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Baltijos valstybių kvietimas į
NATO gali būti didžiųjų
valstybių mainai

Vilnius, gegužės 14 d.
(BNS) — Rusija gali bandyti
atidėti Baltijos valstybių pa
kvietimo į NATO datą, pada
rydama nuolaidų derybose su
JAV dėl kosminės
priešraketinės gynybos sistemos
kurimo, mano konservatorių
vadovas Vytautas Landsber
gis.
„Mes neturime turėti iliu
zijų, kad Rusija jau susitaikė
ar susitaikys su NATO plėtra
į Baltijos valstybes. Tas
prieštaravimas yra strateginis
dalykas Rusijos užsienio poli
tikoje", pirmadienį surengtoje
spaudos konferencijoje sakė iš
vizito JAV sugrįžęs V. Lands
bergis. Pasak jo, šiuo metu
Rusųa siekia sujungti dviejų
— NATO plėtros ir JAV kos
minės priešraketinės gynybos
sistemos kūrimo — problemas
\ vieną. Jeigu tai pavyks, V.
Landsbergio nuomone, atsi
randa pavojus Baltijos val
stybėms atsidurti didžiųjų val
stybių .turgaus lauke".
„Jeigu JAV įsileis į abi dery
bas iš karto, atsiras abipusių
nuolaidų galimybė. Rusijos
diplomatai gali sušvelninti
savo poziciją dėl priešrake
tinės gynybos sistemos už
tai paprašydami atidėti Bal
tijos valstybių pakvietimą į
NATO", aiškino jis. „Jeigu
pakvietimas būtų atidėtas, tai
būtų RUSUOS diplomatijos per
galė. (...) Atidėti yra beveik to
lygu neleisti", pažymėjo kon
servatorius.

* Seimo Biudžeto ir fi
nansų komitetas pirmadienį
nepritarė vyriausybės pateik
tam Pensijų sistemos reformos
įstatymo projektui. Balsuojant
už šį projektą, dauguma komi
teto narių susilaikė. Vyriau
sybės parengtas įstatymo pro
jektas numatė šalia dabar
esančio socialinio draudimo,
paremto įmokų ir išmokų
principu, įvesti trijų pakopų
pensijų sistemą, kuri remiasi
kaupiamuoju principu. Pro
jekte buvo siūloma Lietuvoje
įvesti privalomąjį bei savano
rišką lėšų kaupimą pri
vačiuose pensijų fonduose bei
draudimo įmonėse. Pensijų re
formą vyriausybės pareng
tame projekte buvo siūloma iš
dalies finansuoti privatizavi
mo fondo bei valstybės biu
džeto lėšomis.
(BNS)
* Prezidentas Valdas
Adamkus, pirmadienį pri
ėmęs Liberalų partijos ir frak
cijos Seime vadovus, pakartojo
priesaką nuosekliai vykdyti
koalicinės vyriausybės prog
ramą. Prezidentūroje lankėsi
liberalų vadovas, ministras
pirmininkas Rolandas Paksas,
ūkio ministras
Eugenijus
Gentvilas, Seimo pirmininko
pavaduotojas Gintaras Stepo
navičius, Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas, Seimo nariai
Klemensas Rimšelis, Dalia
Kutraitė bei Eligįjus Masiulis.
Po susitikimo prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė žurnalistams sakė, kad
susitikimas surengtas, norint
aptarti Seime susiklosčiusią
padėtį ir galimybes vyriausy
bei tęsti reformas bei numaty
tus darbus. „Prezidento nuos
tata nesikeičia. Jis norėtų,
kad vyriausybė vykdytų užsi
brėžtus darbus, dirbtų ramiai,
nuosekliai ir turėtų paramą
Seime", sakė V. Gaižauskaitė.
(BN8)

Jis sakė turįs vilties, kad
„JAV į tokias derybas neįsivels", tačiau konkrečių patiki
nimų, jog taip nebus, iš Va
šingtono neparsivežė.
Konservatorių vadovas teigė, jog „dabar yra pats palankiausias momentas" pakviesti
Baltijos valstybes į NATO, nes
vėliau tai padaryti bus sun
kiau.
Lietuva tikisi būti pakviesta
į Šiaurės Atlanto sąjungą
2002 metais NATO viršūnių
susitikime Prahoje. Jeigu pa
kvietimas būtų atidėtas dar 2
metams, jis sutaptų su dabar
tinio JAV prezidento George
W. Bush administracijos ka
dencijos pabaiga. V. Landsber
gio nuomone, JAV administra
cijai būtų lengviau priimti
sprendimą dėl Baltijos valsty
bių pakvietimo kadencijos vi
duryje, negu jos pabaigoje.
* Lietuvos premjeras Ro
landas Paksas gerai ir opti
mistiškai vertina Čekijos pre
zidento Vaclav Havel penk
tadienį pasakytą kalbą, ku
rioje buvo kategoriškai gina
ma Baltijos valstybių teisė
kuo greičiau tapti NATO na
rėmis. „Kalba buvo išties pui
ki, tai buvo mažiausiai poli
tiškai, abstrakti ir labiausiai
politiškai tiksli kalba, kokią
galima girdėti iš NATO šalies
vadovo", sakė R. Paksas. Lie
tuvos premjeras pabrėžė, jog
V. Havel tiksliai apibūdino
1939 metų Molotovo-Ribbentropo pakto neteisėtumą,
pasekmes bei įspėjo „apie ga
limybę vėl sugrįžti prie to pak
to", jei Baltijos valstybės
kitąmet rudenį Prahoje nebus
pakviestos prisijungti prie
NATO.
(BNS)
* Socialliberalai pareiškė
esą nustebę dėl liberalų keti
nimų „ieškoti glaudesnių kon
taktų ir bendradarbiavimo
formų su socialdemokratais".
Spaudos teigimu, praėjusią
savaitę tokia galimybė buvo
svarstoma skubiai sušaukta
me Lietuvos liberalų sąjungos
(LLS) Valdybos posėdyje, ku
riam pirmininkavo premjeras
Rolandas Paksas. „Iš publika
cijų aiškėja, jog liberalų lyde
riai svarsto net pačią koalici
jos su socialdemokratais suda
rymo galimybę", teigiama pir
madienį po pietų paskelbtame
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalai) informacinio cen
tro pranešime. Pareiškime tei
giama, jog „NS pripažįsta
kiekvienos politinės jėgos lais
vą apsisprendimą rinktis part
nerius, tačiau mano, jog turi
būti laikomasi galiojančių su
tarčių".
(BNS)
* Seime vieną frakciją su
dariusios mažareikšmės vi
durio kairiosios Valstiečių ir
Naujosios demokratijos parti
jos diskutuoja dėl galimybės
susijungti. Kaip pranešė „Lie
tuvos rytas", birželio pradžioje
turėtų būti aišku, ar tokios de
rybos prasidės. Partijose pra
sidėjusias diskusijas dėl susigiminiavimo patvirtinęs Val
stiečių partijos (LVP) vadas
Ramūnas Karbauskus teigė,
kad jeigu partijos nuspręs
jungtis, — tai įvyks jau šie
met. Anot Seimo nario, susi
jungimo sąlygos ir detalės dar
neaptarinėjamos, tačiau jis
neatmetė galimybės, jog susi
jungusių partijų vadove tik
riausiai taptų Naujosios de
mokratijos partijos pirmi-
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Jungiamąją deklaraciją pasirašo (iš dešines) LKD pirmininkas Kazys Bobelis ir partijos vicepirmininkas Algirdas
Vladimiro Gulevičiaus (Elta; nuotr.
Saudargas.

Susivienijo dvi krikščionių
demokratų politinės jėgos

Vilnius, gegužės 12 d.
(BNS-Elta) — Šeštadienį Vil
niuje susivienijus Lietuvos
krikščionių demokratų parti
jai ir Krikščionių demokratų
sąjungai, gimė nauja jungtinė
partija — Lietuvos krikščio
nys demokratai (LKD).
Jungimosi sutartį Vilniuje
vykusioje konferencijoje pa
sirašė abiejų partijų vadovai
— Algirdas Saudargas, Kazys
Bobelis, Petras Gražulis ir
Viktoras Petkus.
LKD pirmininku išrinktas
78 metų parlamentaras Kazys
Bobelis, iki šiol vadovavęs
Krikščionių demokratų sąjun
gai (KDS). Lietuvos krikščio
nių demokratų pirmininko
pavaduotoju nuo Lietuvos
krikščionių demokratų parti
jos (LKDP) išrinktas buvęs
šios partijos valdybos pirmi
ninkas Algirdas Saudargas,
nuo KDS pirmininko pavaduo
toju — Edvardas Pabarčius.
LKDP į valdybos pirmininkus
delegavo Petrą Gražulį, jo
pavaduotoja nuo LKDP tapo
Gražina Paliokienė, nuo KDS
— Ignas Vėgėlė.
Jungiamojoje konferencijoje
taip pat buvo patvirtinti nau
jos partijos statutas bei nuo
statai. Statute, patvirtintame
šeštadienį, įtvirtinta laikina
nuostata, kad KDS atstovai,
išrinkti į jungtinės partijos
vadovybės organus, nebus per
renkami iki artimiausių Sei
mo rinkimų. LKDP tokių pri
vilegijų atsisakė.
Protestuodami prieš partijų
jungimąsi iš šeštadienį Vil
niuje vykusio LKDP suvažia
vimo išėjo apie 30 kunigo Al
fonso Svarinsko vadovaujamų
krikščionių demokratų. Kartu
su jais iš salės išėjo ir buvęs
partijos pirmininkas, aka
demikas Zigmas Zinkevičius.
„Kalbos apie dar vieną
krikščionių demokratų partiją
yra mitas, absurdas, kuris nie
kada nebus realizuotas. Jie
neturi nei struktūrų, nei pa
grindo. Tai yra visiškai bejėgė
grupelė", A. Svarinsko šali
ninkų perspektyva pirmadienį
spaudos konferencijoje įver
tino jungtinės partijos pirmi
ninkas, parlamentaras Kazys
Bobelis.

ninkė Kazimiera Prunskienė.
Seimo vicepirmininkas R.
Karbauski8 taip pat patvirti
no, jog liberalai yra užsiminę
apie galimybę Seimo Valstie
čių ir Naujosios demokratijos
partijų frakcijai jungtis prie
valdančiosios koalicijos. (iHa)

Norėdami apsidrausti nuo
bandymų-panaudoti LKDP ar
KDS vardus ir ženklus,
krikščionys demokratai užpa
tentavo abiejų vardus ir sim
bolius.
„Jie išėjo ir salės, bet neišėjo
iš partijos", pažymėjo partijos
vicepirmininkas A. Saudar
gas.
Jungtinės partijos valdybos
pirmininkas
parlamentaras
Petras Gražulis teigė, jog bus
ne tik siekiama, kad prieš par
tijų jungimąsi pasisakę LKDP
nariai nepasitratzssą iš parti
jos, bet ir susigrąžinti anks
čiau išėjusius partiečius, kurie
yra įkūrę Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungą
(MKDS). P. Gražulis teigė, jog
moderniuosius
susivieniję
krikdemai priimtų taip, kaip
Biblįjoje tėvas priėmė sūnų
palaidūną — „su iškilmėmis".
„Mūsų vartai yra plačiai at
verti", tvirtino K. Bobelis.
Tačiau susivieniję krikščio
nys demokratai modernie
siems siūlo ne tik derybas, bet
iš naujo stoti į partiją. „Ragi
name panaikinti MKDS ir
sugrįžti", sakė P. Gražulis.
K Bobelis pabrėžė, jog susi
vieniję krikščionys demokra
tai laikysis griežtesnės draus
mės ir negaišdami „suspen
duos" kolegas, kurie viešai
prieštaraus bendrai priim
tiems partijos sprendimams.
„Mes netoleruosime, kad par
tijos narys išėjęs ii susirinki
mo kritikuotų viduje priimtą
sprendimą. Savo nuomones
turime išsiskelbti partijos vi
duje", teigė K Bobelis.
* Lietuvos socialdemokracių moterų sąjunga šeš
tadienį Palangoje vykusioje
konferencijoje kreipėsi į po
litines partijas, ragindama
skatinti moterų dalyvavimą
politikoje. Konferencijos pa
reiškime pabrėžiama, kad Lie
tuvos moterys, sudarydamos
didesne gyventojų dalį, nėra
pakankamai
atstovaujamos
tiek Seime, tiek savivaldy
bėse. „Skurdo ir vargo Lietu
voje būtų mažiau, jeigu mo
terų valdžioje botų daugiau",
tvirtinama pareiškime. Socialdemokratės ragina politines
partijas pasekti Socialdemo
kratų partijos pavyzdžiu ir
įtvirtinti kvotas partijų rin
kimų sąrašuose, kad kiekvie
nai lyčiai botų atstovaujama
nemažiau kaip vienu treč
daliu. Šiuo metu Seime yra 15
moterų parlamentarių. Seime
iš viso yra 141 narys.
(BNS)

