valstijose vei
kiančius LB-nės vienetus, o 
taip pat įsteigiant, valstijos 
mastu, LB vienetus šiose, ne
gausiai Amerikos lietuvių gy
venamose, valstijose: 

Alabama, Arkansas, Dela-
ware, Idaho, Kentucky, Loui-
siana, Maine, Mississippi, 
Missouri, Montana, New 
Hampshire, North Carolina, 
North Dakota, Oklahoma, 
South Carolina, South Dako
ta, Tennessee.JUtah, Vermont, 
West Virginia,, yVyoming. 

Kreipiamės i tautiečius, gy
venančius aukščiau suminė
tose valstijose,' kviesdami jus 
prisidėti prie talkos NATO ak
cijai. Prašome, pranešti JAV 
LB Krašto valdybai savo var
dą, pavardę, adresą, telefoną/ 
faksą ir elektroninio pašto 
adresą. Krašto valdyba, ats
kirų valstijų, mastu, sugru
puos sutinkančius padėti į 
veiksmingą vienetą, išspaus
dins oficialius„laiškų blankus 
ir pateiks pavyzdinę informa
cinę medžiagą valdžios pa
reigūnų ir žiniasklaidos kon
taktavimui. Prašomas žinias 
prašome nukreipti Krašto val
dybos vicepirmininkui orga
nizaciniams reikalams: 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
1816 Tecumseh River Road 
Lansing, MI 48906 

nis choras Lietuvos NeprikJauso-
Nuor. Lino Johansono 

ti 

elektroninis adresas: 
romask@acd.net 
Suprasdami svarbią rolę, 

kurią vaidins minėtų valstijų 
senatoriai, savo ruožtu, pra
šome lietuviškos spaudos skai
tytojų talkos raginti savo ar
timuosius ir pažįstamus gyve
nančius išvardintose valstijose 
prisistatyti LB Krašto valdy
bai ir pasiūlyti talką pagelbėti 
Lietuvai jos kelyje į NATO 
sudėtį. , „ . , 

LB Informacija 
(Teresė Gečienė) 

LIETUVIŠKAS ŽIDINYS 
Kovo 18 d. Baltarusijoje, 

Rimdžiūnuose, iškilmingai 
atidarytas Lietuvių kultūros, 
švietimo ir informacijos cent
ras. Iškilmėse dalyvavo Lietu
vos Baltarusijos valdžios at
stovai, šių apylinkių gyvento
jai, svečiai. 

Gervėčių krašto lietuvių 
kultūros ir švietimo židinys 
Rimdžiūnuose pradėtas staty
ti 1990 metais. Jį sudaro Rim-
džiūnų vidurinė mokykla lie
tuvių dėstomąja kalba, bend
rabutis, sporto salė, gyvena
mieji namai ir butai mokyto
jams. 2000 metais pastatyti 
Kultūros namai, įsteigtas Lie
tuvių kultūros, švietimo ir in
formacijos centras. Statybos 
darbus vykdė akcinė bendrovė 
„Ignalinos statyba". 

Visas šis lietuviškas komp
leksas Rimdžiūnuose pastaty
tas Lietuvos valstybės lėšo
mis. Jo statyba ir veikla rūpi
nasi Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas. Lietuvių 
kultūros, švietimo ir informa
cijos centras Rimdžiūnuose at
vers naujas galimybes Šio 
krašto lietuviams, prisidės 
prie Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo ir gerų kai
myninių santykių plėtojimo. 
(ELTA) 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 27 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Žvilgsnis atgal — 
žvilgsnis pirmyn 

Atėjo metas stabtelėti ir at
sigręžti atgal — į Lietuvos Ne
priklausomybės šventes, vyku
sias įvairiuose lietuvių telki
niuose. Ne su kritikos žvilgs
niu, bet su džiaugsmu, kad 
tiek Vasario 16-oji, tiek Kovo 
11-oji nubangavo šviesiais ra
tilais per lietuviškos visuo
menės sluoksnius. Tai parodė 
ne tik gyvą mūsų tautiečių pa
triotiškumą, bet ir pagarbą 
svarbiausiems lietuvių tautos 
įvykiams. 

Prisiminus, kad Lietuva 
praėjusio šimtmečio būvyje 
paskelbė nepriklausomybę net 
tris kartus, pasididžiavimą 
sukelia tautos gajumas, atka
klumas ir laisvės troškimas, 
nepaisant tiesiog neįmanomų 
kliūčių ant kelio į laisvę. Tie
sa, tik du iš tų trijų įvykių yra 
neišdildomai įrašyti į Lietuvos 
istorijos puslapius. Trečiasis 
kol kas paliktas kaboti tarp 
taip ir ne. Po pernai vasarą 
skubotai Lietuvos Seime pri
imto nutarimo įteisinti 1941 
m. birželio 23 d., kaip trečiąją 
Nepriklausomybės šventę, 
tiek pat skubotai nutarimas 
buvo atšauktas. Šiuo metu net 
neįmanoma spėlioti, ar jis ne
tolimoje ateityje vėl gaus eigą, 
ar paliks tik kaip neišsipil
džiusių vilčių priminimas. 

Vienas argumentų prieš šios 
trečiosios nepriklausomybės 
paskelbimo šventės virtimą 
tikrove: tuo laiku Lietuva jau 
buvo vokiečių-nacių okupuota, 
tad svajonės apie Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą te
galėjo likti patriotiškai nusi
teikusių mūsų politikų vaiz
duotėje. Nejaugi buvo tikėta, 
kad Hitleris, pradėjęs karą su 
Sovietų Sąjunga ir pakeliui į 
naujus Trečiojo Reicho laimė
jimus, atsižvelgs į Lietuvos 
siekius ir paliks ją, tarytum 
nepriklausomą salelę, savo 
okupuotos teritorijos vande
nyne? 

Antra vertus, ir 1990 m. 
kovo 11 d. Lietuvoje tebesi-
švaistė svetima — šį kartą so
vietų — kariuomenė, o Mas
kva apie bet kokią „savo tary
binės respublikos" nepriklau
somybę net girdėti nenorėjo. 
Visgi šiandien negalime pa
neigti fakto, kad neseniai 
šventėme tos nepriklausomy
bės atkūrimo vienuoliktąsias 
metines. 

Bet ar tikrai šventėme? O 
gal tik „paminėjome", kaip 
darėme per pusšimtį metų. 
gyvendami toli nuo savo tėvy
nės? Vasario 16-oji tuo metu 
pas mus nebuvo labai šven
tiška, nes Lietuvos nepriklau
somybę užgniaužė raudonasis 

kaimynas iš rytų. Nors iš es
mės pati Nepriklausomybes 
šventes sąvoka liudija 
džiaugsmą, bet tik ne mums. 
užsienio lietuviams. Ji kasmet 
dar kartą primindavo tai. kas 
buvo kruvina jėga išpiešta. 

Ir tų dešimtmečių bėgyje su
siformavo tam tikras Neprik
lausomybės šventės paminė
jimo pobūdis, nuo kurio nusi
gręžti beveik neįmanoma. O 
reikėtų. Juk Lietuva vėl ne
priklausoma, tad pernelyg 
skausminga rimtis, atodūsiai 
ir ilgos prakalbos tarytum 
prarado savo paskirtį. Net ir 
meninė šventės dalis dar vis 
neišsikapsto iš monotonišku
mo, nostalgijos. 

Ar dėl to, Nepriklausomybės 
šventę švenčiant, salėse vis 
mažiau ir mažiau publikos? 
Nors rengėjai skundžiasi, kad 
salės apytuštės, bet nesiryžta 
keisti „išbandytos formulės". 
Taip pat turbūt daugelis jau 
pastebėjome, kad ankstesnieji 
imigrantai labiau linkę lanky
tis Vasario 16-osios šventėje, o 
neseniai atvykusieji — Kovo 
11-osios. Be to, šios dvi ne
priklausomybės atkūrimo da
tos taip netoli viena kitos, kad 
du renginius suruošti neleng
va, ypač mažesniuose telki
niuose. 

Peršasi išvada, kad laikas į 
Nepriklausomybės šventes pa
žvelgti nauju žvilgsniu. Gal
būt jas abi net sujungti į vieną 
didingą Lietuvos Laisvės die
ną ir ją švęsti tikrąja to žodžio 
prasme — su atitinkama, pro
grama. Galbūt net pokylio for
ma, apsieinant be aukų rinki
mo (o tas taip pat .atbaido 
publiką), ilgų, daug kartų gir
dėtų kalbų;- įjungti vaikus, 
jaunimą, senimą; anksčiau at
vykusius, neseniai šiame 
krašte atsiradusius, čia jau gi
musius... (Tik nesakykime, 
kad nieko iš to neišeis, pirma 
net nepamėginę') 

Kai kur — deja. su labai 
mažomis išimtimis — pana
šiai Nepriklausomybės šventė 
ir švenčiama (geras pavyzdys 
yra ir Cleveland lietuvių tel
kinys). Kita vertus, gana mū
sų menkus išteklius skaldyti 
dar į menkesnius trupinėlis. 
Kaip galima tikėtis didin
gesnės šventės su gausesne 
publika, kai kiekviena orga
nizacija, lit. mokykla, prie
miestis ar apylinkė ruošia 
atskirus paminėjimus, užuot 
susijungę į vieną didingą lie
tuvišką manifestaciją9 Praė
jus Vasario 16 ir Kovo 11. tu
rime gražaus laiko pagalvoti 
ir paplanuoti. Pamėginkime... 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

... . 
Ištraukos 

(Ką Šimutis rašė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir 
jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 
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1954 rugsėjo 13 d. Pirma
dienis 

J. Talalas buvo užsukęs pa
sikalbėti Kersteno komiteto 
medžiagos rinkimo reikalu, 
bet neturėjau laiko jį priimti. 

1954 rūgėjo 29 d. Trečia
dienis (Wilkes-Barre, Pa.) 

Vincas (Kvetkus) pasitiko 
stotyje. Užsukau į Susivieniji
mo centrą. Po to pas Kvietkus 
vakarienei ir nakvynei. Su 
Vincu dar nuvykom į Sterling 
Hotel, kur susitikom su kongr. 
Bonnin, McTigue ir kitais. Vy
kau į stotį gen. Bor pasitikti. 

1954 rugsėjo 30 d. Ketvir
tadienis 

Luzerne County teismo rū
muose Kersteno komitetas lai

kė posėdžius. Apklausinėjo lie
tuvių, lenkų ir slovakų liudi
ninkus. Posėdis, kuriame iš
buvau visą dieną, buvo įdo
mus. Liudijo Dovydėnas ir 
Malinauskas. Ypač buvo geras 
liudininkas Malinauskas. Kal
bėjo drąsiai ir aiškiai. Turėjo 
liudyti ir vargonininkas Ra
manauskas. Tačiau jis neatvy
ko, nes pabūgęs, kad jį vietos 
komunistai neužmuštų. Šis 
įvykis savotišką sensaciją su
kėlė, į komiteto rekordus buvo 
įtrauktas ir plačiai spaudoj, 
net per televiziją pagarsintas. 

Vakare Kingston Legion 
klubo salėj buvo Kongresinio 
komiteto pagerbimas. Dalyva
vo trys kongresmanai ir apie 
šimtas vietos veikėjų. Pasa

kiau pagrindinę kalbą Alto 
vardu angliškai. Kongresma-
nams pataikiau, nes jie dė
kojo. 

1954 spalio 1 d. Penkta
dienis 

Ir šį rytą vykau į Teismo 
rūmus, nes komitetas tęsė sa
vo darbus toliau. Keli įdomūs 
momentai: grojo a.a. Krėvės-
Mickevičiaus dar prieš mirtį 
įrekorduotą plokštelę — pa
sakymus apie sovietų smurtą 
Lietuvoje. Tai pavadino „balsą 
iš kapų". Labai stiprus ir įdo
mus buvo vieno kunigo misijo-
nieriaus parodymas, kaip ko
munistai okupavo Kiniją ir 
kaip jie ten siautėja. Tuo metu 
jis buvęs Kinijoj misijonie-
rium. Sėdėjęs komunistų kalė
jime. Be to, mums. lietuviams, 
pavyko įrašyti, kad komitetas 
įtrauktų į oficialiuosius rekor
dus apie šimtą raštu paruoštų 
parodymų. Tai ir buvo padary
ta. 

1954 spalio 6 d. Trečia
dienis (Chicago) 

Alto vykdomojo komiteto su

sirinkimas įvyko sekretoriaus 
raštinėj. Kong. Kerstenas šau
kiasi pagalbos rinkimuose. 
Nutarėm gelbėti tūkstantine. 
Būtų gaila, jei jis pralaimėtų. 
Aptarėm darbotvarkę Alto pil
naties susirinkimui, kuris bus 
Nevv Yorke lapkričio 12 d. 

1954 spalio 12 d. Antra
dienis 

Antanas Rudis vakar skam
bino du kartu ir ilgokai kal
bėjo Douglas ir Busbei para
mos reikalu. Busbey prašęs 
pranešti man, kad spalio 18-
19 d. Čikagoje bus Kongresi
nio komiteto posėdis, kurin 
reikia paruošti trejetą lietuvių 
liudininkų. Šiandien tuo rei
kalu kalbėjau su Jonu Talala, 
prašiau juos paruošti ir komi
tetui pristatyti. 

1954 spalio 14 d. Ketvirta
dienis 

Kongresmanas Fred E. Bus
bey skambino Kongresinio ko
miteto komunistų agresijai 
tirti posėdžio Čikagoj reikalu. 
Klausė nuomonės apie komite
to paruoštą raportą, kuris 

buvo priduotas man peržiū
rėti. Pakvietė dalyvauti komi
teto posėdyje pirmadienį — 
sp. 18 d. 

1954 spalio 18 d. Pirma
dienis 

Keletas gerų straipsnių atė
jo. Vieną jų galėjau panaudoti 
vedamuoju. Tuo būdu greičiau 
galėjau važiuoti į vidurmiestį 
— Federalinio teismo rūmus, 
kuriuose įvyko Kersteno komi
teto posėdis liudininkams ap
klausinėti, tiriant komunisti
nę agresiją. Posėdžiui pirmi
ninkauja kong. Fred E. Bus
bey, su kuriuo pertraukos me
tu mes, kai kurie Alto vykdo
mo komiteto nariai, nusifoto
grafavome. Šiandien išklau
syti du lietuviai liudininkai, 
rytoj dar du bus išklausyti. 

1954 spalio 19 d. Antra
dienis. 

Sen Paul Douglas telegrama 
pasveikino Kongresinį komi
tetą komunistų agresijai tirti 
ir pažadėjo jam savo paramą. 

Fred E. Busbey, darydamas 
pareiškimą spaudai apie Kers

teno komiteto darbus, pasi
sakė kovosiąs už Lietuvos ne
priklausomybę, iki būsiąs gy
vas. 

1954 spalio 20 d. Trečia
dienis 

Kongr. Fred Busbey apie 
pustuzinį kartų šiandien 
skambino, statydamas įvai
rius klausimus Lietuvos lais
vinimo reikalais ir apie meti
nę politiką. Klausė mano nuo
monės. 

Dr. P. Grigaitis atvyko pas 
mane į redakciją. Vėliau atvy
ko A. ir M. Rudžiai ir jų auto-
mobilium keliavome į Milwau-
kee, Wisc, Shroeder viešbutį. 
Kelionė buvo smagi, nes diena 
graži. Viešbutį pasiekėm 7:00 
v.v. Nuvykę viešbutyje nieko 
neradome. Tik po aštuntos 
publika susirinko į masinį su
sirinkimą pagerbti Kersteną 
ir paremti jo kandidatūrą. 
Mes manėm, kad bus banke
tas. Taip mums buvo sakyta. 
Kerstenų kažkodėl buvome 
šaltai priimti. Mus pristatė, 
lyg ir nenorėdamas. Progra

mai pasibaigus. Kerstenui pa
dariau pastabą. Susijaudino ir 
bandė reikalą pataisyti. 

1954 spalio 21d . Ketvirta
dienis (Chicago) 

Su A. Rudžiu kalbėjau tele
fonu kelis kartus vis tais pa
čiais lietuvių reikalais, kuriais 
jisai šiuo metu daug sielojasi. 
Atrodo, kad jis labai nusivylęs 
Kerstenų ir net užsigavęs. 

1954 spalio 27 d. Trečia
dienis 

Kongr. Charles Kerstenas 
skambino iš Mihvaukee, Wisc. 
Kalbėjo labai maloniai. Klausė 
kai kurių informacijų. Įrekor-
duosiąs kalbą apie Alto vykdo
mojo komiteto vaidmenį, pra
vedant jo rezoliuciją. Atrodo, 
kad nori atitaisyti tą nuotai
ką, kuri buvo susidariusi spa
lio 20 d. Taip pat įrekorduo-
siąs kalbą apie kongr. Fred E. 
Busbey. Pažadėjau juosteles 
panaudoti per JDraugo" radijo 
valandą. 

