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Opozicija teigiamai vertina
prezidento vizito \ Maskvą
rezultatus
V i l n i u s , balandžio 2 d.
(BNS). Seimo kairiosios ir
dešiniosios opozicijos atstovai
teigiamai vertina praėjusią sa
vaitę įvykusį Lietuvos prezi
dento Valdo A d a m k a u s ofi
cialų vizitą į Maskvą ir jo
metu paskelbtą Lietuvos ir
Rusijos prezidentų pareiški
mą.
Saugumo k l a u s i m u Rusija
dar kartą pabrėžė kiekvienos
šalies teisę pasirinkti. Kitaip
sakant, Rusija pripažįsta Lie
tuvos teisę pasirinkti narystę
NATO", — k o m e n t u o d a m a s
vizito rezultatus pažymėjo Tė
vynės sąjungos (Lietuvos konservatoriųvadovas V .Landsber
gis. Jo nuomone, tokie pa
reiškimai rodo, k a d Rusija su
sitaikė su NATO plėtimu. Vie
n a s iš opozicinės socialdemokartinės koalicijos
frakcijos
narių Česlovas J u r š ė n a s taip
p a t pažymėjo, jog vizitas pa
rodė, kad „Rusija p a m a ž u pri
p r a n t a prie minties, jog Lietu
va yra n e p r i k l a u s o m a valsty
bė, turinti teisę savo saugumo
k l a u s i m u s spręsti, k a i p m u m s
atrodo
teisingiau,
tiksliau
arba optimaliau". J o nuomone,
Rusijos elito p r a t i n i m a s prie
šios minties, yra s v a r b u s „tiek
psichologiškai, tiek politiškai".
Kairiosios ir dešiniosios opo
zicijos atstovai t a i p p a t vienin
gai s u t a r ė , jog p r i i m t a s pa
reiškimas ir pasisakymai pa
rodė, jog Rusijos prezidentas
prisiėmė įsipareigojimus dėti
p a s t a n g a s , kad D ū m a paga
liau ratifikuotų Lietuvos ir
Rusijos sienos s u t a r t į .

V. Landsbergio nuomone,
bendri teiginiai apie palan
k a u s prekybos klimato kū
rimą, bendradarbiavimo teisė
saugos srityje stiprinimą, ko
vą su nelegalia migracija bei
tarpusavio pasitikėjimo sau
gumo srityje didinimą slepia
konkrečius žingsnius.
Konservatorių lyderis tikisi,
jog Rusija nedarys Lietuvai
kliūčių apsirūpinti naftos ža
liava,
spręs muitų lietu
viškoms prekėms problemą,
padės Vilniui patraukti atsa
komybėn kaltinamuosius sau
sio 13-osios byloje, pasirašys
sutartį dėl nelegalių atvyku
sių a s m e n ų grąžinimo. Teigi
niai apie abipusio pasitikėjimo
stiprinimą saugumo srityje, V.
Landsbergio nuomone, gali
būti prielaida iškelti diskusi
jai klausimą dėl nebranduo
lines zonos Baltijos regione.
Lietuvos prezidento vizito
metu V. P u t i n a s pasiūlė pra
dėti trišales Rusijos, Lietuvos
ir ES derybas dėl problemų,
susijusių s u Lietuvos naryste
ES,
sprendimo. Be to, jis
užsiminė, jog yra klausimų,
kuriuos reikia spręsti prieš Lie
tuvai įstojant į ES, tačiau jų
nesukonkretino.
Komentuodamas šį Rusijos
prezidento
pasiūlymą,
V.
Landsbergis pažymėjo, jog
Lietuva ne tik gali. bet ir turi
dalyvauti Rusijos ir ES dery
bose dėl Karaliaučiaus srities,
tačiau visais kitais stojimo
klausimais ji neprivalo atsi
klausti Maskvos.

#* *
* I š V l a d i m i r Putin pasi
* „ L i e t u v o s r y t a s " rašo,
kad prezidento Valdo Adam s a k y m ų , išgirstų lankantis su
k a u s žodžiai, skirti Rusijos ly oficialiu vizitu Maskvoje Val
deriui Vladimir P u t i n , nuste dui Adamkui, galima justi, jog
bino ne tik Lietuvos bet ir Ru Rusija j a u baigia susitaikyti,
sijos žurnalistus: .,Jūsų žings jog Lietuva anksčiau ar vėliau
niai, k u r i a n t demokratinį pro taps Europos Sąjungos ir NA
cesą Rusijoje, y r a sektinas pa TO nare. Dabar Maskvos tiks
vyzdys visiems, k u r i e rūpinasi las - bet kokia kaina apsaugo
Europos ateitimi". Lietuvos ti nuo savotiškos izoliacijos po
vadovas taip p a t p r i t a r ė Rusi Antrojo pasaulinio karo atite
jos prezidentui, kuris pareiš kusią Karaliaučiaus sritį.
Elta-KD
kė, kad Lietuvos ir Rusijos
valstybės turi d a u g ką bendra
* R u s i j o s prezidentas Vla
vidaus ir užsienio politikoje.
Laikraščio ž u r n a l i s t e s teigi dimir P u t i n Maskvoje pabrė
mu, kai kurie Rusijos žurna žė, kad tranzito ir vizų klausi
listai juokavo, jog ..apskritai mai t u r ė t ų būti sutvarkyti d a r
V. Putin ir V. A d a m k a u s susi iki tol, kol Lietuva taps Euro
tikimas praėjo t a i p šiltai, kad pos Sąjungos nare. Tai vienas
kartais atrodė, jog į Maskvą Rusijos kozirių priversti Lie
atvyko Baltarusijos preziden tuvą padaryti kuo didesnių
nuolaidų derybose.
Elta-KD
tas A. Lukašenka".
* Lietuvos delegacijos na
r i a i vizito Rusijoje metu ban
dė t a r t i s dėl galimybės suda
ryti ilgalaikes s u t a r t i s dėl naf
tos tiekimo „Mažeikių naftai"
ir tiesioginių s u t a r č i ų su at
skiromis naftos bendrovėmis.
Tačiau a t s a k y m a s iš esmės
buvo neigiamas. Rusijos naf
tos šeimininko - ,.Lukoil" va
dovo Vagit Alekperov nuomo
ne, Rusijos p u s ė y r a diskri
minuojama ir t a i p bus tol, kol
.,Lukoil" n e t u r ė s ..Mažeikių
naftoje" bent 50 proc. akcijų.
Elta-KD
* V. A d a m k a u s susitikime
su ..Gazprom" valdybos pirmi
ninku Rem Viachirev bendro
vės vadovas buvo informuotas
apie Lietuvos nuostatą 34
proc. ,,Lietuvos dujų" akcijų
parduoti s t r a t e g i n i a m inves
tuotojui iš V a k a r ų , tiek pat
akcijų turėtų likti Lietuvos vy
riausybei, „Gazprom" galėtų
įsigyti 25 proc. plius vieną ak
ciją"
Klt.i-LR

* L i e t u v a yra pirmaujanti
šalis pagal investicijų apimtis
Karaliaučiaus srityje, Lietu
vos ir Rusijos verslininkų fo
rume, kuriame dalyvavo ir
vizitą Rusijoje baigiantis Lie
tuvos
prezidentas
Valdas
A d a m k u s , sakė Karaliaučiaus
srities gubernatorius Vladimir
Jegorov. V. Jegorov pažymėjo,
kad per t r i s 2001 metų mėne
sius buvo įkurta 11 naujų Ru
sijos ir Lietuvos bendrų įmo
nių, 1999 metais čia buvo už
registruotos 322 bendros Lie
tuvos ir Karaliaučiaus įmonės.
Didžiausios Lietuvos investici
jos Karaliaučiaus srityje yra
bendrovės „Klaipėdos mais
tas" įkurtas konservų ir deš
rų fabrikas bei bendrovės
„Naujoji Rūta" įsteigtas kara
melės cechas. Lietuvos bend'rovėms ir biudžetinėms įmo
nėms Karaliaučiaus srities
subjektai yra skolingi beveik
15 mln. JAV dolerių. tBN'S)

Kovo 31-ąją Vilniuje buvo^urengta Tėvynes sąjungos 'Lietuvos konservatorių) konferencija. Iš dešines - Seimo
nariai konservatoriai Vytautas Landsbergis, Irena Degutiene, Andrius Kubilius ir Jurgis Razma.
Gedimino Žilinsko nuotr.
* P o t r i u š k i n a n č i o pra
l a i m ė j i m o Seimo rinkimuose
mėginanti atsitiesti Konserva
torių partija nusitaikė į Libe
V i l n i u s , kovo 31 d. (BNS) - skyriai mini didelę pažangą ralų sąjungos rinkėjus. Parti
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kelyje į NATO ir Europos Są jos svarbiausias strateginis
konservatorių, TSLK) vadovas jungą, įstatymą del SSRS oku uždavinys - susigrąžinti kelis
Vytautas Landsbergis, kal pacijos žalos atlyginimo, ant šimtus tūkstančių rinkėjų, ku
bėdamas TSLK konferencijoje, rojo rinkimų turo panaikini rie per Seimo rinkimus paliko
ragino partijos narius mokytis mą, naujų Baudžiamojo ir Ci konservatorius ir balsavo už
vadinamąjį Naujosios politi
gyventi opozicijoje ir ieškoti vilinio kodeksų priėmimą.
kos bloką. Konservatoriai tiki
naujos tapatybės, kuri būtų
Konferencijoje V. Landsber
si, jog šį procesą paspartins
vėl priimtina nusivylusiems
gis ragino konservatorius ras
artėjanti Liberalų
sąjungos
rinkėjams.
ti „naują laikyseną, tačiau ne
krizė.
Elta-LŽ
Anot TSLK vidaus tyrimų,
prarasti pusiausvyros".
partijos skyriai praėjusios ka
* A t l i k u s i patikrinimą,
Savo kalboje V. Landsbergis Panevėžio miesto savivaldybės
dencijos Seimo veiklą įvertino
3,2 balo (penkių balų siste daug kritikos skyrė eksprem Kontrolės tarnyba nustatė,
moje). Kaip didžiausias Seimo jerui Gediminą Vagnoriui, kad Sveikatos fonde trūksta
klaidas partijos skyriai įvardi nors nuo TSLK skilimo, kai iš 28,3 tūks. litų. Paaiškėjo, kad
jo parlamentarų atlyginimų ir partijos pasitraukė vidaus po ši suma pavogta, tačiau tūks
išeitinių pašalpų
pakėlimą, litinę kovą pralaimėjęs buvu tančių pasigedo tik kontrolie
parlamentarų įsigytų sklypų sio premjero sparnas, praėjo riai.
Elta-R
istorijas, 1941 m. laikinosios p u s a n t r ų metų. „Rinkėjų aky
* K a u n e tyliai miršta dar
vyriausybės pripažinimą, įsta se t u r i m e būti ne Vagnoriaus vienas buvęs pramonės gigan
tymą dėl Lukiškių aikštės, partija, ne tie, kurie neištesėjo t a s - kailių dirbinių įmonė
užsmaugė „Vilkas". Gegužės 1 dieną
opoziciją Grūto parko kūri gerovės pažadų,
mui,
konservatorių frakcijos smulkųjį verslą, paskelbė ir bendrovė visiškai sustabdys
suteršė švarių rankų politiką", gamybą. „Vilko" skolos siekia
skilimą ir kitus sprendimus.
Kaip teigiamus praėjusios - naują TSLK tapatybę dėstė 45 mln. litų, didžioji dalis tur
kadencijos nuopelnus TSLK V. Landsbergis.
to įkeista bankams.
Elta- LR

V. Landsbergis siūlo partijai
mokytis gyventi opozicijoje

Atsistatydino sveikatos
apsaugos ministras
Vilnius, balandžio 2 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus, atsižvelgdamas į
premjero teikimą, pirmadienį
pasirašė dekretą dėl sveikatos
apsaugos ministro Vinso Ja
nušonio atleidimo. Kitu dekreprezidentas įgaliojo šias parei
gas laikinai eiti socialinės ap
saugos ir darbo ministrę Viliją
Blinkevičiūtę.
Prezidento patarėjas Darius
Kuolys žurnalistams sakė,
kad V. Adamkus ministro
darbą vertina kaip kompeten
tingą ir kvalifikuotą. „V. Ja
nušonis atėjo su rimta vadybi
ninko patirtimi, nuosekliai ir
ryžtingai tęsė sveikatos ap
saugos reformas. Buvo di
džiulė staigmena, kad minist
ras dėl asmeninių priežas
čių, šeimyninių
aplinkybių
buvo priverstas pradėtus dar
bus nutraukti", — pažymėjo
D. Kuolys.
Nuo praėjusių metų rudens,
kai pradėjo dirbti R. Pakso vy
riausybė, V. Janušonis yra jau
trečias iš jos atsistatydinęs
ministras.
Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija (VTEK) dabar
tiria, a r 51-erių metų mi
nistras V. Janušonis nenu
sižengė Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybės tar
nyboje įstatymui.
V. Janušonio veikla susi
domėta po žiniasklaidos pra
nešimų apie jo sūnaus kontro
liuojamos bendrovės „Kon

•Vilniaus arkivyskupijos
kurijoje kardinolas Audrys
Juozas Bačkis susitiko su Lie
tuvos žydų bendruomenės ats
siliumas" rengiamus semina tovais. P a s a k Lietuvos žydų
rus medikams. į kuriuos kvie bendruomenės pirmininko Si
čiami ir Sveikatos apsaugos mono Alperavičiaus, susitiki
ministerijai pavaldžių įstaigų me buvo kalbama apie kandi
darbuotojai. Prieš t a p d a m a s datus į vyriausybės patarėjus
Vyriausybės nariu, V. J a  religijų • klausimais, kadangi
nušonis vadovavo Klaipėdos kovo mėnesį iš savo pareigų
miesto ligoninei ir turėjo kont atsistatydino nuo 1993 metų
rolinį UAB „Konsiliumas" ak vyriausybės patarėju religijų
cijų paketą. Prieš t a p d a m a s klausimais
dirbės
Petras
ministru, jis perleido šias ak Plumpa. Susitikime taip pat
cijas sūnui. V Janušoniui ta buvo kalbama apie torų, žy
pus ministru, jo sūnaus kont d a m s priklausiusio turto grą
roliuojama bendrovė veiklos žinimo problemas.
(BNS)
n e n u t r a u k ė ir seminarus teberengia. VTEK tiria, ar privati
Demonstravo vienybę
bendrovė, kai jos rengiamus
NATO klausimu
k u r s u s lanko valstybinių gy
dymo įstaigų darbuotojai, ne
Vilnius, balandžio 2 d.
sinaudoja valstybės lėšomis.
(BNS) — Seimo NATO reikalų
komisija surengė susitikimą
reziduojančiais
* B u v ę s sveikatos apsaugos su Vilniuje
ministras Vinsas Janušonis NATO valstybių ambasado
teigia, kad dar prieš užim riais ir gynybos atašė. Tiek
d a m a s ministro postą jis valdančiosios daugumos, tiek
žinojęs ir informavęs valdžios opozicijos atstovai dar kartą
atstovus, kad šiose pareigose patvirtino, jog Seimas yra vie
išbusiąs vėliausiai iki šių me ningas narystės NATO atžvil
tų rugpjūčio. Jis leido supras giu.
ti, k a d šis sprendimas susijęs
NATO reikalų komisijos pir
su jo mažamete dukra ir k a t e  mininkas socialliberalas Vac
goriškai paneigė, kad jo apsi lovas Stankevičius pažymėjo,
sprendimas atsistatydinti su jog Seime svarstant socialius
sijęs su Vyriausios tarnybinės klausimus dauguma ir opozici
etikos komisijos (VTEK) tyri ja dažnai atsiduria skirtingose
mu, a r jis nenusižengė Vie barikadų pusėse, tačiau parla
šųjų ir privačių interesų deri mentas yra vieningas dėl in
nimo valstybes tarnyboje įsta tegracijos į Šiaurės Atlanto al
tymui. V. Janušonis sake, kad jansą.
grįš
vadovauti
Klaipėdos
NATO PA pavasario sesija
miesto ligoninei, kurioje dirbo bus surengta Vilniuje gegužės
jau 19 metų. (BNS)
pabaigoje.
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* N e w Yorko Menų Akade
mija pakvietė žinomą Lietu
vos TV laidų vedėją, daini
ninką ir kompozitorių Mari
joną Mikutavičių muzikos stu
dijoms. Kaip sakė New Yorko
Menų akademijos rektorius.
seras John Nightingale, jau
nuoju Lietuvos talentu akade
mijos profesūra susidomėjo po
plačiai pagarsėjusios dainos
„Trys milijonai". J. Nightin
gale, — itin originali dainos
dermė — neabejotina didelio
talento apraiška. New Yorko
Menų akademijos muzikos
profesūra, plačiai pagarsėjusį
Lietuvos olimpinį himną „Trys
milijonai" išgirdo olimpinių
žaidynių
Sidnėjuje
metu.
(Elta)
* Vytautas Landsbergis,
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) vadovas, praėju
sią savaitę tapo proseneliu. V.
Landsbergio devyniolikmetis
vaikaitis Gabrielius Landsber
gis susilaukė 'sūnaus. Kol kas
berniukui vardas neišrinktas.
'BNS;
* Šalies premjeras Rolan
das Paksas sekmadienio po
pietę pradėjo šių metų skrai
dymo sezoną naujausio akro
batinio lėktuvo Su-20 kabino
je. Tai buvo pirmasis po septy
niolikos metų pertraukos So
vietų Sąjungos eksčempiono
R. Pakso skridimas aukščiau
sios klasės akrobatiniu lėktu
vu.
Elta-LR
* L i e t u v o s vyskupai ragi
na katalikus aktyviai dalyvau
ti gyventojų surašyme, tuo pa
liudijant savo atsakomybę ir
susirūpinimą valstybės bei ti
kėjimo ateitimi. Lietuvos vys
kupų kreipimasis dėl visuoti
nio gyventojų surašymo buvo
skaitomas bažnyčiose praėjusį
sekmadienį. Šiemet pirmą
kartą po 1923 metų visuotinio
gyventojų surašymo įtrauktas
ir klausimas apie išpažįstamą
tikėjimą. Taigi, naujasis gy
ventojų surašymas, kaip tei
giama kreipimesi, yra labai
tinkama proga paliudyti savo
priklausomybę tiek tautai,
tiek valstybei, tiek Bažnyčiai.
Dabar visi suvokia, kad ti
kėjimas ne tik netrukdo atlik
ti pilietinių pareigų, bet pade
da j a s kuo sąžiningiau vykdy
ti, teigiama Lietuvos vyskupų
kreipimesi, kurį pasirašė Lie
tuvos vyskupų konferencijos
generalinis sekretorius, vys
kupas Jonas Boruta, SJ.
(Elta)
* N o r ė d a m o s „sutvarkyti
reikalus" Lietuvoje verslo įmo
nės kasmet valdinininkų ky
šiams priverstos skirti apie 3
proc. visų metų pajamų. Šiuo
aspektu korupcijos lygis mūsų
šalyje maždaug du kartus pra
noksta analogiškus Latvijos ir
Estijos rodiklius, rodo Pasau
lio banko atliktas tyrimas.
Elta-KD
* B a l a n d ž i o 1 d i e n ą oficia
liai atidarytas prieštaringai
vertinamas Grūto sovietinių
skulptūrų parkas. Prieš trejus
metus vyriausybės nutarimu
verslininko Viliumo Malinaus
ko įkurtam parkui buvo per
duotos 42 sovietinės skulptū
ros.
(ERES
* O p o z i c i n ė s socialdemok
ratinės koalicijos frakcija pra
dėjo rinkti parašus dėl inter
peliacijos žemės ūkio minist
rui Kęstučiui Kristinaičiui.
<BNS