* Pirmadienį Kauno val
stybinio muzikinio teatro
sodelyje paminėtos 29-osios
Romo Kalantos žūties meti
nės. Būtent šioje vietoje pro
testuodamas prieš Sovietų
valdžią, 1972 metais, apsipy
lęs benzinu, susidegino 19-metis jaunuolis. Renginyje daly
vavo Kauno meras Erikas Ta
mašauskas, J. Gruodžio kon
servatorijos studentai, R. Ka
lantos artimieji, jo atminimo
įamžinimo komiteto, .Aušros"
gimnazijos atstovai. Atminimo
valandą vedė aktorius Petras
Venslovas. Minėjime E. Tama
šauskas sakė darysiąs viską,
kad kitais metais, per R. Ka
lantos žūties 30-mecio minėji
mas, jau būtų pastatytas pa
minklas šiam įvykiui atminti.
Atminimo kompoziciją , Aukos
laukas" sukūrė skulptorius
Robertas Antinis. <BNS>
* Norėdama užkirsti ke
lią piktnaudžiavimams, vy
riausybė pavedė įvesti griež
tesnę ir skaidresnę darbo
užmokesčio tvarką valstybinė
se įmonėse. Numatyta, kad
tarnybiniai atlyginimai valsty
binių įmonių vadovams bus
nustatomi taikant minimalios
mėnesinės algos koeficientus,
atsižvelgiant į įmonės kotegoriją. Ketinama įvesti 6 įmonių
kategorijas, o priklausymą
tam tikrai kategorijai lems
įmonės pardavimų bei pas
laugų apimtys, darbuotojų
skaičius ir įstatinis kapitalas.
Pačios aukščiausios — I ka
tegorijos — įmonės vadovas
negalės gauti daugiau kaip 14
minimaliu mėnesinių algų,
šiuo metu tai yra 6,020 litų. I
kategorijai bus priskirta įmo
nė, kurioje pardavimų bei pas
laugų apimtys ne mažesnės
negu 500 mm. litų, joje dirba
ne mažiau kaip 3,000 žmonių,
o įstatinis kapitalas — 300
mln. litų. Vadovo alga taip pat
siejama su įmonės darbuotojų
darbo užmokesčiu — ji neturi
viršyti 5 darbuotojų vidutinių
mėnesinių algų dydžio. (BNS>
* Lietuva už mokesčiu
mokėtoju pinigus rengia
kvalifikuotus specialistus už
sienio valstybėms — slaugos
specialistai bet kokia kaina
veržiasi išvykti dirbti į užsie
nį. Lietuvos sveikatos priežiū
ros įstaigose vidutiniškai gau
nančias 520 litų per mėnesį
slaugytojas pirmiausia vilioja
galimybė užsidirbti. Užsienyje
slaugos specialistų atlygini
mas siekia apie 2,000 JAV dol.
per mėnesį. Antra vertus, ir
darbo sąlygos ten daug geres
nės, mažesni darbo krūviai,
suteikiama daugiau socialinių
garantijų.
<KD. EIU>

• Lietuvos žmonės labiau
siai pasitiki
Socialdemo
kratų partijos pirmininku, bu
vusiu prezidentu Algirdu Bra
zausku. Balandžio mėnesį at
liktos apklausos duomenimis,
A. Brazauskas labiausiai pasi
tiki 21.7 proc. apklaustųjų.
Šių metų sausį pasitikėjimas
A. Brazausku siekė 26.1 proc.
Antrasis pagal pasitikėjimą
lieka
prezidentas
Valdas
Adamkus (15,1 proc.). Jo po
puliarumas nuo sausio mėne
sio krito 7.4 proc. III vietą vi
suomenės veikėjų lentelėje
užima premjeras Rolandas
Paksas, kuriuo pasitikti 8,5
proc., ketvirtasis — Seimo
narys Kazys Bobelis (7.1
proc.), penktasis — Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas
(6.8 proc.).
(BNS)
* Operuodami ligonius,
Seimo nariai pažeidžia sa
vo pačių priimtus įstatymus.
Tarp dabartinių Seimo narių
— 11 gydytojų. Nors gydyti
žmones politikams draudžia ir
įstatymai, ir parlamento sta
tutas, kai kurie jų, neturėda
mi jokios darbo sutarties su
ligonine, daro netgi sudėtin
gas chirurgines operacijas. Ta
čiau įvykus rimtai komplikaci
jai jokiame teisme nebūtų įro
dyta operuojančių parlamen
tarų kaltė, nes gydytojų politi
kų pavardžių dažniausiai net
nebūna operacijas registruo
jančiuose dokumentuose.

* Ekonomikos žinovei
Margaritai Starkevičiūtei
kelia Įtarimų tai, jog „Mažei
kių nafta" gali būti vienintelė
naftos perdirbimo įmonė pa
saulyje, kuri neuždirbo iš per
nykščio „naftos bumo", kai pa
saulinės naftos kainos nuolat
augo, o dauguma naftos gavy
bos ir perdirbimo įmonių gavo
didžiulius pelnus.
(R. Eita)
* Rusijos ribotos atsako
mybės bendrovė „Vangvard", kuriai norima parduoti
Baltarusijos
susivienijimo
„Belenergo" skolą „Lietuvos
energijai" prieš metus buvo
įsivėlusi į akcijų verslo skan
dalą. Rusijos žiniasklaidoje
buvo rašoma, kad už šios men
kai žinomos investicijų verslu
užsiimančios firmos gali sto
vėti aukšti Kremliaus atsto
vai, manoma, kad su bendrove
„Vangvard" susijęs Rusijos
prezidentas Valdimir Putin.
(LŽ. Eltai

* Pažaislio muzikos vasa
ra — prestižinis renginys,
kuriame šiemet numatyti 34
koncertai, dalyvaus 90 solistų
iš 17 pasaulio valstybių. Kon
certuos 4 simfoniniai ir 3 ka
meriniai orkestrai, 5 kvarte
tai. Prie dirigento pulto stovės
11 dirigentų.
<KD, SJM
* „Tai, kad mūsų trene
riai niūriose sporto salėse
išugdo gerus krepšininkus, jie
daro stebuklus, palyginti su
amerikiečiais' kolegomis, tu
(LR, Elta/
rinčiais idealias darbo sąly
* Visiems matant ir ži gas, didelį, profesionaliai pa
nant, kas vyksta vaistų pa rengtą aptarnaujantį perso
saulyje, klesti verslas, „lošia" nalą", kalbėjo Lietuvos vyrų
dideli pinigai, tik to nedrįsta krepšinio rinktinės vyriausia
ma įvardyti tikruoju — korup sis treneris Jonas Kazlauskas
cijos vardu. Pasaulio sveikatos ir pateikė konkrečių faktų.
<KD, Elta)
organizacija pastaruoju metu
*
Valstybiniu
egzaminų
yra pripažinusi net 52 pavadi
nimų vaistus nevartotinais. tvarką pažeidusiems dviem
Tačiau net 40 iš jų vis dar var Vilniaus mokyklų abiturien
tojami Lietuvoje.
(Lž, Eitai tams švietimo ir mokslo įsa
kymu nebus leidžiama laikyti
* „Sūnus atvirai pasakė,
kitų šių metų brandos egza
kaip buvo. Jam tai didelė pa
minų. Kaip pirmadienį pra
moka. Tiesa, žiauroka, bet lai
nešė Švietimo ir mokslo mini
ku įvykusi ir vertinga. Tikiu,
sterija, nuo brandos egzaminų
kad dabar jis nebandys kvainušalinti abiturientai sesiją
šalų", taip „Lietuvos rytui"
galės tęsti kitais metais, SBNS)
buvęs premjeras Andrius Ku
* Darbininkus rengian
bilius kalbėjo apie savo sūnų
čio
Petrašiūnų mokymo
Vytautą, prieš kelias dienas
centro
vadovų algos privertė
įkliuvusį rūkant kanapes, va
griebtis
už galvų vyriausybės
dinamąją „žolę". Gegužės 8 d.
atstovus:
kai kurių nuostolin
vakare garsaus politiko 20gai
dirbančių
įmonių vadovų
metis sūnus su trimis drau
atlyginimai
gerokai
lenkia
gais buvo sulaikytas Vilniaus
prezidento
algą,
o
Kaune
vei
Fabijoniškių rajone. Policijos
kiančio
Petrašiūnų
darbo
rin
pareigūnai jaunuolius užtiko
automobilyje
besisvaiginan- kos mokymo centro vadovo al
čius kanapių cigarete. <LR, Btn ga praėjusiais metais susilygi
* Kritimas iš politikos no su premjero alga ir dvigu
olimpo — valstybinės svar bai pralenkė miesto mero at
(KD. Elta)
bos įvykių kupino gyvenimo — lygį.
į tarnybos nerandančių bedar
* Vilniaus oro uostu per
bių būrį. Su šia būsena sten metus pasinaudoja apie
giasi apsiprasti daugelis poli 500,000 keleivių. Jeigu viduti
tikų. Tarp jų — Seimo rinki- nė bilieto kaina yra 400 dolemus praėjusių metų rudenį* rių, tai per metus jie bilietams
pralaimėję Vytautas Bogušis, išleidžia 200 mln. dolerių.
Kovo 11-osios Akto signatarai „Lietuvos avialinijos" kontro
Romualdas Ozolas, Saulius liuoja daugiau nei pusę šios
(LA, Eltai
Pečeliūnas.
ILR. Eita) rinkOS.
* Lietuvos teisėsaugos in
Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD stitucijose kilusi sumaištis "Kauno diena". LA "Lietuvos aidas".
bei įtampa dėl galimo Pa LR "Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos
nevėžio nusikaltėlių autoriteto žinios". R - Respublika". VŽ - "Verslo
31 metų Audriaus Lazausko, žinios".
pravarde „Lazeris", paleidimo
Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvynę
iš Ispanijos kalėjimo iki šiol
informacijos centro atsiusta medžiaga.
neatslūgsta. Ispanijos teisi
ninkai, su kuriais kalbėjosi
KALENDORIU8
Lietuvos pareigūnai, mano,
Gegužės 15 d.: Šv Izidorius, arto
kad A. Lazauskui ištrūkti į
jas; Algedas, Deimantė, Jaunutė, So
laisvę galėjo padėti tik geras fija.
advokatas ir dideli pinigai.
Gegužės 16 d.: Andriejus. Bitė,
(LR. Elta)

Inga, Jonas, Vaidmantas. IJbaldas.
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APSAUGA NUO STOROSIOS ŽARNOS
VĖŽIO
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Jis yra dažnai susekamas,
jau nepagydomai išsiplėtęs.
Todėl apsauga yra vienintelis
nuo jo šarvas. Per paskutinį
dešimtmetį daug kas sužinota
apie tokio vėžio atsiradimo są
sają su žmogaus
gyvenimo
būdu, jo valgiu ir aplinkos
reiškiniais. Būsimasis dešimt
metis teiks galimybe labiau
išryškinti dabartinį žinojimą.
Tyrinėtojai dirba šioje srity
je išsijuosę, o mes irgi liauki
mės snaudę: maistu ir aplin
ka vilioję taip pavojingą vėžį
į savo žarnyną.
Maistas ir gyvenimo
būdas
Jau žinomas dvejopas pa
stebėjimas tokio vėžio reikalu.
1. Storosios žarnos vėžys
net dešimteriopai įvairuoja
įvairiuose kraštuose — nuo jo
retumo Azijoje, Afrikoje ir
Pietų Amerikos dalyse, iki jo
dažnumo Europoje, Naujojoje
Zelandijoje, Australijoje ir šia
me krašte —Jungtinėse Vals
tijose.
2. Atvykėliai iš jo reto atsi
radimo kraštų į vakarietiš
kus kraštus dar toje pačioje
gentkarteje greitai pagausi
na tokio vėžio atsiradimą sa
vo storojoje žarnoje.
Dar to negana. Toks vėžys
keičiasi toje pat vietoje. Im
kime Japoniją. Ten toks vė
žys padažnėjo net pustrečio
karto, kai 1955-1985 metais
jų maistas suamerikonėjo ir
jų gyvenimo būdas labai vėžiškai pasikeitė.
Tas aiškiai įrodo, kad ne pri
gimtinis, o pats žmogus šau
kiasi vėžį savo storojon žarnon. Aišku kaip dieną, kad to
kį vėžį nuo tokios žarnos tebaidys sveikas — ne vėžiškas
— tai yra augalinis maistas ir
vėžį tolinantis žmogaus elge
sys.
Dabartinis mokslas tvirtina,
kad vėžį vilioja į storąją žar
ną riebus raudonos mėsos
kąsnis ir pieniškas — be
stambmenų — sėklų maistas.
Mokslas susekė, kad vėžį
vilioja raudonoje mėsoje ran
dami heterocycliniai aminai,
kurie atsiranda, karštai ke
pant mėsą ir jos sultis.