Bus daugiau 

mailto:vareikis@lcn.lt
mailto:lata_aslb@yahoo.com
mailto:romask@acd.net
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PANEVĖŽYS — PHILADELPHIA 
TERESĖ GEČIENĖ 

Praėjusiais mokslo metais, 
30 metų išdirbusi pedagoge 
patarėja (guidance counselor) 
Philadelphia miesto viešosiose 
mokyklose, paskutiniuosius 
septyniolika — Swenson Arts 
and Technology gimnazijoje, 
pradėjau galvoti apie anksty
vą pensiją. Kolegos bandė at
kalbėti, tikindami, kad be dar
bo mokykloje gyvenimas bus 
nuobodus, kad prasidės nesan
taika šeimoje ir t.t. Norėdama 
ištirti, ar galėsiu pakęsti pen
sininkės gyvenimą ir ar sutilp-
sime abu su vyru savo na
muose, pasiėmiau, man pri
klausančias pusės metų atos
togas (sabbatical). Leisdama 
laiką su anūkėliu ir dalyvau
dama lietuviškoje veikloje, 
mokyklos per daug nepasige-
dau. Na, ir vyras davė užtek
tinai erdvės — namuose abu 
sutilpome, nelabai norėjome 
dalintis tik kompiuteriu. Nu
tariau, kad birželio gale ramia 
sąžine galėsiu su pamilta mo
kyklos aplinka ir mokiniais at
sisveikinti. 

Paskutiniam darbo pusme
čiui grįžau 2000 m. vasario 2 
d. Vos įėjus į savo kabinetą, 
paskui mane įlėkė gerai pažįs
tama juodosios rasės mokinė 
su jai būdingu reikalaujančiu 
tonu: „Mrs. Gečys, būtinai 
šiandien pat reikia persiųsti šį 
mano prašymą į Lincoln High 
Seno©!* (Swenson'ui giminin
ga artimiausia gimnazija). 
Nuraminusi merginą, kad jos 
prašymas tikrai bus laiku per
siųstas, pradėjau žiūrėti, kas 
jame surašyta, ir vos iš kojų 
neišvirtau. Anketoje — prašy
mas dalyvauti ekologinėje 
moksleivių mainų programoje 
— Panevėžys, Lithuania! Fax 
persiuntusi prašymą, puoliau 
skambinti už mainų išvyką at
sakingai mokytojai ir sužinoti 
daugiau apie mainų programą 
ir kaip į tą išvyką patekti. 
Žinojau, kad Lincoln gimnazi
ja jau daug metų vykdo tokius 
mainus ir jos moksleiviai jau 
yra buvę Kinijoje, Rusijoje, 
Jordane, Izraelyje ir kitur. 
Vienais metais amerikiečių 
važiuojama, o sekančiais iš jų 
lankyto krašto į Philadelphia 
atvažiuojama. Jei aš norėsiu 
kartu vykti, reikėsią gauti lei
dimus iš savo ir Lincoln gim
nazijos direktorių. Mano di
rektorius, nors ir be didelio 
entuziazmo, iškart sutiko ma
ne išleisti. O į Lincoln direkto
rių reiks laišku kreiptis. 

Permiegojus, o geriau sa
kant — visą naktį galvojus, 
kiek daug reiks mokykloje pa
daryti paskutinį savo darbo 
pusmetį, atsisakiau šios kelio
nės į Lietuvą ir nutariau ki
tais bodais padėti amerikie
čiams, besiruošiantiems išvy
kai į Lietuvą. Tuo labiau, kad 
vasarą man teks dalyvauti 
PLB seime Vilniuje. 

Porą kartų susitikau su 15-
kos moksleivių ir penkių su
augusių palydovų mokytojų, 
įskaitant ir Lincoln gimnazi
jos direktorių, grupe. Padali
nau informaciją apie Lietuvą 
ir Panevėžį, paruošiau žody
nėlį reikalingiausių lietuviškų 
žodžių bei išsireiškimų, su
minėjau būdingiausius kasdie
ninio gyvenimo ir etiketo skir
tumus. Pabrėžiau, kad daugu
ma žmonių gyvena daugia
aukščiuose mažuose butuose, 
kurie iš lauko gal prastai atro
do, bet viduje labai gražiai ir 
jaukiai sutvarkyti. 

Lincoln gimnazija turi su
stiprintą aplinkosaugos eko
loginę programą, kurios rė
muose buvo organizuojama ir 
ši kelionė. Paminėjau, kad 
Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus daug metų buvo'vie-
no Amerikos aplinkosaugos 
regiono viršininku ir kad aš 
pabandysiu surengti mokslei
vių susitikimą su Valdu 
Adamkumi. 

Sėdau rašyti laišką prezi
dentui V. Adamkui, prane
šiau, jog balandžio gale, gegu
žės pradžioje amerikiečiai 
moksleiviai su ekologine mai
nų programa lankysis Vilniuje 
ir prašiau prezidentą su moks
leiviais pasisveikinti ir su jais 
nusifotografuoti. Kelias savai
tes vis tikrinau pašto dėžutę ir 
elektroninį paštą. Pagaliau 
gavau prezidentūros elektro
ninę žinią, jog viskas sutvarky-. 
ta. Panevėžio 5-tos vidurinės 
mokyklos direktorius Doniela 
informuotas. 

Prezidentas V. Adamkus ne 
tik susitiko su svečiais iš Phi
ladelphia ir nusifotografavo, 
bet visą pusvalandį su jais 
kalbėjosi. O vakare, kai ir 
amerikiečiai, ir prezidentas 
dalyvavo „Romeo ir Juliet" ba
lete Operos ir baleto rūmuose, 
dideliam jaunuolių džiaugs
mui, V. Adamkus į juos, sė
dinčius balkone, atsisuko ir 
pamojo. Visa tai atpasakoda
mas, juodosios rasės mokyto
jas (grupėje taip pat būta ir 
penkių juodosios rasės moki
nių) retoriškai manęs paklau
sė: „Terese, kaip tu manai, ar 
prezidentas mus ten balkone 
sėdinčius galėjo atpažinti ir 
pamoti?" 

Svečiai iš Philadelphia buvo 
nuvežti į Trakus ir Nidą. Lai
piojo kopomis, nuo jų ridi-
nėjosi, stebėjosi, kad jų lietu
viai palydovai mokytojai gegu
žės mėnesį maudėsi šaltoje 
Baltijos jūroje. Visi kartu tik
rino Nevėžio vandenį, rado jį 
švarų ir savo duomenis pa
teikė Panevėžio merijai bei 
miesto žiniasklaidai. Daug 
kas amerikiečius Lietuvoje 
stebino — vaišingumas, drau
giškumas, mokyklos tvarka 
ir... tai, kad Lietuva ir Pa
nevėžys — švariausias jų lan-

VISUOTINIS AUKŠTASIS MOKSLAS -
SVAJONĖ AR TIKROVĖ 

Philadelphia miesto Liacoln gimnazijos moksleiviai ir m 
los mokytojai su prez. Valdu Adamkum Lietuvos prezidei 

ytojai bei juos lydėję Panevėžio 5-os vidurines mokyk-
uroje pernai gegužes men. 

kytas kraštas ir miestas! Grį
žę pastebėjo, kad aš ne visai 
tiksliai nušvietusi kuklų žmo
nių gyvenimo lygį. Daugumoje 
juos globojo šeimos, važinėjan
čios visureigiais automobi
liais, su Audi, Volvo, BMW ir 
Mercedesais. Dauguma vaikų, 
bet ne visi, buvo apgyvendinti 
privačiuose gražiuose na
muose arba gan ištaiginguose 
butuose. Suaugę buvo apgy
vendinti viešbutyje. Visi grįžo 
susižavėję Lietuva ir lietu
viais. Vienas juodosios rasės 
moksleivis buvo kviečiamas 
kitiems mokslo metams grįžti 
į Panevėžį. 

Nepilniems metams praslin
kus, š.m. kovo 24 d., amerikie
čius globoję panevėžiečiai at
vyksta į Philadelphia. Čia jie 
ras labai skirtingą aplinką, ne 
tokią, kokia rodoma „Santa 
Barbara" ar kitose jiems žino
mose „muilo operose" iš Ame
rikos. Lincoln gimnazija yra 
vidutiniame amerikiečių dar
bininkų bei miesto valdininkų 
apgyventame rajone. Rasiniu 
požiūriu — labai mišri mokyk
la, kurioje sustiprinta tik eko
loginė sritis. Mainų progra
mos vadovai, mokytojai ir di
rektorius ruošiasi nepasiduoti 
ir ne prasčiau priimti svečius 
iš Lietuvos. Numatyta išvyka 
į 76'ers profesionalų krepšinio 
rungtynes, Philadelphia mies
to apžiūrėjimas, kelionės į 
New York, Cape May, Atlanto 
pajūrio kurortą ir į Washing-
ton. 

Pasiūliau padėti surengti 
apsilankymą Lietuvos amba
sadoje. Pasirodo, kad viskuo 
ambasadoje besirūpinanti ir 
visur suspėjanti Rita Kazra-
gienė, pirmoji ambasados sek
retorė, yra baigusi Panevėžio 
5-ąją vidurinę mokyklą, ten 
dėstoma sustiprinta anglu, 
kas jai padėjo atsidurti dabar
tinėse svarbiose pareigose. 5-
tąją vidurinę taip pat yra bai
gęs gabus nepriklausomos Lie
tuvos kartos jaunuolis Arnol -
das Pranckevičius, trečiojo 
kurso Colgate universiteto 
studentas, šiuo metu atliekan
tis stažuotę Lietuvos ambasa
doje. Jo motina. • mokytoja 
Pranckevičienė, dėsto anglu 
kalbą 5-toje vidurinėje ir yra 

viena iš mainų programų ini
ciatorių. VVashington miesto ir 
Lietuvos ambasauos lankymas 
numatytas balandžio 2 d. 

Philadelphia Lietuvių Bend
ruomenes susitikimas su pa
nevėžiečiais įvyks sekmadienį, 
kovo 25 d. Šv. Andriejaus lie
tuviškoje parapijoje apie 12 
vai., po lietuviška šv. Mišių. 
Norėsime juos pasveikinti, su 
jais susipažinti, parodyti Ame
rikos lietuvių vaišingumą ir 
draugiškumą. Tenka pastebė
ti, kad Panevėžio 5-tos vidu
rinės mokyklos moksleiviai ne 

pirmą kartą lankosi Ameri
koje. Praėjusių metų vasario 
mėnesį mokykla buvo atsto
vaujama svarstybų (debating) 
varžybose Pittsburg, kur lietu
viai pelnė trečią vietą, nu
rungdami netgi moksleivius iš 
kraštų, kur anglų kalba yra 
gyvenamo krašto kalba. 

Džiaugiamės Lietuvos jauni
mo pasiekimais. Lietuvoje yra 
daug gerų mokyklų, auklėjan
čių ateities kartas Lietuvai. 
Lauksime daugiau atgarsių 
apie jų pasisekimus bei gražią 
veiklą Lietuvoje ir Amerikoje. 

IŠ TOLIMOS KELIONĖS SUGRĮŽUS 

Mana gimnazija Čikagoje neseniai aplanke Panevėžio Vysk Paltaroko mokyklos f i i.-. • k T • ̂  r. • ,;• .<!•• -.ii .t 
norėdami susipažinti su Amerikoje veikiančios katalikiškos gimnazijos darbo metodai.--, kurr.-n c I!.-I ; p.•• .-•<:>.•• 
doti ir Lietuvoje Vienas toks projektas jau {gyvendintas — pagal Mana gimnazijos pav\/i!i. , > i !u 
auklėjimo pamokėle kiekvieno* mokslo dienos pradžioje Nuotraukoje (is kairės) Maria gimnazijos prez. sos. 
Margarot Zalot. SSC. Danguolė Lapanirukien*. K Paltaroko mokyklos direktore (ir.i/.in., t ;.,;ln(i,,.-n.- ,< M •• .•> 
gimnazijos dir Kathleen King 

Didele laimė nusišypsojo 
mums — Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko vidurines mokyklos 
direktorei Gražinai Gailiūnie-
nei ir direktorės' pavaduotojai 
Danguolei Lapašinskienei. Šių 
metų pradžioje mes. pedago
gės iš Lietuvos, svečiavomės 
Čikagoje. Šią kelionę suorga
nizavo ir finansiškai parėmė 
Pranciškaus Ksaverovo kon
gregacija bei penktus metus 
mokykloje dirbantis šios kong
regacijos brolis Juozapas Glė
bas. Mus šiltai priėmė ir visą 
viešnages laiką globojo Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
seselės, kurių nuoširdumas il
gam išliks mūsų širdyse. Tik 
seselių dėka nies turėjome 
puikias gyvenimo sąlygas Či
kagoje, tik seselių dėka susi
pažinome su Šv. Kazimiero 
vienuolyno istorija ir dabarti
mi. 

Susipažinome su Čikagos 
miesto muziejais, architektū
ra, kunigų seminarija. Tačiau 
įdomiausia mums buvo apsi
lankyti Maria gimnazijoje, 
Marijos Ramybes mokykloje, 
Popiežiaus J. Pauliaus II ka
talikiškoje mokykloje, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo mo
kykloje. Mes esame labai dė
kingos šių mokyklų vadovams, 
pedagogams, kurie su meile 
mus priėmė, dalijosi patirtimi. 
Čia mes susidraugavome su 
gimnazijos dėstytojais, susi
pažinome su ugdymo proceso 
planavimu bei metodais, ste
bėjome pamokas, susipažino
me su mokomąja medžiaga. 
Ypač malonu buvo apsilankyti 
moderniose gimnazijos ir mo
kyklų skaityklose. Šios kelio
nės metu kilo daug naujų min
čių, idėjų, sumanymų, kuriuos 
stengsimės įgyvendinti sava
jame mieste. 

Mokykla, iš kurios atvyko
me, yra penktajame pagal 
dydį Lietuvos mieste — Pa
nevėžyje. Ji pavadinta pirmojo 
Panevėžio vyskupijos vyskupo 
— Kazimiero Paltaroko vardu. 
Tai vienintele katalikiška mo
kykla visoje Panevėžio apskri
tyje. Joje mokosi 700 mokslei
vių, dirba 61 pedagogas. Kiek
vienais metais mokyklos ben
druomenę papildo nemažas 
būrys moksleivių, nes mokyk
la švęs savo veiklos dešimt
metį. 

Kazimiero Paltaroko vidu
rinėje mokykloje moksleiviai 
gauna šiuolaikinį mokslo ir 
kultūros lygį atitinkantį išsi
lavinimą, tačiau didžiausias 

dėmesys skiriamas tikybai. 
Kiekvienas mokytojas savo 
dalyką stengiasi pagrįsti 
krikščioniškos pedagogikos 
principais ir išugdyti atsa
kingą lietuvių tautos pilietį. 

Kasmet lietuviai dalyvauja 
įvairių dalykų miesto bei res
publikinėse viktorinose, olim
piadose, konkursuose. Vis 
dažniau laimimos prizinės vie
tos rodo, jog šioje mokykloje 
tikrai auga nauja karta — su
gebanti logiškai mąstyti, argu
mentuotai diskutuoti, giliai 
jausti ir išgyventi. 

Mokykloje kuriamos pras
mingos laisvalaikio bei šven
čių tradicijos. Moksleiviai savo 
meninius sugebėjimus, ištver
mę, protą lavina įvairuose bū
reliuose. Tai — dramos studi
ja, choras, paltarokiecių klu
bas, įvairios sporto sekcijos. 
Tikrai švenčiame visas kalen
dorines šventes — Rugsėjo 1-
ąją, Mokytojų dieną, Vėlines, 
užgavėnes, Motinos, Tėvo die
ną. Taip pat vyksta iškilmingi 
valstybės švenčių renginiai — 
Laisvės gynėjų diena, Vasario 
16-osios, Kovo 11-osios minė
jimai. Mokykloje ruošiamos 
įdomios viktorinos, gimtosios 
kalbos savaitės, renginiai pa
saulinei Žemės dienai pami
nėti, organizuojamos įvairios 
parodos. Visų manymu, ši po-
pamokinė veikla labai suarti
na mokyklos bendruomenę, 
praskaidrina pilką kasdieny
bę, suteikia džiugių šventiškų 
akimirkų. 