* Suvalkijos ž e m d i r b i a i
jiems palankių s p r e n d i m ų iš
Vyriausybes žada l a u k t i iki
trečiadienio, o jų n e s u l a u k ę
grasina t a r p t a u t i n e migistrale
„Via Baltica" blokuoti žemės
ūkio technika. Pirmadienį Ma
rijampolės aukštesniosios že
mės ūkio mokyklos patalpose
įvyko Suvalkijos žemdirbių su
sirinkimas, kurio m e t u žem
dirbiai prieme rezoliuciją. Su
valkijos žemdirbių teiginiu, jie
protestuoja prieš Vyriausybes
siekį per cukraus monopolija
sunaikinti Marijampolės cuk
raus fabriką bei Suvalkijos
krašto cukrinių r u n k e l i ų augi
nimo zoną. i BNS)
* P i r m a s i s operos solistės
Violetos
Urmanaviciūtes-L'rmanos pasirodymas Ne\v Yor
ko. ..Metropolitan O p e r a " tea
tro scenoje, pranoko visus šiuo
metu labiausiai žinomos lietu
vių
dainininkes
lūkesčius.
Kovo 29 d. vakarą ji atliko pa
grindinę. Kundri partiją pir
majame iš penkių Richard
Vagner operos
..Parsifalis"
spektaklių. V. U r m a n a v i ė i ū t ė s
partneris scenoje buvo vienas
garsiausių
pasaulio
tenorų
Placido Domingo,
dainavęs
Parsifalio partiją. Lietuvos so
listes pasirodymą
pasauline
naujienų a g e n t ū r a "Associated
Press"' pavadino viena įspū
dingiausių
pastarųjų
metu
operos debiutų: ..V.Urmanos
balsas pasižymi retu delikatu
mu ir lygumu".
K!ta-LR
* "West E n d
Knitwear
L t d " , vienas didžiau>ių mez
gimo fabrikų Airijoje, ieško pi
gesnes darbo jėgos ir gamybą
perkelia į šiauliškę UAB ..Kildaris". kuri megs n a t ū r a l i o s
vilnos megztinius Airijos bei
JAV rinkoms. Airijoje darbi
ninkams per dieną m o k a m a s
apie 100 JAV doleriu atlygini
mas,
tuo tarpu
Šiauliuose
mezgėjai uždirba 10 k a r t ų
mažiau.
Eka-VŽ
* Kaip ir keletą a n k s t e s 
n i ų m e t ų , šiemet didžiausia
šalies broilerių a u g i n i m o bei
jų produktų g a m y b o s ben
drovė — „Vilniaus paukšty
nas" dividendų a k c i n i n k a m s
nemokės. P e r n a i
bendrove
pardavė produkcijos už 66
mln. litų ir uždirbo 3,08 mln.
litų grynojo pelno. J i s iš esmės
visas s k i r t a s investicijoms ga
mybai plėsti bei technologi
joms atnaujinti. Šiemet, iš
augus p a u k š t i e n o s p a k l a u s a i ,
įmonė vos spėja
tenkinti
užsakymus. B e n d r o v e kas
dien p a g a m i n a apie 35-40
tonų p a u k š t i e n o s gaminių —
galimą m a k s i m a l ų kiekį.
Šiuo metu b e n d r o v ę valdo
apie 730 akcininkų, iš jų di
džiausias — „ K a u n o grudai"
turi 29,6 proc. akcijų paketą.
(Elta"
* Uostamiesčio senamies
tyje bus s t a t o m a nauja evan
gelikų
liuteronų
bažnyčia.
Nauja bažnyčia t u r ė t ų iškilti
senamiestyje, teritorijoje prie
Jono kalnelio, vietoj buvusios
Šv. Jono bažnyčios. D a b a r
Klaipėdoje yra tik viena evan
gelikų
liuteronų
bažnyčia.
Uostamiestyje šiuo m e t u sta
tomos ir dvi k a t a l i k ų baž
nyčios — Švento Kazimiero ir
Juozapo
Darbininko.
Jas
užbaigus Klaipėdoje iš viso
bus keturios k a t a l i k u baž
nyčios. Intensyviai uostamies
tyje statoma ir n a u j a stačia
tikių cerkvė. <Elta)

KALENDORIUS

* Vilniuje a k r e d i t u o t a s
naujasis Rusijos federacijos
Balandžio 3 d Ričardas, Irena,
gynybos atašė Lietuvoje
Vytenis, Rimtaute
pulkininkas Viktor Teleščin.
Balandžio 4 d.: Izidorius, Alėta,
.BNS) Algaurlas. Šilinis.
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ŠIRDIES ATAKOS IR SMEGENINIO
PARALYŽIAUS IŠVENGIMAS
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Taip, galima išvengti tų
abiejų sunkiausių ligų per sunormavimą savo kąsnio. Gai
la, kad tik normalus lietuvis
pajėgia tuo reikalu apsišviesti
ir tokią apšvietą savo gyveni
mo dalimi paversti. O norma
lus yra tik tas, kuris, dorai gy
vendamas, nekenkia sau, ki
tam ir aplinkai. Tokius užau
gina ir nemeluotai tikra lietu
viška šeima.
Štai t a a p š v i e t ą

notų. Tai Ovo-lacto-augalinis
kąsnis; 2. nepersivalgant ir
netinginiaujant savus paliau
kius į Sibirą išsiųstų ir 3. su
lietuvišku darbštumu nesi
skirtų. Tik taip tvarkantis ma
žiausiai per pusę metų daž
nam jokių vaistų nereikės.
Tai k ą kąsnoti k a s d i e n ?
Nagi, vaisius ir daržoves —
jų po penkis ar daugiau pa
tiekalų. Nagi, grūdus (rupią
duoną), javainius, rudus ry
žius po 6 ar daugiau patie
kalų. Nagi, užuot raudonos
mėsos ir paukštienos, vande
nyje virtą žuvį po 6 uncijas,
kol cholesteroliu riebus krau
jas suliesės žemiau 200 ar —
dar geriau — iki 160. Dar vie
toje mėsos tinka ankštiniai:
žirniai, pupos, pupelės, ypač
sojos. Nagi, nugriebtas pienas
(skim) ir jo gaminiai.

Širdies ir smegenų apsauga
prasideda su savo kąsnio sunormavimu. Per riebus krau
jas cholesteroliu gali priartinti
sunkiausią amerikiečių, taigi
ir lietuvių, ligą — širdies ata
ką (infarktą), o taip pat ir
smegenini paralyžių — stroką
(insultą). Nors kiekvienas ga
lime daug ką atlikti, idant suliesintume savo kraują iki
normos — žemiau 200 mg
proc. cholesteroli, dar geriau
O k o nevalgyti?
iki 160, bet vis vien pusė visų
amerikiečių, o mūsiškių net
Jei nenori anksti mirti ar
daugiau kaip pusė, vis dar tu suparalyžiuotu likti, turi už
ri per riebų kraują: riebesnį čiaupti burną saldžiam pienui,
negu 200 mg proc. cholestero grietinei ir su ja pagamin
lio. Todėl mes, kaip ir tie ame tiems ledams. Taip pat nesirikiečiai, staiga, ar kiek užtes- žiok sviestui, tryniui, riebiam
tinai, išsitiesiame ant lentos sūriui ir iš jų gaminiams. Dar
dar savo gyvenimo vasaroje. Ir nei nežvilgterėk į organų mė
vien dėl to, kad riebaliniais są, kaip kepenys, smegenys,
kamščiais užkemšame širdį inkstai ar saldžios bandelės.
maitinančia arterijų spindį. Užsičiaupk riebiai paruoštam
Taip mes pasielgiame ir su kąsniui, kaip dešra, dešrelė,
smegenimis.
kumpis, žąsiena, antiena bei
riebi mėsa.
Galėtume išvengti, b e t
Daug kam atrodys tai „sibinevengiame
rinis kąsnis", bet yra sveikų ir
ilgai gyvenančių taip kąsnoNet beveik kiekvienas galė jančiųjų. Gal ir tamsta šliesis
tų išvengti tokių ligų, jei imtų prie jų — išsiskirsi iš gau
šitaip trejopai susitvarkyti: 1. sybės dabar savas širdis ir
liesą ir tik jį tokį kąsnį kąs- smegenis žudančiųjų. Sėkmės!

NEBIJO KEMPINLIGES
Negausų Lietuvos turistų
srautą į pastaruoju metu
problemų dėl gyvulių ligų tu
rinčią Didžiąją Britaniją lemia
ne tiek Šių ligų baimė, kiek
užsienio valstybės taikomos
griežtos imigracijos užkardy
mo priemonės.
Turizmo
verslo
atstovai
kempinligės, taip pat snukio
ir nagų ligos baimės iš Lietu
vos turistų teigia nepajutę.
„Pastaruoju metu kelionių
poreikis yra priblėsęs, o Di
džioji Britanija turistui ir taip
yra sunkiai įveikiama šalis",
sakė Lietuvos turizmo asocia
cijos vadovas Jonas Ignatonis.
Pasak jo, dar neteko girdėti,
kad būtent dėl minėtų gyvulių
ligų baimės keliones į D. Bri
taniją organizuojančioms fir
moms būtų tekę suplanuotų
išvykų atsisakyti.
Manoma, kad kempinligės
lietuviai nebijo dėl to, kad ja
užkrėstos mėsos galima suval
gyti bet kurioje valstybėje, o
snukio ir nagų ligą laiko ne
pavojinga žmonėms, nors ne
seniai Lietuvą jau pasiekė in
formacija iš Malaizijos, kad
šioje valstybėje keliolikai ma
žamečių vaikų buvo nustatyta
snukio ir nagų liga.
D. Britanijai vengiant dar
didesnio nelegalaus
darbo
ieškančių lietuvių antplūdžio,
ne tik turistinėje
firmoje
įsigytas kelialapis, bot ir D.
Britanijos ambasados Lietu
voje išduota viza anaiptol ne
garantuoja, kad Lietuvos pilie
tis Į Jungtinę Karalystę bus
jleistas. Didžiosios Britanijos
imigracinės tarnybos įtartinu
pasirodžiusio lietuvio i valsty
bę gali imti ir neįsileisti be
didelių paaiškinimų.
Valstybinio turizmo depar
tamento turimi duomenys pa

rodo, kad per metus su turis
tinėmis firmomis į šią valsty
bę išvyksta labai nedaug žmo
nių — vidutiniškai netoli
3,000 turistų, tačiau departa
mento pareigūnai pripažįsta,
kad iš tikrųjų išvykstančiųjų
yra kur kas daugiau. Iš Pasie
nio policijos departamento sta
tistikos matyti, jog pernai
daugiausiai lietuvių į Lietuvą
buvo grąžinta būtent iš Di
džiosios Britanijos: 38 proc.
visų grąžintų, arba 1,372 as
menų.
Pernai buvo pasklidusios
kalbos, kad dėl nelegalių lietu
vių imigrantų skverbimosi į
Didžiąją Britaniją, pastaroji
Lietuvai gali panaikinti bevizį
režimą.
Iš Jungtinės Karalystės į
Lietuvą kasmet atvyksta vidu
tiniškai 15,000 žmonių. Dabar
dėl snukio ir nagų ligos už
kardymo Lietuvos pasienio
veterinariniuose postuose kont
roliuojama gyvūnų, jų pro
duktų ir žaliavų kokybė. Iš
Didžiosios Britanijos bei Pran
cūzijos asmeniniam vartoji
mui įvežama mėsa atimama.
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Mažasis Rolandukas džiaugiasi, gaiedamas s u artimaisiais pasėdėti kavinėje.

RETA LIGA Į VAIKĄ PAŽVELGĖ
MIRTIES AKIMIS
DANGUOLĖ ANDRIJAUSKAITĖ
Prieš ketverius metus ma
žasis Rolandėlis rokiškiečių
Vilijos ir Rolando Urbonų šei
mai atnešė ir džiaugsmą, ir
rūpestį.
Mažylis
naktimis
verkdavo, jį krėtė drebulys.
Nei Rokiškio ligoninės, nei
privačios klinikos medikai ne
nustatė ligos. Tėvai guodėsi,
jog ilgainiui negalavimai pra
eis.