Dar to negana. Jau žinoma,
kad stiprus
darbštumas ir
nenutukimas tolina vėžį nuo
storosios žarnos, ką parodo
Azijos ir Afrikos gyventojai.
Yra tyrimų, kurie nurodo,
kad gausus valgymas vaisių
— daržovių irgi baido vėžį
nuo storosios žarnos.
Priedui dar žinotina, kad
„Folic Acid" priedinis nuriji
mas mažina tokio vėžio pa
vojų. Tyrimai nurodo, kad
daug vitaminų kartu su foline
rūgštimi imantieji sumažins
tokio vėžio
pavojų net 75
proc. Tas patvirtinta ir su gy
vuliais. Su jais atlikti tyrimai
susekė, kad ir kalcio su vita
minu D kiekis baido vėžį nuo
storosios žarnos. Iš čia lieso
(skim) pieno kasdienis po 4
puodelius gėrimas irgi talkina
išbaidyti vėžį nuo storosios
žarnos.
Dar to negana. Rūkymas ir
alkoholio rijimas labai stipriai
vilioja vėžį storojon žarnon.
Taigi, per paskutinį dešimt
metį sužinota, kad storojoje
žarnoje vėžio išvengia, su
sitvarką su maistu ir ištiesinę
savo gyvenimo kreivą vagą —
savo gyvenimo būdu, apsiei
nant be rūkalų ir svaigalų.
Taigi, galima gyventi be tokio
vėžio, kai imsime gyventi be
rūkalų ir svaigalų, kai kąsnosime liesus, daugiausia
vaisinius — daržovinius kąs
nius.
Dar cukraligės net užsimez
gimą sutramdykime minėtu
maistu ir darbštumu, nes ir ji
vilioja vėžį.
Aišku, kad tik maža dalis
žmonių pasisavina dabarti
nio mokslo pasiekimus, o dau
guma nutukėlių, tinginių ir
rūkorių, ir su pilstuku bend
raujančiųjų, ir toliau vilios
vėžį į savo pastogę. Tas pats
bus ir su raudona mėsa nesiskiriantiems, su lieso pieno
negerenčiais ir folinės rūgš
ties priedui neimančius. O ji
yra pigi, ir kasdieninė jos
tabletė yra geras šarvas ne
tik nuo toje žarnoje, bet ir vi
same kūne atsirandančio vė
žio.
Šaltinis: „Conąuering
Colorectal Cancer", Progress
Review Groups, April 2000

Prie V i l n i a u s Visų Šventųjų parapijos bažnyčios veikiančiame dienos centre v a i k a i ir sotus, ir i " ! / i i i n ' t i Čionai gatvėse valkataujančius juos priglaudžia kun -J'Hia^ Yar.ineckas k u r i a m suaugc jie bus labai dėkingi
Dvasingos aplinkos ir kitokio gyvenimo pažinimą; pakreips jei ne visu.
bent daaiReho l i k i m u s
M. ( ' e r n i ū t ė s n u o t r

G r a ž u s b ū r y s v a i k ų pasiruošęs asistuoti kun. Jonui V a r a n e c k u i Vilniaus Visų Š v e n t ų j ų
Č e r n i ū t ė s nuotr.

SUMANI VEIKLA ATNEŠA GRAŽIŲ
VAISIŲ VILNIAUS BENAMIAMS
Visų Šventųjų bažnyčia, tai
dalis senosios regulos karme
litų vienuolyno ansamblio, ku
ris prieš porą metų buvo
įtrauktas į Lietuvos Respubli
kos nekilnojamųjų kultūros
vertybių sąrašą. Šį ansamblį
sudaro bažnyčia, varpinė, vie
nuolyno ir noviciato namai.
1999 metais Vilniaus arki
vyskupijai grąžinamas pasku
tinis šio ansamblio namą** Vil
niuje, Visų Šventųjų gatvėje
#5. Sumanyta ten įrengti vai
kų globos namus. Gabaus ir
energingo tos parapijos klebo
no Jono Varanecko dėka, lėšos
surandamos Vokietijoje. Jie ne
tik pastatą suremontuoja, bet,
pasibaigus remontams, atva
žiuoja pasidžiaugti — su bal
dais ir net čiužiniais.
Jau 1995 metais kun. Jono
pastangomis pradėjo veikti
dienos virtuvė vaikams, kurie
auga apleisti vargingų tėvų.
Vaikai didelę dalį dienos pra
leisdavo gatvėse. Juos tekdavo
surinkti, pavalgydinti ir ska
tinti, kad eitų į mokyklą. Į sa
vanorišką
darbą
pamažu
įtraukiami studentai iš Vil
niaus Pedagoginio instituto.
Su jų pagalba vaikai bando
neatsilikti nuo kitų, šeimose
augančių mokyklos draugų.
Ne tik neatsilikti, bet gal ir
pralenkti. Kai kurie vaikai pa
sirodo labai gabūs. Pasamdoma socialinė darbuotoja. Šiam
reikšmingam vaiko globos dar
bui vis daugiau Vilniaus jau
nimo jungiasi į savanorių gre
tas ir, kartu su bažnyčios per

sonalu, savanoriais parapijie
čiais, bendrauja su vaikais
įkurtame dienos centre. Net ir
iš kitų vietovių sulaukiama
pagalba.
Ekonominei padėčiai Lietu
voje blogėjant, vis daugiau
senų žmonių, paliegėlių už
klysta į parapiją. Šiurpus
vaizdas matyti šiuos likimo
užmirštus. Kun. Jonui tenka
ir jais rūpintis. 2000 metais
atidaromas sanitarinis — medicininis punktas. Įrengiami
dušai, išduodami švarūs rū
bai, suteikiama medicinine
pagalba. Veikia dienos virtuvė
atskirai nuo vaikų virtuvės.
Čia bent porą valandų šie gat
vės žmonės pajunta namų ši
lumą.
Nors nesiskundžia kunigas
Varaneckas, bet, žinau, jam
sunku. Įsteigus dar vieną glo
bos centrą, išlaidos kyla. Vien

bažnyčioje. M .

pastatų šildymas bei karštas
vanduo dušams, baltinių iš
plovimui ir t.t. ištuština iždą.
Nelengva buvo šios parapi
jos klebonui surinkti lėšas
šiam būtinam darbui, nes pa
rapija neturtinga. Kun. Vara
necko ypatingas talentas pa
dėjo jam gauti piniginę pa
galbą iš turtingesnių vilniečių
ir labdaros organizacijų užsie
nyje. Labai daug padėjo Lietu
vos Dukterys bei pavieniai as
menys Čikagoje. Ateina su au
kom kitataučiai, parapijos
žmonės ir, pagal išgales, Lie
tuvos valdžia. Nors 2001 me
tais dar iš valdžios pašalpos
negauta. Kodėl? Negaunama
pašalpos ir iš arkivyskupijos.
Kodėl? Skaitome spaudoje,
kad įsteigtas fondas bena
miams. Man teko šiuose minė
tuose centruose lankytis ir
kiekvienas jų vertas labai rei
kalingos šalpos. Būtų labai
gaila, kad šie centrai sugriūtų,
nes išlaidos didėja. Padėkim!
Marytė Č e r n i ū t ė
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$45.00
Kanadoje ir kitur
'""(&&•) $115.00
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$33.00
JAV
$6000
$45.00
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$38.00
$65.00
$50.00
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Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų
Z " " Z Z Z " $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
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Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
TeJ. 773-229-9965
Vakodoe pagal susitarimą

ARAS2UOBA.M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Supenor, Suite 4 0 2
Valandos pagal susitarimą
Tel. 3 1 2 - 3 3 7 - 1 2 8 5

DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory H i s , IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 5 9 8 - 4 0 5 5
Valandos pagal susitarimą

kylio Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, Illinois, šešta
dienį, gegužes 12 d. vedėja.
Olimpiečiai buvo informuoti,
kad pokylio pelnas bus ski
riamas Valdovu rūmams at
statyti. J. Tamonienė nusives
į JAV sveikinimus ir leidi
nius apie Valdovų rūmus.
Valdovų rūmų paramos fon
das pritarėjų ir rėmėjų tikisi
rasti ir šį penktadienį, gegu
žės 11d., Molėtų rajone, Alan
tos žemės ūkio mokykloje
K a i p s m a g u būti k a r t u Visų Šventųjų parapijos dienos centre M. Č e r n i ū t ė s n u o t r a u k o s
vyksiančiame
kultūriniame
renginyje. Jo metu mokslei
Artūras Poviliūnas. Susipa viai ir visi apsilankę galės iš
VALDOVŲ RŪMUOSE APSILANKĖ
žinę su rūmų istorija, tam pri girsti apie Valdovų rūmų isto
SPORTININKAI
tarė apsilankiusieji. Valdovų riją ir atstatymą iš Pilių tyri
rūmų paramos fondo ir Tau mo centro „Lietuvos pilys" ar
Kasdien atkastus Vilniaus Todėl Tautinio olimpinio ko tinio olimpinio komiteto ben chitektūros tyrimo skyriaus
žemutinės pilies — Valdovu miteto pirmininkas Arturas dradarbiavimo planuose — vadovo daktaro Napalio Kit
rūmų — liekanas apžiūri po Poviliūnas sakė, kad jis tiki, galimybės surengti loteriją, kausko , susipažinti su publi
keletą ekskursijų. Tokia gali jog 2012 metų olimpiniai skirtą rūmų atkūrimui, ben kacijomis apie Valdovų rūmus
mybe pasinaudojo ir Lietuvos čempionai bus iškilmingai su dri renginiai ir akcijos. Val bei išgirsti pasisakymus Vals
tautinis olimpinis komitetas. tinkami ir apdovanojami Val dovų rūmų paramos fondas tybinės paminklosaugos ko
Trisdešimties žmonių grupė dovų romų reprezentacinėje pavaišino olimpiečius šokola misijos pirmininkės Gražinos
je buvo olimpiniai čempionai salėje. Sportininkai ne Ūk du iš saldainių rinkinio „Val Drėmaitės, Švietimo ir mokslo
Daina Gudzinevičiūtė, Vida lauks apdovanojimų Valdovų dovų rūmai" ir padovanojo re ministerijos ir Kultūros mi
Vencienė, Angelė Rupšienė, romuose, bet prisidės ir prie žisieriaus Raimondo Sipavi nisterijos atstovų bei Valdovų
Lina Kačiušytė, Romas Ubar jų atkūrimo. „Mūsų tikslas čiaus sukurtą video siužetą rūmų paramos fondo valdy
tas, olimpiadų prizininkai, sujudinti visuomene, kad ro „Tavo Valdovų rūmai".
bos pirmininko Edmundo Ku
Olimpinio komiteto administ mų atkorimo idėja plačiai pa
Kartu su olimpiečiais Val likausko.
racija. Romų statyba turi plistų ir taptų kiekvieno pi dovų rūmuose lankėsi Jurga
Valdovu rūmu paramos
boti baigta iki 2009 metų. liečio garbes reikalu" — sakė Tamonienė, „Vienos valso" po
fondo informacija

EUGENE C. DECKER DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4 6 4 7 W . 103 S t . O a k . L a w n . I L
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfckory H f e , IL
T e l . (708) 5 9 8 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzfe Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0

REMS MEDIKŲ
STUDIJAS
Viena didžiausių pasaulyj*:
farmacijos kompanijų „Astra
Zeneca" susirūpino Lietuvos
sveikatos apsaugos vadybos
problemomis. Šios firmos Lie
tuvos atstovybė savo iniciaty
va skyrė lėšų sveikatos apsau
gos įstaigų vadovų vadybos
žinioms tobulinti, parengė tri
jų etapų mokymo programą.
„Pastaruoju metu sveikatos
apsauga išgyvena gilią krizę,
susidariusią ne dėl kvalifikuo
tų gydytojų stokos, bet didele
dalimi dėl neprofesionalių va
dovų sprendimų", sakė Eltai
„Astra Zeneca" atstovybės Lie
tuvoje vadovas Saulius Šabūnas. Trūksta gerų vadybinin
kų, galinčių vykdyti pradėtas
reformas. Jvairių lygių gydy
mo įstaigų vadovams būtina
suteikti vadybos žinių, kad
įstaigų veikla būtų argumen
tuotai planuojama, kad būtų
priimami motyvuoti sprendi
mai. Valstybei savo išgalėmis
mokyti dirbančius medikus
vadybos yra sunku, todėl, pa
sak S. Šabūno, šios misijos
nusprendė imtis privati kom
panija.
„Astra Zeneca" Lietuvos ats
tovybė jau pradėjo bendradar
biauti su Kauno medicinos
universiteto Socialinės medici
nos katedra, rengiančia būsi
mus sveikatos priežiūros įstai
gų vadovus ir kitus vadybos
specialistus. Farmacijos firma
rems jų studijas Lietuvoje ir
užsienyje.
Farmacijos kompanija „Ast
ra Zeneca" Lietuvoje dirba
nuo 1998 metų. Mūsų salyje ji
parduoda vaistus onkologi
nėms, kardiologinėms, gastroenterologinėms,
centrinės
nervų sistemos, infekcinėms
ligoms ir bronchinei astmai
gydyti. Naujų vaistų korimui
kompanija išleidžia milijonus
dolerių. 2000 metų „Asta Ze
neca" apyvarta —15,8 miujardo JAV dolerių. (ELTA)
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SUNKIŲ, BET SĖKMINGŲ
METŲ PRISIMINIMAI

Danutė Bindokienė

Ar žmonėms reikės
gydytis
žolelėmis?