Mokykla įsikūrusi sename 
pastate. Tačiau dauguma ka
binetų yra gražiai atnaujinti 
ir sutvarkyti. Žinoma, vis au
gančiam mokyklos kolektyvui 
dar daug ko trūksta. Ir pir
miausia — šiuolaikinės skai
tyklos, kurioje moksleiviai ga
lėtų ruoštis pamokoms, sava
rankiškai skaityti reikalingą 
literatūrą. Be to, pabuvojusios 
Čikagoje, mes suvokėme, kad 
mokyklai trūksta ir daug vaiz
dinių priemonių, vadovėlių, 
padalomosios medžiagos. Ka
dangi Lietuvoje kiekvienais 
metais mažinamos lėšos, skir
tos švietimui, matyt, tokia pa
dėtis išliks dar ilgai. Tačiau 
mes, mokyklos vadovės, suvo
kiame, kad daug svarbiau yra 
dvasiniai, o ne materialiniai 
turtai. Todėl ypač džiaugia
mės patirtimi, parsivežta iš 
tokios įdomios ir naudingos 
kelionės. Juk svarbiausia, kad 
tarp mokymo įstaigų, esančių 
skirtinguose žemynuose, užsi-

Kelinta savaitė Lietuvoje 
nerimsta kalbos apie naują 
LR Seimo švietimo ir mokslo 
komiteto sudarytos darbo gru
pės siūlomas Aukštojo mokslo 
įstatymo pataisas: įvesti vi
siems aukštųjų mokyklų stu
dentams privalomą 8 minima
lių gyvenimo lygių (MGL) 
dydžio metinį mokestį. Be abe
jo, šiai naujienai neliko abejin
gi nei dabartiniai, nei būsi
mieji studentai, jų tėvai. Ne
vieningos nuomonės laikosi ir 
aukštųjų mokyklų vadovai bei 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos pareigūnai. Prezidentas V. 
Adamkus, susitikęs su švie
timo ir mokslo ministru A. 
Monkevičiumi, taip pat jau 
išsakė savo nuomonę. Jis ka
tegoriškai atmetė šio mokesčio 
įvedimo idėją. Planuojamos 
aukštojo mokslo finansavimo 
sistemos reformos pliusus ir 
minusus komentuoja Švietimo 
ir mokslo komiteto vyr. pa
tarėjas Alfonsas Ramonas. 

Naujoji sistema būtų teisin
gesnė, sako jis, mat mokėti už 
mokslą turėtų visi studentai, 
ir tas 1,000 Lt. mokestis būtų 
nedidelis, jei lyginsime su, pa
vyzdžiui, 11,000 Lt., kuriuos 
moka per metus dalis stoma
tologiją studijuojančių stu
dentų. Beje, darbo grupė, siū
lydama Seimui įvesti minėtą 
mokestį, planavo, kad pakeiti
mai bus įvesti ne anksčiau 
negu valstybėje bus sukurta 
aukštojo mokslo visuotinio 
kreditavimo sistema, t.y., ne 
anksčiau negu kiekvienas stu
dentas galės iš valstybės gauti 
paskolą šiam mokesčiui. 

Remiantis minėtos darbo 
grupės skaičiavimais, studen
tas, pasiskolinęs iš valstybės 
po 1,000 Lt. kiek vieneriais 
metais, tą sumą galėtų grą
žinti per trigubai ilgesnį laiką 
negu jis studijavo, t.y., per 12-
18 m. R. Pavilionio teigimu, 
grąžinant tokią palyginus ne
didelę sumą per ilgą laiką, 
kiekvienam skolininkui tektų 
išleisti per dieną tik po 90 et. 
- mažiau už kavos puodelį. 

Maža to, numatytos ir 
įvairios lengvatos. Apie 30 
nuošimčių geriausiai besimo
kančių kiekvieno fakulteto 
studentų nuo šio mokesčio 
būtų atleidžiami po kiekvieno 
studijų semestro (beje, viešai 
skelbiama, kad šiuo metu už 
mokslą moka apie 30 proc. 
studentų, nors iš tiesų moka, 
ko gero, pusė). Socialiai remti
ni galėtų tikėtis papildomo 
kredito ar net pašalpos, tiesa, 
tokio pobūdžio pašalpos skur
džiau gyvenantį studentą tu
rėtų pasiekti per savivaldybę. 

Kada tokia kreditavimo sis
tema galėtų boti sukurta? 
Anot A. Ramono, turint ome
nyje, kad šiuo metu besimo
kantys studentai jau yra suda
rę sutartis su aukštosiomis 
mokyklomis, naujoji sistema 
galėtų įsigalioti tik naujai 
įstojusiems. Tais metais pirmo 

mezgė glaudus draugystės ir 
bendradarbiavimo ryiyg, kurį 
ateityje stiprins bendri darbai 
ir projektai. 

Kiekvieną dieną savo maldo
se mes dėkojame ir dėkosime 
Viešpačiui už tai, kad leido su
sipažinti su nuostabiais žmo
nėmis, kad galėjome pabend
rauti su linksmomis ir nuo
širdžiomis Sv. Kazimiero vie
nuolyno seselėmis, kurių dėka 
mes praplėtėme akiratį, pra
turtinome dvasinį pasaulį, su
stiprinome tikėjimą, pagilino
me savo profesines žinias. 

Kazimiero Paltaroko vidu
rinės mokyklos 

direktorė Gražina 
Gailiunienė 

direktorės pavaduotoja 
Danguolė Lapaiinakfonė 

kurso studentų kreditams 
valstybė turėtų skirti apie 20 
mln. Lt. Suma neatrodo di
delė, tačiau kažin ar naujoji 
tvarka, net jei ras pakanka
mai šalininkų Seime, įsigalios 
nuo šių metų. Ir abejotina, ar 
nuo kitų. 

Tiesą sakant, jau prieš porą 
metų svarstant naująjį Aukš
tojo mokslo įstatymą, buvo 
planų įvesti „visuotinį studijų 
registracijos mokestį". Tada 
buvo kalbama, kad jis bus 
mokamas registruojantis kas
met į studijų programas, ir jo 
dydis tebus tik kokie 125 Lt. 
Kaip matyti, ši idėja iš esmės 
pasikeitė. Viena vertus, gerai, 
kad visiems bus sudarytos 
apylygės sąlygos įsigyti bet 
kokio profilio aukštąjį išsila
vinimą - juk jei mokestis bus 
vienodas, ne tik labai ir labai 
pasiturinčių tėvų vaikas galės 
pretenduoti į valstybės finan
suojamas stomatologijos ar 
politologijos fakulteto vietas, o 
neturtingų tėvų dukros nestos 
į kokio nors technikos fakulte
to šlifavimo specialybę vien 
todėl, kad ten už mokslą ne
reikia mokėti. Tačiau naujoji 
sistema turi bent keletą „bet". 

Pirmasis, formalus, kuriuo 
iškart pasirėmė tiek studen
tai, tiek šiam projektui nepri
tariantys aukštųjų mokyklų 
rektoriai (pvz., VDU rektorius 
V. Kaminskas ir VPU rekto
rius A. Pakerys), įvedus šį 
1,000 Lt. mokestį, galutinai 
atsisakoma nemokamo mokslo 
principo (nors, būkim atviri, jo 
jau ir dabar niekas nesilaiko). 
Formaliai mokėti turės visi, o 
30 nuošimčių geriausiųjų bus 
atleisti nuo to mokesčio - čia 
jau kaip valstybė galės. Nors, 
tiesą sakant, aukštosios mo
kyklos pažeidinėja 4—ąjį Kons
titucijos str. dabar, ir nieko, 
tik keli studentai yra padavę 
universitetus į teismą ir 
laimėję. Suprask - teisūs. 

Čia pataisų iniciatoriai savo 
naudai galėtų pridurti, kad 
pagal naują siūlomą tvarką 
visi studentai būtų valstybės 
finansuojami: pirmąjį semest
rą nė vienas nemokėtų nė lito, 
o po to, jau remiantis jų 
pažangumu, 30 nuošimčių tu
rėtų būti nuo mokesčio at
leidžiami, likusi dalis - turėtų 
gauti garantuotą paskolą iš 
valstybes. Tad naujoji tvarka 
lyg ir labiau atitiktų LR Kons
titucijos nuostatas nei dabar 
galiojanti. 

Kitas svarbus „bet", į kurį iš 
karto atkreipė dėmesį KTU 
studentų prezidentas Mantas 
Žvironas, mokesčių lygiava 
anaiptol nesuvienodins skir
tingų aukštųjų mokyklų tei
kiamų diplomų kokybės. Deja, 
reikia pripažinti, kad kol kas 
mokyklos teikia studentams 
labai skirtingo lygio žinias, ir 
tose mokyklose, kur jos koky
biškesnės, studentai lyg ir 
turėtų mokėti daugiau. Čia 
galima pasiremti paties R. 
Pavilionio palyginimu: jis gau
namas žinias prilygino maisto 
produktų krepšeliui, kurio 
kainos didžiąją dalį dengia 
valstybė, bet kažkiek turėtų 
susimokėti ir pirkėjas. Taigi, 
tas krepšelis kai kuriose 
aukštosiose atrodo palyginus 
skurdžiai. 

J pastarąjį priekaištą patai
sos rengėjai, ko gero, irgi ga
lėtų atsakyti - įvedus naują 
tvarką, atsiras normali kon
kurencija tarp aukštųjų, nes 
patys studentai stengsis pasi
rinkti geriausias iš jų. 

Kita problema - pačių stu
dijų savikaina. Minėtos sto
matologijos studijos, ko gero, 
ir kainuoja gerokai brangiau 
nei, pavydžiui, filologijos, kur 
nereikia nei specialios įran
gos, nei medžiagų. 

Nukelta į 7 psl 



VYSKUPO M. VALANČIAUS 
200 GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAI 

Marijampolėje 

Vasario 18 d. Marijampolėje 
vyskupo M. Valančiaus 200 gi
mimo metų minėjimas prasi
dėjo prokatedroje, kur šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė Vilkaviškio vyskupas J. 

bei šviečiamąją veiklą. Anot 
jo, M. Valančiaus knyga „Že
maičių vyskupystė" — antroji 
tokio užmojo ir svarbos po Si
mono Daukanto „Būdo...", liu
dijanti, kad lietuvių kalba ga
lima rašyti mokslo veikalus. 
Prelegentas pažymėjo, kad vi-

Žemaitis, MIC. Per pamokslą Sa įvairialypė Žemaičių gany-
ganytojas pažymėjo, kad jau tojo veikla krypo į katalikų 
daug kartų Lietuva stebino 
pasaulį savo ryžtu ir iškiliais 
žmonėmis. Toks buvęs ir vys
kupas M. Valančius. Jo įvai
riapusė veikla, indėlis į kul
tūrą, nuopelnai blaivinant 
tautą ypač atspindėjo šios tau
rios asmenybės atsidavimą ir 
meilę Lietuva. 

Po šv. Mišių Marijampolės 
municipalinio dramos teatro 
salėje M. Valančiaus blaivybės 
sąjūdis surengė minėjimą, ku
riame dalyvavo šio sąjūdžio 
įkūrėjas vilnietis J. Kančys 
bei vysk. J. Žemaitis, MIC. 
Vilkaviškio vyskupijos ganyto
jas tarė trumpą sveikinimo 
žodį, palinkėdamas kuo dau
giau žmonių persiimti M. Va
lančiaus blaivybės dvasia. Mi
nėjimo dalyviai taip pat klau
sėsi liaudies dainų, žiūrėjo 
vaidinamus trumpus Valan
čiaus literatūrinius kūrinė
lius. Meninėje programoje da
lyvavo Marijampolės 6 vidu
rinės mokyklos, Liudvinavo 
bei Kazlų Rūdos valančiukai, 
Marijampolės M. Valančiaus 
blaivybes sąjūdžio nariai ir 
kiti šio sąjūdžio entuziastai. 

Kaune 

tikėjimo išsaugojimą. „M. Va
lančius buvo katalikybę gynu
si uola, į kurią atsitrenkė ca
rizmas", — teigė doc. J. Jasai
tis. Jis akcentavo M. Valan
čiaus dorą ugdančią, blaivybę 
skatinančią veiklą. Antai šiam 
ganytojui ėmus propaguoti 
blaivybę, nustojo veikti 87 spi
rito varyklos, o į biudžeto 
įplaukų sumažėjimą atkreipė 
dėmesį net aukščiausia carinė 
valdžia. M. Valančius buvo 
įpratęs savo ganomuosius ra
ginti ne tik raštu, bet ir gyvu 
žodžiu, dažnai juos lankyti. 
Siekdama pažaboti jo įtaką 
žmonėms, carinė valdžia pri
vertė jį persikelti gyventi į 
Kauną ir uždraudė jam išva
žiuoti bent kiek tolėliau už 
miesto ribų. Tačiau visos val
džios priemonės nesutrukdė 
vyskupui Valančiui slapta or
ganizuoti lietuviškų knygų lei
dybos Prūsijoje ir jų platinimo 
Lietuvoje. Anot prelegento, M. 
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Vilniaus arkikatedroje vasario 24 d. buvo minimos vysk. Motiejaus Valančiaus gimimo 200 metinės. Motiejus 
Valančius 11801-1875) vyskupu buvo konsekruotas 1850 metais. Tai buvo pirmas Žemaičių vyskupas, kilęs iš 
valstiečių šeimos, be didžiulių nuopelnų Bažnyčiai. J Lietuvos kultūros istoriją vysk. M. Valančius įėjo kaip 
rašytojas, istorikas, lietuvybės skatintojas, paprastų kaimo žmonių švietėjas, jų doroves sergėtojas. 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka. 

VELNIO KOPLYČIA KĖSINASI Į DIEVO 
BAŽNYČIĄ 

Praėjusios vasaros pabaigoje 
grupė Lietuvos evangelikų 
liuteronų lankėsi JAV, dalyva
vo Concordia seminarijoje Ft. 
VVayne. Ind., surengtame ne
paprastajame seminare apie 
Bažnyčios misiją Dievo sukur-

Concordia Theological Semi-
nary atvykome studijuoti liu-
teronystės ištakų. Sakomės 
esą liuteronai. O ką tai reiš
kia? Žinoma, per vieną dvi sa
vaites atsakymus rasti ne vi
sada pavyksta, tačiau to-

Valančius lietuviškųjų knygų t a m e pasaulyje, lankėsi Čika- lesnėms teologijos studijoms 

Vasario 19 d. Kauno apskri
ties viešojoje bibliotekoje įvy
ko tradicinis gyvojo žodžio al
manachas „Ąžuolynas", šį kar
tą skirtas vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 200 gimimo me
tinėms paminėti. 

Vakaro metu mons. doc. dr. 
Vytautas Vaičiūnas pristatė 
vyskupą Motiejų Valančių 
kaip iškilų ir uolų ganytoją, 
„mokėjusį skaityti laiko ženk
lus, gerai supratusį, ko reikia 
to meto žmogui". Anot mons. 
V. Vaičiūno, vyskupas Motie
jus Valančius buvo pirmasis 
lietuvių vyskupas, ėmęsis ra
šyti pastoracinius laiškus. 
Ypač pažymėtini jo ganytojiški 
laiškai liaudžiai. Prelegentas 
akcentavo Žemaičių ganytojo Valančiaus 200 metų jubilie-
nepaprastą gebėjimą bendrau- jaus minėjimas prasidėjo Vil
ti su įvairių luomų, skirtingos niaus arkikatedroje bazilikoje, 

leidybai ir platinimui iš viso 
išleidę per 8,000 carinių ru
blių. Doc. J. Jasaitis pabrėžė 
nepaprastą Valančiaus įžval
gumą, pažiūrų platumą ir 
meilę kiekvienam žmogui. 
Baigdamas kalbą doc. J. Ja
saitis pacitavo žodžius iš M. 
Valančiaus Testamentinės 
gromatos: „Norėčiau ir numi
ręs būti jums naudingas, ir 
būsiu". 

Vakarą paįvairino aktorių 
Egidijaus Stanciko, Sauliaus 
Bagaliūno bei Arūno Žemai
taičio skaitomos ištraukos iš 
Motiejaus Valančiaus kūrybos 
bei suvaidinta ištraukėlė iš 
Kazio Sajos pjesės „Žemaičių 
piemuo". Muzikiniuose intar
puose religines giesmes giedo
jo Valerijos Čepienės ir Vilmos 
Čepaitės duetas. 
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Vilniuje 

Vasario 24 d. Vilniuje M. 

goję. Vienas šios grupės narys 
buvo teisininkas iš Kauno 
Jonas Kairevičius. Susi
gulėjus kelionės įspūdžiams, 
„Draugo" korespondentė pa
prašė jį pasamprotauti apie 
dvasinį gyvenimą Lietuvoje ir 
palyginti jį su patirtu Ameri
koje. 

- Trumpai prisiminkite 
kelionę Amerikoje. Kadan
gi kelionė turėjo dvasinius 
tikslus, žinoma, kreipėte 
dėmesį į tos šalies dvasinį 
gyvenimą.- Ar jis skiriasi 
nuo Lietuvos? 