Kojytės n e b e k l a u s o

Iš Švedijos buvo gauta lab
dara — specifinis medikamen
tas NTBC. Jo pakako trims
mėnesiams. Ligoniuko būklė
pagerėjo. Vaistams pasibai
gus, kartojosi sunkios medžia
gų apykaitos sutrikimų krizės
su centrinės nervų sistemos ir
kvėpavimo funkcijos sutriki
mais. Pradėjęs sirgti, pasak
Gimtadienio dovana —
mamos, Rolandas buvo drau
retos ligos diagnozė
giškai nusiteikęs gydytojų at
žvilgiu, tačiau vėliau pradėjo
Sutinkant 2000-uosius, vai
jų bijoti — nespėdavo užgyti
kas susirgo laringitu, staiga
lašelinių
adatų
padarytos
tapo apatiškas, prasidėjo trau
žaizdos. Sausio mėnesį jis pats
kuliai. Atlikus kompiuterinės
jau nebeapsivertė lovoje, ne
tomografijos ir kepenų biopsi
beištraukdavo rankytės iš po
jos tyrimus, paaiškėjo, jog
apkloto, skundėsi, kad skauda
kepenys pažeistos.
Tačiau
visą kūną. „Vasarą vaikas dar
diagnozė nebuvo nustatyta.
bėgiojo", — prisimena tėvas ir,
Vaiko sveikata ilgai nesitaisė,
negalėdamas sulaikyti ašarų,
o, išsikapstęs iš vienos krizės,
nutyla.
jis netrukus ir vėl atsidurdavo
Valstybinė ligonių kasa atsi
reanimacijos palatoje. Krizės
žvelgė į medikų, tėvų bei jų
kartojosi: vaikas negalėjo val
artimųjų prašymus ir skyrė
gyti, silpo, pakildavo krau
lėšų Lietuvoje neregistruotam,
jospūdis. Per naktį po penketą
Švedijoje gaminamam medi
kartų jis prabusdavo, skųsda
kamentui NTBC nupirkti. Vie
vosi, kad skauda pilvą, prašy
no mėnesio trukmės gydymas
davo atsigerti. Respublikinės
kainuoja 7,057 litus. Nuo va
Vilniaus universitetinės vaikų
sario mėn., kai ligoniukas vėl
ligoninės gydytojos genetikės
pradėjo vartoti šiuos vaistus, jo
dr. R. Ušinskienės pastangų ir
būklė pagerėjo, tačiau jis ne
pažinčių su kolegomis iš Freigali paeiti, jo „neklauso" ran
burgo (Vokietija) Vaikų klini
kų pirštukai.
kos dėka, praėjusių metų va
sarį atlikti tyrimai ir diagno
„ P a k a l b ė k i m , mama!"
zuota liga tyrosinemia.
Fer
mento tirozinio trūkumas nu
„Vakarais sūnus prašo ma
lemia bendrą kūno silpnumą, nęs: „Pakalbėkim". Jis prisi
pažeidžia kepenis ir inkstus. mena, kaip, būdamas sveikas,
Diagnozę patvirtino kliniki lakstė, žaidė kartu su sesute
niai bei fermentiniai tyrimai, Akvile. Kalbamės, ką veiksi
atlikti Švedijos laboratorijose. me, kai jis pasveiks ir vaikš
Lietuvoje sergančiųjų šia reta čios: važiuosime pas močiutę į
medžiagų apykaitos sutrikimo Jūžintų kaimą, žaisime ten su
liga iki tol nebuvo užregist kačiukais... būtų gerai, jei ga
ruota. Vaiko tėvus ši žinia pa lėtume kreiptis į turinčius
siekė trečiojo jo gimtadienio daugiau patirties specialistus.
išvakarėse...
Gal yra atliekami išsamesni
tyrimai, gal esama naujų gy
dymo ir reabiliacijos metodų?
Neprarandame vilties. Gydy
Taip pat atliekama transporto toja V. Grinevičienė iš Vil
dezinfekcija, jūrų ir oro uos niaus universitetinės vaikų li
tuose patiesti dezinfekciniai goninės Pediatrijos centro la
bai mumis rūpinasi. Daug ši
kilimėliai keleivių avalynei.
lumos patyrėme iš Panevėžio
(Elta)
ligoninės Vaikų reabilitacijos
skyriaus Gydytojo Auksanto
Markevičiaus, gydytojai daro
viską, kas įmanoma esamomjs
sąlygomis. Nuoširdžiai jiems
dėkojame. Norėtųsi, kad tą
laiką, kurį sūnui dar lemta gy
venti, jam netektų kentėti,
kad dar pasidžiaugtų jam
skirtomis dienomis. Man bai
su, kai pagalvoju, jog pasi
baigs vaistai", — nerimavo V.
Urbonienė.
S v a j o n e s ir d a r b u s t e k o
atidėti

Rolandukas Druskininku vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Saulute"

Vilija Urbonienė yra Rokiš
kio rajono Obelių meninio la
vinimo centro mokytoja. Iki

sūnaus ligos ji mokė vaikus
kankliuoti. „Dabar Rolandukui atstoju ir rankas, ir kojas.
Visos svajonės, planai ir dar
bai atidėti. Atlyginimą gavau
tik už rugsėjį, dabar tęsiamas
'Nedarbingumo lapelis'. Gir
dėjau apie būsimą etatų maži
nimą mokykloje. Manau, kad
būsiu viena pirmųjų sąraše",
— nuogąstavo mama. Rolan
dui Urbonui, iki jam sukaks
16 metų, pripažintas invalidu
mas ir nuolatinės slaugos bū
tinumas. Motinai paskirta 276
litų valstybės šalpos pensija.
„ I š i m t i e s tvarka"
J Druskininkų Vaikų reabi
litacijos sanatoriją „Saulutė"
R. Urbonas pateko išimties
tvarka, nes reta liga neįtrauk
ta į ligonių kasų sąrašus.
Mankšta ir masažu siekiama
užkirsti kelią antrinėms li
goms. Pasak sanatorijos pava
duotojo medicinai Jono Tertelio, „Saulutės" medikai turi
daugiau nei dviejų dešimčių
metų patirtį vaikų, sergančių
centrinės nervų sistemos ligo
mis ir medžiagų apykaitos su
trikimais, reabilitacijos srity
je, tačiau tirozinemija ser
gančių pacientų dar nebuvo.
Amerikos lietuvių
dovana
Siužetas apie retą ligą - ti
rozinemija — sergantį Rolan
dą Urboną buvo parodytas per
„Amerikos lietuvių televiziją",
jos redaktoriaus Arvydo Reneckio dėka. Geranoriškų ir
jautrių Amerikos lietuvių ini
ciatyva, organizuotas lėšų au
kojimas, kad nors iš dalies pa
lengvintų Rolanduko sveika
tos būklę. Į Rolando sąskaitą
iš viso įplaukė 8,805 doleriai.
Iš jų du tūkstančius dolerių
paaukojo Lietuvos Dukterų
draugija. Pasak „Transpak"
firmos vadovo Romano Pukščio, organizavusio lėšų prista
tymą į Lietuvą, į mažo ligoniu
ko ir jo tėvų nelaimę jautriai
reagavo daug tautiečių. Tarp
trijų organizacijų ir 171 auko
jusių asmenų bei šeimų — ne
tik vyresniosios kartos išeivi
ja, bet ir neseniai į Ameriką
atvykusieji. Kai kurie jų pano
ro likti nežinomi arba nurodė
tik savo inicialus.

Aukos patikėtos
medicinos centro
„ N e u r o m e d a " vadovui
Perduoti suaukotas lėšas V.
ir R. Urbonų šeimai patikėta
Kaune esančio Nervų sistemos
tyrimų centro „Neuromeda"
vadovui medicinos dr. Juliui
Neverauskui. Jam taip pat pa
vesta rūpintis, kad lėšos būtų
kiek galima geriau naudoja
mos Rolandėlio sveikatos la
bui — brangiems vaistams,
gydymui ir slaugai.
Šis sprendimas priimtas po
to, kai R. Pūkštys vasario mė-
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nesį buvo atvykęs į Lietuvą ir
susitiko su gydymo įstaigų
vadovais. J i s lankėsi Nervų
sistemos tyrimo centre „Neu
romeda" ir susipažino su cent
ro moksline bei praktine veik
la. Šiais metais Nervų siste
mos tyrimų centre „Neuro
meda'' planuojama pradėti tai
kyti dar vieną šiuolaikinį me
todą — magnetinę smegenų
stimuliaciją.
Tai
pirmasis
centras Baltijos ir Rytų Euro
pos regione, kuriame bus vyk
doma nauja mokslinė progra
ma. Šie darbai svarbūs ne tik
Lietuvos, bet ir pasaulio
mokslininkams. Jais domisi Il
linois universiteto Psichiatri
jos klinikos specialistai —
profesorius Ph. Janicak ir dr.
J. Krasuski. Gegužės mėn. dr.
Julius Neverauskas atvyks į
Čikagą galutinai suderinti ir
pasirašyti bendrą mokslinių
tyrimų protokolą- Nervų siste
mos tyrimų centre aktyvi ir
leidybinė veikla. Julius Neve
rauskas 1995 m. pradėjo leisti
pirmąjį Lietuvoje žurnalą gy
dytojams „Gydymo menas",
kuris turi didžiausią tiražą,
lyginant su kitais Lietuvos lei
diniais medikams. „Gydymo
menas" bendradarbiauja su
tarptautinėmis bendrovėmis,
rengia mokslines konferenci
jas. Žurnalo dėka pagal šiuo
laikinę Europos
programą
pasitobulino 4,000 Lietuvos
medicinos seserų.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Lie
tuvos Dukterų draugijai, Lie
tuvos Vyčių Vidurio vakarų
apskričiai, I. Kriaučeliūnienei,
D. ir A Norkaičiams, visiems
174 aukojusiems ir supran
tantiems sunkios ligos grės
mę sūneliui Rolandui ir mūsų
skausmą. Nuoširdus ačiū Ar
vydui Reneckiui,
Romanui
Pukščiui, dr. Juliui Neve
rauskui, kurių dėka si svarbi
parama mus pasiekė.
Vilija i r R o l a n d a s
Urbonai

EUG&EC. DECKER, DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
ateoouctai punktuatai. Susitarimu
kabėto angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 706-422-8260
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7Mh Ava, Hkkory Hilą, IL
Tel. (706) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMCKAS,

M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.Robertsr^,HictoryHie,IL
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negu Europos Sąjungos gyven
tojai. 1999 metais Lietuvoje
gyvenimo trukmės vidurkis
buvo 72,3 metų.
Mažėja gyventojų mirtingu
mas. 2000 m., preliminariais
duomenimis, mirė 10,5 iš
1,000 gyventojų. Kūdikių mir
tingumas nuo 1992 m. su
mažėjo
du kartus ir sudaro
8,5 atvejo 1,000 gimusiųjų.
Šiais rodikliais Lietuva pra
lenkia Latviją ir Estiją. Tai,
pasak
sveikatos
apsaugos
ministro Jonusdnio, galima
laikyti teisingos sveikatos
politikos rezultatu.
SVEIKATOS
Teigiami poslinkiai apčiuo
TENDENCIJOS
piami
ir infekcinių ligų epi
STATISTIKOJE
demiologijoje.
Pastaruosius
dvejus
metus
mažėja
serga
Sociologinės apklausos rodo,
mumas
tuberkulioze.
1999
kad gyventojai sveikatos ap
metais
užregistruoti
69,
o
sauga pasitiki. Ši sritis užima
2000
metais
—
63
nauji
tuber
trečią vietą po žiniasklaidos ir
kuliozės atvejai vidutiniškai
bažnyčios.
Lietuvos žmonių sveikatos 100,000 gyventojų.
Per dešimtmeti Lietuvoje
gerėjimo tendencijas rodo ir
didelė medicinos
statistika. Vidutinė gyvenimo padaryta
trukmė nuosekliai ilgėja, buvo technologijų pažanga, jos tapė
gyventojams.
pranešta kovo 21 d. Sveikatos prieinamesnės
apsaugos ministerijoje sureng Jei 1990 metais savo medici
toje spaudos konferencijoje. nos aparatūra ir įranga Lietu
Lietuvoje žmonės gyvena vi va nuo Vakarų valstybių atsi
dutiniškai 2 metais ilgiau nei liko 20-25 metais, tai dabar
Estijos, 3 metais — nei Latvi šis skirtumas sudaro tik pen
jos, 4,5 metų ilgiau nei Rusi kerius — septynerius metus.
jos, tačiau 6 metais trumpiau (ELTA)
•

»

iki šiol nebuvo pakankamai galbūt po 100 vienoje patal kad NATO karininkai nėra to
išplėtota, yra personalo reika poje ir panašini. Yra labai aiš kie baisūs, kaip sovietinė pro
lai. Lietuvoje ši sritis yra už ku, kad reikia tas kareivines paganda mus nupiešė. Deja,
silikusi iš Sovietų Sąjungos perstatyti, pritaikyti moder tas sovietinis palikimas, nors
laikų, ji nėra moderni. Ir, pa niems laikams. Net ir tokie jau prabėgo 10 metų, nėra
vyzdžiui, toks paprastas daly paprasti dalykai, kaip dušai išdilęs ir dar ne vienas Lietu
kas, kaip kariški pasai — jie — jų neužtenka. Lietuvos ka vos žmogus mato mus, kaip
dideli, kitaip sakant, netelpa į rio buitį reikia gerinti. Žino kokius tai žudikus, kraugerius
kareivio kišenę. Reikia įvesti ma, tučtuojau susiduriama su ir .taip toliau. Aš noriu asme
pasą, kaip kredito kortelė! pinigų problemomis, nors tai niškai tai pataisyti, parodyti,
Atrodo, kaip paprastas daly yra visai kitas reikalas, nes, kad mes nesame tokie blogi.
kas, bet Lietuvoje yra visokių kaip mes visi gerai žinome,
— Yra žmonių, įsitikinu
biurokratinių kliūčių tai pada biudžetas nėra labai platus —
siu, jog dar labai tolimas
ryti. Žinoma, čia tik vienas pa reikia skaitytis su pinigais.
dalykas, kad Lietuva ne
vyzdys, o kur dar laipsnio pa
kėlimo procedūra, jei tai iš vis
— Kaip Jūs numatote at bus greitai priimta į NATO.
galima vadinti procedūra. Bū likti savo pareigas Lietu Tuo tarpu kiti yra labai op
tina ją kodifikuoti, įvesti tary voje? Išvykstate ir ten lie timistiškai nusiteikę ir sa
bas, reikia jas formalizuoti, kate visam laikui, ar kaip ko, kad 2002 metais, kai
įvyks NATO aukščiausio ly
žodžiu, dar daug darbo ir šioje kitaip?
gio
konferencija, Lietuva
srityje.
— Su Lietuvos Krašto ap
bus
pakviesta
įsijungti, nes
— J ū s būsite toli gražu saugos ministru Linu Linkevi
tam
tikslui,
kariniu
požiū
n e pirmas JAV karininkas čium susitariau, kad 3 mė
Pik Donatas Skučas.
riu,
jau
dabar
esanti
gerai
Lietuvoje, besidarbuojan nesius praleisiu Lietuvoje,
man kaip tik teko įvesti kom tis j o s naudai. Būtų įdomu, Vilniuje, o po to 3 mėnesiams pasiruošusi. Ar galėtumėte
piuterius. Tuomet buvo tik jų ar J ū s tai darysite, kaip grįšiu dėl žmonos, kuri, deja, pasamprotauti apie Lietu
pradžia.
civilinis patarėjas, ar įsto negali išvykti kartu dėl kelių vos galimybes būti pa
— Kaip J ū s numatote tą site į Lietuvos karines pa priežasčių — ji turi tarnybą. kviestai į NATO?
patirtą, kurią sukaupėte j ė g a s ir jas atliksite kaip Tai viena priežastis. Kita —
— Būtų labai sunku nuspėti
Amerikos karinėse pajėgo L i e t u v o s karininkas?
92 metų amžiaus uošvė, ku
laiką,
bet man nėra jokios abe
se,
pritaikyti
Lietuvos
rios negalim perkelti į Lietuvą
—
Grynai,
kaip
civilinis
pa
jonės,
kad Lietuva bus pa
reikmėms?
ir negalima vienos palikti čia.
tarėjas.
Nepretenduoju
į
Lie
kviesta.
Klausimas tik, kada?
— Duosiu konkretų pavyzdį,
Mano žmona planui pritaria,
tuvos
karininko
pareigybes
ar
Kiek
aš
mačiau
— turiu prisi
kaip mano patyrimas bus la
tad kursuosiu tarp Lietuvos ir
rangus.
Aš
esu
Amerikos
kari
pažinti,"
kad,
deja,
gan pa
bai pravartus. Kai buvau Lie
JAV.
ninkas
ir
ketinu
toks
likti.
Aš
viršutiniškai
—
Lietuva,
bent
tuvoje šių metų sausio mėnesį
tik
noriu
pritaikyti
savo
pa
kariniu
požiūriu,
yra
pasiruo
— J ū s ų įsijungimas į Lie
kalbėtis su ministru dėl darbo
sąlygų, taip pat aplankiau ir tirtį JAV aviacijoje, tobulinant tuvos gyvenimą — Lietu šusi įstojimui į NATO. Taip,
Lietuvos karinių oro pajėgų Lietuvos apsaugos sistemą. vos karinių pajėgų tobuli kai kuriuos dalykus dar reikia
vadą pik. Mažeikį. Jis yra jau Todėl ir būsiu tik civilinis pa nimą ir stiprinimą — be atlikti ir tas problemas, drau
abejo, yra, kaip sakoma čia ge su Krašto apsaugos mi
nas, energingas ir nori pakeis tarėjas.
ti pilotų gradaciją iš sovietinės
— J ū s minėjot, kad Lietu JAV, „meilės darbas". Kokį nistru, mes bandysime įveikti,
sistemos į vakarietišką — voje n e d a u g pritarimo įsi poveikį tikitės tuo darbu bet iš esmės Lietuva yra pasi
konkrečiai, į amerikietišką j u n g i m u i į NATO. B e t Lie padaryti Lietuvos krašto ruošusi. Visai kitas klausimas
yra čia — Washingtone. Aš
sistemą. Jam reikia pagalbos, tuvoje kritikos susilaukė apsaugos struktūrai.
girdėjau labai prieštaraujan
projektuojant pilotų suskirs ne tik pastangos įstoti į tą
— Tikiuosi, kad mano dar čių nuomonių. Ar Washingtotymą pagal kategorijas. Aš organizaciją, bet ir, kad ka
esu perėjęs visas tas kategori r i u o m e n ė — Lietuvos ka bas turės poveikio keliose sri nas yra pasiruošęs kviesti Lie
jas — nuo piloto studento iki reiviai — yra per d a u g ge tyse. Dideliuose ir grandijozi- tuvą? Ką tik praėjo Amerikos
vyriausio piloto. Man yra ge rai užlaikomi, kad jie gy niuose planuose, kaip gintis prezidento rinkimai ir visi
rai žinoma, kokie yra reikala v e n a p e r daug gerai: apšil nuo priešų, tai aš nemanau, kandidatai — laimėję ir pra
vimai, pavyzdžiui, kiek valan dytose ir prižiūrimose pa kad galėčiau labai paveikti, laimėję — labai gražiai atsi
dų reikia skraidyti, kiek metų talpose, valgo per gerą nes tie planai jau yra sudaryti liepė apie Lietuvą, bet reikia
patirties reikia turėti, kokius maistą. Žodžiu, čia irgi so ir, girdžiu, jie yra gan geri. suprasti, kad tai yra preziden
egzaminus išlaikyti ir t.t. Tie v i e t i n i ų bukų palikimas. Kur aš galiu turėti nemažai to rinkimų kampanijos pa
sa, Europoje yra blogiau ta Ką J ū s manote? Ar Lietu poveikio, tai pakeisti sistemą sekmės, o ne rimta politika.
prasme, kad oro sąlygos, paly v o s kariuomenė yra pakan iš rytietiškos į vakarietišką. Aš manau, kad tas sprendi
ginus su Amerikos, yra nepa kamai gerai užlaikoma, ar Kaip minėjau, dėl pilotų ran mas, bent Baltuosiuose ro
lankesnės, skraidant būtina v i s d a r reikia gerinti karei go, dėl personalo ir, žinoma, muose, šiuo metu dar nėra
labai pasistengsiu, kad Lietu priimtas. Tai gali būti daroma
labiau pasikliauti instrumen vio buitines sąlygas?
tais. Visa tai aš numatau pri
— Kai dirbau Lietuvos vos visuomenė tai teigiamai birželio-rugpjūčio mėnesiais,
taikyti, padėdamas majorui Krašto apsaugos ministerijoje priimtų. Būtent, toje plotmėje todėl dabar sunku spėlioti.
Mažeikiui įdiegti tą naują 1996 m., mano vairuotojas aš tikiuosi padaryti rimtą po Jeigu Lietuva nebus pakvies
NATO sistemą. Na, o kas link buvo anksčiau tarnavęs So veikį. Nemažiau — tikrai ne ta, tai ne dėl Lietuvos kaltės.
darbo su Krašto apsaugos mi vietų Sąjungos armijoje Vokie mažiau — norėčiau savo pa Tokiu atveju, labai aišku, bū
nistru, tai priklausys nuo jo — tijoje. Jis man papasakojo, vyzdžiu parodyti Lietuvos tų kalta Amerikos-Rusijos po
aš padėsiu. Dviems reikalams, kaip sovietų kareiviai gyveno žmonėms, kaip Amerikos kari litika. Čia labai gilus klausi
apie kuriuos mes jau kal tuometinėje Rytų Vokietijoje, ninkas elgiasi, kaip ir galvoja mas, visai atskiras, ir Lietu
bėjomės, ir teks skirti daugiau o visi žino, kad ten sovietų bendraudamas tiek su minis vos įstojimas į NATO būtų to
sia dėmesio, kaip žinote, yra kariuomenė gyveno geriausiai terijos darbuotojais, tiek su kios politikos auka. Aš tiktai
Lietuvos visuomenės pritari iš visų sąjungos karinių pa karininkais ir kareiviais už galiu palinkėti, kad viskas ge
mas Lietuvos įsijungimui į jėgų. Palyginus su tais sovie ministerijos ribų. Kai anks rai baigtųsi ir, kad mūsų orga
NATO. Tas pritarimas nėra tiniais kareiviais Vokietijoje, čiau lankiausi Lietuvoje, pa nizacija, kad ir JAV Lietuvių
pakankamas. Kai ministras tai taip, Lietuvos kariai yra stebėjau, kad aukštojo rango Bendruomenė, veiks ir toliau
Linkevičius perėmė pareigas, labai gerai užlaikomi, tačiau, pareigūnai, sakyčiau, drovėjo Washingtone, ir pakreips vi
pritarė tik 38-39 proc., o gal palyginus su Vakarų standar si bendrauti su paprastu, kad suomenės nuomonę, bet ypa
net iki 53 proc., bet reikia tais, tai maždaug trečdalis yra ir seržantu. Tuo tarpu man tingai Baltųjų rūmų pareigū
mažiausiai 60 proc. Tai aš ke užlaikomi patenkinamai, apie yra labai lengva prieiti ir pra nų nusistatymą į Lietuvai tei
tinu labai daug laiko ir dė trečdalis gal būtų ne visai pa dėti kalbėtis su vyrais kariuo giamą pusę ir, kad Lietuva
mesio skirti šitam reikalui, tenkinamai, bet ne katastro menėje. Aš tai dariau ir keti bus pakviesta.
kad pritarimas siektų 60 proc. fiškai, o trečdalis užlaikomas nu tai daryti toliau. Toks elge
arba dar daugiau. Tai viena tiesiog katastrofiškai: gyvena sys su kareiviais palieka tik
— Na, ką — tebūnie iš
užduotis. Kita užduotis, kuri dar sovietinėse kareivinėse, rai teigiamą įspūdį, būtent, Jūsų burnos į Dievo ausį!