J o n o Pabedinsko pasikalbėjimas su Lietuvių fondo
steigėju d r. Antanu Razma
Praėjus 40 metų nuo pir
mųjų Lietuvių fondo žingsnių
(1960.12.08), daug kas atrodo
paprasta, tarsi savaime su
prantama. Dažnai kalbos kal
bomis ir lieka, kai iniciatoriai
neturi supratimo ar sugebė
jimo imtis sunkaus darbo.
Taip buvo ir su Lietuvių fondo
idėja. Svarbu pažymėti stei
gėjų, šiuo atveju dr. A. Raz
mos, nesvyruojantį nusista
tymą pagrindiniais Lietuvių
fondo struktūros ir veiklos
klausimais. Iš pat pradžių bū
ta spaudimo derintis prie kitų
tikslų, keisti fondo pamatus ir
kryptį. Kaip vienas iš keturių
žmonių (dr. Antanas Razma,
Alicija Rūgytė, dr. Rimvydas
Sidrys ir Jonas Pabedinskas),
1961. 01.08 dalyvavusių pir
majame posėdyje, sekiau šitų
užmojų vėlesnę plėtrą. Šian
dien įdomu paklausti dr. A.
Razmą apie Lietuvių fondo
praeitį ir jo paties darbus.
- Tada ne tik milijonas,
bet ir 100,000 dol. atrodė
nepaprastai sunkiai pasie
kiama suma. Viena siūlo
m u galimybių buvo rinkti
pinigus \ specialią są
skaitą, kurioje kiekvienam
nariui priklausanti suma
iki mirties jo ir liktų, o fon
dui eitų tik procentai. Su
lietuviškų bankų direkto
riais
(Pakeliu,
Macke
vičium, Sr.).
kalbėjausi
apie tokių palūkanų pa
naudojimą ir buvau gavęs
patvirtinimą, kad jie mie
lai savo uždarbi paaukotų
šitam projektui.. Pats pasi
likai prie nuomonės, kad
aukos turi būti iš karto
neatšaukiamai skirtos fon
dui. Nepabijojai daug sun
kesnio kelio?
— Ne vienas siūlė atsisakyti
iliuzijos, kad galima sukaupti
milijoną dolerių ir pasitenkin
ti palūkanų naudojimu arba
fondo uždaviniams naudoti vi
sus sudėtus pinigus, įskaitant
ir pagrindinį kapitalą. Vėliau
pasirodė, kad galutinių indė
lių reikalavimas buvo geras
sprendimas. Atsitiko porą kar
tų net taip, kad stambesnis
aukotojas, supykęs dėl kokio
nors Lietuvių fondo žmonių
pasielgimo, norėjo pasiimti
savo įnašus, bet šito jau nebe
buvo galima padaryti. Fondui
sustiprėjus, niekas nebekal
bėjo apie kitokius aukojimo
būdus. Neatšaukiama auka
fondui ir pagrindinio kapitalo
neliečiamumas, o tik pajamų
panaudojimas lietuvybei buvo
magiška jėga renkant aukas.

- Iš pradžių įtraukei A.
Rūgytę, kuri buvo ne tik
smarki visokių renginių
organizatorė, bet ir krikš
čionių demokratų bei VLJKo veikėja. Kvietei kelis
veiklius skautų, tautinin
kų, liaudininkų veikėjus.
Pats mąstei apie LF, kaip
visos išeivijos tikslą.
- J išeivijos galimybes žiū
rėjau ne pagal ideologiją ar
politinį nusiteikimą, bet pagal
profesiją ir pasišventimą lietu
vybei. Tada galvojau, kad tarp
pasitraukusių iš Lietuvos bū
tų apie 700 gydytojų ir bent
pusė tiek inžinierių, prekybi
ninkų, kurie galėtų per neilgą
laiką paaukoti po 1,000 dol.
Vadinasi, milijonas nebuvo tik
lakios vaizduotės išdava, o
realybė. Kadangi fonas buvo
apolitiškas, jis susilaukė pla
čios pačių ideologinių pajėgų
paramos. Tačiau,
neskai
čiuojant dr. J. Valaičio darbų
ir adv. A. Keželio teisinių pa
slaugų, pradžioje pasigedome
santariečių paramos, kas krito
ne vienam į akį.
- Kas buvo tie pirmieji
aukotojai, kurių dėka fon
das pajudėjo?

Dr. Antanas Razma.

- Štai pirmieji dešimt Lie
tuvių fondo narių: Ferdinan
das Kaunas (2,000 dol.), Ka
zys Šukys (1,000 dol.), Anta
nas Razma (3,000 dol.), inž.
Viktoras Naudžius (1,000
dol.), dr. Balys Paškus (1,000
dol.), dr. Petras Kisielius
(2,000 dol.), Jonas Andriulis
(1,025 dol.), Juozas Vaineikis
(600 dol.), Antanas Valiuškis
(1,000 dol.), dr. Rimas Vie
nužis (1,000 dol.).
- Kiek tada buvo svarbi
reklama, fondo tikslų apra
šymai, nuolatinis spaudos
pritarimas? Kas daugiau
sia tam projektui padėjo?
- „Draugo" redaktorius kun.

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS
ISTORIJAI(l)
Nr.2
Kai pasi
žiūri, kur nuvingiuoja nulinė
izoglosa, sako, ji kažkur apie
Balstoge ir baigiasi (juokia
si)... Juk dar prieš 10 tūkstan
čių metų čia stūksojo ledynai.
O kažkur, kitose Europos da
lyse, kultūra pamažu judėjo į
priekį. Pavyzdžiui keramika
pas mus vėluoja keturis tūks
tančius metų, lyginant su
anksčiausiomis
radimvietė
mis. Tai ko norėt? Viskas vyko
pamažu, difuzinis kultūros
slydimo mechanizmas Europo
je yra akivaizdus. Kažkur yra
civilizacijos branduoliai, ir
nieko čia nepadarysi. Kai taip
nusiteiki, paaiškėja, kad per
1000 metų mūsų tauta su
gebėjo šį bei tą sukurti. Ir tai
yra, svarbiausia, pagrindas
mums šiandien. Tai nėra taip
blogai.

— Sakote, dabartis už
duoda klausimus praeičiai.
Jeigu tokius klausimus ke
lia A. Bumblauskas, tai ir
yra dabarties klausimai?
— Tai yra vienas svarbiau
sių dalykų, kuris ir atriboja
šiuolaikinį istorijos mokslą
nuo tradicinio. Tradicinis
mokslininkas sako — pirmiau
sia reikia eiti į archyvus. Pa
vyzdžiui, istorikas Zenonas
Jonynas reikalavo iš Dalios
Daugirdaitės-Sruogienės, kad
ji atneštų lagaminus istorinių
šaltinių. Šiandien juokingai
atrodo, nors dar paplitusi to
kia nuomonė. Kyla klausimas:
iš kur tu žinai, ko tu eini į ar
chyvus? Ko tu ten ieškai? Ko
tu apskritai ten eini? 1929
metais Stokholme išlipa du
vieni žymiausių Europos isto
rikų — belgas Markas Blokas

Nukelta į 5 psl.

Kas gi tie vadinamieji „baby
boomers", kurių mastu žiniasklaida dažnai matuoja šio
krašto gyventojų amžiaus ribą
ir su metų skaičiumi besikau
piančius negalavimus? Tai bu
vusieji „pokario vaikai", dabar
jau persiritę amžiaus vidurį,
artėjantys prie pensininko
duonos. Kai po II pasaulinio
karo namo grįžo kariai ir sku
biai kūrė šeimas, netrukus vi
soje valstybėje pagausėjo gimi
mai. Tuomet taip pat prasi
dėjo priemiesčių plėtra, nes
jaunos šeimos su mažais vai
kais ieškojo ramesnės gyvena
mosios vietos, daugiau erdvės,
žalumos.
Dabar jau toji pokario kū
dikių karta yra sulaukusi
brandaus amžiaus, su kurio
slinktimi ateina ir vyresniuo
sius žmones kamuojančios
negalios, ligos. Tad nenuosta
bu, kad vaistų apyvarta vis
didėja, didindama gaminto
jams pelną, o vartotojams —
išlaidas. Tiesa, tam tikrą su
receptais gaunamų vaistų kai
nos dalį apmoka „Medicare",
tačiau vis tik nepakankamą,
todėl daug vyresniųjų ameri
kiečių turi rinktis: vaistus ar
blogėjantį sveikatos stovį.
Žinoma, vaistų pramonei tai
tikra šienapjūtė. Pernai su re
ceptais perkamų vaistų apy
varta pagausėjo beveik 19 pro
centų, atnešusi gamintojams
netoli 132 milijardų dolerių
pelno. Pagal JAV Valstybinio
sveikatos rūpybos instituto ty
rimų duomenis, čia ne vien
vaistų kainos kaltos, bet ir gy
dytojai, kurie pastaruoju metu
prirašo daug daugiau brangiai
kainuojančių
vaistų,
kaip
anksčiau.
Daugiausia vaistų prira
šoma nuo per aukšto kraujo
spūdžio, cholesterolio, artrito,
diabeto ir kitų ligų, daž
niausiai siejamų su vyresnio
amžiaus ligoniais. Vis dėlto
tarp 1998 ir 2000 metų vaistų
apyvarta padidėjo per 40 pro
centų. Tai pakėlė mokestį,
mokamą sveikatos apdraudoms, darbdavius privertė pa
didinti atlyginimus, skiriamus
už pragyvenimo išlaidų padi
dėjimą, o valstybei ir valsti
joms reikėjo kur kas daugiau
lėšų skirti nepasiturinčių gy
ventojų sveikatos reikmėms.
Verta atkreipti dėmesį į
aukščiau minėto instituto pa
teiktas priežastis, dėl kurių
pastaruoju metu pakilo vaistų
kainos. Tvirtinama, kad pa
grindinės yra trys: 1. 42 proc.
sudaro didesnis skaičius gydy
tojų prirašomų receptų vais

tams; 2. 36 proc. —yra del
brangesnių vaistų, kuriuos sa
vo pacientams parenka gydy
tojai ir 3. likusieji 22 proc. —
tai „natūraliai" didėjančios
vaistų kainos.
Tačiau
tokioje
gausioje
brangių
vaistų
apyvartoje
įžiūrima ir teigiamų reiškinių:
amerikiečiams prirašomi ge
resni, stipresni ir veiksmin
gesni vaistai, kaip bet. kuomet
anksčiau, todėl ir gyventojų
sveikata apskritai yra ge
resnė. Nuo 1988 metų chro
niškos ligos ir negalios žmo
nėms, sulaukusiems 65 metų,
labai sumažėjo — žmonės il
giau būna sveikesni, darbingesni, savarankiškesni, reika
lingi mažiau priežiūros — ir
tai geresnių vaistų dėka. Be
to, jų savarankiškumas bei
sveikatingumas sutaupo apdraudos įstaigoms ir valstybei
nemažai pinigų.
Vyresnieji amerikiečiai gy
domi ne vien vaistais, bet iš
samesne, suprantamesne in
formacija, kaip pakeisti savo
gyvenimo būdą ir saugoti svei
katą, kad ji ilgiau tarnautų.
Šiuo metu daug vyresniųjų tų
patarimų laikosi: nerūko, ne
vartoja alkoholio, daugiau
mankštinasi ir laikosi svei
kesnės mitybos. Visa tai —
kartu su geresniais, naujes
niais vaistais — suteikia žmo
nėms galimybes ilgiau, svei
kiau gyventi.
Vis tik vaistų ir sveikatos
rūpybos klausimas nepraran
da savo aktualumo. Nereikia
stebėtis, kad kiekvienas kan
didatas stengiasi-• balsuoto
jams įsipiršti kaip tik sveika
tos rūpybos padidinimo ir
vaistų kainų sumažinimo pa
žadais. Daug apie vyresniųjų
piliečių aprūpinimą, kad se
natvėje nereikėtų kęsti nepri
teklių ir negalių, prieš rinki
mus kalbėjo ir George W.
Bush. Tačiau ne vien nuo pre
zidento gerų norų (ar žodžių)
tų pažadų išpildymas priklau
so. Prezidentas pasiūlė skirti
153 milijardus dolerių, kad
būtų kompensuojama dalis
vaistų kainos ir kai kurios
svarbios „Medicare"
refor
mos. Jo pasiūlymui pritaria
respublikonai, bet demokratai
pasisakė, kad tokia suma —
tik lašas kibire; ji per maža ir
jokiu būdu neužkamšys visų
spragų, kurios dabar taip ryš
kios. „Pokario kudikiams"peržengus pensininko amžiaus
slenkstį jos dar labiau išryš
kės, tad klausimas yra opus ir
jį ,,po kilimu pašluoti" bet ku
riai partijai yra pavojinga.