- Lietuvos evangelikų liute
ronų bažnyčia yra Pasaulinės 
liuteronų sąjungos narė. Prieš 
keletą metų pradėta bendrau

tai yra puiki paspirtis. Man 
tai buvo bendrojo lavinimosi 
dalykai, o mūsų Bažnyčios 
vyskupas ir kunigai turėjo la
bai gilių disputų. 

Laisvu metu, pasidaliję į dvi 
grupes, Čikagoje aplankėme 
Tėviškės ir Ziono lietuvių 
evangelikų liuteronų parapi
jas. Mus pasitiko kunigai Jo
nas Juozupaitis ir Valdas 
Aušra. Evangeliku liuteronų 
bažnyčios išeivijoje vyskupas 
A. Dumpys buvo išvykęs. Da
lyvavome pamaldose, bendra
vome su parapijiečiais, gyve
nome jų namuose, dairėmės 
po Čikagą. Šios parapijos yra 
ne tik religijos, bet ir lietu
viškosios kultūros židiniai. 

ti su kita didele liuteronų Baž- gtai Lietuvoje jau išspausdin-

socialinės padėties žmonėmis. 
Motiejus Valančius mokėda
vęs prabilti į kiekvieną. Mons. 
doc. dr. V. Vaičiūnas pateikė 
statistinių faktų, liudijančių 
ypatingą Didžiojo ganytojo 
pastoracinį uolumą. Vyskupo 
M. Valančiaus iniciatyva im
tasi atstatyti apgriuvusias ir 

kur šv. Mišias šia proga kon-
celebravo Telšių vyskupas A. 
Vaičius, Vilniaus vyskupas 
augziliaras J. Boruta, SJ, Tel
šių vyskupas augziliaras J. 
Kauneckas, Vilniaus Šv. Juo
zapo kunigų seminarijos rek
torius Hans Friedrich Fischer. 
Liturgija prasidėjo iškilminga 

statyti naujas bažnyčias, jo procesija, kurioje ėjo vyskupai 
vyskupavimo metu pastatytos ir Vilniaus kunigų seminarijos 
49 naujos bažnyčios. Žemai- auklėtiniai, 
čių vyskupas itin ragino gai- Jžangoš žodyje vysk. A. Vai-
vinti esamas ir steigti naujas dus pasidžiaugė, kad Žemai-
parapines pradžios mokyklas. cįų vyskupo minėjimas pra-
Jo rūpesčiu 1853 m. jau veikė 
141 pradinė mokykla, jose mo
kėsi 4,394 mokiniai. M. Va
lančius rūpinosi ne tik vaikų, 
bet ir suaugusiųjų švietimu, 
ypač gimtąja kalba, skatino 
kunigus steigti bibliotekas, 
pats rašė ir kitus ragino rašyti 
lietuviškai. Mons. V. Vaičiū
nas priminė, kad vyskupas 
Motiejus Valančius buvo teolo
gijos mokslų daktaras, turėjęs 
nemažą pedagoginio darbo pa
tirtį, ir apgailestavo, jog ne
išliko M. Valančiaus teologi
nių darbų. Prelegentas vi
siems susirinkusiems linkėjo 
patirti nepaprastą šio ganyto
jo tėviškumą, šiltumą „Motie-

dedamas Vilniaus katedroje, 
kurioje kun. M.Valančius 
1850 m. buvo įšventintas vys
kupu. „Maldaukime Viešpatį 
Dievą ir Aušros Vartų gailes
tingąją Motiną Mariją", — 
kalbėjo vysk. A. Vaičius, — 
kad suteiktų mums visiems 
vysk. M. Valančiaus dvasios 
daryti, kas tik įmanoma, kad 
Lietuva pakiltų į blaivybės, 
dorumo, atsidavimo kelią". 
Per pamokslą vysk. J. Boruta, 
SJ, pabrėžė, jog šiandien mini
mas vyskupas Motiejus Valan
čius XIX šimtmečio ir vėlesnių 
laikų Lietuvai buvo Dievo ap
vaizdos palaima, ir išreiškė 
viltį, jog Valančiaus minėjimai 

nyčia - Lutheran Church 
Missouri Synod. 2000 m. va
sarą Missouri Synod delegaci
ja dalyvavo Lietuvos evange
likų liuteronų bažnyčios sino
de Tauragėje. Lietuvos evan
gelikų liuteronų bažnyčios si
nodas ir Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios vyskupas 
bei konsistorijos pirmininkas 
Jonas Kalvanas laikosi nuo
monės, kad gera turėti daug 
draugų, kad reikia visų klau
sytis, mokytis, o po to pasi
rinkti savąjį kelią. Beje, vys
kupas Jonas Kalvanas yra 
Lietuvos Ekumeninės bažny
čių tarybos, besirūpinančios 
visų krikščioniškųjų Bažnyčių 
bendryste, pirmininkas. 

Dvasinis gyvenimas JAV, 
kur į vieną tautą lydosi daug 
bažnyčių ir daug kultūrų, yra 
ir panašus į Lietuvos dvasinį 
gyvenimą, kur taip pat veikia 
ne viena bažnyčia, ir skirtin
gas. Konfesiniai skirtumai yra 
akivaizdūs, tačiau skirtybių 
būna ir tos pačios konfesijos 
mokymuose bei praktikoje. Į 

tas pirmasis „Mažosios Lietu
vos enciklopedijos" tomas, ku
rio rengimą ir leidimą globojo 
„Mažosios Lietuvos fondas". 
Šio fondo nariais yra mažlie-
tuviai, kurių didesnė ar ma
žesnė dalis laikėsi ar laikosi 
liuteroniškosios tradicijos. 

Amžių būvyje vykstantis 
tautos gyvenimas iškelia į is
torijos areną įvairias žmonių 
grupes, kurių įnašas į tautos 
istoriją yra skirtingas, bet su
daro nedalomą visumą. Lietu
va laikoma katalikišku kraš
tu, tačiau į mūsų kultūrą 
didžiulį indėlį įneša ir evange
likai liuteronai, kurių kuni
gais buvo Martynas Mažvy
das, Kristijonas Donelaitis ir 
kiti šviesuoliai. 

- Lietuvoje nelengva 
ekonominė padėtis, bet 
pernelyg didelis susiprie
šinimas nė vienai valdžiai 
neleidžia ramiai dirbti. Ne
seniai, klausydamasi „Svo-
boda" radįjo rusiškai, įsi
miniau vieno Rusijos rašy
tojo frazę, kad „gerovės 

jus Valančius — tikras gero padės atgauti tą tikėjimą ir 
ganytojo pavyzdys", — sakė pasitikėjimą Viešpačiu, ku-
mons. V. Vaičiūnas. 

Vilniaus universiteto dėsty
tojas, literatūrologas doc. Juo
zas Jasaitis kalbėjo apie Mo-

riais buvo apdovanotas Žemai
čių vyskupas. 

Po pietų Akademiniame dra
mos teatre prasidėjo M. Va

karas. Sausakimšoje teatro 
salėje skambėjo Vilniaus arki
katedros bazilikos senųjų gies
mių ansamblio atliekamos 
giesmės, giedojo choras „Aidi-
ja", grojo Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, buvo rodomos iš
traukos iš dokumentinio filmo 
„Mirtis — gyvenimo durys", 
aktorius V. Radvilavičius 
skaitė ištraukas iš M. Valan
čiaus testamentinio laiško. Iš
kilmingo vakaro dalyviai 
klausėsi pranešimų: vysk. J. 
Boruta, SJ, savo pranešime 
„Vyskupas M. Valančius — 
naujo tipo ganytojas Lietuvos 
Bažnyčios istorijoje" priminė, 
kad M. Valančius visų pirma 

tiejaus Valančiaus kultūrinę lančiui skirtas iškilmingas va- buvęs ganytojas, besirūpinan

tis savo ganomaisiais. Jam 
rūpėjo ne atskiri žmonės, bet 
visi jo ganomieji, ypač papras
ti valstiečiai. Kartu Žemaičių 
vyskupas buvo pasirengęs pa
dėti kiekvienam, neskirstyda
mas žmonių pagal tautybę ir 
tikėjimą. Prof. J. Girdzijaus
kas akcentavo šio iškilaus 
žmogaus svarbą lietuvių tau
tai. „Vyskupo M. Valančiaus 
epocha buvo 'pragiedruliai' 
žmonių sielose ir tautos gyve
nime, apsaugoję ir sustiprinę 
lietuvių tautos pagrindus, ku
rie ir šiandien yra mūsų vil
tis", — sakė prof. J. Girdzi
jauskas. 

Bažnyčios žinios, 2001 m. 
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laipsnis tolygus moralės 
laipsniui". Ar nematote ir 
Lietuvoje daugiau dvasi
nių, negu ekonominių 
problemų? 

- Nepamirškime, kad gyve
name lūžio laikotarpiu: vadi
namoji socialistinė ar valsty
binė nuosavybė tampa pri
vačia. Socializmo doktrina žu
vo. Privatizavimas neišvengia
mas, nes per privačią nuosa
vybę turėtų prasidėti norma
lus ūkio vystymasis. 

Girdėjau posakį, kad ten, 
kur Dievas stato bažnyčią, vel
nias tuoj pat renčia koplyčią. 
Nepriklausomybė - mūsų 
Bažnyčia, o nenormalūs turti
niai santykiai - velnio kop
lyčia. Kartais ta „velnio kop
lyčia" taip iškyla, kad bando 
užstoti bažnyčią. 

Vienas žinomas teisininkas 
mūsišką privatizavimą pava
dino „kriminalizuotais civili
niais teisiniais santykiais". 
Konstitucinis teismas vieno 
sprendimo motyvuose įrašė, 
kad „iš netiesos negali gimti 
tiesa". Lietuvoje kol kas ban
doma iš „kriminalizuotų civili
nių teisinių santykių" sukurti 
tiesos regimybę. Žmonėms 
peršama idėja, kad pirmasis 
milijonas turi būti pavogtas.... 

Buvusi partinė ir ūkinė no
menklatūra niekur nedingo. Ji 
valdė ir tebevaldo turtą, 
slėpdama savo veidus po de
mokratijos vertybių uždanga. 
Tie. kurie turtą iš žmonių ati
ma, dedasi žmonių gynėjais ir 
priverčia balsuoti už save ar 
savo statytinius. 

Tokiame fone keblu kalbėti 
apie moralę. Ar moralu ban
krutuojančių įmonių direkto
riams gauti milžiniškus atly
ginimus, kai dirbantieji po ke
liolika mėnesių negauna mini
malios algos? 

Laikraščiuose rašoma ir gir
dime per televiziją, kad dėl 
visko kalta lietuvių tauta, kar
tais menkinančiai vadinama 
lietuvaičiais. Nereikėtų suta
patinti tautos su „kriminali
zuotų civilinių teisinių santy
kių" dalyviais. Ne lietuvių 
tauta kalta, kad okupantai 
1940 m. sujaukė jos ūkinį 
gyvenimą ir pasikėsino į doro
vę. Lietuvos ūkis be abejonės 
atsistos ant kojų, bet tam pri
reiks nemažai laiko. Didžioji 
dauguma žmonių yra išlikę 
dori. Dorovės prireiks visiems, 
net ir tiems, kurie dabar į ją 
moja ranka. Sakoma, girtuok
lis nenori, kad jo vaikai būtų 
girtuokliai. 

Kas atsitiko per pastaruo
sius rinkimus į Seimą? No
menklatūra išėjo į viešumą, ji 
vėl „gina" darbo žmonių inte
resus. Vadinamos kairiosios 
partijos jungiasi. Dešiniosios 
byra, nes jos irgi nomenk
latūros paliestos. Asmenys, 
kuriuos galėtume kildinti iš 
pasipriešinimo kovų dalyvių, 

KTU STUDENTŲ KORPORACIJAI 
„PLIENAS" 

Studentų korporacija — vy- priklausomai nuo jų politinių 
bei religinių pažiūrų, ugdyti 
tautinę savimonę, inteligen
tiškumą bei taurumą, remian
tis dora, visuomenės santar
vės ir tolerancijos principais. 
Šiandien korporacijoje yra per 
penkiasdešimt narių. 

Atkurta studentų korporaci
ja „Plienas" kovo 21 dieną 
Kauno Technologijos universi
teto auloje (A. Mickevičiaus 
gatvė 37) minės savo įkūrimo 
septyniasdešimtąsias metines. 
Bus pristatyta naujoji knyga 
„Vyrija Plienas 1931-2001", 
kurioje aprašomi ne tik senųjų 
plieniečių nuveikti darbai, bet 
ir atkurtos korporacijos veik
la. Korporacijos valdyba su 
dėkingumu pažymi, kad di
džiąją knygos leidybos išlaidų 
dalį paaukojo JAV-se gyve
nantys „Plieno" inžinierių kor
poracijos nariai. 

Vadas Aurelijus Domeika 

rija „Plienas" buvo įkurta Vy
tauto Didžiojo universitete 
1931 metais vasario 23 dieną. 
Tai buvo orientacinė organiza
cija, kurios veiklos nuostatai 
atsispindėjo šūkyje: lietuviš
kumas, broliškumas, patvara 
ir darbas! 

1940 metais korporacijos 
veikla buvo nutraukta. 1995 
metais kovo 8 dieną Kauno 
Technologijos universitete 
JAV gyvenančio plieniečio in
žinieriaus Pijaus Jaunučio 
Nasvyčio, KTU Dizaino ir 
Technologijos fakulteto profe
soriaus A. Matukonio ir kitų 
buvusių prieškarinių vyrijos 
narių iniciatyva, studentų 
korporacija „Plienas" buvo at
kurta. Pagrindinis organizaci
jos tikslas — suburti aukš
tuosius technikos mokslus 
studijuojančius jaunuolius į 
tamprią brolišką šeimą, ne-

L Ė Š O S D O N E L A I Č I O MUZIEJUI 
Rusijos Karaliaučiaus sri

ties administracija skyrė 
950,000 rublių (132.500 litų) 
lietuvių pasaulietinės poezijos 
pradininko Kristijono Donelai
čio muziejui Tolminkiemyje 
atnaujinti. 

Apie šį sprendimą Lietuvos 
kultūros viceministrei Inai 
Marčiulionytei Karaliaučiaus 
srities administracijos atsto
vai pranešė per Lietuvos re
gionų ir Karaliaučiaus srities 
bendradarbiavimo tarybos po
sėdį. Bendradarbiavimo susi
tarimas tarp Lietuvos Kultū
ros ministerijos ir Karaliau
čiaus apskrities administraci
jos buvo pasirašytas 2000 me
tais. 

Kaip sakė Kultūros ministe

rijos Muziejų skyriaus vado
vas Romanas Senapėdis, pini
gai bus panaudoti Donelaičio 
muziejaus Tolminkiemyje (da
bar - Čystyje Prūdy) remontui. 
„Muziejui reikia pakeisti sto
gą, perdažyti pastatą, viduje 
įrengti naują šildymo sistemą. 
Tai mes aptarėme pernai, 
abiejų šalių darbinių grupių 
susitikime", sakė R. Senapė
dis. 

Taip pat tikimasi atnaujinti 
parodas bažnyčioje ir šalia 
esančioje koplyčioje. 

Gimęs 1714 m. Karaliau
čiaus srityje, K. Donelaitis 
nuo 1743 metų iki gyvenimo 
pabaigos buvo Tolminkiemio 
klebonas. Čia jis sukūrė-garr-.; 
siąją poemą „Metai". (BNS> 

PREMIJOS IR STIPENDIJOS 
Vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejui paminėti 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, vertindama 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
įnašą Lietuvos istorijoje, įstei
gė dvi stipendijas užsienyje 
gyvenantiems lietuvių kilmės 
studentams už mokslo darbus, 
susijusius su vysk. Motiejum 
Valančiumi, jo darbais ir laik
mečiu. PLB siūlo 3,000 dol. 
stipendiją už disertaciją, 1,000 
dol. už studiją (mokslo raši
nį), stengdamasi plačiau at
skleisti Valančiaus skelbtas 
krikščioniškąsias humanisti
nes ir tautines idėjas, jo iš
keltas moralines vertybes. 

PLB skelbia 1,000 dol. pre
miją, atvirą visiems, už origi
nalų kūrinį apie Motiejų Va
lančių, jo kūrybą ir (ar) skelb
tas idėjas, pasirinkta tema. 
Pavyzdžiui „Blaivybė M. Va
lančiaus raštuose"; jo apysakų 
inscenizavimas; literatūros 
veikėjų posakiai su iliustraci

jomis; jo kalbos žodyno, liau
dies išsireiškimų paaiškinimai 
— pamokos; tautosakos, pa
tarlių iliustracijos; šiomis te
momis žaidimai bei kita. Tai 
galėtų būti elektroninis pusla
pis, CD-ROM, kompaktinė 
plokštelė, vaizdajuostė, muzi
kos, teatro, dailiojo meno ar 
rašyto žodžio kūrinys, plaka-
tų-reklamų serija, Jkomiksųp 

knygelė ar kitas originalus 
darbas. 