TIKIU LIETUVOS ĮSTOJIMU Į
NATO
Lietuvos Krašto apsaugos
ministro Lino Linkevičiaus
kvietimu, kovo 13 d. į Vilnių
išvyko JAV dimisijos pulkininkas-leitenantas Donatas Sku
čas. Jis yra pakviestas būti
ministro patarėju ir savo pa
reigas Lietuvos Krašto apsau
gos ministerijoje pradėjo eiti
kovo 15 d. Prieš jam išvyks
tant, Donatas Skučas apie jo
būsimas užduotis ir pareigas
Lietuvoje kalbėjosi su „Drau
go" korespondentu VVashingtone Romu Kasparu.
— Tarp JAV lietuvių J ū s
esate žinomas, kaip Lietu
vių Bendruomenės veikė
j a s — VVashington LB apy
linkės pirmininkas, vėliau
kaip JAV LB t a r y b o s pir
mininkas — b e t J ū s ų , kaip
JAV kariškio, k a r j e r a ne
daug kam težinoma. Kaip
pradėjote tą karjerą?
— Apie tai galėčiau kalbėti
labai ilgai, nes ji užsitęsė 25
metus. New Jersey valstijoje
studijuodamas inžineriją, ėjau
J vadinamą ROTC — karinio
paruošimo kursus — ir, baig
damas inžineriją, užsitarna
vau leitenanto laipsnį, {stojau
į JAV karo aviaciją, kurioje
daugiausia dirbau dviejose sri
tyse, būtent, skraidydamas
lėktuvais — esu sukoręs dau
giau negu 8,200 valandų ore.
-Kita sritis buvo vadovavimas
— daug laiko praleidau šta
buose. Žinoma, pradėjau nuo
labai žemų pareigų, bet vėliau
man buvo patikėtos ir labai
svarbios pareigos. Vietname
vadovavau visam tiekimui
oru. Buvo dienų, kai mano
kontroliuojami lėktuvai išme
tė reikmenų apsuptoms įgu
loms per vieną dieną daugiau,
negu buvo nugabenta į vaka• rinį' Berlyną oro tiltu garsio
sios blokados metu.Visa tai,
žinoma, reikėjo sukoordinuoti,
tad pasitaikė įdomių, ir ne
tiek įdomių dalykų, kai reikėjo
nuo priešo ginti apsuptas įgu
las. Beje, pagrindines skraidy
mo lėktuvais žinias gavau
Alabamos valstijos
Selma
mieste. Baigęs tą mokyklą,
skraidžiau C-130, C-141, o
paskutinis didelis lėktuvas
buvo C-5. Buvau CT-39 lėktu
vų eskadrilės vadas. Tai toks
mažas lėktuviukas, kuriuo
skraidindavom Atstovų rūmų
ir Senato narius, kartais ge
nerolus. Nors skraidydavau ir
aš pats, bet mano pareigos
buvo daugiausia administra
cinės. Dukart buvau Vokieti
joje — kaip aviacijos leitenan
tas ir kaip majoras. Atlikau
visokias administracines pa
reigas. Beje, kai buvau Vokie
tijoje antrą kartą, dirbau
NATO štabe ir ten susidūriau
su NATO biurokratija, nes

DON KICHOTAS
ATVYKSTA I VILNIŲ
Balandžio pirmoji diena
ANATOLIJUS KAIRYS
Nr.4
Gėrėkis, drauge Sančo, mano kova ir didžiuokis savo pono drąsa įveikti
neįveikiamus, sumušti nesumušamus, sudaužyti nau
jais šarvais aprūpintą armiją!
— Kilnusis mano riteri iš La Manšos, paklausykite
manęs, — tarė Sančo, — aš nematau jokios armijos,
nei riterių, nei naujų šarvų, nei karo vado, krūmuose
pasislėpusio. Ten išlindusi kažkokios statulos galva,
gal paminklas šventam Benediktui.
— Drauge Sančo, jūs esate naivus kaimietis, lengvai
apgaunamas, todėl nematote to, ką aš matau. Aiškiai
matau, pakelkite galvą, pilni krūmai šarvuotų raite
lių, būrys už kiekvieno krūmo. Mes esame apsupti iš
visų, bet aš išvirsiu košę iš visos armijos — pusę ati
duosiu velniams susrėbti, o kitą pusę padarysiu savo
vergais.
Tai pasakęs, Don Kichotas nėrė šuoliais pirmyn,
kaip į vandenį, šaukdamas: išeik, baily! Stok į kovą!
Pasirodyk, ko esi vertas! Tave šaukia dvikovon garsu
sis Ispanijos riteris iš La Manšos, gražiosios Uulcinėjos ir Toboso vardu! Mano ietis tau pagražins vidų

rius ir tu daugiau nebevalgysi žalios avienos!
Ir Don Kichotas puolė „pasislėpusį karo vadą", bet
tamsoje jo Rosinantas nematė kas yra kur, nepratęs
šuoliuoti akmenimis grįstomis gatvėmis, ir suklupo,
kūliais apsivertė, kartu numesdamas ir savo poną ke
letą sieksnių.
Tai buvo Adomo Mickevičiaus paminklas tarp pum
puruojančių krūmų, gražiai aptvertas ir apsaugotas
stiprių grotų, kylančių iki statulos pečių.
Rosinantas smarkiai susižeidė, bet greit atsistojo
savo jėgomis. Jo priekinė dešinioji koja aptekusi krau
ju, oda nuplėšta, dreba lyg kratomas. Sančo Pansa
tuoj atidarė savo krepšį, atnešė odinį butelį balzamo,
patepė žaizdą, pritaikė atšokusią odą ir aprišo plačiu
skuduru. Pranešė savo ponui, kartu pastebėdamas,
kad žirgas dar tinka naujai kovai, bet geriau jai nesiruošti iki visai pasveiks.
Don Kichotas vartėsi nuo vieno šono ant kito, bet at
sisėsti nepajėgė. Šarvai susisukę, šalmas užkritęs ant
akių, ieties tik mažas galiukas likęs delnuose. Su
trupėjusi į daugybę gabalų ir tik burtų pagalba gali
būti pataisyta. Sančo Pansa gelbėjo savo ponui atsi
sėsti ir atsistoti, bet to padaryti negalėjo. Atnešė kitą
butelį balzamo, davė nuryti pora gurkšnių spirito, ir
nėra abejonės, kad šventosios dvasios pagalba riteris
atsigavo.
Sančo Pansa ėmė gydyti" ietį — tai jam ne pirmas
kartas.
— Aš matau, sinjore Sančo, kad jūs nesididžiuojate
savo pono laimėjimais, — skundėsi Don Kichotas savo
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Ataskaitos
Beveik buvo galima pagal
voti, kad žinia, atėjusi iš Bel
grado, yra vien balandžio pir
mosios pokštas — anksti ba
landžio 1 d. rytą areštuotas
buvęs Jugoslavijos preziden
tas Slobodan Miloševič. Iš
esmės apie bet kuriuo metu
įvyksiantį
jo areštą buvo
pradėta kalbėti nuo praėjusios
savaitės pabaigos, bet reikėjo
laukti daugiau kaip parą, kol
šis nusikaltėlis sutiko išeiti iš
savo rūmų ir būti nuvežtas
kalėjiman. Tačiau tik po ilgų.
intensyvių derybų, ir tik po
užtikrinimo, kad jis nebus ati
duotas teisti tarptautiniam
Hagos tribunolui.
Derybininkai praleido su
Miloševič valandų valandas,
besistengdami jį įtikinti, kad
„vienintelis nusikaltimas, ku
riuo buvęs prazidentas bus ap
kaltintas, yra pinigų grobsty
mas iš valstybės iždo"ir kiti
smulkūs nusižengimai". Apie
tai, kad jis buvo trijų baisių,
galima sakyti, brolžudiškų
karų pradininkas, kad jo įsa
kymu
nužudyta
dešimtys
tūkstančių nekaltų žmonių,
ypač Bosnijoje-Herzegovinoje,
nei žodelio...
Slobodan Miloševič reikala
vo garantijos, kad jo teismas
bus „teisingas" — tiksliai lai
kysis krašto įstatymų ir nei
per pusę raidės nebus nukryp
ta į ankstesnius nusikaltimus
(nors Miloševič apskritai nie
ko, kas vyko Balkanų pusiasa
lyje karo metu, nelaiko savęs
kaltu). Jam tai buvo priža
dėta.
O vis tik įdomu, ar tų
„derybų" metu kas drįso pa
klausti: koks „teisingas" teis
mo procesas buvo taikomas vi
siems tiems, kurių lavonai dar
vis tebetraukiami iš masinių
kapų, nors dešimtys tūkstan
čių jau atrasta, nors karas jau
seniai užsibaigęs? Kokio tei
singumo galėjo tikėtis suim
tieji, uždarytieji koncentraci
jos stovyklose, kankinamieji,
prievartaujamieji, sadistiškai
žudomi? Be abejo, to paties,
kaip ir kitų tironų aukos —jo
kio!
Vis tik buvusiam valstybės
vadui užtarėjų netrūko. Apsu
pusi jo rūmus Belgrade, tiršta
žmonių minia piktais šūkiais,
plakatais ir grasinimais polici
jai, atvykusiai buvusiojo prezi
dento suimti, reiškė savo loja
lumą ir pritarimą. Esą tai vie
nintelis žmogus, supratęs Ju
goslavijos bei jos gyventojų po
reikius, tikras patriotas, savo
tautos didvyris. Visi kaltini
mai yra svetimųjų (daugiau
sia, žinoma, amerikiečių ir