kiek galint platesnę, visuome
nei reikalingą problemą, klau
simą, taikytiną istorijai. Šiuo
atžvilgiu jeigu istorikas savo
atsakymu sugeba suaktualinti
istoriją, tuo jis ir yra svarbus
bei reikalingas visuomenei.
Šiuo požiūriu, matyt, kelda
mas klausimą istorikas kaž
kuria prasme yra kaip De
miurgas. Jis vis tiek imasi at
sakomybės, sakydamas: klau
simas, kurį keliu praeičiai,
yra reikalingas ne tik man,
bet ir dar kažkam. Savo semi
nare istorikus, archeologus
spaudžiu: „Kam tavo tyrimas
reikalingas?" Jeigu esi archeo
logas, tu įrodyk savo kurso
draugui, kad tavo tyrimas yra
reikalingas, kad jis yra kaž
kuo aktualus, net jeigu aš
specialiai nesidomiu archeolo
gija. Tai yra svarbus momen
tas. Tai yra istorijos mokslo
aktualumo ir visuomeniškumo
dalykas.
Tūkstantmetis. O gal
daugiau?
— Nejaugi jau viskas iš

tyrinėta ir nieko daugiau
nauja negalima atrasti?
Pavyzdžiui, kad ir paanks
tinti Lietuvos vardo pami
nėjimo datą?
— Aišku, kad galima pa
ankstinti. Tarkim, buvo kilęs
klausimas dėl Saulės mūšio
vietos. Ligi šiol rodomas lau
kas, kur XII a vyko Saulės
mūšis. Apie jo vietą spren
džiama, remiantis XIX a. vo
kiečių istorikų žemėlapiais.
Aišku, tai yra geriau, negu
apskritai burti. Bet žinot, pa
prasčiausiai landšaftas gali
būti pasikeitęs. Prof. G. Guda
vičius sugriovė šią versiją, kad
Saulės mūšis įvyko į šiaurę
nuo Šiaulių. Jis mano, kad
dar iki Šiaulių kariuomenės
turėjo susidurti, nes vokiečiai
grįžinėjo iš pietų. Kai prof. E.
Gudavičiaus paklausė, ar blo
gai bus pažymėti tradicinę
mūšio vietą, jis atsakė — ge
rai. Jeigu kada nors pavyktų
tvirtai pagrįsti, kad vis dėlto
Saulės mūšis įvyko toje vie
toje, kur prof. E. Gudavičius

spėja, šis sako — tad mes pa
statytume kitą paminklą ir
sakytume, kad 100 metų buvo
galvojama, kad mūšis vyko
ten — eikit ten pasižiūrėti. Ir
viskas. Ką daryt? Nieko kito
nepadarysi. Apskritai viskas
yra hipotezės, niekas nėra iki
galo įrodyta. Viską iki galo
žino tik ponas Dievas. Kartais
susidaro iliuzija, kad istorijoje
kai kas yra žinoma, o' kai kas
visiškai nežinoma.
Dėl 1009-ųjų metų — ar gali
Lietuvos vardas bū£į pami
nėtas anksčiau? Nors ^aiškėja,
kad visiškai neatsitiktinai
1009 metais Lietuva buvo pa-,
minėta. Anksčiau mums at
rodė, kad tai atsitiktinumas.
Bet aišku, kad Brunonas Bonifacijus, būsimasis šventasis,
vyko specialiai į Lietuvą. Aiš
kiai, matyt, buvo kažkur nu
girdęs iš kaimynų — ar iš Ki
jevo, ar iš prūsų ta žinia buvo
atėjusi. Iš tos aplinkos buvo ir
šv. Vaitiekus Adalbertas, kurį
prūsai nužudė.
Bus daugiau

Pavasaris Lietuvoje: dabar pats žiedų potvynis — kaip tik Motinos dienai. Nuotraukoje — Kėdainių vaizdas.
Jono Rimkaus .Elta) nuotr.

P. Garšva, kun. dr. V. Rim
šelis, A. Baronas, vėliau V.
Butėnas, A. Juodvalkis ir kiti
nuolat ir labai pozityviai rašė
apie fondo tikslus ir gali
mybes. Ne mažiau buvo ir
priekaištų, pasisakymų, ypač
„Naujienose", kur fondas buvo
rodomas kaip neįvykdoma
svajonė ar utopija. Priešiš
kumas galėjo kilti ir dėl to,
kad nemažai išeivių grupuočių
į fondo auginimą žiūrėjo kaip į
naujiems tikslams aukų rin
kimą ir konkurenciją senoms
organizacijoms.
Tada dar
nebuvai
žymus visuomenės veikė
jas. Ar nebijojai, kad šitas
užmojis gali nepasisekti?
- Studijuodamas Tuebingen
(Vokietijoje) buvau studentų
organizacijų valdybose, bet at
vykęs į Ameriką ir dar gyven
damas nuošaliau - Wilmington, už gerokų 40 mylių nuo
Čikagos, į visuomeninę veiklą
neįsijungiau. Tada atėjo min
tis ką nors vertingo pasiūlyti
išeivijai, nors šitai idėjai
įkūnyti tikėjausi atrasti iški
lesnių asmenų. O savo pareigą
supratau tik kaip didesnės pi
nigų sumos paaukojimą.
Turėdamas medicinos prak
tiką tarp amerikiečių ir skai
tydamas jų spaudą, pastebė
jau, kad milijoniniai privatūs
fondai išlaiko daugybę orga
nizacijų, universitetų, gelbsti
žiniasklaidai. Išėjo neplanuo
tai: reikėjo pačiam imtis va
dovavimo.

- Skelbdamas „Drauge" sa
vo straipsnį apie milijoninį
fondą, net nežinojau, kad ben
druomenė turėjo numačiusi
Geležinio Vilko fondo išjudi
nimą. ALB centro valdybos
pirm. S. Barzdukas, perskai
tęs mano idėjas, atvyko su
vicepirm. inž. Nasvyčiu į Či
kagą pasižiūrėti, ar rimtai
fondas organizuojamas, o gal
net atkalbėti arba siūlyti pri
sidėti prie Geležinio Vilko.
1961.03.19 įvyko bendras po
sėdis - fondo organizatorių
(20 asmenų > su ALB atstovais
S. Barzduku ir dr. A. Nas
vyčiu, kuriame dalyvavo prel.
M. Krupavičius. Pamatęs, kad
pas mus susirinko rimta pub
lika, Barzdukas pakeitė savo
nuomonę ir pritarė bendruo
menės bendradarbiavimui su
LF. Bet priešiškumas neiš
nyko, ir New York vykusiame
JAV bendruomenės tarybos
suvažiavime 1961.09.02 dr. A.
Nasvytis nenorėjo įtraukti net
svarstymo apie LF. Kada man
vis dėlto buvo leista kalbėti,
aš jau buvau atsivežęs savo
lėšomis advokatą A. Kėželį,
suredaguotus LF įstatus ir
įrodymą, jog fondas jau turi
20,000 dol. ir dar pažadų už
60,000 dol. Tuo tarpu LB
Veležinio Vilko fondas dar
buvo diskutuojamas komisi
jose. Tada didelė dauguma LB
tarybos pasisakė už LF, liko
prieš dr. A. Nasvytis su keliais
nariais.

- Gyvendami Čikagoje
- Jau pačiuose pirmuo dažnai galvojame, kad iš
siuose pasėdžiuose, stei eivijos veikla reiškiasi tik
giant Lietuvių fondą, ar mūsų pašonėje, o LF juk
šesni bendruomenininkai turėjo plėstis ir plačiau,
draugiškai susikibo reika todėl važinėjai po telki
laudami, kad LF svarbiau nius.
sią, gal net lemiamą, balsą
- Iš pat pradžių galvojome
turėtų JAV LB. Man pasi siekti pritarimo ir aukų ne tik
rodė, kad Pats tada manda Amerikoje, bet ir kituose kraš
giai, bet kietai laikeisi po tuose. LF yra didelių aukų iš
zicijos, jog fondas turi būti Kanados, Australijos, Vokieti
valdomas tų, kurie jam au jos. JAV Lietuvių Bendruo
koja.
menės skyriai įvairiose koloni
ir prancūzas Anri Pirenas.
Vienas kito klausia: „Ko eisi
me pamatyti — senamiesčio
su senomis bažnyčiomis ar
naujos Stokholmo rotušes?"
Tuo metu rotušė buvo lyg mo
dernios architektūros iššūkis.
Kažkuris iš jų atsakė: „Ka
dangi mes esam istorikai, ei
sime žiūrėti modernios rotu
šės".
Labai
metaforiškai
skamba. Ir kitas išmintingas
žmogus Robert J. Colingwood
yra pasakęs: „Prasti istorikai
pradeda nuo seniausių knygų,
o geri istorikai pradeda nuo
naujausių knygų". Štai iš kur
ateina klausimas. Jis gali atei
ti iš naujausių knygų. Tačiau
humanitariniai mokslai ne tik
šitą šaltinį turi — jie turi vi
suomenės sąmonę, kaip šaltinį
mokslui, ne tik grynąjį mokslą.
Visuomenės sąmonės požiū
riu Vakarai daro tyrimus, kas
yra aktualu visuomenei. Tai ir
yra istorijos didaktikos tyri
mai. Pavyzdžiui, kokia yra ak
tualiausia istorijos figūra: im

peratorius Fridrichas Barbarosa ar kompozitorius Joha
nas Sebastianas Bachas? Bis
markas ar Šumanas? Sudaro
mos lentelės ir tuoj pat pa
aiškėja, kad jeigu tu rašai
apie žmogų, kuris neaktualus
istorinei sąmonei, visų pirma
tavo knygų nepirks. Pas mus
tokių tyrimų dar tik pradinė
stadija. Vakaruose yra plėto
jami specialus moksliniai tyri
mai. Tuo užsiima istorijos di
daktika — jos objektu tapo ne
— kokias lenteles paisyt ant
lentos, kad vaikai geriau su
prastų istoriją, o ką apskritai
reikia mokytis iš istorijos? O
koks istorijos dalyko turinys,
tarkim, mokykloje? Dėl to isto
rijos didaktika apskritai pra
deda tirti istorinę sąmonę —
ko žmogui reikia iš istorijos?
Ir pagal tai konstruoji tyrimą
ir dalyko turinį mokyklai. Ta
čiau bet kokie tyrimai nepa
keis atskiro istoriko vaid
mens, kurį galima pavadinti ir
intuityviu. Geras istorikas ir
yra tas, kuris sugeba nujausti

jose parode ypatingą prie
lankumą fondui. Važinėjau
pas juos. Pirmi trys darbo
metai buvo patys mieliausi,
kad ir sunkiausi. Prisimenu,
atsibusdavau nakties vidury
su nauja idėja ir keldavausi ją
užrašyti.
- Kokios, Paties manymu,
buvo LF sėkmingo augimo
priežastys?
- Tuo metu buvo pribrendęs
laikas kaupti išteklius ne vien
atskiriems tikslams, bet pla
čiai lietuvybės misijai išei
vijoje: jaunimo lietuviškumo
auklėjimui,
lituanistinėms
mokykloms, kultūrinėms ap
raiškoms, žiniasklaidai remti.
Padėjo daug ir tai, kad pini
gus tvarkė patys aukotojai.
Nuolatinis fondo garsinimas
padėjo gauti aukų per testa
mentus.
- Kuo labiausiai džiau
giesi ir kokias pataisas ma
tai esant reikalinga pada
ryti Lietuvių fondo veik
loje?
- Tikrai nesapnavau tokio
fondo pasisekimo. Turime
7,000 įvairiausių nusiteikimų,
profesijų, partijų, organizacijų
ir amžiaus narių. Per tą laiką
surinkome netoli 11 milijonų
dolerių, dar turime 3 mln. ka
pitalo užaugimo, o 9 milijonus
dolerių išdalinome visokiau
siems lietuviškiems reika
lams. Kaip praėjusiais ir šiais
metais, tikimės kasmet pa
skirstyti bent po vieną mili
joną dolerių lietuvybės dar
bams remti. Norėtųsi, kad at
sirastų daugiau aukotojų iš
jaunosios kartos, taip pat ir iš
naujai atvykusiųjų. Norėtųsi,
kad nuolat rastųsi rimtai nu
siteikusių dirbti fondo gerovei.
Reikia pagerinti fondo įstatus,
išryškinti ir tinkamai panau
doti naujai žadamas premijas.
- Kas tai yra Lietuvių
fondo steigėjo dr. Antano
Razmos premija?