Šios premijos mecenatai yra 
Labdarių draugija, vadovauja
ma dr. Lino Sidrio, nes labda
rių draugijos tikslas taip pat 
yra skleisti valantiškas idėjas, 
skatinti dvasinių vertybių įsi-

' sąmoninimą lietuvių tarpe. 
Detalias informacijas teikia 

PLB vicepirmininkė kultūros 
reikalams Laima Žliobienė, 
1500 Lake Shore Dr. South, 
Barrington, IL 60010, cl. p.: 
lzlioba@hotmail.com 

asmenys, kuriems svarbios 
pilnutinės demokratijos ir 
krikščioniškosios vertybės, 
prie valdžios beveik nepn-
leidžiami. 

Dorovės pamokų gauname iš 
išeivijos, 1998 m. studijų sa
vaitės Druskininkuose metu 
keliavome Dzūkijos miškais ir 
aplankėme partizanų kovų 
vietas. Prie partizanų vado A. 
Ramanausko-Vanago žemines 
apie kovas pasakojo išlikęs gy
vas partizanas ir po to su 
dviem paaugliais savo vai
kaičiais gražiai padainavo 
partizanų dainų. Tai buvo jau
dinantis susitikimas. Ir štai 
prie žilagalvio partizano priei
na ambasadorius Vytautas 
Antanas Dambrava ir sako: 
„Mes, išeivijos lietuviai, tu
rime jūsų atsiprašyti. Mes 
turėjome geresnes kovos ir gy
venimo sąlygas"... Tiksliai 
visų žodžių neatsimenu, bet 

įspūdis buvo milžiniškas. 
Žmonės susimąstė... 

O kas atsiprašė partizanų, 
tremtinių ir nekaltai repre
suotųjų Lietuvoje? Ar no
menklatūra tai padarė? 

O kodėl skaidosi dešiniosios 
partijos, taip pat priežasčių 
yra daug. Norėčiau pabrėžti 
politines kultūros stoką. Kai 
kurios asmenybės negali pa
aukoti asmeninių ambicijų 
vardan Lietuvos. „J laisvę fon
do" lietuviškai kultūrai ugdyti 
svarstymuose apie valstybės 
pagrindus „I pilnutinę demok
ratiją" rašoma: „Reikalavimas 
pagerbti teises pačiam sau tuo 
pačiu yra reikalavimas jas pa
gerbti ir kitam. (...) Ugdykime 
.stiprią savo asmens pasau
lėžiūrą, bet savųjų pasaulė
žiūrų skirtybėmis negrįskime 
savo politinio susigrupavimo". 

Parengė 
Audronė V. Škiudaitė 

mailto:lzlioba@hotmail.com
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

„KAS IŠ JŪSŲ BE NUODĖMĖS..." 
V Gavėnios sekmadienis 

Praėjusio sekmadienio litur
gijoje apmąstėme jaudinančią 
sūnaus palaidūno istoriją. 
Šiuo palyginimu Viešpats ra
gino mus tikėti begaliniu dan
giškojo Tėvo gailestingumu ir 
priimti susitaikinimą su juo 
per Atgailos sakramentą. 
Šiandien nuo parabolės perei
name prie tikroviškos istori
jos, tačiau tema pasilieka ta 
pati, tik labiau sute lkta i kris-
tologinį atgailos aspektą. 
Kiekvienas at leidimas ir susi
taikinimas su Dievu vyksta 
per Jėzų Kristų. Ši tikrovė dar 
labiau paguodžianti negu bu
vusios parabolės. Parabolėje 
vyresnysis sūnus pagiežingai 
liko namie, o tikrovėje vyres
nysis sūnus — Jėzus Kristus 
išėjo ieškoti jaunesniojo pra
žuvėlio. 

Šiandienos Evangelijos epi
zodas j t rauktas į vėlesnę Jono 
evangelijos redakciją. Jis isto
riškai dera su evangelisto Lu
ko perduotais epizodais bei 
parabolėmis ir puikiai atitin
ka Jėzaus žodžius: „Atėjau ne 
teisti, bet gelbėti" (plg. J n 3, 
17). 

Svetimavimo epizodą galime 
suskirstyti į t r is kadrus : Jėzus 
ir minia; Jėzus ir nusidėjėlė; 
Jėzus ir mes. Šį kar tą minią 
sudaro ne tik fariziejai, bet ir 
mes, įpratę kal t int i savo bro
lius. 

J ė z u s i r k a l t i n t o j a i 

Jėzus mokė apl ink susibūru
sius žmones. Net ikė ta i į klau
sytojų būrį a tvedama fariziejų 
apsupta moteris. Šie triumfuo
dami klausia: „O tu ką pasa
kysi?" Iš tikrųjų j iems rūpi ne 
klausti, bet spęsti pinkles. J u k 
Jėzus sakė atėjęs ne panaikin
ti Jstatymo' bet jį įvykdyti. To
kiu atveju jis turė tų elgtis pa
gal Mozės įstatymą ir prisidėti 
užmušant moterį akmenimis. 
Tuomet j is p ra ras tų tą žmones 
žavinčią gailestingumo au
reolę, kur i taip dirgina farizie
jus. 

Jėzus prakalba ne iš karto. 
J is pasilenkęs rašo ženklus. 
Galbūt j is mąsto apie pašne
kovų kėslus, gal nori, kad kaž
kiek aprimtų įsibaiminusi mo
teris. Šiame Jėzaus paveiksle 
susilieja žmogiškumas ir die
vystė. Galiausiai j is pažvelgia 
į juos ir sako: „Kas iš jūsų be 
nuodėmės, tegu pirmas svie
džia į ją akmenį". Jėzus pa
žino kiekvieno žmogaus širdį. 
Reikia atsiminti , jog Dekalo
gas draudė ir svetimavimą 
mintimis geidžiant svetimos 
moters. Tyla t a m p a nebepake
liama. Vyresnieji pradeda vog
čiomis t raukt is šalin. Galbūt 
juos išgąsdino mintis , kad Jė
zus gali iš tikrųjų permatyti 
jų praeities gyvenimą ir iš
tirti, a r jie nenusižengė Deka
logo įsakymui, draudžiančiam 
geisti svetimos moters. 

J ė z u s i r s v e t i m a u t o j a 

Teismo salė ištuštėjo. Joje 
liko tik teisėjas ir kaltinamoji. 
Jėzus atsitiesęs pažvelgė į mo
terį: „Moterie, ku r jie pasidė
jo? Niekas tavęs nepasmer
kė?" Tik ką išgyvenusi siaubą 
moteris jaučiasi nušviesta gai
lestingo žvilgsnio. Joks vyras 
nebuvo taip žvelgęs į ją. Jėzus 
palydi moterį žodžiais: „Nė aš 
tavęs nepasmerksiu. Eik ir 
daugiau nebenusidėk". J is 
daugiau nieko nebeklausia, 
matyt, atpažįsta jos širdyje at
siradusį gailestį. 

Jėzus yra vienintelis be nuo
dėmės. J is vienintelis turėjo 
teisę pirmasis mesti akmenį, 

įvykdydamas įstatymą ir ker
šydamas del pažeistos Dievo 
garbės. Tačiau atsisako tos 
teisės smerkt i , nes, kaip ir Tė
vas, nori ne nusidėjėlio mir
ties, bet t rokšta, kad jis atsi
verstų ir gyventų (plg. Ez 33, 
11). Gal ime būti tikri, jog mo
teris, patyrusi Jėzaus atleidi
mą, begalinį supratimą ir 
užuojautą, pajuto širdyje viltį 
naujos meilės, labai skirtingos 
nuo t rumpalaikio ir nuvilian
čio j ausmo. 

J ė z u s i r m e s 

Ši Evangelijos vieta visuo
met kiek trikdydavo krikščio
nis — j u k Jėzus atleidžia, tar
si neužduodamas jokios baus
mės už atgailą. Buvo laikai, 
kai svetimavimas laikytas 
nuodėme be galimybės atleis
ti. Tik gana neseniai ši Evan
gelijos i š t rauka buvo į t raukta 
į sekmadienio liturgiją. Sū
naus palaidūno parabolė iš 
tikrųjų byloja apie visą gyve
nimą apimant į atleidimą. Ta
čiau tenai Jėzus pasakojo pa
lyginimą, o čia pateikiama tik
roviška istorija. 

Pal iekant nuošalyje redak
cinius klausimus, kaip šis epi
zodas buvo į t rauktas į Jono 
evangeliją, vis dėlto neverta 
abejoti pasakojimo istorišku
mu. Šia istorija anaiptol ne
norima teigti, jog svetimavi
mas nėra nuodėmė. Svetima
vimas čia aiškiai, nors ir sub
tilia forma, pasmerkiamas: 
„Daugiau nebenusidėk". - Nė 
vienas labiau už Jėzų nėra 
priešingas svetimavimui min
timis: „Kiekvienas, kuris gei
dulingai žvelgia į moterį, j au 
svetimauja savo širdimi" (Mt 
5,28). 

Šiandienos Evangelija kalba 
apie mūsų kasdieninių įpročių 
šaknis. Tiesa, šiandien nebe
mėtome akmenimis, nes tai 
draudžia civiliniai įstatymai. 
Tačiau jokie įstatymai neribo
ja apkalbų ir kandžios kriti
kos. Kaip dažnai draugiškų 
pokalbių metu smerkiama ne 
nuodėmė, bet žmogus. Pasako
dami apie kitų elgesį, nesą
moningai iškeliame savo dory
bę, panaš ia i kaip anas farizie
jus , demonstratyviai meldęsis 
šventykloje: „Dėkoju tau, Die
ve, kad nesu toks, kaip kiti". 
Šiandien Jėzus siūlo vaistą 
nuo šio blogo įpročio: „Kas iš 
jūsų be nuodėmės". Ištirkime 
save. 

Baigdami apmąstyti šią 
Evangelijos ištrauką, prisi
minkime palengva vykstančią, 
bet galingą revoliuciją įtvirti
nan t moters žmogiškąjį oru
mą. Evangelijoje pavaizduota 
drebanti iš baimės moteris, 
apsupta iš aukšto į ją žvel
giančių vyrų, vaizdžiai pertei
kia moters padėtį to meto vi
suomenėje. Kur buvo drauge 
su j a nuodėmiavęs vyras? Jei 
Jėzaus mokiniai būtų tinka
mai pasimokę iš jo elgsenos 
pavyzdžio, nebūtų reikėję 
laukti ilgų šimtmečių, kol vi
suomenė pagaliau prabils apie 
moters išsilaisvinimą. Negana 
to, moterų emancipacijos raiš
kos būdai labiau atitiktų 
Evangelijos dvasią. 

Šiandienos liturgijoje nu
skamba da r viena tema, pa
rengiant mūsų susitikimą su 
Kristumi Eucharistijoje. Apaš
talas Paul ius „Laiške filipie-
čiams" į viską žvelgia kaip į 
nuostolį, palyginti su Jėzaus 
Kris taus pažinimo didybe. Čia 
glūdi apašta lo gyvenimo pas
laptis: asmeninis santykis su 
Jėzumi yra stiprus kaip mirtis 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALrrOMOOUO. NAMU. SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapdis ir Off. Mgr Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOL1S 

3208 1/2 West95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

2001 m. kovo 4 d., šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo šventoje, kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukojo Mišias prie 
laikinojo altoriaus. įrengto Katedros aikštėje, nes norėta, kad visiems tikintiesiems būtų sudarytos galimybes 
švęsti Eucharistiją kartu su kardinolu. V. Gulev ič iaus Elta) nuotrauka. 

KARDINOLAS VEDA LIETUVĄ I ŠIUOLAIKINĮ 
KRIKŠČIONIŠKĄ GYVENIMĄ 

Window VVashers Necded! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
ponation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Lietuvai atėjo nauji laikai, 
sakė Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis, kai šių 
metų pradžioje buvo pakeltas 
kardinolu. J is mėgsta sakyti, 
kad naujasis jo titulas yra 
garbė visai Lietuvai, kurioje 
90 proc. gyventojų save laiko 
katalikais. Panašu, kad tai jis 
ketina panaudoti permainų 
gretinimui. 

Kaip tikintysis, A. Bačkis 
tvirtai laikosi Bažnyčios mo
kymo, yra patyręs diplomatas 
ir pamaldus žmogus. Kai A. 
Bačkis 1991 m. pradžioje buvo 
paskirtas vadovauti Vilniaus 
arkivyskupijai, kai kas prieš
taravo, laikydami jį paša
liečiu. Jo priešininkai iki šiol 
sako, kad jis nėra charizma
tiškas reformatorius, kuris 
tiktų vesti Lietuvos Bažnyčią į 
naujus laikus. J ų teigimu, A. 
Bačkis nepajėgs pasivyti dau
gelio modernių dvasinių kryp
čių, kurios aplenkė Lietuvą 
per pusę šimtmečio trukusią 
Sovietų sąjungos okupaciją. 

Tačiau Vilniaus arkivysku
pas kardinolas atsinaujinimą 
suvokia giliau. Jo užmojis am
bicingesnis — pasiekti, kad 
Lietuva pirmautų kultūros ir 
socialinės politikos srityje, ir 
padaryti ją naujosios krikš
čioniškos valstybės pavyzdžiu. 
A. Bačkio patirtis užsienyje 
šiame kontekste tampa svar
bia sąsaja su šiuolaikine 
Bažnyčia ir pasauliu. 

Per pastarąjį dešimtmetį A. 
Bačkis daug padarė, atnaujin
damas vidinį Bažnyčios gy
venimą. Labiausiai pastebima 
tai, kad sostinė dabar turi 
įspūdingą jaunų kunigų ir 
seminaristų skaičių, o atkur
tos ir naujos parapijos gali 
pasigirti besiplečiančiomis re
liginio švietimo programomis. 
Vienas didelių A. Bačkio nuo
pelnų yra kolegiškumas, bū
dingas aktyviam visos Lietu
vos vyskupų bendradarbiavi
mui Vyskupų Konferencijoje. 
Logiška, kad toliau ateina eilė 
pasirūpinti išoriniais ryšiais. 

„Dabar reikia vesti bažnyčią 
21-ojo amžiaus keliu", — sakė 
naujasis kardinolas žurnalis
tams, paklaustas apie jo 
iššūkius. — „Reikia, kad Vati
kano II susirinkimo gairės 
pagaliau būtų įgyvendintos ir 
Lietuvoje. Reikia plėsti dia
logą su visuomene, jaunimu, 
su šių dainų pasauliu, kul
tūra". 

ir ragina kalbėti apie Jėzų, 
kentėti dėl Jėzaus ir „panašiai 
kaip jis numirti". Paulius, 
panašiai kaip ana nusidėjėlė, 
patyrė Viešpaties atleidimą. 
Tas, kuriam daug atleista, la
bai pamilo. Tą patį prisikėlusį 
Jėzų sutiksim šiandienos Eu
charistijoje. J is mums taip pat 
atleidžia ir guodžia nusidėjėlei 
sakytais žodžiais: „Eik ir dau
giau nebenusidėk". • 
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Todėl A. Bačkis sveikino 
plačią naujų dvasinių įdėjų 
įvairovę. Jis įžiebė ekume
nizmo kibirkštį, pavyzdžiui, 
kviesdamas krikščionis stačia
tikius ir liuteronus ka r tu su 
katalikais dalyvauti svarbes
niuose 2000 jubiliejinių me tų 
renginiuose. Jis taip pat rėmė 
mokslines šiuolaikinių morali
nių klausimų studijas — pa
vyzdžiui seksualinės et ikos, 
taip pat eutanazijos ir abortų 
nepriimtinumo kata l ikams. 
J is norėtų, kad valstybė remtų 
a r bent j au netrukdytų Baž
nyčios pastangoms t a rnau t i 

bendram gėriui — stiprinti 
šeimą, rūpintis vargšais ir 
šviesti j aunus žmones dory
bėje. Tokia buvo praėjusią sa
vaitę vykusios jo diskusijos su 
par lamento pirmininku Artū
ru Paulausku esmė. Tuo rė
mėsi ir jo pastangos, įsteigiant 
įvairias bendras Bažnyčios ir 
vyriausybės komisijas. 

Pirmasis naujojo Lietuvos 
kardinolo pamokslas įkve
piančiai ragino asmeniniam 
moralumui, šventumui. ^Ne
užtenka vien vadintis krikš
čionimis. Reikia ja is būti", 
pabrėžė A. Bačkis. (R\TS1 

Tel.: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDLMLNAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

MACHINISTS 
Experienced job shop machinists 

Full time. Benefits. 
Overtime. Southside. Mušt speak 

English. 773-778-0230. 