tarnu. — Štai aš vienu kirčiu paguldžiau nesuskaito
mo dydžio armiją. Sutriuškinau šimtus riterių, pa
keltų į kilniųjų rangą vien šiai istorinei kovai atminti.
Tik karo vadas, piktos dvasios paverstas statula, išli
ko gyvas savo ir karaliaus gėdai, taisydamas ietį, —
drąsesnio riterio nėra visame pasaulyje, narsesnio ri
terio neturėjo Ispanija, prisiekiu, o šis kraštas, į kurį
jūsų kilnybė atjojote, ar būtų karalyste, ar tik kuni
gaikštystė, turės būti amžinai dėkingas liūdno vaizdo
riteriui iš La Manšos už neįsivaizduojamus žygdar
bius, kuriuos jau padarėte, ir už tuos, kuriuos dar pa
darysite.
— Taip, sinjore Sančo, tikra garantija — manęs
laukia garbė, istorinė garbė, kuriai net mano priešai
turės nusilenkti. Karo žygiai, stebuklingi laimėjimai,
nepaprasti nuotykiai iškels mano vardą iki mėlyno
dangaus, jei ne aukščiau. Ir aš visai teisėtai būsiu įra
šytas į šios karalystės knygas, dengtas odiniais vir
šeliais, paauksuotais kraštais.
— Visa tuo aš neabejoju, mano viešpatie, kilnusis ri
teri, — sutiko Sančo Pansa, — bet geriau jūs ne
kalbėkite ir nesigirkite iš anksto, leiskite man užbaig
ti darbą. Dar pora valandų ir ietis bus kaip nauja.
— Ar šio krašto valdovas turi dukterį? — vėl prabilo
kilnusis riteris, lyg ir pats sau.
— Neteko girdėti, — atsakė Sančo, nepakeldamas
galvos.
— Tai kuo jis man atlygins?
— Aš priimsiu karalystę be dukters, — atsakė jam
Sančo. — Mano žmona su penkiais vaikais laukia ma
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metas
NATO, kuri jiems pavaldi) su
fabrikuoti, norint dar labiau
juodinti Jugoslavijos įvaizdį.
Užsidaręs savo rūmuose,
Miloševič grasino gyvas nepasiduosiąs. tačiau pro duris vis
tik išėjo savanoriškai, palikęs
visus ginklus ir ketinimus.
De! to vienas užsienietis ste
bėtojas išsitarė: „Mes žino
jome jį esant tarptautinio
masto nusikaltėliu, sukčium,
vagišium, o dabar matome,
kad Miloševič dar ir bailys.
Juk buvo žadėjęs gyvas nepa
siduoti..."
Nors buvusį Jugoslavijos
prezidentą, kaip karo nusi
kaltėlį, už akių jau prieš kiek
laiko pasmerkė tarptautinis
Hagos tribunolas ir buvo
ieškota būdų suimti, bet jis
pagaliau pakliuvo už papras
čiausią vagystę — žinoma, jei
gu galima šimtus milijonų do
lerių pavadinti „paprasta va
gyste". Juk jis kaltinamas
pinigų manipuliacijomis, dėl
kurių valstybėje iškerojo infli
acija ir buvo sužlugdyta Ser
bijos ekonomija.
Vis tik Slobodan Miloševič
šiuo atveju nėra nei pirmas,
nei paskutinis. Tai drama,
dažnai pasikartojusi ir Ameri
kos istorijoje, kai stambieji
kriminalistai gudriai išsisuk
davo iš teisėtvarkos pinklių,
bet patekdavo už grotų dėl pa
lyginti „nepirmaeilių nusikal
timų" — pavyzdžiui, valstybės
mokesčių nusukimo, nedidelio
išeikvojimo ar kurio kito „pa
slydimo". Tačiau rezultatai to
kie pat: nusikaltėlis sugautas.
Nėra abejonės, kad bus mė
ginama Miloševič pristatyti
tarptautiniam karo nusikal
timų teismui, kur jis susi
lauktų daug didesnės baus
mės, negu kelių mėnesių ar
metų Belgrado kalėjime.
JAV prezidentas George W.
Bush, sužinojęs apie Miloševič
suėmimą, pasveikino Jugosla
vijos vyriausybę ir perspėjo,
kad nebūtų į šį areštą žiūrima
vien siauru — vienos vals
tybės — žvilgsniu: Miloševič
nusikaltimus išaiškinti ir ati
tinkamą bausmę už juos skirti
priklauso Jungtinių Tautų su
kurtam karo nusikaltėliams
teisti tribunolui Hagoje. Mi
loševič buvo žiaurus diktato
rius, todėl jam turi būti „at
seikėta, ko savo sadistišku el
gesiu ir įsakymais užsipelnė".
Yra galimybių, kad šis tiro
nas gaus prideramą užmo
kestį. O kada ateis metas teis
ti raudonojo komunizmo va
dus, ir ne vien Vilniuje, bet
Hagoje?

nęs grįžtančio mažiausiai su savo asilu ir karūna ant
galvos. Kaip man pažadėta.
— Apie tai mes pasikalbėsime grįžę į Ispaniją.
Jau buvo kiek praaušę. Vilniaus vyriausias komisa
ras skuto barzdą ir buvo labai susierzinęs. Jį prikėlė
telefonas, bet nutarė neatsiliepti. Tuo pačiu laiku ant
palangės nutūpė balandis. Balandžių vyr. komisaras
labai nemėgo. Jis niekada neįsisąmonino šio mėnesio
vardo: balandžio ar balandžių mėnuo? Ir šis vardų su
maišymas sukeldavo juoką labiau išprususių tarnau
tojų ar bendradarbių būry. Ant palangės nutūpęs ba
landis visuomet turėdavo ant kaklo mėlyną kaspinėlį,
į kurį atitinkamai įsuktas raštelis. Tokių raštelių jis
labiausiai bijojo — praneša žinias, kurias jis seniai
žino, tokias, kurių jis nenori žinoti — implikuoja... Ka
da nors šios žinios atsidurs jo viršininkų ar žiniasklaidos rankose. Tuomet nukentėtų jo reputacija, tar
nyba, grėstų kalėjimas... Perkūnas sutvėrė tuos ba
landžius, jei ne pats velnias, plūdosi vyr. komisaras.
Savo žmonai, kuri balandžius mylėjo ir lesino kaip tai
kos simbolius, vyr. komisaras pasididžiuodamas at
kirsdavo: Vilniuje nė vienas lapas nuo medžio nenu
krinta be mano žinios! Žmona suprasdavo, kad daug
nusikaltimų {vyksta su jo žinia, matant ar nematant,
girdint ar tylint. Tegu juos vanagai išgaudo! O į žmo
nos pastabas dėl galimų nemalonumų, jei valdžia suži
notų, vyras atšaudavo „durna boba".
Bus daugiau
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KANČIOS SEKMADIENIS
Sunkiausias klausimas Se mentu pastebi šimtininką, ku
nojo Testamento autoriams ris išpažįsta, kad Jėzus yra
yra visos žmonijos išganymas. „Dievo sūnus" (MK 15, 39).
Tai drauge ir žmogiškosios Evangelistas Matas vaizduoja
kančios problema. Kodėl geras šventųjų kūnų prisikėlimo
ir mylintis Dievas leidžia sceną dar prieš Jėzaus mirtį
mums kentėti? Šis klausimas iMT 27, 52-53). Jonas sutapa
labai skaudžiai iškilo Jobo tina Jėzaus mirties monetą su
knygoje. Senojo Testamento Dvasios davimu (Jn 19, 30.'.
Šių liturginių metų skaiti
žmones tikėjo, kad kentėjimas
kažkaip susijęs su nuodėme. Iš nyje evangelistas Lukas pa
tiesų patys pirmieji Pradžios brėžia Jėzaus kančios ir mir
knygos puslapiai aiškiai bylo ties absoliutų būtinumą. Lu
ja, jog pirmųjų žmonių nuo kas pavartoja graikišką žodį,
dėmė atvėrė vartus kentėji kuris išreiškia dieviškąjį „pri
mui ir mirčiai. Kartais nuo valomumą". Tokia yra Tėvo
dėmės ir kančios sąsaja bū valia ir neįmanoma jos iš
davo įsivaizduojama beveik vengti. Jėzus sako mokiniams
kaip matematikos formule. jog „manyje privalo išsipildyti"
Manyta, jog žmogaus kentėji tai, kas užrašyta Raštuose (Lk
mai tiesiog proporcingi jo 22, 37). Lukas, vaizduodamas
kryžiaus dramą, atskleidžia
nuodėmių skaičiui.
Krikščioniškasis tikėjimas šį žydų ir pagonių vaidmenį joje
slėpinį padaro dar gilesnį, jis ir siekia parodj'ti, kas yra tik
nepateikia paprasto sprendi rasis kaltininkas. Tai šėtonas.
mo ir atsakymo. Tikėjimas at Jėzaus kančia — tai didysis
skleidžia, kaip Dievas leidžia blogio jėgų puolimas, prieši
žmogaus kentėjimams pasitar nimasis Dievo planui. Besibai
nauti išganymo darbe. Pirma giant Jėzaus gundymui dyku
sis, kuris savo kentėjimais nu moje, anot evangelisto Luko,
tiesė kelią į išganymą, yra „velnias atsitraukė nuo jo iki
pats Dievo Sūnus. Būtent tai laiko" (Lk 4, 13). Tas laikas
šiandien švenčiame liturgijoje. atėjo. Prasidedant paskutinei
Triukšmingas Jėzaus įžen savaitei „šėtonas įėjo į Judą"
gimas į Jeruzalę dar nereiškia (Lk 22, 3). Jis pareikalavo
tikrojo Velykų friumfo. Kan „persijoti kaip kviečius" Petrą
čios sekmadienis pradeda Šven ir jo bendrininkus. Šėtonas
tąją, Didžiąją savaitę. Prieš atšliaužė į Getsemanės sodą.
daugelį šimtmečių pranašas, kaip anuomet žaltys į Edeną.
be abejo, pats išgyvenęs kan Užėjo tamsybių valanda (LK
čią, nujautė, kad žmoniją 22, 53).
išganys ne galingas karalius
Šioje lemiamoje kovoje Jė
raitas ant žirgo, bet kenčiantis zus kaip ginklą pasitelkia
Viešpaties Tarnas. Šiandienos maldą: „Mirtino sielvarto ap
skaitinyje iš Izaijo knygos ap imtas jis
dar
karščiau
mąstome trečiąją Viešpaties meldėsi"
(plg. Ll 22, 40-44).
Tarno giesmę. Tarnas te Kiti jo ginklai, taip pat naudo
trokšta vieno: maldingai klau ti žemiškosios kelionės metu,
sytis Dievo slėpinių, kad ga buvo didžiadvasiškumas ir ge
lėtų juos ištikimai perduoti rumas. Luko evangelijoje ken
žmonėms. Ši misija susijusi su čiantis Jėzus vaizduojamas ne
išbandymais ir persekiojimais. toks siaubingai vienišas kaip
Kadangi jis visiškai atsidavęs Morkaus kančios aprašyme.
Dievui, jo kentėjimai įgyja at Čia jis gailestingai atsigręžia į
perkamąją vertę.
aplinkinius. Atsigręžia į jį iš
Vienas iš stipriausių iš davusį Petrą, išgydo Petro su
ganytojo atsidavimo įvaizdžių žeistą tarną, guodžia rau
yra apaštalo Pauliaus „keno- dančias moteris, meldžiasi už
zės himnas". Sūnus „apiplė savo budelius, pažada rojų lat
šia" save, atsisakydamas ne rui. Paskutinieji Jėzaus žo
tik dieviškosios garbės, bet džiai reiškia ne apleidimą, bet
netgi žmogiškojo orumo, pri veikiau sūnišką atsidavimą:
imdamas kryžiaus mirtį. Ta „Tėve, į tave rankas atiduodu
čiau šis himnas nesustoja ties savo dvasią" (Lk 23, 46). Nu
mirtimi, bet parodo Jėzaus iš kryžiuotas Jėzus įkvepia gau
aukštinimą, mūsų išgelbėjimo siai miniai atgailą (LK 23, 48).
pagrindą Nors kančia susijusi Minia nepasiduoda vyresny
su nuodėme, ji dar labiau susi bės sarkazmui, ji skirstėsi
jusi su dieviškąja meile. Tai „mušdamasi į krūtinę" (plg.
Lk 23, 35. 48). Lukas tarsi by
tebėra slėpinys
Evangelistai, aprašantys Jė loja savo skaitytojams: žvelki
zaus kančios ir mirties isto me į kryžių ir verkime, nes
riją, nenudengia šio slėpinio mes visi jj užmušeme.
Luko aprašytoje Jėzaus kan
šydo. nors ir skelbia jo išga
nomąjį poveiki. Evangelistas čioje nuolat skamba jo nekal
Morkus Jėzaus mirties mo tumo tema. Pilotas, išklausęs

Sv Kazimiero provincijos t marijonų provincijolas kun. Donald Petraitis,
MK" (kairėje su Lietuvos kardinolu Audriu Juozu Bačkiu Romoje š.m.
kovo pradžioje.
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Kristus pas Pilotą.

visų kaltintojų liudijimus, sa
kė: „Aš nerandu šitame žmo
guje jokios kaltės" (Lk 23, 4).
Tai pakartojama keletą kartų
(plg. Lk 23, 14. 22). Karalius
Erodas taip pat numano šį ne
kaltumą, nusiųsdamas Jėzų
Pilotui. Moterys savaip ap
verkia Jėzaus nekaltumą, o
Jėzus joms atsako žalio me
džio ir sausuolio palyginimu
(23, 27-31). Jėzaus nekaltumą
ir drauge savo kaltę išpažįsta
gerasis latras (23, 41). Po
Jėzaus mirties šimtininkas, į
kurio lūpas Matas ir Morkus

Aliejus, drobė. Nežinomas XVIII a. dailininkas.

įdeda tikėjimo išpažinimą,
Luko evangelijoje išpažįsta:
„Iš tiesų šitas žmogus buvo
teisusis" (23, 47).
Lukas pabrėžia, kad Jėzus
buvo nekalta auka. Jo kančia
yra drama, į kurią įtraukia
mas kiekvienas, kaip Simonas
Kirenietis, kad nėštume kry
žių „paskui Jėzų" (Lk 23, 26).
Anksčiau Luko evangelijoje
buvo kviečiama nešti kryžių ir
sekti Jėzumi (plg. Lk 9, 23).
Kančios slėpinys tęsiasi, kvie
timas nešti kryžių galioja...
Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 5

POSĖDŽIAVO VYSKUPAI
2001 metų kovo 21 dieną
Vilniuje įvyko Lietuvos vys
kupų konferencijos plenarinis
posėdis.
Į šį posėdį buvo pakviesti
Lietuvos vyrų ir moterų vie
nuolijų aukštesniųjų vyres
niųjų konferencijų vadovai.
Vyskupai labai aukštai įver
tino vienuolijų veiklą Lietuvos
Bažnyčioje ir padėkojo jų va
dovams už dedamas pastan
gas. Kalbėdamiesi su vyrų vie
nuolijų vyresniaisiais, jie at
kreipė dėmesį, kad vienuoli
jos, veikiančios Lietuvoje, dau
giau yra pasinėrusios į savo
veiklą, deja, tuo pat metu pa
sigendama didesnio tarpusa
vio veiklos koordinavimo. Pa
gal Bažnyčios įstatymus už
sielovadinę veiklą yra atsakin
gas vietos vyskupas, gi vie
nuolijos didesnius prioritetus
skiria savo charizmos vykdy
mui. Tiek vyskupai, tiek vie
nuolijų vadovai pažymėjo, kad
būtina veikti bendrai, nes tiek
pašauktojo gyvenimo institutų
nariai, tiek vyskupijose dir
banti dvasininkija siekia to
paties tikslo. Posėdžio metu
buvo aptarta, kaip sėkmin
giau į sielovadą galėtų įsi
jungti tiek vienuolijų nariai,
tiek Kretingos šv. Antano reli
ginių studijų institute studi
juojantys pasauliečiai. Prieita
nuomonės, kad tokia pagalba
būtų labai naudinga ypač va
saros atostogų metu organi
zuojamose jaunimo stovyklo
se, darbe su ateitininkų orga
nizacijomis. Vyskupai taip pat
pareiškė norą glaudžiau bend
radarbiauti su vienuolijų vy
resniaisiais, rengiant įvairius
Vyskupų konferencijos doku
mentus. Vyskupai buvo infor
muoti, jog pranciškonai pla
nuoja kurti narkomanų reabi
litacijos centrą. Susitikimo pa
baigoje buvo pritarta minčiai,
jog tokie pasikeitimai nuo
monėmis yra labai naudingi ir
būtini taip pat ateityje.
Lietuvos moterų vienuolijų
aukštesniųjų vyresniųjų kon
ferencijos vadovės pristatė vys
kupams atliktos veiklos ata
skaitą, pažymėdamos, kad
praėjęs dešimtmetis Lietuvos
moterų
vienuolijoms
buvo

daugiau atsistatymo ir vienuo
lijų reorganizavimo metas.
Vyskupai
buvo
informuoti
apie susidarančius sunkumus
civilinės valdžios struktūrose,
atgaunant vienuolijų pastatus
ar sprendžiant kitus nuosa
vybės klausimus. Vienuolijų
vadovės pageidavo, kad, ta
riantis su vyriausybe dėl su
tarčių tarp Šventojo sosto ir
Lietuvos Respublikos įgyven
dinimo, nebotų pamiršti ir
vienuolijų reikalai. Buvo pa
reikštas susirūpinimas dėl
dvasinio vadovavimo vienuoli
joms stokos, aptartos dvasinės
pagalbos kursų, organizuo
jamų kai kuriose Lietuvos vie
tovėse, problemos ir jų kelia
mas pavojus vienuolių dva
siniam formavimui. Moterų
vienuolijų aukštesniųjų vyres
niųjų konferencijos vadovės
taip pat pateikė vyskupams
moterų vienuolių Lietuvoje
statistinius duomenis.
Posėdžio metu vyskupai taip
pat priėmė naujas normas,
tvarkančias aukų sudėtinėms
šv. Mišioms priėmimą, atkrei
piant kunigų dėmesį, jog vi
suomet reikalingas žmonių si
tuacijos supratimas, rūpinan
tis, kad sielovadoje nevyrautų
materialinis momentas, dėl ko
pastaruoju metu laikas nuo
laiko kyla
nesusipratimai.
Šias normas kiekvienas vys
kupas pateiks savo vyskupijos
kunigams.
Atsižvelgdami į tai, kad
greitai tikimasi sulaukti nau
jai patvirtinto Vyskupų konfe
rencijos statuto bei į ekume
ninės veiklos svarbą, buvo
aptarta vyskupo, kuris vado
vaus Vyskupų konferencijos
ekumeninei tarybai, kandida
tūra. Balsuojant šioms parei
goms buvo išrinktas Kauno
arkivyskupo
pagalbininkas
vyskupas Rimantas Norvilą.
Tarybos veikloje darbuosis at
stovai iš visų Lietuvos vysku
pijų. Tuo tikimasi pagyvinti
ekumeninę veiklą Lietuvos
Bažnyčioje.
Šiemet minimas Žemaičių
• vyskupo Motiejaus Valančiaus
200 — j ų gimimo metinių jubi
liejus. Suvokiant šio vyskupo
įtaką, tiek Bažnyčios Lietu-