(Į
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ŠLOVINGAS VIEŠPATIES BUVIMAS
V Velykų sekmadienis
„Štai Dievo padangtė tarp
žmonių". Ši mintis iš antrojo
liturginio skaitinio
dažnai
kartojama Šventajame Rašte.
Ji žadina mūsų tikėjimą ir
primena tuos laikus, kai prie
Sinajaus kalno Izraelis forma
vosi kaip Dievo tauta. Nuo ta
da buvo nuolat suvokiamas
Dievo, kažkokiu badu gyve
nančio tarp savo žmonių, buvi
mas. Dievo esamybę išreiškė
Sandoros skrynia. Viešpats
buvo vaizduojamas kaip „sė
dintis ant kerubų* (1 Sam 4,
4). Kai Dovydas užėmė Jeru
zalę ir padarė ją sostine, vie
nas pirmųjų jo užmojų buvo
pastatyti šventyklą Viešpa
čiui, kad jis galėtų gyventi
tarp savo žmonių. Dovydas sa
kė pranašui Natanui: „aš gy
venu kedro namuose, bet I)ievo skrynia pasilieka palapi
nėje!" (2 Sam 7, 9). Biblijos au
toriai anaiptol nevienodai įsi
vaizdavo Dievo buvimą tarp
žmonių. Štai Pakartoto Įsta
tymo knygos autorius specia
liai vengia šventyklos, kaip
Dievo pasilikimo vietos, sam
pratos. Čia šventykla suvokia
ma kaip Dievo pasirinkta vie
ta — buveinė jo vardui (plg.
Jst. 12,11). Dievo „vardas" yra
jo asmens ir kartu dieviškojo
buvimo nuoroda. Tačiau tokia
samprata stengiamasi pabrėž
ti, kad Dievas netelpa šven
tykloje, jis nėra uždarytas pa
stato erdvėje.
Pati ypatingiausią ir garbin
giausia Dievo esamybės forma
Įgyvendinta Jėzuje Kristuje.
Evangelistas Jonas radika
liausiai atskleidžia šią tiesą
žodžiais: „Žodis tapo kūnu ir
gyveno tarp mūsų" (Jn 1, 14).
Evangelistas pavartojo grai
kišką žodi nusakantį Viešpa
ties buvimą kaip „palapinės
pasistatymą". Šią sąvoka Jo
nas atkreipia dėmesį į Seno
sios Sandoros skrynią ir paro
do, kad Dievo esamybė nuo
šiol įkūnyta „kūnu".
Jėzui grįžus pas Tėvą, Vieš
paties buvimas tarp mūsų įgy
vendinamas daugeriopai. Vieš
pats esti Žodyje, kai jis yra
skaitomas
ar
skelbiamas.
Viešpats yra ir ten, kur du ar
trys susirenka jo vardu. Ypa
tingu būdu Viešpats yra Euchari8tijoje.
Apreiškimo knygos autorius,
rašydamas apie Dievo buvimą
šiandienos skaitinio ištrauko
je, turi omenyje garbingiausią
Dievo buvimą laikų pabaigoje,
kai j i s nušluostys kiekvieną

ašarą nuo jų akių; ir nebebus
mirties, nebebus liūdesio nei
aimanos, nei sielvarto, nes kas
buvo pirmiau, tas praėjo". Ta
čiau mes dar tebesame tame
pasaulyje, kuris nusakomas
žodžiu
„pirmiau".
Todėl
mums, krikščionims, tenka
liudyti Dievo esamybę mirties,
liūdesio ir kentėjimų akivaiz
doje. Mes privalome liudyti
Dievo buvimą tiems, kurie nė
ra jo patyrę. Tai byloja kiti
šios dienos liturginiai skaiti
niai. Apaštalų darbuose pasa
kojama, kaip nenuilstantys
Paulius ir Barnabas keliauja
iš miesto į miestą skelbdami
žodį ir ragindami „išlaikyti ti
kėjimą". Per apaštalų tarnystę
Dievas „atvėrė tikėjimo var
tus", ir daugelis pagonių ga
lėjo tikėjimu atpažinti jo bu
vimą.
Evangelijos skaitinyje Dievo
buvimas nusakomas paprastai
ir giliai. „Iš to visi pažins, kad
esate mano mokiniai, jei my
lėsite vieni kitus". Šie Jėzaus
žodžiai liudija, kad mylėdami
kitus taip, kaip mus myli Jė
zus, mes padarome jį esamą.
Iš tikrųjų mūsų meilė yra mu
myse veikiančios jo meilės
darbas (1 Jn 4, 11-12). Sa%'o
atsisveikinimo kalboje Jėzus
kalba ne apie artimo meilę
apskritai. Šis aukščiausias Jė
zaus mokymas yra jo gyvybės
ir mirties vaisius. Ši meilė
nėra vien žmogaus draugystė.
Tai paties Jėzaus meilės tąsa.
Jono evangelijos skaitinys
įveda mus į Paskutinės vaka
rienės menę. Judas išeina į
naktį, ir likusio mokinių būrio
nebetemdo išdavystės šešėlis.
Jėzus, tarsi
vaduodamasis
nuo slogaus išdavystės artu
mo, prabyla triumfo šūksniu:
„Dabar Žmogaus Sūnus pa
šlovintas ir Dievas pašlovintas
per jį". Tai skamba ne gedu
lingai, bet
šventiškai
ir
džiaugsmingai. Ši evangelisto
Jono „valanda" apima mirtį,
prisikėlimą, žengimą į dangų
ir Dvasios atsiuntimą. Tuo
momentu, kai Jėzus atsiduoda
tamsos galybėms, suspindi jo
šlovė, tiksliau, jame spindu
liuoja Tėvo šlovė. Šiuo mo
mentu Dievo Sūnus pasirodo
kaip Žmogaus sūnus ir Aukš
čiausias laikų pabaigos Tei
sėjas. Laikų pabaiga jau pra
sidėjo. Nors Jėzus nemato is
torinės įvykių raidos, jis kontempliuoja šių įvykių amži
nąją prasmę. Mes skelbiame
šią „Jėzaus valandą" per kiek-

Dievo Motinos parapijos klebonas Cleveland. OH. kun. (jedimina.- Kijat:.-<
kas. SJ, ir s«j Albina Pajarskaite, apsilankiusi iš Lietuvos
Lino .lohansono riuotr iik,(

AuTOMOeLO.NAMLLSVGKAT^
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas f rank Zapois Ir Off. Mgr. Auksė

S Kane kalba lwtuviskai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 Wast 951h StTMt

Tai. (708) 4244654
(773)881-8854

Š m. kovo 4 d. su vardadieniu Tremtinių namuose buvo pasveikintas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.
vieną Eucharistiją, švęsdami
jo mirtį, prisikėlimą ir laukda
mi jo šlovingo atėjimo.
Pašlovinimas
šiandienos
skaitinyje nuskamba penkis
kartus. Ši sąvoka dažnai ap
tinkama apaštalo Pauliaus
laiškuose. Dabarties žmonės
neretai žvelgia į šią sąvoką
ganėtinai skeptiškai. Baroko
meno puošnumas, didybė, daž
nai egzaltuotos formos ne vie
nam žmogui siejasi su triumfalizmu ir jėgos rodymu.
Šventajame Rašte ši sąvoka
anaiptol nereiškia puošmenų,
ji skamba labai galingai. „Jis
parodė savo šlovę", — rašo
evangelistas Jonas Galilėjos
Kanos epizode (Jn 2, 11). Be
abejo, Kristaus prisikėlimas
yra pats didžiausias jo šlovės
pasireiškimas.
Kad
geriau
suvoktume
Evangelijos skaitinio prasmę,
atkreipkime dėmesį į žodelytį
„dabar". Žmogaus sūnus bū
tent dabar yra pašlovintas;
per jį dabar pašlovintas Die
vas. Dabar Jėzus taria savąjį
taip, atiduodamas gyvybę už
mus. Jis apiplėšia save, nesi
laikydamas savo lygybės su
Dievu (plg Fil 2, 6-8). Atsisa
kydamas savo dievystės arba
to, ką mes laikome jo šlovės
pagrindu, jis tarytum „ištuš
tina" save, atsiduodamas nie
kingiausiai, pagal žmonių su
pratimą, mirčiai ant kryžiaus.
„O jeigu Dievas pašlovintas
per jį, tai Dievas pašlovins jį
pas save, — bematant jį pa
šlovins". Tas bematant reiškia
prisikėlimą. Dabar, pasiauko
jimo mirčiai metu, Jėzaus di
dybė pasiekia kulminaciją.
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KAIŠIADORIŲ
VYSKUPIJOJE
• K o v o 20 d. Sielovados
centre buvo švenčiama Kai
šiadorių vyskupijos kunigų
diena. Vyskupijos kunigams
skaitytame pranešime „Žmo
nių dvasinės žaizdos ir Susi
taikinimo sakramentas" vysk.
J. Kauneckas analizavo, kokio
kunigo šiandien laukia žmo
nės. Prelegentas akcentavo,
jog dvasinę atgaivą žmonėms
gali suteikti kunigas — mal
dos žmogus, pats atliekantis
išpažintį. Anot vyskupo, šių
dienų kunigas privalo jausti
laiko pulsą. Po konferencijos
katedroje buvo aukojamos šv.
Mišios ir minimos vysk. M.
Valančiaus 200-osios gimimo
metinės. Šv. Mišias drauge su
vysk. J. Matulaičiu ir kunigais
koncelebravo ir pamokslą pa
sakė svečias vysk. J. Kaunec
kas. Kunigų dienos dalyviai
taip pat buvo supažindinti su
Kaišiadorių vyskupo J. Matu
laičio parengtu potvarkiu vys
kupijos dekanams dėl deka
natų lankymo organizavimo.
Dekanas privalo kartą per me
tus aplankyti jam patikėto de
kanato parapijas ir atlikti pa
tikrinimą remdamasis Kaišia
dorių vyskupo patvirtinta ap
klausos anketa. Taip pat bū
tina surengti konferenciją, ku
rioje būtų apžvelgti dekanato
lankymo rezultatai bei skaito
mi pranešimai Šventojo Rašto,
liturgijos ar pastoracijos temo
mis.

B Ū T I N Y B Ė ŠVĘSTI
ATGAILOS
SAKRAMENTĄ
Balandžio 2 d. popiežius su
rengė kasmetinį susitikimą su
Apaštališkosios penitenciarijos nariais. Kreipdamasis į
juos, Jonas Paulius II pabrėžė,
kad „Jėzus yra vienintelis ir
būtinas amžinojo išganymo
tarpininkas (...). Būtent dėl
šio amžinojo išganymo kyla
būtinybė
naudotis
Jėzaus
įsteigtomis malonės priemonė
mis, tai yra sakramentais. No
ras patiems reguliuoti savo
santykį su Dievu nepriklauso
mai nuo Bažnyčios ir sakra
mentų yra iliuzinis ir nieko
gero nežadantis dalykas".
Pasak Šventojo Tėvo, didelis
tikinčiųjų antplūdis prie klau
syklų jubiliejiniais metais pa
rodė, jog ši tema visuomet yra
aktuali. Popiežiaus tvirtini
mu, kad sakramentas galiotų,
tiek kunigas, tiek ir penitentas turi tiksliai laikytis Baž
nyčios
nustatytos
formos.
„Svarbu nepamiršti, jog Rytų
Bažnyčių Kanonų kodekso 720
kanonas ir Kanonų teisės ko
dekso 960 kanonas skelbia,
kad individualus ir visiškas
nuodėmių išpažinimas bei in
dividualus išrišimas yra vie
nintelis įprastinis būdas sun
kiai nusidėjusiam tikinčiajam
susitaikyti s u Dievu ir Baž
nyčia. Todėl bendrasis išriši
mas, prieš tai individualiai
neišpažinus nuodėmių, turi
būti griežtai ribojamas priva
lomų kanoninių normų", —
sakė Šventasis Tėvas. Popie
žius taip pat pabrėžė, kad
nuodėmklausiai privalo tam
skirti pakankamai laiko ir
būti supratingi tikinčiųjų at
žvilgiu. Nuodėmklausys nega
li reikšti savo asmeninės mo
ralės, asketizmo ar savo nuo
monės, jis turi atspindėti tie
są, kurią saugo bei laiduoja
Bažnyčia per savo Magisteriumą. Jonas Paulius II taip
pat akcentavo, jog Susitaikini
mo sakramento nevalia pai
nioti su psichoterapija, kuri jo
kiu būdu negali pakeisti šio
sakramento.
BŽ, 2001 m. Nr. 7