AMAZONES DŽIUNGLĖSE NUŽUDYTA 
SESUO KSAVERA 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

Tel. 847-928-1000, ext. 131. 
Adresas: 9755 W. Farragut, 

Rosemont, IL 60018. 

„XXI amžiaus" laikraštyje 
žurnalistas Vytautas Bagdo
nas paskelbė straipsnį apie 
Amazonės džiunglėse nužu
dytą lietuvę vienuolę seserį 
Ksaverą - Emiliją Šakėnai tę . 
kilusią iš Anykščių krašto -
Kalvelių kaimo. 

Emilija Šakėnaitė gimė 
1913 m. valstiečių šeimoje, 
anksti neteko tėvų ir nuo 
mažens dirbo ūkyje. Gabi mer
gaitė turėjo galimybės pasimo
kyti Debeikiuose. Salų žemės 
ūkio mokykloje Rokiškio ra
jone, vėliau - Kauno suaugu
siųjų gimnazijoje. Iš Lietuvos 
ji išvyko prieš Antrąjį pasau
linį karą. Paryžiuje baigė nau
jokyną ir įsigijo medicinos se
sers specialybę. Prasidėjo var
ginantis darbas ligoninėse, 
vargšų prieglaudose. 

J i vis dar svajojo grįžti į Lie
tuvą, bet okupuotoje šalyje 
Bažnyčios tarnai buvo nepa
geidaujami. Kai dvasininkas 
misionierius Aleksandras 
Bendoraitis ją pakvietė vykti į 
Lotynų Ameriką, pranciškietė 
vienuolė sutiko ir dirbo ambu
latorijose, pavadintose „Lit-
huania", laivais raižė džiung
les, gydė vietinius gyventojus. 
Keturiasdešimt metų misio
nieriai steigė Brazilijoje („Ge
rojo ganytojo"), Bolivijoje 
(„Vaiko ir motinos") ligonines, 
vaistines, gydymo punk tus . 
Sesuo Ksavera mokėjo pen
kias kalbas ir daugelį vietinių 
dialektų. Žmones ne tik gydė, 
bet ir švietė, mokė tikėjimo 
tiesų. 

Apie pasiaukojamą sesers 
Ksaveros darbą džiunglėse 
okupacijos metais mažai kas 
Lietuvoje žinojo. Tiktai 1991 
m. menotyrininko A. Guobio, 
kilusio iš Anykščių rajono, 
knygoje „Lietuviai Amazonės 
džiunglėse" buvo plačiai pa
pasakota ir apie ją. Apie se
serį Ksaverą, jos vaikystę ir 
jaunystę papasakojo televizi
jos žurnalistė Nijolė Baužytė 
laidoje iš ciklo „Mūsų mieste
liai" (laidoje apie Salų mies
telį). 

Lietuvoje Emilija Šakėna i t ė 
pirmą kartą apsilankė d a r 
okupacijos metais. J a i teko 

pamatyt i ir laisvą Lietuvą, 
1992 m. melstis prie Aušros 
vartų, Kauno Arkikatedroje 
Bazilikoje, lankyti artimųjų 
kapus, gimines. 

Prieš porą metų nuvykęs į 
Boliviją, A. Guobys parvežė į 
Anykščius vienuolės Ksaveros 
A. Baranausko ir A. Žukaus
ko-Vienuolio muziejams per
duotas Emilijos Šakėnai tės 
dovanotas nuot raukas , filmą 
apie Pietų Ameriką, indėniš
kus suvenyrus, vienuolės ap
dovanojimus: Bolivijos ordiną, 
Cleveland skautų Vyčių 
garbės ženklą. Lietuvos svei
katos ministerijos padėkos 

raštą ir daugelį kitų. Praėju
sių metų gale Anykščių kop
lyčioje buvo surengta paroda, 
kurioje eksponuotos vienuolės 
dovanos. Paminėjimo dalyviai 
negalėjo nujausti, kad misio
nierės jau nebebuvo gyvųjų 
tarpe (ji rasta nužudyta gruo
džio 3 d.;. Nuo piktadarių ran
kos žuvo" Bolivijoje, Gajarame-
rino džiunglių miestelyje, kur 
ir palaidota. į tariama, kad se
suo Ksavera pavyduolių galėjo 
būti nužudyta del jos turė tų 
daugumos misijos akcijų. 

Parengta pagal 
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SAVIGARBOS TEMA APLEISTŲ VAIKŲ 
CENTRUOSE 

Tankiai gaunu žinučių iš 
„Vaiko vartai į mokslą" būre
lio savanorės darbuotojos Lie
tuvoje Ritos Venclovienės. Pa
rašo apie įvairias iškylančias 
problemas ir pasisekimus dar
be su gatvės vaikais. 

Rita dirba su „Charakterio 
ugdymo" programa, „Vilties 
angelo" ir „Visų Šventųjų" vai
kų dienos centruose. Šiuo me
t u ji su vaikais vysto „Savi
garbos" temą. Rita rašo, kad 
pradžioje labai mažai vaikų 
galėjo surast i vieną pozityvią 
ypatybę savyje . J i e save pri
sistatė, kaip nieko nežinantys, 
negalintys, negabūs, negražūs 
ir t.t. Tik po kurio laiko pra
dėjo surast i savyje ir gerų ypa
tybių. Jos iškilo iš to, ką jie 
duotoje programoje nuveikė. 

„Jie pradėjo galvoti, kad yra ir 
protingi, ir kantrūs, ir drau
giški, o svarbiausia — mylimi 
centro vadovų — rašo Rita. — 
Šiandien beveik valandą vai
kai sėdėjo ir klausėsi vienas 
kito pozityvių charakterio 
ypatybių, o kai pri trūko žo
džių, vienas kitą apkabino, 
kaip gerą ir mylimą draugą. 
Tai maži pasiekimai, bet jie 
pakelia ūpą ir duoda įkvėpimo 
tolimesniam darbui. Matau, 
kad šiems vaikams negana 
duonos, nors ji yra svarbi, ne
užtenka ,apdovanoti juos dra
bužėliais; jiems reikia meilės 
ir ilgų metų auklėjimo, kad 
galėtų pakelti galveles ir su 
viltim žiūrėti į rytojų". Taip 
rašo Rita Venclovienė. 

A ldona K a m a n t i e n ė 

ČEKIJOS KATALIKŲ BAŽNYČIA AKTYVIAI 
RENGIASI ŽMONIŲ SURAŠYMUI 

Čekijos Katal ikų Bažnyčia savo priklausomybę valstybei, 
pradėjo reklaminę kampaniją 
ragindama žmones nedvejo
j a n t pasiskelbti krikščionimis 
artėjančio gyventojų surašymo 
metu. Tuo siekiama išsaugoti 
krikščionišką šalies vardą ir 
išlaikyti Bažnyčią „integralia 
visuomenės dalimi". 

Sausio ir vasario mėnesiais 
p la t in tame pareiškime Čekijos 
katal ikų vyskupai teigė, kad 
šalies žmonių surašymas yra 
galimybė čekams pripažinti 

tauta i ir tikėjimui. Anot vys
kupų, surašymo rezultatai bus 
svarbūs valstybei, o Bažnyčiai 
padės pasirengti organizaci
niams planams. Pranešime 
raginami pripažinti savo ti
kėjimą ne tik žmonės, nuolat 
dalyvaujantys liturginėse ap
eigose, bet ir tie, kurie laiko 
save Bažnyčios nariais dėl 
krikšto, nes „negalima būti 
abejingiems tam, kam pri
klausome". 
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Per 1993 m. Kultūros minis
terijos tyrimą iš 10,5 milijonų 
Čekijos gyventojų 40 procentų 
sakėsi priklausą Katalikų 
Bažnyčiai. Panašūs rezultatai 
buvo gauti 1999 m. pabaigoje 
Bažnyčios savaitraščio Kato-
licke Tydenik tyrimo metu, 
tačiau tik 5 procentai sakėsi 
lanką šv. Mišias. 

Vyskupų konferencijos spau
dos biuro referentė N. Witza-
nyova teigė, kad prie religinės 
praktikos susilpnėjimo prisi
dėjo „materialiniai rūpesčiai" 
bei „nusivylimas Bažnyčia" 
žlugus komunistinei valdžiai 
1989 m. Tačiau, jos manymu, 
jei gyventojai nutylėtų savo 
religinius įsitikinimus gyven
tojų surašymo metu, tai su
silpnintų Katalikų Bažnyčios 
padėtį Čekijoje ir būtų sun
kiau gauti finansinę paramą 
iš valstybės. Anot jos, Čekijos 
Respublika yra viena iš ateis-
tiškiausių Europos visuome
nių. Tačiau ji tikisi, kad šie
met rezultatai nebus prastes
ni nei ankstesniais kartais ir 
kad net nelankantys Bažny
čios išreikš savo pritarimą 
Čekijai kaip krikščioniškai 
valstybei. Šiuo metu Čekijoje 
trys atskiros komisijos rengia 
įstatymų projektus, apibrė
žiančius Katalikų Bažnyčios 
turtines teises ir finansinį 
statusą. Beje, Čekijoje dvasi
ninkijai algas tradiciškai mo
ka valstybė. 

Bažnyčios kampanija ragi
nant nenutylėti religines pri
klausomybės kar ta is kritikuo
jama kaip pažeidžianti priva
tumą. N. Witzanyova atkreipė 
dėmesį, kad Čekijos vyskupų 
ketinimai yra ekumeniški: ka
talikai raginami padrąsinti 
taip pat kitų Bažnyčių narius 
išreikšti savo konfesinę pri
klausomybę. 
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* Vyriausybė pritarė Sta
tybos į s ta tymo pataisoms, 
kurios leis supaprastinti ir pa
lengvinti statybos projektų 
rengimą bei statybos leidimo 
gavimo tvarką. IKU> 

* 
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VIENERI METAI BE 
A*A. PRANO LEKUČIO 

Pranas Lekutis iškeliavo iš kiek laiko dirbo ir 
šio pasaulio 2000 m. kovo 12 
d. sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Nuliūdę liko: žmona Jean. 
duktė Christine, sūnus John, 
sesuo Marijona Kušlikienė, 
seserėčios ir seserėnai JAV ir 
Kanadoje: Liucija, Laima, Al
dona, Benediktas. Algis, To
mas, Teresė ir Ramunė, jų 
šeimos ir kiti artimieji. Velio-

susitaupęs 
pinigų, studijavo atskaitybą 
Michigan State universitete. 
Baigęs studijas, sukūrė šeimą 
ir dirbo sąskaitybos bendro
vėje, Muskegon mieste. Po ke
lerių metų, įsigijo CPA laipsnį 
ir su draugu atidarę savo 
įstaigą sėkmingai vertėsi iki 
pensijos. 

Velionis priklausė keletai 
nis buvo palaidotas St. Mary's amerikiečių organizacijų, 

Washington, DC, apylinkes Kristijono Donelaičio šeštadienines lit mokyklos „Pupų ir pipirų" ratelio mokinu
kai. Šiemet jie pradėjo pirmuosius savo veiklos metus. R. Petraitienes nuotrauka. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PADĖKIM LIETUVAI 

{EITI J NATO! 

Panašius raginimus dažnai 
girdime susirinkimuose ir 
skaitome spaudoje. Bet tie 
gražūs žodžiai dažniausiai pa
lieka be jokių pasekmių. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad žmo
nėms nereikia gražbylystės, o 
konkrečių nurodymų, ką jie 
turi atlikti. 

Reikia pripažinti, kad Lietu
vos valdžia deda daug pastan
gų, kad Lietuva jau ateinan
čiais metais būtų pakviesta į 
NATO. Nepaisant visokių „ne-
utralistų" svaičiojimo, krašto 
gynybai biudžete paskirta 
1.95 proc. BVP (bendro vidaus 
produkto), kaip ir buvo numa
tyta^ NjjBtgi Artūras Paulaus
kas, kuris anksčiau labai uo
liai rinko parašus, kad minėta 
suma būtų smarkiai sumažin
ta, dabar pakeitė savo nuomo
nę. 

Kaip. žinoma, NATO JAV at
lieka svarbiausią vaidmenį. 
Nuo JAV, tiksliau nuo JAV 
Senato priklausys, ką pakvies
ti į NATO. Tai čia ir yra mūsų 
konkretus darbas „užpilti" se
natorius savo laiškais, pra
šant, kad jie paremtų Lietuvos 
pakvietimą. 

Paminėsiu, kaip tas reikalas 
buvo sprendžiamas mūsų, 
Daytona Beach, FL, telkinyje. 
Iniciatyvos ėmėsi čia rašan
tysis. Parašiau laiškus svar
biausiems senatoriams, juos 
padauginau, sudėjau į vokus 
ir išdalinau žmonėms, kad pa
sirašytų, pridėtų savo adresą 
ir pasiųstų laiške nurodytam 
senatoriui. Reikia pasakyti, 
kad visi su noru apsiėmė tą 
darbą atlikti. Manau, kad tik 
tokiu būdu galima pasiekti ko
kių nors rezultatų. 

Gal ir kiti telkiniai norėtų 
pasinaudoti mūsų patirtim, 
tai čia duodu laiško pavyzdį: 

The Honorable (Senatoriaus 
vardas ir pavardė) 

United States Senate 
Washington, DC 20510 

Dear Senaton 
Lithuania never will be safe 

from threats by Russia unless 
and until it is integrated in to 
NATO. Please be so kind as to 
support Lithuania's admission 
in to NATO. 

Sincerely 
Parašas 

Vardas Pavardė 
Adresas 

Data 
Žinoma, galima rašyti ir ki

tais žodžiais, svarbu, kad laiš
kas būtų trumpas ir aiškus. 
Svarbiausia, reikia rašyti savo 
valstijų senatoriams, nes 
jiems labai svarbūs rinkėjų 
balsai. Jeigu yra energijos ir 
noro, tai dar galima parašyti 
šiems svarbiems senatoriams: 

1. Jesse Helms — Senato 
Užsienio reikalų komisijos pir
mininkas. 

2. Gordon H. Smith — šios 
Komisijos Europos Pakomisės 
pirmininkas. 

Nereikėtų pamiršti ir prezi
dento, jam reikia rašyti šiuo 
adresu: 

President George W. Bush 
The White House 
Washington, DC 20500 
Mačiau JAV LB atsiųstą pa

vyzdinį laišką senatoriams, 
kuris kartu su pridedama „Re-
soliution" sudaro 4V2 kompiu
terių rašytų puslapių. Laiškas 
gerai, motyvuotai parašytas, 
tik labai abejoju, ar kas norės 
rašyti, o juo labiau skaityti 
tokį ilgą laišką. Reikia žinoti, 
kad čia svarbiausia ne laiškų 
turinys, o jų skaičius. 

Didelė kliūtis kelyje į NATO 
yra Lietuvos žmonių abejingu
mas. Statistika sako, kad pri
tariančių yra mažiau nei 50 
proc. Matyt Maskvos pro
paganda prieš NATO yra labai 
efektyvi. Susirašinėdami su 
giminėm ir pažįstamais turim 
juos įtikinti, kad įstojusi į 
NATO Lietuva bus ne tik sau
gesnė, bet turės ir ekonominę 
naudą, užsienio biznieriai ne
bijos investuoti savo kapitalo. 

Baigdamas noriu pakartoti 
dr. Ilonos Vaišnienės žodžius, 
pasakytus Vasario 16 minėji
me Daytona Beach FL: „Pa-
dėjom Lietuvai iškovoti nepri
klausomybę, padėkim ir ją iš
laikyti". 

Kazys Barūnas 
Daytona Beach, FL 

Atkelta iš 4 psl. 
Aukštųjų mokyklų rektoriai 

atkreipė dėmesį ir dar į vieną 
svarbų „bet". Minėtas mokes
tis pirmiausia pateks ne tie
siai į aukštąsias mokyklas, o 
bus perskirstomas iš valstybės 
biudžeto. Kiek iš ten nubyrės, 
niekada neaišku. 

Taip pat visai nėra jokios 
garantijos, kad vieneriais me
tais sugebėjusi iš savo biu
džeto skirti 20 mln. Lt. studijų 
kreditavimui, kitais metais 
sukrapštys jau dvigubai dides
ne sumą. Ir vėl tada kreditus 
gaus pirmas ir antras, o tre
čias brolis gali likti kvailiu. 