voje, tiek tautos dvasinio atgi
mimo istorijoje, nutarta pa
rengti
vyskupų
ganytojinį
laišką, atkreipiant dėmesį ne
vien tik į vyskupo M. Va
lančiaus blaivybės veiklą, bet'
ir į .kitus ganytojinio darbo
momentus, kuriuose galima
rasti nemaža paralelių su da
barties situacija.
Taip pat nutarta, artėjant
visuotiniam gyventojų sura
šymui, kreiptis į tikinčiuosius,
paraginant juos sąžiningai da
lyvauti gyventojų surašyme,
atliekant savo pilietinę parei
gą. Parengus kreipimosi tekstą,
jis bus pristatytas spaudos
konferencijoje.
Lenkijos vyskupų konferen
cija pakvietė Lietuvos vysku
pų konferencijos atstovą daly
vauti plenarinio posėdžio dar
be š. m. gegužės mėnesio
pradžioje. Joje Lietuvos vys
kupų konferencijai atstovaus
Vilkaviškio vyskupas Juozas
Žemaitis.
Kariuomenės ordinaras vys
kupas Eugenijus Bartulis pri
statė Lietuvos kariuomenes
ordinariato statuto projektą.
Vyskupams pritarus pareng
tam projektui, jis galutiniam
patvirtinimui
siunčiamas
Šventajam Sostui.
Lietuvos Vyskupų
konferencijos sekretoriatas
KREIPIMASIS DĖL
VISUOTINIO
GYVENTOJŲ
SURAŠYMO
Nuo paskutinio gyventojų
surašymo Lietuvoje praėjo jau
dvylika metų. Šis laikotarpis
— tai didelių pasikeitimų mū
sų Tėvynėje metai. Atsivėru
sios galimybės keliauti, pasi
keitusios gyvenimo ir sociali
nės sąlygos, privertusios ne
maža žmonių ieškoti geresnio
gyvenimo kitur, atsivėrusios
sienos pakeitė mūsų šalies
gyvenimą. Natūralu, kad vals
tybės vadovai, jausdami rei
kalą turėti kiek galima tiks
lesnę informariją apie šalies
gyventojus, jų socialinę sudėtį,
paskelbė, kad 2001 metų ba
landžio 6 : 16 dienomis Lietu
voje vyks visuotinis gyventojų
surašymas.
Šio surašymo sėkmė labai
priklauso nuo to, kaip Lietu
vos žmonės supras jo svarbą
bei savo pareigą dalyvauti gy
ventojų surašyme.
Tikintys žmonės taip pat yra
visuomenės dalis ir privalo at
sakingai žvelgti į savo pilieti
nę pareigą, sąžiningai atsaky
dami į surašymo metu patei
kiamus klausimus. Mes visi
norime geresnės ateities, ti
kimės sulaukti geresnių laikų
ir linkime sėkmės savo Tėvy
nei. Visa tai ir gali likti tik
svajonėmis, jei mes atsiribosi
me nuo savo, kaip piliečių,
prievolių.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6824
Wlndow VVasbers Needed!
40,000 per year. We need 100 crew$.
No exp. necessary Wilt train. Mušt
have valid dii ver' s license and transportation. Mušt be fluent in Enelish
L.A. McMahon WIndow vVashing.
Tel. 800-820-6155.

Šiemet pirmą kartą po 1923
metų visuotinio gyventojų su
rašymo įtrauktas ir klausimas
apie išpažįstamą tikėjimą, to
dėl tai drauge yra labai tinka
ma proga paliudyti savo pri
klausomybę tiek tautai, tiek
valstybei, tiek Bažnyčiai. Lie
tuvos vyskupų vardu kviečia
me ir raginame visus katali
kus dalyvauti surašyme, neat
sisakyti susitikti s u surašinė
tojais, sąžiningai atsakyti į
klausimas ir aiškiai paliudyti,
kad priklauso Romos katalikų
Bažnyčiai. Jau praeityje yra
laikai, kai prisipažinimas ti
kinčiu grėsė nemalonumais ar
buvo vertinamas kaip priešiš
kumas visuomenei. Dabar visi
suvokia, kad tikėjimas ne tik
netrukdo vykdyti pilietinių
pareigų, bet padeda jas kuo
sąžiningiau vykdyti.
Tikimės, kad nuoširdus Lie
tuvos katalikų dalyvavimas
visuotiniame gyventojų sura
šyme paliudys, kad visi jau
čiame atsakomybę dėl šalies ir
savo tikėjimo Lietuvoje atei
ties.
Vysk. J o n a s B o r u t a , S J
Lietuvos Vyskupų
Konferencijos Generalinis
sekretorius
Pastaba. Raitas buvo skaitytas
Lietuvos bažnyčiose 2001 m. balan
džio 1 d.

VATIKANO R A D I J U I —
70 M E T Ų
Vasario 12 d. Vatikano radi
jui sukako 70 metų. Visam pa
sauliui transliuojantį radiją
1931 m. vasario 12 d. įsteigė
popiežius Pijus XI. Š i a proga
vasario 13 d. su Vatikano ra
dijo darbuotojais susitiko po
piežius Jonas Paulius II.
Padėkojęs jiems už kasdienį
darbą per visus šiuos metus ir
malda prisiminęs j a u mirusius
darbuotojus, popiežius sakė,
jog jų svarbiausia užduotis —
skleisti Petro įpėdinio mo
kymą, liudyti Bažnyčios gyvy
bingumą, atskleisti jos veiklą,
džiaugsmus, kančias ir viltis.
Jis linkėjo su nemažėjančia
energija
tarnauti
visiems
krikščionims.
Jonas Paulius
II
sakė:
„Evangelizuoti
per
radiją
reiškia skleisti profesionalią
informaciją. Komentuojama ji
tampa klausytojui s u gyveni
mu ir patirtim susieta kas
diene katecheze. Tokia evan
gelizacija reikalauja ne tik
nuolatinių pastangų derintis
prie klausytojo bei atnaujinti
medžiagą, bet ir tvirto žmo
giško, kultūrinio ir profesinio
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GREIT PARDUODA

^5Jį RE/MAX
^REALTORS
0ffC.(773)229-S7«l
HOME (70SI 425 • 71M
. (773) 590-0285

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
IEŠKAU
Danutės Arlauskienės,
gimusios 1954 m. sausio 3 d.
Tel. 630-365-1066,
Ed Moore.
Tel.: 773-935-0472
Pgr.: 708-901-9343
E-mail: Pransee@aol.com
GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta i namus.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8 -10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
pasirengimo, taip pat dvasinės
bei misijonieriškos motyvaci
jos".
Jonas Paulius II prašė Vati
kano radijo darbuotojų ir atei
tyje kasdien skleisti „išlaisvi
nančią tiesą". „Tegul negąs
dina jūsų sunkumai, ribotos fi
nansinės bei jūsų pačių gali
mybės. Tegul netrikdo ir vis
greičiau besikeičianti visuo
menė, struktūros, metodai ir
gyvenimo būdai. Eikite gilyn!
Tarnaudami
tikėjimui
ir
krikščionių vienybei nesate
vieni, jūs esate Bažnyčios šir
dyje. Aš jus kasdien prisimenu
savo maldose", — sakė jis.

GAVĖNIOS DVASIA
Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, „sekuliarioje aplin
koje gyvenantys krikščionys
šiandien turi ypač stengtis
persiimti gavėnios dvasia".
Pelenų trečiadienį bendro
sios audiencijos metu kreip
damasis į 5000 piligrimų iš
įvairių šalių, popiežius minėjo,
kad vienas svarbiausių gavė
nios vaisių yra jautrumas ki
tiems. Gavėnia reiškia „asme
ninę ir bendruomeninę asketi
nę kelionę, kuri kartais yra
ypač sunki dėl mus supančio
sekuliaraus pasaulio, tačiau
būtent dėl to turime dėti dar
daugiau pastangų", — sakė
Šventasis Tėvas. Jis taip pat
minėjo, kad tradicinės ga
vėnios praktikos — malda,
pasninkas, atgaila ir išmalda
— orientuojamos į asmeninį
atsivertimą, į santykių su Die
vu atnaujinimą bei didesnį pa
siryžimą
padėti
vargstan
tiems. „Žvelgdami į nukry
žiuoto Viešpaties veidą, kaip
galime jo neatpažinti liūdin
čiuose ir apleistuose žmonėse
ir per juos jam netarnauti?" —
sakė popiežius Jonas Paulius.
Tos pačios dienos vakarą
savo homilijoje Šv. Sabinos ba
zilikoje Romoje Šventasis Tė
vas sakė, kad šių metų
gavėnia suteikia Bažnyčiai ga
limybę toliau gyventi 2000-ųjų
jubiliejinių metų atgailos ir
susitaikinimo dvasia. „Tai bu
vo stipraus dvasinio užside
gimo metai, kai pasauliui
buvo gausiai išlieta dieviškojo
gailestingumo malonė", — sa
kė popiežius.
Šventasis Tėvas taip pat
akcentavo mąstymo, maldos ir
susitaikinimo
sakramento
svarbą gavėnios metu. Išpa
žintis leidžia tikintiesiems iš
naujo surasti Kristų.
BŽ, 2001 m. Nr. 5
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LAIŠKAI IR

NUOMONĖS

NE VALDOVAMS, 0 SAU

niai sietynai, Prancūzijos do
vanoti kilimai, gobelenai ir
pan., stebino turistus savo
prabanga. Kartu keliaujanti
žymi kultūrininkė ir veikli vi
suomenės veikėja guodėsi:
„Kodėl mes neturime viso to?
Dabar man akys prasivėrė ir
praplėčiau savo akiratį. Esu
visai kitokios nuomonės apie
Lenkiją ir lenkus". O ten, kaip
ir Trakuose^ turistai būriais
traukia. Ir pinigas neša pini
gą. Tad Aloyzo Barono žo
džiais tariant, neįsimylėkime
savo (ar LF) banko knygutės,
bet paleiskime ją į apyvartą,
kur būtini gyvi lietuviški rei
kalai verkiant- šaukiasi. Ne
valdovams (galima kitaip pa
vadinti) statome rūmus, bet
sau, savo vaikams ir vaikai
čiams — būsimoms kartoms, o
tuo pačiu ir visam pasauliui
pamatyti lietuvišką architek
tūrą, kultūrą ir gilią senovės
istoriją, įvertinti tai visos kul
tūringos tautos naudai!
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Kokia sveika Antano Klimo
patiūra į Valdovų rūmų Vil
niuje atstatymo reikalą. Ką
reiškia LF pusmilijonis, turint
10 mln. ar net 15 mln. Sykį
kažkur išgirstas protingas pa
tarimas: „Nesvarbu, kiek žmo
gus turi pinigų, bet labai svar
bu, kaip jis panaudoja juos",
yra taiklus. Ar ne gėda mums
verkšlenti ir aimanuoti: „O
kas mums padės?" ir laukti
kažkokios „krentančios manos
iš dangaus"? Ačiū Dievui, jau
mes visi esame čia gerai pra
kutę. Jack Kennedy mestą šū
kį: „Neklausk savo tėvynės, ką
ji gali padaryti tau, bet pa
klausk, ką tu gali padaryti sa
vo tėvynei", — privalome ne
tik giliai įsisąmoninti savo
galvosenoje bei širdyje, bet ir
realiai jį vykdyti. Juk Lietuva
— mūsų motina, nesvarbu,
kokia pilietybe mes naudotumės.
Neginčytina, kad lietuvybei
išlaikyti šiam krašte yra pir
menybė, tačiau reikia duoti
duoklę ir „Dievui, ir ciesorui".
o laukti, kol „pragaras užšals"
ir tada jau duoti — tai tik žiū
rinčių į puspilnę stiklinę ir
tvirtinančių, kad ji pustuštė
veikla. Atminkime, kaip hero
jiškai pasielgė okupuotos Lie
tuvos vaikai, kai jie atstatė
Trakus, Chruščiovo tada vos
nesuparalyžavo, pamačius re
zultatus. O šiandien Trakai
savo žavesiu sutraukia ne tik
mus visus, bet ir aibę kita
taučių besigėrinčių 14 š. pili
mi, joje autentiškais baldais,
indais ir t.t. Ne vien tik vy
žomis ir bakūžėmis didžiuokimės. Kruopščiai surinktos
sodybos iš visos Lietuvos
mūsų-pasakiškose Rumšiškė
se byloja nuostabią istoriją,
spindi grožiu ir pralenkia pa
našaus pobūdžio lauko mu
ziejų, matytą Latvijoje.
lankantis Lenkijoje, Varšu
voje turistams parodė filmą.
kuriame po II pas. karo joje
neliko ne tiktai nei „ragelių,
nei nagelių", bet — vien pele
nai ir kyšantys griuvėsiai —
99,9 nuoš. visiškai sunaikinta.
Dabar šimtaprocentiniai at
statyta, kaip buvo anksčiau
(Varšuva nepasižymi grožiu,
kaip Krokuva). Vaikščiojant
pilyje, kur kiekviename kam
baryje skirtingo rašto parke
tai, Italijos dovanoti krištoli

VALDOVŲ RŪMAI
Dažnai laiškų skyriuje ir
šiaip straipsniuose rašoma,
kad reikia užbaigti Valdovų
rūmų atstatymą, net nurodant
Lietuvių fondui skirti nemažą
auką tam tikslui..
Mieli broliai ir sesės lietuviai-ės, pirmiau, negu Valdovų
rūmai, užbaikime mūsų tau
tos šventovės Prisikėlimo baž
nyčios Kaune atstatymą. Būtų
gražu, kad Lietuvių fondas
atkreiptų į tai dėmesį ir savo
auka paremtų, o gal visai už
baigtų minėtos šventovės at
statymo darbus. Būtų didelis
džiaugsmas ne tik Lietuvai,
bet ir mums, užsienio lietu
viams, o Lietuvių fondui di
džiausia padėka ir garbė.
J a n i n a Miliauskienė
Worcester, MA
IŠ ILIUZIJŲ
NEIŠSPAUSI FAKTŲ

ja tik, kad Lietuvos politikai jo
neklauso, neseka jo patari
mais veikti taip, kaip sporti
ninkai, kurie savo laimėjimais
garsina Lietuvos vardą gerąja
to "žodžio prasme. Savo pasta
bas kreipia ne tiek į tuos, ku
rie gera valia daro netyčines
klaidas dėl nesugebėjimo, bet į
tuos nusikaltėlius, kurie atlie
ka tyčinį valstybės tarnybos
išnaudojimą savo „kišenei pa
pildyti arba savimylai paten
kinti". Teigia, kad nuo tokių
pasisakymų nesulaikys jokie
laiškai, neįrodantys prasilen
kimų su faktais arba su tiesa.
Užbaigia ilgą straipsnį taip:
„Kaip galima pažinti kraštą,
jo žmones, miestą ar kaimą,
50 metų Lietuvoje negyvenu
siam, nepaisant, koks genrjus
bebūtum. Gal galėtum būti
neblogas patarėjas, padėjėjas
Lietuvai į pasaulį žengti, bet
vargu ar vadovas..."
Neabejotinai turima omeny
LR prezidentą Valdą Adamkų.
Įdomu, kokiais faktais bei ko
kiomis tiesomis autorius re
miasi, kaltindamas preziden
tą, naudojant savo poziciją pa
sipinigavimui arba „savimylai
patenkinti". Vykti į Lietuvą
yra vienas dalykas, bet „sėsti į
kokią nors vadovaujančio poli
tiko kėdę" gali tik tie, kurie
yra tautos kviečiami ir jos pi
liečių išrinkti. Vienas tokių
yra LR prezidentas.
Visi turėtumėm žinoti, kad
prezidento kompetencija yra
užsienio politika, o tos išvar
dintos blogybės daugiausia
priklauso nuo nesėkmingų
įstatymų, prie kurių patobuli
nimo prezidentas neprileidžiamas. Todėl to straipsnio logika
šlubuoja, nes prileidžia, jog
prezidentas būtų toks „nusi
kaltėlis".
Jeigu Bronius Nainys drįsta
nuolat mokyti valdžios žmo
nes, tai aš šį sykį drįstu patar
ti spaudos bendradarbiams
nebandyti iš iliuzijų išspausti
faktų, nes tai neįmanoma.
Leonidas Ragas
Itasca, IL
BIČIULYSTĖS SĄVOKOS
KLYSTKELIAI