RENGINIAI JONAVOJE
Sausio mėnesį Jonavos ka
techetikos centras
parapi
jiečiams organizavo paskaitą
apie
eutanaziją.
Jonavos
3-iosios vidurinės mokyklos
katechete, V D U Katalikų teo
loguos fakulteto magistrante
A. Galinytė, pateikdama pa
vyzdžių iš Olandijos, kur eu
tanazija įteisinta, praktikos,
bandė pažvelgti į tai morali
niu aspektu. Parapijos klebo
nas dekanas V. Grigaravičius
akcentavo kiekvieno ligonio
išgyvenamos kančios prasmę.
Paskaitoje dalyvavo ir savo
mintis išsakė ir Jonavos ligo
ninės vyr. gydytoja A. Dieninienė.
Jonavos parapijoje prasidėjo
antrasis programos „Atgai
vink" etapas. Programos koor
dinatorės N. Kilėšienės inicia
tyva buvo patikslinti dalyvių
sąrašai, aptartas grupelių dar

bo laikas. Vasario 24 d. buvo
surengta vigilija, o vasario 25
d. pradėta nagrinėti pirmoji
mtrojo etapo tema „Ryžkis".
Jonavos parapijos klebonui
dekanui V. Grigaravičiui pri
tarus, parapijoje rengiamasi
įkurti Švč. Sakramento adora
cijos koplyčią. Vasario mėnesį
parapijiečiai su ses. R. Budvytyte kalbėjosi apie amžinosios
adoracijos prasmę ir reikšmę,
parapijos atsakomybę ren
giant tokią koplyčią.
Vasario 24 d. Jonavos baž
nyčioje paminėtas vyskupo M.
Valančiaus 200 gimimo metų
jubiliejus. Ta proga aukotos
šv. Mišios. Parapijos klebonas
dekanas V. Grigaravičius gau
siam parapijiečių būriui kal
bėjo apie vyskupo M. Va
lančiaus pastoracinę veiklą,
pastangas leisti ir platinti
lietuviškas knygas, pagalbą
knygnešiams, 1863 m. suki
lėliams.
BŽ, 2001 m. Nr. 5

TIKYBOS MOKYMO
10-METIS
Sausio 20 d. Telšiuose buvo
paminėtas tikybos mokymo
dešimtmetis. Šventė prasidėjo
Telšių katedroje šv. Mišiomis,
kurias drauge su kitais į mi
nėjimą atvykusiais kunigais
aukojo vyskupai A. Vaičius ir
J. Kauneckas. Turiningame
pamoksle skaudžią Bažnyčios
ir tikybos mokymo istoriją Lie
tuvoje apžvelgė Katechetikos
centro vadovas dr. kun. R. Vėlavičius.
V. Borisevičiaus katalikiško
je vidurinėje mokykloje vyku
sioje konferencijoje tikybos
mokytojus pasveikino vysk. A.
Vaičius. Mokytojams, kurie
prieš dešimt metų palikę savo
įprastus darbus atėjo dėstyti
vaikams tikybos ir tebesidar
buoja ligi šios dienos, buvo
įteikti padėkos raštai. Konfe
rencijoje kalbėjo pirmasis Tel
šių katechetikos centro vado
vas, penkerius metus dėstęs
tikybą katalikiškoje mokyk
loje ir beveik visą dešimtmetį
vadovavęs būsimųjų kunigų
dvasiniam ugdymui Telšių ku
nigų seminarijoje vysk. J.
Kauneckas. Kritiškai vertin
damas tikybos mokymą, jis
akcentavo, jog kasmet mažėja
šią discipliną lankančių moki
nių, ypač vyresnėse klasėse.
Anot ganytojo, tikybos pamo
kų kokybė nukenčia ir dėl ti
kybos vadovėlių stygiaus, ir
dėl nepakankamos tikybos
mokytojų kvalifikacijos, ir dėl
to, kad tikybos pamokos nelai
komos lygiavertėmis su kitais
mokomaisiais dalykais.
Konferencijoje apie religijos
dėstymo ypatingumus kalbėjo
Telšių
rajono savivaldybes
Švietimo skyriaus vyr. specia
listė, kuruojanti etikos ir tiky
bos dėstymą mokykloje, I. Radzienė. Su tikybos mokytojų
misija Šiuolaikinėje visuome
nėje konferencija dalyvius sui pažindino Kauno kunigų semi
narijos
klierikų
ugdytojas
kun. E. Vitulskis. Darbo patir
timi ir mintimis dalijosi moky
tojai.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
R o m u i tel. 630-774-1025.
Window Washers Needed!
40,000 per year. We nccd 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's liccnse and transportation. Mušt be fluent in English
LA. McMahon Wl ndow VVashing.
TeL 800-820-6155.
V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams •
nuolaidos. 3800 W. 79 St
T a 773-5824183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAŠ,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 6 6 2 4
Dtscount Computers
Home & Business Alarm Systems
Cheap or Free Long Dtstance
Online Hotel Booking
htip//«w» COMMirrEFASTER.com

LANGUPLOVl
Reikalingai
00
vmitmyt
jau
ingai
00 žmonių,
žmonių.
1
šiandien.
Darbas
nuo pirmadienio
iki
šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama
„ po 2-3 žmones (vyrai ar moterys).
Pnvalo turėti automobili ir IVF""*^
angliškai. Patyrimas nebūtinas •
išmokysime. Atlyginimas $500 per
.savaitę vienam žmogui. Sumokėsime

)nct deaners & power washers
Work Monday — Saturday. 6:30 am-5
pm. Company van, paid trainine, year
round work. Mušt speak Engjįsh, have
valid drivers license. Makey70O+per
week- No experience needed
Make aplkation today A start tomorow.
2101 Ogden Ave- Downers Grore, IL
68515, (Ztebart baUding).
Enter side doer.
TeL 630-766-0001.

A I

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALT0RS
oncrroi22* - «7*i
HOME r/M) 42S-71M
• 073)!
?

RIMAS L.STANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
> Pensininkams nuolaida
Sergantiems, vienišium
žmonėms, kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
sveiko maisto — slaugės iš
„For your se/vk*" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
tel. 773-585-9067 arba
773-585-6709.
„Neringos" stovykla ieško
lietuviškai kalbančių ir kultūriniai
stiprių vadovų dirbti stovykloje
Marlboro, Vermonte, nuo birželio
25 d. iki rugpjūčio 27 d Vadovai
praveda stovyklos programas,
gyvena su stovyklautojais ir prižiūri
jų kasdienini gyvenimą. Vadovai
turi turėti patirties darbe su vaikais
(6-16 metų). Alga $10.87 į vai., 40
vai. į sav. Susidomėję, pagal
valdžios nurodymus turi siųsti
reziume anglų kalba šiuo adresu:
Job Order #625383, J o t e &
Training Diriston, Vermont
Department of Emptoyment &
Trminlng, P.O. Box488,
MoDtpeUer, VT 05601-0488.
Reikalinga moteris visai darbo
dienai. Reikia tvarkyti butą,
gaminti valgį. Privalo susikalbėti
angliškai, turėti patyrimo, geras
rekomendacijas. Darbas Dawn
Town. TeL 312-255-1197 arba
312-255-1919.
Reikalingi daŽytoiai su patyrimą
Amerikoje.
Privalo turėti automobili.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare ano 8 - 1 0 vaL
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti. ,
duodant savo adresą ir telefono
numeri. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Bos 980,
Kennebonkport, M E 04046.

LJ-

Didelė amerikiečių kompanija
ieško dažytoji}, turindų patirti
Amerikoje, išorės darbams.'
TeL 847-928-1000, exL 131.
Adresas: 9755 W. Farragot,
Rosemont, IL.

.... •
KONFERENCIJA
LIETUVOS
KARIUOMENĖS
KAPELIONAMS

Kovo 26-29 d. Krašto apsau
gos ministerijoje Lietuvos ka
riuomenės kapelionams buvo
surengta konferencija pagal
Christopher
programą. Šio
renginio Iniciatoriai — JAV
kariuomenėje apie 20 metų
kapelionu dirbantis mons. Joseph Supa iš Vašingtono ir jo
bendradarbiai kun. V. Fatena
bei psichologijos dr. B. Smerekovska iš Čekijos. Šiuo tarp
tautiniu projektu siekiama
keistis informacija, dalytis
patirtimi
siekiant Vakarų
valstybių ir pokomunistinių
šalių ordinariatų artimo ben
dradarbiavimo.
Konferencijoje pirmąją die
ną dalyvavęs Lietuvos Res
publikos kariuomenės vysku
pas Eugenijus Bartulis pa
sidžiaugė naujais kariuome
nės kapelionais. Aukodamas
šv. Mišias Šv. Kazimiero baž
nyčioje ganytojas pabrėžė tar
navimo dvasios būtinybe dir
bant kapelionu.
Konferencijoje buvo akcen
tuojamos kariuomenės ka
pelionų tarnystės tapatybės
gaires. Ypač naudingi buvo
pranešimai apie JAV, Vokieti
jos ir Čekuos
kariuomenės
kapelionų darbo ypatybes,
pobodi ir reikalavimus. Pra
nešėjai kapelionus supažin
dino s u minėtų valstybių ka
riuomenėse dirbančių žmonių
dvasinio autoriteto pagrin
BŽ. 2001 m. Nr. 2 dais, mentalitetu ir tradicijo

mis, gvildeno kunigo pasto
racinio darbo aktualijas ka
riuomenėje. Anot prelegentų,
kariuomenės kapelionam ke
liami dvasiniai ir kariniai rei
kalavimai. Kariuomenės ordi
naras skiria kapelionais tuos
kunigus, kurie to nori, yra to- kiai tarnybai pasirengė, moka
bendrauti, organizuoti ir yra
kelerius metus dirbę parapi
jos pastoracijoje. Kariuome
nės vadovybė reikalauja, kad
kapelionai būtų fiziškai ir
emociškai stabilus, sulaukė 1
tam tikro amžiaus, drausmin
gi ir kt.
Svečių nuomone, kapelionas
negalįs dirbti parapijoje ir ka
riuomenėje. Anot jų, dirbantis
dviejose skirtingose bendruo
menėse kunigas yra tarsi
pasidalijęs irneįauga į karei
vių
gyvenimą.
Remiantis
Slovakijos ir Čekijos kariuo
menės kapelionų darbo pa
vyzdžiais, konferencijos daly* •
viai buvo raginami ir drąsi
nami rodyti iniciatyvą, akty
viau dalyvauti kariškame gy
venime, daugiau laiko praleis
ti su kariais ir kt.
Konferencijos pabaigoje vy- .
riau8iasi8 kariuomenės kape
lionas Juozas Gražulis, padė
kojęs konferencijos vedėjams,
aukštai įvertino jų patirti, ku
ri naudinga kuriant Lietu
vos kariuomenės ordkiariato
teisinę baze. Šiuo metu tar
naujantys 14 kapelionų pa
reiškė norą dalytas patirtimi
ir . ateityje rengti panašaus
pobūdžio susitikimus.
BŽ, 2001 m., Nr.7
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LAIŠKAI IR

NUOMONĖS
A. t A.
BERNICE ZAYNER

KODĖL REIKIA REMTI LIETUVOS
BALETĄ
Spaudoje dainai skaitome ir
džiaugiamės Lietuvos baleto
[ a i i ^ m i i i , žymiais šokėjais,
baleto pastatymais ir pasiro
dymais įvairiuose kraštuose.
Dauguma mūsų mate baleto
spektaklius Lietuvos operos ir
baleto scenoje Vilniuje, ne
abejotinai pastebėjo šokėjų
profesionalumą, aukštą tech
niką, solistų meistriškumą,
bet kartu ir kuklias dekoraci
jas, dar kuklesnius scenos rū
bus, stoką vakariečių choreo
grafinių baletų. Trumpai sa
kant— finansų stoką.
Ar mums reikia remti Lietu
vos baletą? Šis klausimas
nėra naujas. Nors prieš II pa
saulinį karą Lietuvos vyriau
sybė rūpinosi operos ir baleto
reikalais, skyrė lėšų užsienio
baleto choreografų algoms,
naujiems baleto pastatymams,
pritraukdavo Europoje žino
mus baleto vadovus ir šokėjus,
mokėdavo nemažus pinigus
dekoratoriams, bet atsirado
daug skeptiškų balsų. Pasiro
dė straipsniai spaudoje, ku
riuose buvo keliamas klausi
mas, ar tikrai toks finansų
skyrimas yra reikalingas. J
priekaištus gyvai ir taikliai at
sakė V. Krėvė-Mickevičius,
Balys Sruoga ir kiti rašytojai
Įdomu pastebėti, kad kai Lie
tuvos baletas debiutavo Lon
done 1935 metais, žinomiau
sias britų baleto kritikas ir baletomanas Amold L Haskell
gyrė uetuvą, sakydamas:
.Laimingas yra kraštas, kurio
didelė dalis jo mato biudžeto
yra paskirta pirmos klasės ba
letui".
Istorija kartojasi ir dabar,
kai Lietuvos baletas yra pasie
kęs tokį svarbų momentą.
Jam ypač reikalinga parama,
kad dar aukščiau iškiltų, kad
dar aukščiau pasiektų baleto
meno viršūnes. Kadangi vals
tybė neturi pakankamai fi
nansų, tokia parama turi atei
ti iš baleto meno mėgėjų. Tai
nieko naujo Vakarų pasaulyje,
kur baletas ir opera be mėgėjų
klubų, fondų, patronų ir pali
kimų neišsilaikytų.
Lietuvos baletas šiuo metu
yra pajėgus, įdomus ir versatilus. Žinomas prancūzų baleto
kritikas ir istorikas, rašyda
mas .Vilniaus baletui — 75eri" baleto meno žurnale,
.Dance Conservatoire* 2001
m. sausio mėn. Nr. 137, apibū
dino: , 0 taip išties, Vilniaus
baletas yra vienas geriausių
kolektyvų Europoje".
Daugumoje pasaulio baletų
trupėse šoka įvairių tautų šo
kėjai ir trupės liokajau netautinės. Pavyzdžiui, olandų
Dana Netheriands baleto kom