Aišku, laikui bėgant, galima 
tikėtis, kad paskolų fondas 
pasipildys iš grąžinamų pi
nigų, tačiau sunku spėlioti, 
nes kol kas šalies darbo rinka 
tikrai nesudaro pakankamai 
galimybių net ir turintiems 
aukštąjį išsilavinimą gauti 
darbų. O negavę darbo nega
lės ir paskolos grąžinti. Taip ir 
tempais skola valstybei iki 
pensijos. Bet tikėkimės ge
riausio - kuo daugiau šalies 
piliečių įgys aukštąjį išsilavi
nimą, tuo labiau gyvės ir Lie
tuvos darbo rinka, nes jau da-

S V A J O N E AR T I K R O V E 

mauzoliejuje, Muskegon, MI. 
Pranas gimė 1925 m. lapk

ričio 10 d., Pervazninkų km., 
Kidulių val&č., Šakių apskr. 
1944 m. baigė Jurbarko gim
naziją. Tais pačiais metais 
nuo karo audros ir bolševikų 
siaubo jam teko pasitraukti į 
Vokietiją. Po karo gyveno iš-
vietintų asmenų stovykloje 
anglų zonoje. Vienerius metus 
studijavo Pabaltijo universi
tete. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Prasidėjus Korėjos karui, bu
vo pašauktas j kariuomenę, 
kurioje ištarnavo dvejus me
tus. Išėjęs i§ kariuomenės, 

Muskegon lietuvių klubui ir 
Grand Rapids LB apylinkei. 
Jis aktyviai prisidėjo prie LB 
veiklos ir rėme daugelį lietu
viškų organizacijų. Talkino 
LB apylinkės valdybai, PLB 
fondui ir patarnavo apylinkės 
lietuviams. Nors gyveno tolo
kai nuo Grand Rapids, jis vi
suomet su savo šeima dalyva
vo LB apylinkės renginiuose. 
Per daugiau kaip 30 metų jis 
nei vieną kartą nepraleido 
Vasario 16 minėjimo. Pranas 
daug rūpinosi Lietuvos laisvi
nimo reikalais. Rašė laiškus 
Kongreso atstovams, senato
riams ir prezidentams. Labai 

M O K S L E I V I A I K U R S D A I N Ų TEKSTUS 

DOVANA LIETUVOS 
MUZIKOS AKADEMIJAI y 

Solistas Arnoldas Voketaitis 
padovanojo Lietuvos Muzikos 
akademijai Vilniuje 145 operų 
klavyrus. Operos. solisto 47 
metų karjeroje jam teko nau
doti tuos klavyrus JAV, Kana
doje. Pietų Amerikoje, Meksi
koje ir Europoje. Jų tarpe yra 
„Luisą Miller" — Verdi, „Die 
schvveigsame Frau" — R. 
Strauss, „Peter Grimes" ir 
„Billy Budd" — Britten. Kai 
kurių klavyrų vertė šių dienų 
kainomis per 100 dolerių. Kla-
vyrai svėrė 150 svarų ir sutil
po į 6 dėžes. Iš Čikagos į Vil
nių juos nemokamai, kaip 
kultūrinę ir pedagoginę verty
bę, persiuntė „Baltia Express", 
tarpininkaujant Algimantui 
Barniškiui. 

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN 

Kalbų metams skirtą hip-
hop dainos teksto konkursą 
Lietuvos moksleiviams rengia 
užsienio šalių kultūros atsto
vybės — Gėtės institutas, Bri
tų taryba ir Prancūzų kultū-

AR IR MES TOKIE PATYS? 
- 4 ' ' ' • 

Kai Čikagos didysis dienraš
tis „Sun-Times" pažadėjo pa
skelbti seriją straipsnių apie 
Lietuvą ir lietuvius, mes visi 
apsidžiaugėme, kad Lietuva 
vėl kasdien bus Amerikos 
spaudos puslapiuose, taip 
kaip dar prieš dešimtį metų. 
Nenusipirkę* pirmųjų kelių to 
laikraščio numerių, nuėjau į 
vietinę miestelio biblioteką tų 
straipsnių bėiit ten paskaity
ti. Koks buvo5 mano nustebi
mas, kad puslapiai, kuriuose 
turėjo būti tie" lietuviams įdo
mūs straipsniai, buvo visi 
kažkaip dingę.' 

Ar tai atsitiktinumas, ar ilgi 
kai kurių lietuvių pirštai? La
bai nusivylęs pagalvojau, kad, 
pasirodo, tų ilgų pirštų turbūt 
yra abiejose Atlanto pusėse. O 
mes pirštu vis "Lietuvą rodyda
vome. Gal ir mes nešventi... 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

ros centras Vilniuje. 
Konkurse gali dalyvauti 9-

11 klasių moksleiviai ir jų ko
mandos. Dalyviai turi parašy
ti dainos tekstą tolerancijos 
tema anglų, vokiečių arba 
prancūzų kalba. Vertinimo ko
misija atrinks po du geriau
sius tekstus kiekviena iš šių 
kalbų. Dainų tekstai bus ver
tinami pagal temos atitikimą, 
lyriškumą, išraiškingumą ir 
kūrybingą užsienio kalbos pa
naudojimą. 

Dainas pagal geriausius 
moksleivių tekstus ketina su
kurti populiari lietuvių grupė 
„Skamp", dainuojanti įvairio
mis kalbomis, bus išleista ir 
šių dainų garso kasetė. Gyvai 
atliekamų jų bus galima pa
siklausyti koncerte rugsėjo 26-
ąją — Kalbų metų dieną. 

Konkurso sąlygose pabrėžia
ma, jog dalyviai gali pateikti 
tik po vieną tekstą. Kolekty
vinį tekstą turėtų kurti ne 
daugiau kaip trys autoriai. Ne 
ilgesnis kaip 25 eilučių dainos 
tekstas turi būti atspausdin
tas mašinėle arba kompiute
riu. 

Dainų tekstų laukiama iki 
balandžio 30 dienos minėtose 
užsienio šalių kultūros atsto
vybėse. (ELTA) 

bar mažiausias nuošimtis be
darbių yra būtent tarp aukš
tąjį išsilavinimą turinčių. 

Teisus R. Pavilionis, teigda
mas, kad aukštasis mokslas 
Vakarų Europoje jau tapo vi
suotinis, kad jį įgyti galimybių 
reikia visiems, ne tik elitui. Ir 
Lietuva šioje srityje Vakarų 
Europą vejasi - pernai 7 šalies 
kolegijoms suteikus aukštųjų 
mokyklų statusą, į aukštąsias 
mokyklas per metus priimama 
beveik tiek pat studentų, kiek 
yra abiturientų. Tačiau vi
suotinis dar nereiškia koky
biškas. O ar padės planuoja
mos reformos pagerinti šalies 
aukštojo mokslo studijų ko
kybę, kol kas abejotina. Bet 
nepraraskime vilties - spren
džiant iš pastarųjų savaičių 
įvykių, Lietuvos aukštosios 
mokyklos ir jų problemos ne
stokoja nei visuomenės, nei 
politikų dėmesio. Gal ir stu
dentai galų gale nukreips savo 
reiklius žvilgsnius į valdžios 
olimpą - ne tik reikalaudami, 
bet ir teikdami savo pasiūly
mus. 

Parengė 
Loreta Povilionienė 

lt makes a vvorld of aVorerce v.he^ you f!y SAS 
to Lithuania. 

No one ~akes round-tnp travei to l ""tiama easier and more conventent than SAS. 
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Chicago through our Copenhagen " j b . Fmd out what a world of difference SAS 
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trauke. 
Pranas Lekutis buvo ra

maus būdo, švelnus, linksmas, 
draugiškas, paslaugus ir visų 
mėgiamas asmuo. Jam iške
liavus į Amžinybę, jo dar ilgai 
pasiges ir liūdės ne tik šeima, 
giminės ir draugai, bet ir 
Grand Rapids bei Muskegon 
lietuviai, nes jie neteko mielo 
tautiečio ir brangaus nario. 

„Žmogaus gyvenimas tarsi 
laiptai... Mes jais lipame vis 
aukštyn ir aukštyn, kol galų 
gale prieiname kambarį kur 
įžengę, niekada neišeiname... 
Kiekvienas iš mūsų savo šir
dyje nešiojame tarsi mažas 
kapinaites; jose ilsisi mūsų 
mylimi artimieji ir čia jie am
žinai gyvi". 

Šv. Mišios už a.a. Prano 
sielą bus aukojamos š.m. kovo 
11 d., sekmadienį. 9 vai. ryto, 
St. Michael's bažnyčioje, Mus
kegon, MI. Prisiminkime a.a. 
Prano šviesią asmenybę ir pa-
simelskime už jo sielą. Tegul 
jis ilsisi Dievo globoje. V.J. 

Pranas Lekutis 

džiaugėsi kai tėvynė vėl tapo 
nepriklausoma. Laisvą Lietu
vą aplankė du kartus ir savo 
keliones aprašė spaudoje. Bu
vo pradėjęs talkinti Lietuvos 
Krašto Apsaugos ministerijai 
NATO žodyno į lietuvių kalbą 
vertimo darbe, bet netikėta li
ga ir mirtis šį jo darbą nu-

A. t A. 
CHARLES A. BARTASIUS 

Mirė 2001 m. kovo 24 d. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Vickie su vyru Thomas Burriss, 

anūkai Kyle ir Iris Burriss, brolis Gene su žmona Ann. 
Velionis buvo vyras a.a. Birutės ir tėvas a.a. Algio. 
A.a. Charles pašarvotas antradienį, kovo 27 d. nuo 2 

v.p.p. iki 9 v.v. Modeli laidojimo namuose, 5725 S. Pulaski. 
Rd. 

Laidotuvės trečiadienį, kovo 28 d. Iš laidojimo namų 
10:30 v.r. velionis bus atlydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines, kuriose ir bus palaidotas. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Modeli Funeral Home. Tel. 773-767-4730. 

PADĖKA 
Mūsų mylima Motina, Močiutė, Sesuo ir Uošvė 

A . t A . 
KAZIMIERA 

PETRUŠEVIČIENĖ 
Mirė 2001 m. kovo 9 d. ir buvo palaidota kovo 12 d. 
Švento Kapo kapinėse šalia savo mylimo vyro, a.a. 
Liudviko Petruševičiaus. 
Nuoširdžiausia mūsų padėka Šv. Antano lietuvių 
parapijos klebonui, kun. Alfonsui Babonui, ligos metu 
aprūpinusiam Motiną šv. Sakramentais, pravedusiam 
maldas laidotuvių koplyčioje, atnašavusiam šv. Mišias 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Southfield, MI, ir atlikusiam apeigas Amžino poilsio 
vietoje. 
Dėkojame visiems, mūsų skaudžios netekties valandoje 
pareiškusiems paguodos žodžius asmeniškai, laiškais ar 
per spaudą, už maldas, dalyvavimą atsisveikinant 
laidotuvių koplyčioje ir bažnyčioje, šv. Mišių aukas. 
gėles, gausias aukas, skirtas Lietuvos Dukterų draugijai, 
Tėvų Jėzuitų Pabaltijo projektui ir šeimos nuožiūrai, 
organizacijoms, išreiškusioms užuojautą. 
Dėkojame karsto nešėjams Juozui Mikailai, Kazimierui 
Navasaičiui. Algiui Rugieniui. Jonui Sverai. Narimantui 
Udriui ir anūkui Kargailai Petruliui. Ačiū Yolandai 
Zaparackienei, jautriai ir paguodžiančiai pravedusiai 
atsisveikinimą, Leonardui Balkui ir Benediktui 
Neverauskui už patarnavimą ir skaitymus šv. Mišių 
metu. muz. Stasiui Sližiui už jautrų giedojimą ir gražią 
vargonų muziką. 

Gili padėka visiems, palengvinusiems skausmo 
valandoje. 

Sūnus Vytautas Petrulis su šeima. 

A. t A. 
EMILIJAI 

VALANTINIENEI-JUODKAITEI 
mirus, brolį VYTAUTĄ JUODKĄ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Milda ir Stasys Tamulioniai 

http://www.scand1n3van.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J a u n i m o s p o r t o š v e n t ė — 
Š. A m e r i k o s j a u n u č i ų i r 
j a u n i ų m e t i n ė s k r e p š i n i o 
p i r m e n y b ė s š. m. balandžio 
28 ir 29 d. vyks Lemonte. Iš 
JAV ir Kanados suvažiuos art i 
50 jaunučių krepšinio koman
dų, jų t reneriai , vadovai, tėvai 
ir palydovai. Ta proga PLC 
dižiojoje salėje šeštadienį, ba
landžio 2S d., 7 v.v. ruošia
m a s pokylis, t a ikomas šei
moms. Kviečiami visi — jau
nieji sport ininkai , jų tėveliai, 
vaikai , kiti šeimų nariai ir 
plačioji lietuvių visuomenė. 
Vakarą paįvairins ..disc jo-
ckey", balionų meis t ras nemo
k a m a i darant i s balionų figū
rėles vaikams. Bus ir laimikių 
laimėjimai. Vakarienei ruošia
mos dešros, kugelis, salotos ir 
skanės ta i . Gėrimai perkami 
a t sk i ra i . Vietos ribotos, todėl 
pageidaujama įsigyti bilietus 
iš anks to pas komandų trene
r ius arba skambinan t Dainai 
Siliūnienei, tel. 630-852-3204. 
Išankst in ia i bilietai bus plati
nami tik iki bal. 17 d. Bilietai 
prie įėjimo bus brangesni . 

L i e t u v i š k a s f i l m a s a p i e 
P e r l o j o s m i e s t e l į ir ..Pano
r a m a " bus rodomi penktadie
nį, kovo 30 d., 2 vai. p.p. ..Bo
čių" menėje, PLC. Lemonte. 
Visus ats i lankyti kviečia LB 
Lemonto apylinkės Socialinis 
skyr ius . 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o 
renginių komitetas Verbų sek
madienį , balandžio 8 d.. 12 
vai . centro didžiojoje salėje 
rengia žuvų pietus. Po pietų 
įdomų pranešimą skaitys kun. 
A n t a n a s Gražulis , SJ . Kvie
čiame nepraleist i progos pasi
vaiš int i ir pabendrau t i . 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e 
a te inant į sekmadienį, balan
džio 1 d., bus pardavinėjami 
bilietai į operą .,Meilės eliksy
ras", kurios premjera įvyks 
balandžio 29 d. 3 vai.p.p., sek
madienį , Morton auditorijoje. 
„Seklyčioje" bilietai parduoda
mi kasdien. 

B a l z e k o l i e t u v i ų k u l t ū 
r o s m u z i e j a u s m o t e r ų gil
d i j o s p r i e š p i e č i a i , ruošiami 
šeštadienį, balandžio 21 d., 
11:30 vai. r. „The Carlisle 
Banque t Hali"', Lombard, IL. 
Muzikinę programą atliks 
„Sweet Adeline Internat ional 
Western Lights Chorus". Da-' 
lyvauti numatant ie j i prašomi 
j a u dabar skambint i Ruth Ka-
t auskas . tel. 773-737-8085. 

Šį s a v a i t g a l į p r a s i d e d a 
vadinamasis vasaros laikas: 
šeštadienio (kovo 31 d.) naktį 
reikia pasukti laikrodžius vie
na valanda pirmyn. Sekma
dienį pamaldos ir visi rengi
niai jau bus nauju laiku. 

B a l a n d ž i o 1 d. ruošiama 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos sese
lių rėmėjų metinė šventė-va-
kariene. Šventėje susirinku
sius seselių vardu pasveikins 
sesuo Margari ta Bareikaitė, 
apie arkivyskupą Jurgį Matu
laitį, kurio 130 metų gimimo 
sukaktį švenčiame šiais me
tais, pasakos buvusi vyriau
sioji vadovė sesuo Albina Pa-
jerskai tė . Šventė prasidės 2 
vai.p.p. šv. Mišiomis tėvų jė
zuitų koplyčioje. Per Mišias 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. šv. Mišias 
a tnašaus kun. Rimantas Gu
delis. Meninę programą Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
atliks solistė Audronė Gaižiū-
mene. Vakarienę gamins mū-
sų ilgametė narė ir žinoma 
šeimininkė Ona Norvilienė su 
savo padėjėjomis: Viktorija 
Valavičiene, Adele Lietuvnin-
kiene ir Emilija Kantiene. Ma
loniai kviečiame visus rengi
nyje dalyvauti ir paremti sese
lių darbus* Bilietus įsigykite 
„Seklyčioje" arba kreipdamie
si į platintojus tel. 773-925-
6193, 773-585-3570. 

A. a. b i o c h e m i j o s d a k t a r o 
Kaz io M a r t i n k a u s (1953-
1984) prisiminimui 1985 m. 
yra įsteigtas jo tėvų, sesers ir 
artimųjų draugų stipendijos 
fondas, kuriuo gali pasinaudo
ti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba dokto
rato tiksliųjų mokslų - vėžio 
tyrimo srityse (pvz., farmako
logijos, biochemijos ir pan.). 
Norėdami daugiau informaci
jos arba norėdami gauti pra
šymų formas, rašykite šiuo 
adresu: Kris t ina Martinkutė, 
7120 S. Richmond, Chicago, 
IL 60629-3011. U.S.A. Prašy
mų formos turi būti grąžintos 
iki 2001 m. gegužės 30 d. 