Bronius
Nainys
(B. N.)
straipsnyje „Švilpėjai" („Drau
Jau net kelis kartus „Drau
gas", 2001.03.24) išvardina vi go" puslapiuose teko skaityti
są litaniją blogybių Lietuvoje. Dalios Kairiūkštienės straips
Toliau mini „Drauge" rašytą nius apie bičiulystę. Kas iš
laišką, kuriame buvo apkal tikro yra bičiulystė? Tai abi
tintas, kad per daug kritikuo pusė pagarba, paremta drau
ja ir peikia Lietuvą. B. Nainys gyste, kurios pagrinde papras
atsako, kad jis Lietuvos ne- tai būna arba tautinės kilmės,
peikia, dėl jos visą gyvenimą istorijos, gyvenimo kelionių
dirbo, net kovojo. Apgailestau sudaryti ryšiai. Tačiau „bičiu

lystė" yra labai pozityvi ir
gyvenime
garbingą
vietą
užimanti sąvoka. Bičiuliai vie
ni kitų nepravardžiuoja, todėl
nedera vadinti Amerikos lietu
vius „dypukais", o naujai atvy
kusius „tarybukais". Abejonės
nėra, kad, daugiau kaip pen
kerių dešimtmečių atskirti
vieni nuo kitų, susikūrėme
originalią gyvenimo filosofiją,
tačiau joje reikia ieškoti pa
našumų, o ne skirtumų, pa
remtų ne tiek istoriniais fak
tais, kiek asmeniška nuomone
pagrįsta gyvenimo filosofija.
Nėra tikslu stebėtis daugu
mos Amerikos lietuvių nusi
teikimu prieš buvusią sovieti
nę okupaciją. Aš pati išgyve
nau savo šeimos tragediją, kai
mano mylima močiutė buvo
ištremta į Sibirą, kur ji pasi
mirė, o jos jauniausias sūnus,
mano dėdė, buvo sušaudytas
pakeliui į Sibirą, nes jis reika
lavo medicinos pagalbos savo
nėščiai žmonai. Kitas dėdė,
buvęs Lietuvos kūrėjas sava
noris, išgyveno Sibire per du
dešimtmečius ir grįžo į na
mus, praradęs kūno ir proto
sveikatą.
Vakarų pasaulio humaniš
kas nusiteikimas pabėgėlių
atžvilgiu jiems suteikė vaišin
gą pastogę ir gyvenimą laisvė
je. Amerikos lietuviai steigė
savo organizacijas, plėtė spau
dą, rėmė lietuviškas parapi
jas, organizacijas ir dėjo nepa
prastas pastangas atkreipti
pasaulio politikų dėmesį į Lie
tuvos tragediją. Vyko triukš
mingos demonstracijos, dele
gacijos, buvo lankomi aukšti
demokratinio pasaulio vadai,
jų tarpe ir Amerikos preziden
tas. Ačiū Dievui, viskas paga
liau pasibaigė laimingai, tai
neseniai atšventėme Lietuvos
nepriklausomybės reikšmingą
sukaktį.
Kai buvę *dypukai" pasiekė
šį vaišingą kraštą, iš nepri
klausomos Lietuvos išemigra
vę lietuviai nepaprastai daug
padėjo naujiesiems atvykė
liams. Mano naujesnių bičiu
lių tarpe yra kelios labai malo
nios, neseniai iš Lietuvos at
vykusios šeimos. Jie lankosi
pas mane, ir mane kviečia į
savo namus, o aš jokių skir
tumų nejaučiu. Jei kartais dis
kutuojame politines temas, tai
abi pusės džiaugiasi Lietuvos

išsilaisvinimu, bet vieni kitų
nepravardžiuoja
nei
„ta
rybukais", nei „dypukais". Sa
vaime suprantama, kad nei
giama nuomonė apie buvusią
sovietinę santvarką yra ne
vien lietuvių monopolis, bet
viso laisvojo pasaulio nusitei
kimas.
Dalios Kairiūkštienės „klasi
fikavimai" ir tendencingos nei
giamos išvados neprisideda
prie lietuvių suartėjimo, kuris
yra būtinas, gyvenant ne sa
vame krašte. Vertėtų įsisąmo
ninti mūsų Tautos himno pas
kutinius ir labai reikšmingus
žodžius: „Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi". Noras rašyti
ne visada pateisina turinį, tai
jai linkiu į vietinius lietuvius
pažvelgti seseriškomis akimis,
jų neklasifikuoti ir nepravar
džiuoti, tik pozityviai pasinau
doti jų sukurtais kultūrinio
bei visuomeninio gyvenimo
elementais, kurių bene pa
grindinis yra lietuviška spau
da. O Lietuva visada liks „mū
sų" vis vien kuriame pasaulio
krašte begyventume. Jau vien
pažvelgus į mūsų visuomeninę
veiklą, kurios pagrinde yra
grynas lietuviškas patriotiz
mas, logiška išvada yra, kad
jokių klasifikavimų nereikia,
tik reikia rasti savyje objekty
vią pagarbą toli nuo tėvynės
gyvenantiems
tautiečiams,
kurių veikla puikiai atspindi
prisirišimą prie tolimos tėvy
nės.
Rašykite toliau, nes turite
gerą plunksną, bet reikia ieš
koti ko nors pozityvaus, kad
nepradėtumėt sukelti „skirtu
mų", kurių mes iki šiol ne
turėjome.
Aurelija M. Balašaitienė
Richmond Hghts, OH

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 3 d., antradienis

A. t A.
ONA IDZELIENĖ
LIUBINSKIENĖ
Mirė 2001 m. kovo 31 d., sulaukusi 99 metų.
Gyveno Čikagoje, EL. Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje
išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Juozas Liubinskas, marti Daila,
duktė Aldona Jablonskienė, žentas Adolfas, anūkai,
proanūkai, proproanūkai ir jų šeimos bei kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Velionė priklausė Šaulių organizacijai.
A.a. Ona palaidota 2001 m. balandžio 3 d. Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
N u l i ū d ę : s ū n u s , m a r t i , duktė, žentas ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
Pranešame, kad 2001 m. balandžio 1 d. mirė mūsų
Sesuo

A. t A.
VANDA GlNIOTIENĖ
KOJELYTĖ
Velionė buvo gimusi 1907 m. Lietuvoje. Nuo 1949 m.
gyveno Čikagoje.
A.a. Vanda buvo našlė a.a. Antano Giniočio.
Velionė pašarvota antradienį, balandžio 3 d. nuo 3 v.p.p.
iki 8 v.v. Petkus and Son laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL. Trečiadienį, balandžio 4 d. 9:45
v.r. a.a. Vanda bus palydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, Lemont, IL, ir po šv. Mišių
laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse ir pasimelsti už velionės sielą.
N u l i ū d ę : sesuo Elzė, broliai J u o z a s ir Tadas.
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhome8.com

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
* Valstybinė į m o n ė „Lie
tuvos p a š t a s " šiemet planuo
ja gauti tik minimalų pelną.
Įmonės vadovas guodžiasi ma
žėjančiomis pajamomis
už
pensijų pristatymą bei sumen
kusiomis dotacijomis už pašto
išlaikymą kaime. Tačiau „Lie
tuvos paštas" įkainių didinti
neketina.
<Eha>

..... A. t A.
JUOZAS LAPINSKAS

* Vyriausybė tikisi iš vals
tybinio t u r t o privatizavimo
pirmąjį šių metų pusmetį gau
ti 250 mln. litų.
<*-Ht«>

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
ANGELĖ GARBARAVIČIŪTĖ
, KAŠUBIENĖ
Gimė 1911 m. kovo 16 d. Kretingos apskrityje
Mirė 1996 m. balandžio 5 d.
Jau suėjo penkeri metai, kai netekome mūsų mylimo
Vyro, Tėvelio ir Senelio. Prisimename jį su didele meile
ir tebejaučiame begalinę tuštumą.

Viešpats pasikvietė a.a. Angelę į Amžinuosius Namus
1986 m. balandžio 4 d. Palikdama šios žemės
skausmus, ji per anksti paliko šeimą ir draugus.

Už a.a. Juozo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos
sekmadienį, 2001 m. balandžio 8 d., 10:30 vai. ryto Švč.
M e r g e l ė s Marijos Gimimo bažnyčioje.Prašome
prisiminti velionį savo maldose.
Tebeliūdintys: ž m o n a Elena, d u k t ė Rima,
s ū n u s J u o z a s s u šeima.

Penkiolikos metų dienos praskrido kaip vėjas
Brangiam Vyrui ir Tėveliui

Ir suko gyvenimo ratą vis greičiau

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.
.
No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS.
From Chicago, we offer daily service to Viimus with. a hassle-free connection via
Stockholm. Wrten you're ready to retum. you'l' enioy same-day travet back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a vvorld of difference SAS
can make for your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsite at wwwscarid1n3v1an.net.
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Anūkai, seniai praaugę tėvus, nepažinojo močiutės.
Proanūkės negirdėjo promočiutės dainų,
Neturėjo progos siuvėjos sukurtų dailių suknučių
dėvėti.
Dukterys suprato motinos darbus, vargus ir džiaugsmus
Ir su sekančiom kartom glaudžiai
Prisimena motinos meilę.
šv. Mišios už a.a. Angelę bus aukojamos balandžio 7
d., šeštadienį, 9 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Prašome
draugų ir pažįstamų pasimelsti už a.a. Angelę.

•SctwA# «jtir* ?o c s » v « * > o i / - r t o

Dukterys Rima Binder ir Viktorija
Matranga su šeimomis.

A. t A.
LEONUI VYTAUTUI
eJUŠKAIČIUI
staiga išėjusiam pas Aukščiausiąjį, nuoširdžiausiai
užjaučiame žmoną REGINĄ, sūnus SAULIŲ ir EDI bei
visus artimuosius Amerikoje ir Lietuvoje. Amžiną atilsi
duok Jam, Viešpatie.
Algis ir Vida Grabauskas
Vilma ir Ken Martelio
Gintas, Evonne ir Kyle Grabauskas

m

m

m
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DRAUGAS, 2001 m. balandžio 3 d., antradienis

„ŽVAIGŽDŽIŲ VAKARAS" MAIRONIO
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Daiva Guzelytė Švabienė,,,Draugo" pirmojo puslapio
redaktorė, nuo balandžio 2 d.
atostogauja. Tris savaites pir
mąjį puslapį paruoš redaktorė
Emilija Andrulytė. Taip pat
dviem savaitėm atostogų yra
išvykusi redakcijos darbotoja
Dalia Sokienė.

Dėl automobiliu pastaty
mo p r i e gatvių. Kaip žino
me, nuo balandžio 1 d. dauge
lyje Čikagos apylinkių užsi
baigė draudimas statyti auto
mobilius prie didžiųjų gatvių,
jeigu sninga ar apskritai žie
mos metu. Tačiau nuo ba
landžio 1 d. prasideda ir gat
vių valymo sezonas, todėl Či
kagos gyventojams primena
ma, kad atkreiptų dėmesį į
laikinus parašus, prikabina
mus prie medžių ar stulpų,
kai ruošiamasi tą gatvę valyti.
Nepaklususiems — pabauda
yra 50 dol., be to, automobilį
gali nuvilkti, o tuomet dar
daugiau kainuos.

Maironio lituanistinė mo
kykla Lemonte pradeda regis
traciją 2001-2002 mokslo me
tams. Balandžio 7 ir 21 d. re
gistracija vyks jau besimokan
tiems mokykloje, o balandžio
28 ir gegužės 5 dienomis bus
registruojami nauji mokiniai.
Registracijos laikas - 9-10 vai.
iš ryto ir 12-1 val.p.p. Smul
kesnę informaciją galite gauti
mokyklos raštinėje tel. 630Gavėnios
rekolekcijos
257-0888.
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje prasidėjo ba
Žuvų p i e t u s balandžio 8 d., landžio 2 d. ir tęsis iki bal. 4
sekmadieni, 12 vai. Pasaulio d. Šv. Mišios aukojamos 8 vai.
lietuvių centro didžiojoje salė ryte ir 7 vai. vakare. Išpa
je rengia PLC renginių komi žinčių klausoma 1 vai. prieš
tetas. Po pietų įdomų praneši Mišias ir po Mišių. Rekolekci
mą skaitys kunigas Antanas joms vadovauja kun. Antanas
Gražulis, SJ. Kviečiame ne Gražulis, SJ.
praleisti progos pasivaišinti ir
pabendrauti.
Kviečiame į dviejų parodų
atidarymą! Irenos Šaparnienės batikos darbai ir Algiman
to Kezio fotografijos „Kapinai
tės" bus eksponuojamos ba
landžio 7-30 d. Lietuvių dailės
muziejuje, Lemonte. Parodų
atidarymas vyks balandžio 7
d. 7 val.v. Per parodų atidary
mą bus angliškosios „Kapinai
čių" laidos „Beyond This Horizon" sutiktuvės.

ŠEIMŲ MIŠIOS
JAUNIMO CENTRE

Šių metų vasario 3 dieną Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te, įvyko jau tradiciniu tapęs
Maironio mokyklos „žvaigž
džių" — abiturientų, moky
tojų, tėvelių ir visų, kurie pri
sideda prie mokyklos, pagerbi
mo vakaras. Susirinko beveik
250 svečių! Visi pasipuošę.
pasitempę ir smagūs. Juk tai
— ypatinga šventė! Mūsų abi
turientams liko vos 100 dienų
iki abitūros egzaminų — bran
dos slenksčio! O Maironio mo
kyklą šiemet baigs net 18
jaunų, daug vilčių teikiančių
„žvaigždžių". Tai — Viktoras
Česas, Rūta Grigaliūnai te,
Skaistė Jagelavičiūtė, Linas
Mikalčius, Andrea Mikėnaitė,
Liana Modestaitė, Aleksas
Modestas, Krista Norkutė,
Justinas Novak, Vilija Pakal
niškytė, Justas Palionis, Va
karė Petroliūnaitė, Krista Plačaitė, Mykolas Pumputis, Jaz
miną Pumputytė, Mykolas Vodicka, Aras Žygas.
Vakarą vedusi tėvų komite
to pirmininkės pavaduotoja
Irma Watson susirinkusiems
svečiams iškilmingai pristatė
abiturientus ir jų tėvelius.
Justinas Novak visų abitu
rientų vardu padėkojo moky
tojams ir tėveliams už darbą
ir pasiryžimą auklėti savo vai
kus lietuvybės dvasia. Juk jei
ne mūsų mokyklos mokytojų
darbas ir tėvelių pasiaukoji
mas — nebūtų nei Maironio
mokyklos, nei šio puikaus ir
iškilmingo vakaro. Svečiai bu
vo supažindinti su mokykloje
dirbančiais mokytojais ir jų
padėjėjais, kuriems mokinių ir
tėvelių vardu buvo įteikta
kukli dovanėlė.
Eglei Novak šis „Žvaigždžių
vakaras" buvo paskutinis, kai
ji buvo pristatyta Maironio
mokyklos direktore. Po vie
nuolikos darbo metų Eglė nu
tarė pasitraukti iš šių pareigų.
Ta proga už įdėtą darbą ir
energiją jai dėkojo mokiniai ir
jų tėveliai. B. Vindašienė,
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Vakarų apygardos pir
mininkė, ir J. Dovilienė, Čika

Daug metų Jaunimo centras
buvo lietuviškų šeimų namai.
1957 m. pirmą kartą atsida
rius Jaunimo centro durims
jautėme, lyg šis centras yra
per mažas visai mūsų lietu
viškai veiklai. Sekmadieniais,
nors buvo laikomos kelios
Mišios, koplyčioje netilpo mal
dininkai. Po Mišių populia
Mąrąuette P a r k o p a s t a t e riausia Suėjimo vieta tapo ka
(Ffeld House), 6700 S. Kedzie vinė, kurioje visų kartų žmo
Ave, šeštadienį, balandžio 7 nės turėjo progą pabendrauti,
d., nuo 10 vai. r/ iki 3 vai. p.p., pasikeisti mintimis ir idėjo
vyks „Namų mugė" — taip — mis. Greitai ši vieta buvo per
namų... Namų savininkams ir maža ir reikėjo platinti patal
norintiems pirkti namus bus pas. Pasikeitus lietuvių de
teikiama įvairi informacija: mografijai, sumažėjo ir Jauni
apie remontus, įvairias leng mo centro Mišių lankytojai.
vatasv norint gauti paskolas, Dažnai girdisi nusiskundimų
pastatus, kuriuos galima įsi ir gandų apie Jaunimo centro
gyti lengvatinėmis sąlygomis uždarymą. Tėvai Jėzuitai nuo
pietvakarinėje Čikagos dalyje lat kartoja, kad kol Jaunimo
(daugiausia Marųuette Parko centras bus naudojamaą,j<rduapylinkėje) ir pan. Taip pat rys bus atviros. Mūsų visų-pabus informacijos, kaip išvengti reiga yra dalyvauti šiame-canpaskolų siūlytojų, kurių pa tre ir jį remti morališkai-bei
žadai skamba labai viliojan finansiškai.
čiai, bet ilgainiui skolintojas
Vadovaujantis šia mintimi,
gali prarasti savo nuosavybę. Marytės Utz iniciatyva buvo
Atsilankykite į šią svarbią ir sudarytas komitetas, kuris
vertingą mugę. Bus ir kuklios nutarė kartą per mėnesį Jau
vaišės, laimėjimai.
nimo centro tėvų jėzuitų kop
lyčioje suruošti šeimų Mišias
Šiaulių universiteto choro ir po Mišių specialius užsiėmi
„Studium" koncertų programą mus vaikams. Čia būtų proga
sudaro kelios dalys: tautinė į šeimų gyvenimą-įvesti reli
lietuvių senoji muzika, šiuo ginį auklėjimą, kuris yra toks
laikinių lietuvių kompozitorių svarbus vaiko brendimo metu.
Pirmosios šeimų Mišios įvy
kūriniai ir pasaulio kompozi
ko
kovo 25 d. Nors lauke siau
torių kūryba. Choro vadovas
tė
pūga, tėvų jėzuitų koply
Gediminas Ramanauskas sa
čioje
žydėjo pavasario žiedai ir
ko, kad „koncerte choras ne
skambėjo
jauni balsai, vado
gali vien tik stovėti ir dainuo
vaujami
muzikės
Dalios Ged
ti. Dainininkai turi ir judėti, ir
vilienės.
Mišias
atlaikė
ilga
vaidinti - žiūrovas turi pasi
metis
jėzuitų
namų
vyresnysis
justi, lyg sėdėtų teatre". Iš lie
tuviškų kūrinių choristai žada kun. Juozas Vaišnys. Pamoks
sudainuoti M. Mažvydo gies lą sakė jaunas klierikas Neri
mę „Gyvenimą tas turės pa jus Šmerauskas. Jis išryškino
šlovintą". J. Naujalio dainas ir gerojo darbelio sąvoką Gavė
motetą „Ir Monte Oliveti", J. nios metu. Po Mišių seselė
Gudavičiaus „Kur giria ža Laima pakvietė vaikučius ir
liuoja", A. Miškinio „Oi šąla, tėvelius pasisvečiuoti tėvų jė
šąla", V. Augustino „Trepute zuitų namuose. Tėvas J. Vaiš
martela" (su lietuvių liaudies nys pasveikino visus susirin
instrumentais). Choras ,.Stu- kusius, pabrėždamas svarbią
dium" jus kviečia susitikti: tėvų rolę religiniame vaikų
balandžio 6 d. 7 val.v. Bočių auklėjime. Kol tėveliai gėrė
menėje, PLC, vyks susitiki- kavą, vaikučiai energingų va
mas-vakarone (6 vai. - krepši dovių seselės Laimutės, Neri
nio varžybos tarp „Lituanicos" jaus Šmerausko ir Marytės
ir choristų), balandžui 7 d. 3 Utz prižiūrimi, susipažino ir
val.p.p. rengiamas pagrindinis įsijungė į religinius žaidimus.
koncertas Jaunimo centre, ba
landžio 8 d.. Verbų sekmadie
nį. 10 vai.r. choras giedos šv.
Mišiose Brighton Parke. Bilie
tus ; koncertą galite įsigyti
..Seklvčioj*'".

Tėvai jėzuitai džiaugiasi
gausiu dalyvių būriu ir tikisi
vėl visus pamatyti kitose šei
mų Mišiose, kurios įvyks ba
landžio 29 d.
RL

gos lituanistinės mokyklos di
rektorė, taip pat palinkėjo Eg
lei Novak sėkmes ir dėkojo už
bendradarbiavimąSavo vaikus — abiturientus
sveikino ir sėkmes pavasario
egzaminuose linkėjo jų tėve
liai. Daug juoko ir linksmų
prisiminimų sukėlė jų paruoš
ta
abiturientų
vaikystės
skaidrių programa.
Vakaro svečia: skaniai pasi
vaišino A. Šuoliūnienės pa
ruošta vakariene, užsigėrė V.
Miceikos padovanotu vynu.
Visi gardžiavosi abiturientų
mamyčių iškeptais pyragais,
JRacine" kepyklos savininkų
Kapačinskų ir „Baltic" kepyk
los savininkų Ankų paauko
tais saldumynais. Smagu buvo
šokti grojant broliams švabams ir jų vadovaujamam or
kestrui. Nuoširdus ačiū jiems
visiems!
Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, padovanojusiems ver
tingus laimėjimus mūsų vaka
ro loterijai. Tai — Alė ir Elijus
Lėliai, Violeta ir Algis Strikai,
Daina ir Donatas Siliūnai,
Teresė ir Linas Meiliai, Rūta
Staniulienė — First Personai
Bank, Vytas Miceika — „Select Wines and Liąuors", Vyte
nis Lietuvninkas su šeima, Bi
rutė ir Gediminas Juodvaliai
— Willowbrook Ballroom,
Donald Petkus — Petkus Funeral Home, Sigita ir Stanley
Balzekas — „Balzekas Motor
Sales", Frank Zapolis — „Sta
te Farm Insurance", „Chicago
White Sox".
Ypač dėkojame organizaci
niam vakaro komitetui. Tai —
Sigitai Balzekienei, Loretai
Grybauskienei, Teresei Meiluvienei, Astai Razmienei, Regi
nai Šaulienei, Dainai Siliūnienei, Irmai Watson ir Lydiai*
Wiede. Jos visos įdėjo daug
pastangų, kad visiems daly
vavusiems šioje šventėje būtų
smagu, kad loterijos laimikiai,
maistas, muzika, salės papuo
šimas teiktų tik gerą nuotaiką
ir vakaras ilgai liktų visų at
mintyje.
I.W.

„Žvaigždžių vakaro" Maironio vardo lit mokykloje. Lemonte, organizaci
nis komitetas. Iš kaires: Daina Stfiūniene, Teresė Meiluviene, Irma VVatson, Regina Šauliene. Loreta Grybauskienė. Komitetui dar priklausė Sigi
ta Balzekienė, Asta Razmienė ir Lydia Wiede.

A L R K 20 K U O P O S P I E T Ū S
Amerikos lietuvių Romos
katalikių 20-tos kuopos sąjungietės kovo 11-tą dieną suruo
šė skanius pietus. Tą dieną
oras buvo truputį šaltokas.
Žiema mus norėjo pagąsdinti.
Ji vėl pradėjo snaigių šokį —
tačiau tas mūsų neišgąsdino.
Mes visos dirbome! Vienos
jau pradėjo dirbti šeštadienį.
Skutome bulves, pjaustėme la
šinius. Mūsų
nenuilstantys
vyrai: M. Mikutaitis, J. Vyš
niauskas sustatė stalus bei
kėdes. Monika Gudaitienė ir
Anelė Ramanauskienė papuo
šė stalus.

Na, o sekmadienį — tai kaip
tos „bitelės avily" ir mes dūzgėme virtuvėje. Kepėme ku
gelį, virėme dešras, kavą,
pjaustėme saldumynus. Dar
bas ėjo visu greičiu. Prie
maisto patarnavo V. Railienė,
M. Gudaitienė, A. Ramanaus
kienė ir E. Giedraitienė. Prie
kavutės patarnavo Vanda Ur
bonienė. Kasininkės J. Mikutaitienė ir E. Majauskienė
žvaliai dirbo ir neleido nei
vienam prasmukti nesumokė
jus. Vytautas Stanevičius pa
vaišino vyneliu. Mes, visos
sąjungietės, nuoširdžiai dirbo-
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Nekalto Prasidėjimo M. Marijos seselės, dalyvavusios jų vienuolijos rėmėjų metinėje šventėje Jaunimo centre
balandžio 1 d. Iš kaires: Margarita Bareikaite, Albina Pajarskaite, Laimutė Kabišaityte.

MOKYTIS DALINTIS GERUMU
Kad nesumažėjo Putnamo
Nekalto Prasidėjimo Marijos
vargdienių seserų rėmėjų gre
tos Čikagoje, o per tai ir
dėmesys problemoms, kurias
spręsti
pašauktos seselės,
rodė balandžio 1 d. įvykusi
Čikagos ir apylinkių rėmėjų
metine-šventė vakarienė, su
traukusi pilną Jaunimo centro
salę. Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis tėvų jėzuitų kop
lyčioje, kurias aukojo kun. Ri
mantas Gudelis. Po to į Jau
nimo centro didžiąją salę susi
rinkusius
pasveikino rėmėjų
vadovė Juzė Ivašauskienė,
perdavusi žodį seseriai Marga
ritai Bareikaitei, savo, provincijolės seselės Paulės bei
visos vienuolijos vardu dėko
jusiai
susirinkusiems
už
neblėstantį dėmesį, Onai Nar
vilienei - už vaišių stalą, sek
retorei Valerijai Čepaitienei,
Antanui ir Viktorijai Vala
vičiams - už visokeriopą or
ganizacinę pagalbą, solistams
Margaritai ir Vaclovui Momkams už giesmes šv. Mišių
metu,
solistei
Audronei
Gaižiūnienei
bei
muzikui
Manigirdui Motekaičiui už
paaukotą meninę programą,
Giedrei Čepaitytei, padovano
jusiai gėles. Ji pranešė, kad
šis renginys yra skirtas pa
minėti vysk. Motiejaus Va
lančiaus 200 gimimo metines
bei Palaimintojo Jurgio Matu
laičio 130-ąsias gimimo me
tines. „Valančius pergyveno
Lietuvos mokyklų, bibliotekų,
spaustuvių, vienuolynų sunai
kinimą, Matulaitis mojosi at
gaivinti visa tai, kurdamas
vienuolijas, kurios kurtų mo
kyklas, bibliotekas. Vienuoli
jos jam buvo ne uždari, asme
niniam tobulumui ar ramybei
skirti židiniai, bet religinio,
socialinio ir kultūrinio darbo
branduoliai. Matulaičio šūkis
buvo 'Jausti su Bažnyčia'.
'Jausti' reiškia kartu klausti,
klausytis, sverti, ar mūsų vei

kimas atitinka giliausią Baž
nyčios mintį",- kalbėjo sesuo
Margarita.
Pranešimą apie Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio gyvenimą
bei veiklą, taip pat jo idėjų
įgyvendintojų - vargdienių
seserų veiklą padarė sesuo dr.
Albina Jurga Pajarskaitė, at
vykusi iš Lietuvos. ..Kadangi
šiais metais sukanka 130
metų nuo Palaimintojo Jurgio
1871 m. balandžio 13 d. gimi
mo ir 75 m. nuo jo lankymosi
Amerikoje 1926 m., kada jis
buvo atvykęs į Eucharistinį
kongresą ir aplanke daugiau
kaip 90 lietuvių parapijų, mes,
jo dukros, Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo vargdienių sese
rys, ryžomės šia proga kviesti
kuo daugiau žmonių giliau
pamąstyti apie Palaimintąjį
Jurgį, kaip šventąjį, ir apie jo,
kaip mūsų Tautos dvasios
vado, aktualumą dabartinė
mis
sunkiomis
Lietuvai
sąlygomis",- kalbėjo dr. A. J.
Pajarskaitė, daugiau dėmesio
pranešime skyrusi socialinei
vyskupo veiklai ir vadinusi jį
pirmuoju lietuvių sociologu.
„Anuomet, kada 1905 m.
Rusijos revoliucija buvo su
kėlusi plačių masių sąmyšį
kaimyninėse šalyse, tiek Len
kijoje, tiek Lietuvoje, Jurgis
Matulaitis, dar jaunas kuni
gas, nepametė galvos, nepuolė
prie kurios nors kovojančios
už savo teises grupės. Bet,
nors būdamas ligonis, sveti
mame krašte, kad išsiaiškintų
su Dievo duotos aplinkos
žmonėmis, kame tiesa, organi
zavo 1907 m. Varšuvoje socia
linius kursus, į kuriuos pasi
kvietė to laikmečio socialinių
klausimų žinovus, kad ir ne
katalikiškų pažiūra. Taip jis
išsiaiškino, kokie socializmo
teiginiai neprieštarauja Kris
taus mokslui, jo evangelijai ir,
tinkamai susiorientavęs esa
moje padėtyje, ėmėsi kartu su
kitais pažangiais kunigais or

me, todėl ir rezultatas buvo
geras, todėl ir šiandien susi
rinko gražus būrys parapi
jiečių.
Mes labai džiaugėmės, kad
aplankė gražus būrys naujų
jų lietuvaičių. Juk taip ir turė
tų būti! Juk mes esame vie
nos Motinos Lietuvos vaikai!
Taigi jeigu visi kartu dirbsime
ir nemėtysime vieni kitiems
aštrių žodžių, kaip pvz. „dypukas" ar „tarybukas", tai vai
siai tikrai bus gražūs. Taigi
nesekime titulų. Man atrodo,
kad mes visi esame lietuviai!
Mūsų skanumynai greitai
ištuštėjo. Ačiū Dievui, kad vis
kas pasisekė taip gerai, kad
nei trūko, nei liko.
Už kugelį, kuris buvo tikrai
skanus, tai ačiū mūsų ne
nuilstamai padėjėjai Salomė
jai Daulienei, o už skanius
išvirtus rūgščius kopūstus —
Elenai Majauskienei.
Pasistiprinę žiūrėjome 20

min. filmą apie II Lietuvos
Eucharistini kongresą, vyku
sį praėjusią vasarą Lietuvo
je. Čia matėme daug gražių
veidų. Džiaugėmės ir minti
mis buvome kartu su jais.
Filmą paruošė jaunas ir ener
gingas kun. Jaunius Kelpšas.
Turime pasigirti, kad mūsų
jaunas kunigėlis žada kas
antrą savaitę, tuoj po lietu
viškų Mišių, parodyti filmą,
kuris mus „nuneštų" į Lietu
vą.
Mūsų
parapija, Brighton
Parko, Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo, labai ge
rai laikosi. Lietuviškos Mišios
vyksta ne tik sekmadieniais,
bet ir pirmadienį, antradienį
ir trečiadieni 8 vai. ryto. Sek
madienį 10:30 vai. r. Sekma
dieniais mūsų choras taip
gražiai gieda, kad atrodo, jog
laikštingalos čiulba.
Mūsų parapija gyvuoja, nes
turime gerus kunigus, ypač

ganizuoti darbininkus, sie
kiančius teisingų savo reikala
vimų teisėtomis priemonė
mis".
Dr. A. J. Pajarskaitė Palai
mintąjį Jurgį vadino
tarsi
pranašu, kurio nuojauta ryš
kiausiai
atsiskleidė
tada,
„kada palikęs profesoriaus
darbą Petrogrado Dvasinėje
akademijoje, ėmė kurti naujus
dvasinės ir kultūrinės veiklos
židinius - naujo tipo vienuoly
nus. Taip jis atnaujino Mari
jonų vienuoliją, įkūrė Marijos
Nekalto Prasidėjimo vargdie
nių seserų vienuoliją Lietu
voje ir Jėzaus Eucharistijoje
tarnaičių vienuoliją Baltarusi
joje bei pataisė keleto senųjų
moterų vienuolijų regulas. Pa
gal jį šių naujo tipo vienuolijų
nariai turi pirmiausia 'patys
persiėmę Kristaus dvasia,
rūpintis telkti ir organizuoti
aplink save geros valios žmo
nes - juos lavinti, rengti prie
darbo, o paskui drauge su jais
ir perjuos visur Kristų nešti' ".
Anuometinio karo suiručių
ir tautinių nesantaikų Vil
niuje būdamas vyskupu jis
užsideda vis naujus kryžius rengia Lietuvos ir Šventojo
Sosto konkordatą, siekia Lie
tuvai išrūpinti atskiros baž
nytinės provincijos statusą,
lanko parapijas Lietuvoje ir už
jos ribų, kol pats sudega, tarsi
žvakė ant Bažnyčios altoriaus.
Pranešėja išreiškė įsitiki
nimą, kad ir šiandien, sunkiu
Lietuvos valstybei metu, rei
kia kreiptis pagalbos į Palai
mintąjį Jurgį, o pradėti veikti
nuo maldos - rengti maldų į
Palaimintąjį Jurgį ir kitus
šventuosius už tėvynę akciją.
Meninę programą atliko so
listė Audronė Gaižiūnienė ir
muzikas Manigirdas Motekaitis, pateikę pavasarišką melo
dijų pynę. Šventiškus metinės
vakarienės valgius palaimino
kun. R. Gudelis, palinkėjęs iš
Palaimintojo Jurgio mokytis
dalytis gerumu.
Audronė V. Š k i u d a i t ė
puikūs yra mūsų jaunas
kun. Jaunius Kelpšas ir var
gonininkas Algimantas Barniškis.
Baigdama noriu padėkoti
„Draugui", „Margučiui II" už
išgarsinimą. Ačiū visiems at
vykusiems.
Stasė Viščiuvienė

Skalbimai
• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 mėtų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0566. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