„ C h i c a g o Sun-Time" žur
nalisto Neil Steinberg straips
nių seriją apie Lietuvą galite 
rasti internete šiuo adresu: 
http://www.suntimes.com/ 
output/news/li t l .html 
arba lit2, lit3 (priklauso, kokį 
straipsni norite skaityti). 

Z a r a s i š k i ų k l u b o pusmeti
nis narių susirinkimas šau
kiamas šių metų kovo 29 d. 1 
vai.p.p. Šaulių namuose. Na
riai ir norintys įstoti į klubą 
prašomi dalyvauti . 

A t i t a i s o m e . P raė jus io šeš
tadienio „Draugo" priede. Juo
zo Končiaus straipsnyje apie 
Čikagos Lietuvių operos choro 
statomą Donizetti operą ..Mei
les eliksyras" atsirado klaida: 
turi būti — „...Edgaras Prud-
kauskas 1995 m. įstojo į Lie
t u v o s M u z i k o s akademiją. . . 
( išspausdinta netiksii data)". 
Atsiprašome. 

Prof . d r . J u o z a s Meškaus 
k a s kalbės apie į Amžinybę 
iškeliavusį a. a. kun. dr. Vy
tau tą Bagdanavičių. MIC, šeš
tadienį, balandžio 7 d.. 10 
vai.r. tėvų marijonų koplyčio
je. Po šv. Mišių, kurias atna
šaus kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, rinksimės tėvų marijonų 
svetainėje, kur prisiminimais 
taip pat pasidalins organiza
cijų atstovai bei kiti artimiau 
su velioniu bendravę asmenys. 
Kviečiame dalyvauti visus, 
kurių širdis palietė kun. V. 
Bagdanavičiaus nuoširdumas 
ir jo giliai išmąstytos mintys. 
Platesnė informacija skambi
nan t Marijai Reinienei tel. 
708-562-1448 arba Juozui 
Končiui tel. 630-257-0416. 

J A V LIETUVIU JAUNIMO 
SĄJUNGA SKELBLA 

KONKURSĄ 

Konkurso tikslas yra išrink
ti naują emblemą. Kviečiamas 
visas lietuviškas jaunimas. 
t a r p 16 ir 35 amžiaus, įsijung
ti ir sugalvoti naują JAVLJS 
emblemą. 

Kur siųsti? Galima siųsti 
per e-paštą: aras@javljs.com 
arba: c/o JAVLJS Konkursas, 
1711 Coronado Drive, Cham-
paign, IL 61820. 

Kada? Nuo kovo 17 d. iki 
š.m. balandžio 17 d. 

Kas išrinks? JAVLJS valdy
ba. 

Premijos? Išrinktas emble
mos sukūrėjas/a bus apdova
notas/a 75 dol. ir paskelbtas/a 
laikraščiuose. 

Kr i s t ina V. J o n u š a i t e 
JAVLJS sekretorė 

Skalbimai 
• L i t h u a n i a n Mercy Lift 

dėkoja Mildai Tallat-Kelpšai, 
kurios $500 auka buvo dvigubai 
padaugin ta iki $1,000 iš viso 
p e r Har r i s Bank darbovietę. 
Dėkojame! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
I L 60463 . Tel. 708-448-6173. 
Tax ID#36-3810893. 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja Astai Pejovic, kurios $25 
auka buvo dvigubai padauginta 
iki $50 iš viso per The Arthur 
J . Ga l l aghe r da rbov ie tę . 
Dėkojame! L i thuan i an Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
I L 60463 . Tel. 708-448-6173. 
Tax ID#36-3810893. 

• 27 cen ta i s k a m b i n a n t į < 
L i e t u v ą , 5.5 cn t JAV, 24 vai. i 
p e r parą, 7 d i e n a s p e r savai- ; 
t e , 6 s e k u n d ž i ų i n t e r v a l a i . 
J o k i ų mėnes in ių mokesčių 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l i e t u v i š k a i \ TRANSPOINT 
a t s tovą su 8 metų patir t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— p a t i k i m i a u s i a s r y š y s su 
L i e t u v a bei visu pasau l iu ! 

•JAV i.B Pietvakarių apylinkes Kovo 11 d. minėjimo programos atlikėjai. Priekyje - Lietuvos Vyčių jaunių rate-
lis III eilėje iš kaires stovi: kun Valdas Aušra. Daiva Meilienė. Alina Meilytė. Aldona Pankiene, Giedre 
Elekšyte, Milda Razumaitė. Genė Kazumienė, Birute A. Vindašiene, Lidija Ringienė, Daiva Camberos. r rank 
Zapoiis. 

KOVO 1 l-OJI PIETVAKARIŲ 
APYLINKĖJE 

Džiugus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimas 
įvyko kovo 11 d. 12:30 vai. p.p. 
Zion evangelikų liuteronų pa
rapijos salėje. Oak Lawn, IL. 

Minėjimą pradėjo Birutė A. 
Vindašiene, LB Vidurio va
karų apygardos valdybos pir
mininkė, pasveikindama susi
rinkusius ir paminėdama, jog 
šį minėjimą ruošia Pietvaka
rių apylinkės valdyba, kurios 
3 nariai dirbo salėje, Vidurio 
vakarų apygardos valdybai 
padedant. Pietvakarių apylin
kės valdybą sudaro Nijolė Ka-
veckienė, Edvardas Pocius, 
Ramoną Kaveckaitė, Antanas 
Rašymas ir Jonas Astauskas. 
Taip pat buvo visiems prista
tyti ir LB V.V. apygardos na
riai: Nijolė Grigaliūnienė — 
sekretorė, Stasė Korres — iž
dininkė, renginių vadovės Ži
butė Žiupsnienė ir Irena M. 
Kirkuvienė, kuri yra ir JAV 
LB XVI tarybos narė. 

Himnus vedė Aldona Pan
kiene, kuri programoje atliko 
ir B. Brazdžionio eilėraščio 
„Supilkim pylimą" melode
klamaciją. 

Turiningą ir dienai pritai
kytą invokačiją sukalbėjo kun. 
Valdas Aušra, taip pat keliais 
žodžiais pasidalinęs prisimini
mais iš 1990 m. kovo 11 d. 

į Kaune, kai dar buvo studen-
' tas. 

Po žuvusių už Lietuvos lais
vę pagerbimo Alina Meilytė 
perskaitė Kovo 11-osios Nepri
klausomybės Atstatymo Aktą. 
Paskaitą skaitė Daiva Vaitke-
vičiūtė-Meilienė, daug dirbusi 
Lietuvos atgimimo laikotar
piu, kalbėjusi per radiją, tele
viziją, demonstracijose, dirbu
si garbės konsulate ir esanti 
Neo-Lituanų centro valdybos 
vicepirmininkė. Kalba buvo 
stropiai paruošta, nes per 12 
minučių buvo nušviesta Lietu
vos prisikėlimo dvasia, jos da
bart inė padėtis ir Lietuvos 
rėmimo reikalingumas. 

Eglė Kuliešiūtė deklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį „Mano 
protėvių žemė". 

Zigmo Degučio nuotr. 
Kanklių muzikos ir dainų 

pynę atliko Genė Razumienė 
su savo mokinėmis Milda Ra
zumaitė ir Giedre Elekšyte. 
Visi buvome nukelti j senovės 
Lietuvą, kur mūsų istorija ir 
legendos buvo perduodamos 
kartų kartoms dainomis ir 
kanklių muzika. 

Tą pačią nuotaiką pratęsė ir 
Lietuvos Vyčių jaunių tauti
nių šokių ratelis, atlikęs 4 
liaudies žaidimus puikiai, iš
lygiuodamas ir ritmingai judė
damas. Ratelio mokytoja Lidi
ja Ringienė ir jos padėjėja Dai
va Valančiūtė Canbera talen
tingai vedė šį ratelį. Sužavėti 
plojome šokėjams ir vado
vėms. 

I minėjimą atvykęs Frank 
Zapoiis prisipažino, jog Lietu
vos Vyčių tautinių šokių gru-

Lietuvos Vyčių šokėja Egle Kulie
šiūtė deklamavo B Brazdžionio ei
lėraštį ,..\lano protėvių žemė". 

Z. Deguč io nuotr. 

pei j au vadovauja 37 m., o L. 
Ringienė tau t in ius šokius mo
ko 22 m. Ja i buvo padovano
tas JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos padėkos r a š t a s . 

Visi programos dalyviai ir 
rengėjai buvo Zigmo Degučio 
nufotografuoti, o svečiai ir da
lyviai vaišinosi kava bei pyra
gaičiais, kur iuos padovanojo 
„Racine Bakery" savininkai 
Danutė ir Juozas Kapačins-
kai. J i ems dėkojame už LB 
parėmimą. 

Rengėjai dėkoja ir visiems 
programos at l ikėjams, ne t ne
paprašiusiems jokio atlygini
mo. Už tikrą tėvynės meilę jie 
gavo po puokštelę gėlių. 

Dalyviai pamažu skirstėsi 
namo, išsinešdami nuoširdžią 
lietuvišką nuotaiką ir Lietu
vos kovų bei rūpesčių prisi
minimus. BJV.V. 

JAV LB Pietvakarių apylinkės Kov 
vienė, Edvardas Pocius. Birutė A. V 

o 11-osios minėjimo rengėjai. Iš kaires 
ind^šienė, Nijole Grigaliūniene, Žibutė 

: Nijole Kaveckiene, Irena M. Kirku-
Žiupsnienė. Stasė Korres. 

Zigmo Deguč io nuotr. 

VALDOVŲ RŪMAI: TAIP AR NE? 
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Medinių, spalvingų margučių įsigyti kviečia ..Draugo" krautuvėle 

Kas yra tie Valdovų rūmai 
Vilniuje? riam reikalingas jų 
atstatymą?7 Kiek gali kainuo
ti jų atstat mas? Kas jį finan
suos? Kam jie bus naudojami'' 

Atsakymams į šiuos klausi
mus kovo 25 d. buvo suruošta 
įdomi popietė Pasaulio lietu
vių centre. Lemonte, sutrau
kusi gausu būrį klausytojų. 

Popietę pradėjo PLC kultū
riniu renginių pirmininkė 
Brone Nainienė, visus pasvei
kindama ir popietės vedimui 
pakviesdama PLB valdybos 
pirmininką Vytautą Kamantą. 

Paminėjęs Valdovų rūmų 
idėjos svarbą Lietuvai ir 
mums visiems, padėkojęs šios 
popietės talkininkėms . PLB 
valdybos narėms Laimai Žlio-
bienei ir Reginai Kučienei, V. 
Kamantas pristatė šios popie
tės prelegentą Edrrfundą Kuli
kauską, iš Vilniaus atvykusį 
Valdovų rūmų paramos fondo 
steigėją ir jo pirmininką. Jis 
yra ir draugijos „Pilis" pirmi
ninkas, iš Los Angeles, JAV, 
persikėle-; gyventi Į Lietuvą, 
išeivijoje ir Lietuvoje atlikęs 
daug organizacinių, visuome-
. -nu darbų, jiems sėkmingai 
idovavęs. 
Prelegentas, visus pasveiki- . 

nęs, pirmiausiai įteikė Bronei 
\ \uniene: Valdovų rūmų do
vanėlę — rūmų piešinį ir rū
mu vardu pavadintą skanių 
saldainiu rinkinį. J talką pa
siėmęs „viršgalvinį" prožekto

rių, ekrane rodydamas Val
dovų rūmų piešinius, planus 
bei viso projekto eigos paaiš
kinimus, pasakojo Valdovų rū
mų istoriją, jų atstatymo 
reikšmę Lietuvai, šio projekto 
įgyvendinimo galimybes, šia
me darbe dalyvaujant visiems 
tautiečiams Lietuvoje ir pla
čiame pasaulyje. 

Valdovų rūmai, Vilniuje sto
vėję nuo Vytauto Didžiojo ga
dynės, prieš 200 metų apie 
1801 metus, buvo sugriauti 
caro kariuomenės, rusų oku
pacijai siautėjant. Sovietinės 
okupacijos metu pavyko atsta
tyti Trakų ir Gedimino pilis, 
tačiau Valdovų rūmų atstaty
mas okupantui buvo nepriim
tinas, kaip Lietuvos suvereni
tetą rodantis paminklas. 

Prelegentas aiškino atstato
mų Valdovų rūmų projektą, 
pagal kurį rūmai būtų trijų 
aukštų su rūsiais. Juose būtų: 
1) archeologijos ekspozicija; 2) 
valstybingumo muziejus su 
gotikos, renesanso ir baroko 
salėmis; 3) reprezentacinė 
Valdovo menė; 4) katedros 
bažnytinio lobyno ekspozicija; 
5) istorinės informacijos me
nės su kompiuterine technolo
gija; 6) pasaulio lietuvių me
nė; 7) konferencijos salė; 8) tu
rizmo informacija, tematinė 
parduotuvė, knygynas; 9) ka
vinė, aukšto lygio restoranas; 
10) teatras su istorinėmis 
tradicijomis bei viduramžių 

banketu. 
Valdovų rūmų plotas būtų 

apie 8,000 kv. metrų. Kaina — 
apie 100 milijonų litų. Valdo
vų rūmai būtų naudingi Lietu
vos kultūrai, ekonomikai, vi
suomenei ir valstybei. 

Prelegentas siūlė atstatymo 
lėšų telkimui įjungti visą tau
tą. J aunus ir senus. Į fondą 
mums dedant po 1,000 dolerių 
išeivijoje ir at i t inkamai Lietu
voje (pagal išgales). Moki
niams ir s tudentams išeivijoje 
po 1 dolerį per mėnesį, o Lie
tuvoje — po vieną litą. Lėšų 
dalis ateitų ir iš valstybės iž
do, jei t au ta parodytų savo ini
ciatyvą. Lietuvoje ir išeivijoje 
turėtų būti Valdovų rūmų fon
do lėšų telkimo židiniai — mū
sų bendruomenės apylinkėse, 
lituanistinėse mokyklose, or
ganizaciniuose vienetuose 
(pvz., Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungoje, 
Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungoje, Lietuvos Vyčių, 
ateitininkų, skautų organi
zacijose ir t.t.). Popietėje an t 
informacijos stalo buvo nema
žai Lietuvos spaudos ištraukų 
apie Valdovų rūmus ir pa
ruošti lėšų telkimo talkininkų 
lapai, į kuriuos prelegentas 
kvietė pasirašyti norinčius 
prisidėti. Čia buvo ir aukų la
pas, ir „Valdovų rūmų" saldai
nių dėžės, kurios tuoj pat buvo 
išpirktos. 

Prelegentui paprašius klau
sytojų pasisakymų bei klau
simų, pasisakymai buvo labai 
pozityvūs. Ypač keleto čia ne

seniai atvykusių iš Lietuvos. 
Buvo paminėta , kad neprik
lausomybę a tgavus , a t s ta ty tos 
bažnyčios Vilniuje ir ki tur , 
žmonėms a t s t a tė dvasios stip
rybę. Atstačius Valdovų rū
mus, jie labai sus t ipr in tų vi
sos tautos dvasingumą, ypač 
jaunimui . Buvo pr imin ta , kad 
Maskva sugriovė ne tik Val
dovų rūmus, bet ir Lietuvos 
valstybę, jos žemės ūkį, švie
timą ir auklėjimą, t au t i nę są
monę, tikėjimą ir moralę . Ar 
Lietuva yra pajėgi viską ats ta
tyti tuo pačiu metu? Atsaky
mo t am nebuvo. Į k laus imus , 
koks a ts ta tymo lėšų procentas 
skir iamas valstybės iždui, Lie
tuvos žmonėms ir išeivijai, 
konkretaus a t sakymo netu
rėta. Į klausimą, kas rinks 
lėšas Valdovų rūmų fondui ir 
kas j as tvarkys, — atsakė 
PLB pirmininkas V. Kaman
tas . Išeivijoje lėšos bus renka
mos per PLB fondą, pagal Val
dovų rūmų sąskaitą, su mo
kesčių nurašymo privilegija, 
lėšas kontroliuojant PLB kon
trolės komisijai, naudojant 
JAV bankus. 

Pagal pas i sakymus i r ploji
mus, Valdovų r ū m ų fondas 
yra reikalingas ir jo veiklą rei
kia kuo greičiau išplėsti . Už 
popietėje pareikštą pr i tar imą 
Valdovų rūmų fondui kas 
(konkrečiai buvo parodyta iš
r a šan t kelis čekius), V. Ka
man ta s nuoširdžiai padėkojo 
prelegentui ir sus i r inkusiems. 

Br. J u o d e l i s 
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