8ĖKMINGŲ METŲ
PRI8IMINTMAI
Atkelta iš 3 psl.
- Prieš beveik dvejus metus
LF Garbes komitete iškėliau
idėją steigti LF (analogus No
belio preimja) kasmetines 4
preimjas iki 25,000 dol. asme
nims ar organizacijoms, vyk
džiusioms ypatingą veiklą ar
darbus švietimo, mokslo,
kultūros ir visuomeninės veik
los srityse Lietuvoje ar už
sienyje (išeivįjoje) pažymėti.
Dr. J. Valaičio vadovaujamas
LF Garbės komitetas ir vėliau
adv. A. Osčio vadovaujama LF
taryba bei LF valdybos pirm.
P. KMius pritarė tai idėjai. Su
atitinkamomis pastabomis ir
siūlymais tai idėjai pritarė ir
LF narių suvažiavimas 2000sisiais. Kaip bandymas, pra
ėjusiais metais 25,000 dol.
premįja buvo paskirta švie
timo reikalams. Nuo šios pre-

panijoje olandų reta, šoka be
veik visi atvykę iš kitur. Taip
nėra Lietuvos.* baleto trupėje,
kur solistai yra jaunieji lietu
viai. 1999 metais man teko
didelė garbė keliauti kartu su
Lietuvos baleto šokėjais į Lo
dzę, Lenkiją, kur vyko Tarp
tautinis baleto festivalis. Aš
negalėjau nepastebėti, kaip po
charakteringu lietuvišku šo
kėjų ir vadovų santūrumo ir
kuklumo kiautu slypi didžiulė
energija, begalinis potencialas
ir kūrybingumas. Tai retas ir
pagirtinas talentingų baleto
artistų bruožas.
1998 m. kartu su Ramoną
Ratas, buvusia Australijos ba
leto šokėja, įkūrėme Lietuvos
baleto
bičiulių
sąjungą
(Friends of Lithuanian Ballet), kuri iki šiol su dideliu pa
sisekimu remia Lietuvos ba
letą finansiškai ir kitais viso
keriopais būdais. Mes rodome
Lietuvos baleto video filmus,
leidžiame »FLR News" laik
raštuką, gauname aukas, ren
giame varžytines ir loterijas,
ir tokiu būdu sutelkiame fi
nansų, kuriuos skiriame Lie
tuvos baletui. Mums padeda
Lina Vitkauskaitė iš Čikagos.
Aš pats iki šiol suteikiau 6 pri
zus jauniems šokėjams. Visais
atvejais mums pritaria ir pa
deda mūsų sąjungos patronai:
Marilyn Jonės Obe, buvusi
Australuos baleto prima bale
rina ir meno direktorė, ir Vik
toras Sliteris, Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas. Mūsų
narių tarpe yra buvę Australi
jos baleto šokėjai, menininkai,
įvairių profesįjų žmonės ir
daugelis lietuvių ir australų
baleto gerbėjų. Mūsų veikla
susidomėjo įvairių
kraštų
žmonės, gavome laiškų iš
JAV, Graikijos, Ispanijos ir
Pakistano baletomanų.
Nežiūrint mūsų sėkmingos
veiklos, turime pripažinti, kad
Australijos lietuviai negali
pri8ilyginti nei skaičiumi, dos
numu, nei finansiniu pajėgu
mu prie jūsų — Amerikos ir
Kanados tautiečių. Visi geri
norai, siekimai ir projektai at
simuša į pinigus. Todėl kvie
čiame visus prisijungti prie
Lietuvos baleto bičiulių ir pa
remti Lietuvos baletą, skinan
tį kelią į baleto meno aukšty
bes. Jūsų vardas bus paminė
tas ir niekuomet neužmirštas.
Informacijos kviečiame ieš
koti website „lithuanian balleti", arba rašyti mums elektro
niniu paštu: HYPERLINK
mailto:Zalkus@jeack.com.au
zalkus@jeack.com.au
arba
HYPERLINK
mailto:ramona@nightide.net.au
ramona@hightide.net.au arba
mijos pasisekimo priklausys
kitų premijų ateitis. Nelabai
norėjau, bet LF taryba tą pre
miją pavadino „Lietuvių fondo
steigėjo dr. Antano Razmos"
vardu.
- Kokią Pats matai LF at
eiti? Juk per a t e i n a n č i u s
10 metų daugelis dabarti
nių fondo vadu pasitrauks
i i visuomeniniu darbų i
pensiją. Ko linki LF atei
tyje?
- Už dešimties metų Lietu
vių fondas švęs savo auksinį
jubiliejų. Tikiuosi, kad bū
simieji fondo vadovai išlaikys
LF pradinę dvasią, kurioje
viešpatauja savanoriškumas,
atvirumas, draugiškumas, są
žiningumas, profesionalumas.
Tikiuosi, kad nebus vietos as
meniniams interesams. Ste
bėdamas jaunus fondo vado
vybėje dirbančius žmones, ne
turiu abejonių ir numatau
šviesią fondo ateitį.
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J a u n i m o centro ,,pavasario mugėje" Irena Karalienė, „AJvvays with f!owers" gėlių parduotuves savininkė, prie
savo prekystalio. Edvardo Šulaicio nuotrauka.

paprastu paštu man — 16
Nandina Street, Forest Hill
Vic. 3131 Australia arba paštu
Ramonai Ratas — PO Box
420, Spit Junction NSW 3088
Australia.
Jurgis Zaikauskas
Lietuvos baleto bičiulių
pirmininkas

PASTABOS DĖL
JSTOJIMO Į NATO
Paskutiniu laiku „Drauge"
buvo daug rašyta, kodėl
mums reikia gauti pakvietimą
į NATO. Skaitytojai buvo ragi
narni rašyti Amerikos parei
gūnams, nuo kurių daug prik
lausys šio pakvietimo gavi
mas. Bet buvo primiršta
praktiškoji pusė: kam rašyti,
ką rašyti, kaip rašyti, ir t.t.
Pavyzdžiui, kad ir mano as
meniškas atvejis. Šiandien
galvojau parašyti, jei ne ke
liasdešimt, tai bent dešimtį
laiškų, o likusius atidėti vė
lesniam laikui. Bet greit už
kliuvau prie klausimo: kam
rašyti? Juk yra šimtas sena
torių, gal apie 450 Kongreso
atstovų, dar koks šimtas svar
bių pareigūnų prezidentūroje,
valstybės, tautinio saugumo
bei gynybos departamentuo
se. Mano supratimu spren
džiamąjį balsą turės Senatas
ir prezidentas. Senate dau
giausia įtakos turės užsienio
reikalų komitetas, kurio pirmininku yra respublikonas
Jesse Helms iš North Carolina
valstijos, o jo lyg ir pavaduoto
ju iš demokratų pusės yra Jo-

seph R. Biden iš Delaware.
Helms buvo mums visuomet
palankus, o Biden tik pasku
tiniu laiku apsisprendė už pa
kvietimą. Abu yra tarp 17 se
natorių, paskutiniu laiku ragi
nusių prezidentą George W.
Bush imtis vadovaujančio
vaidmens, 2002 metais kvie
čiant į NATO naujas nares.
Tai yra jau gera pradžia. O
kur kiti komiteto nariai? Gal
mūsų veiksniai galėtų „išduo
ti paslaptį" ir „Drauge" pa
skelbti šio komiteto sudėtį,
taip pat vardus ir pavardes
visų 100 JAV senatorių. Mano
nuomone, kiekvienas raštin
gas, save lietuviu laikantis ir
Amerikoje gyvenantis asmuo
kaip minimumą turėtų para
šyti laišką kiekvienam šio
komiteto nariui, kurių, spėju,
yra apie 12-15. Nereikia ra
šyti disertacijų. Užtektų po
ros ar net vieno sakinio, pa
vyzdžiui, „Dear Senator (jo ar
jos pavardė). I strongly urge
you to support the membership in NATO for Lithuania,
Latvia and Estonia. It would
insure peace and stability in
Northern and Eastern Europe". Voką adresuoti: The
Honorable (vardas ir pavar
dė), United States, VVashington, D.C., 20510. Kainuotų
tik apie penkis dolerius už
pašto ženklus. Šio komiteto
nariai yra ypač svarbūs dėl to,
kad jei jie viso Senato balsa
vimui pristato rezoliuciją ar
įstatymą vienbalsiai arba be
veik vienbalsiai, pilnas Sena

tas paprastai patvirtina be
didesnių ginčų. Tai dėl to,
kad kiekvienas senatorius per
visą sesiją turi balsuoti šim
tus kartų ir negali iki smulk
menų įsigilinti į kiekvieną pa
siūlytą rezoliuciją ar įstatymą.
Turi pasikliauti įvairių komi
tetų daugumos nuomone, ku
rie paprastai klausimą nuo
dugniau išnagrinėja.
Iš 50 metų laiškų rašymo
praktikos spėju, kad senato
riai ir kiti pareigūnai daugiau
kreipia dėmesį į asmeninius
laiškus, rašytus ranka ar ma
šinėle, negu į visų dalyvių
formalius per susibuvimą ar
kaip kitaip surinktus parašus
ant specialių lapų. Todėl aš
siūlyčiau, kad tie, kurie jau
pasirašė tokius kolektyvinius
prašymus, dar parašytų ir as
meniškus laiškus.
Lauksiu prašytų informaci
jų pasirodant „Drauge". Ki
taip negalėsiu atlikti savo pa
reigos.
Zenonas Prūsas
Cbillicothe,OH
BALETO MOKYKLA
NENAIKINAMA
Švietimo ir mokslo ministe
rija nenaikina Vilniaus baleto
mokyklos — ją kartu su M. K.
Čiurlionio menų gimnazija ke
tinama sujungti į Nacionalinę
M. K. Čiurlionio menų mo
kyklą.
Atskira Vilniaus baleto mo
kykla įkurta 1986 m. Nuo
1960 m. ji veikė kaip tuome
tinės M. K. Čiurlionio meno
mokyklos dalis.
(ELTA)

Mirė 2001 m. gegužės 9 d.
Gyveno Fairfield, California.
Nuliūdę liko: sūnus Gerald F. Zayner, sūnus Theodore
su žmona Donna Zayner, duktė Kathleen su vyru Rae
Lanpheir, anūkai Christopher su žmona Stefanie Zayner,
Amanda su vyru Jose Hernandez, Pat su žmona Katie
Cook, Tory su vyru Rich Johnson, Michael Cook ir Tavin
Lanpheir, sesuo Adeline su vyru Bruno Sargant.
Aa. Bernice buvo mylima žmona a.a. Frank Zayner,
sesuo a.a. Ann ir Frank Lawrence, a.a. Stelle ir Phil Gillis.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 16 d., nuo 4
v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Šv. Mišios už
velionės sielą bus atnašaujamos ketvirtadieni, gegužės 17
d., 9:30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po
Mišių velionės palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai, sesuo ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petku8funeralbomes.com

Pranešame, kad 2001 m. gegužės 11 d. staiga mirė

A. t A.
Inžinierius ZENONAS
MILUNAS MILIJANAVIČroS
Velionis gyveno Rancho Palos Verdes, Kalifornijoje.
Giliame liūdesyje liko žmona Bronė, duktė Gailė,
posūnis Vigintas Siutas su šeima, brolis Anatolijus
Milunas su žmona Danute bei jų sūnūs Rimas ir Vytenis
su šeimomis, pusseserė Irena Jankowska su šeima
Lenkijoje, pusseserės Nijolė Kuzmienė ir Valerija
Karinauskienė su šeimomis Lietuvoje bei kiti giminės.
Laidotuvės privačios.
Šv. Mišios už a.a. Zenoną Miluną bus laikomos gegužės
17 d., ketvirtadienį, 11 v.r. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los
Angeles, Kalifornijoje.
Nuliūdę: žmona Bronė, duktė Gailė ir brolis
Anatolijus.
•waa

Mylimam Broliui

A. t A.
Dr. RAMŪNUI MOTERAIČIUI
mirus, mielą Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos
sąjungos revizijos komisijos pirmininką, pianistą
MANIGIRDA MOTERAITI, velionio žmoną
VERONIKĄ ir vaikus MILDĄ, KAZĮ, LIUDĄ ir
BRONIŲ bei jų šeimas ir uošve LIUCIJĄ TIJUNĖLIENĘ
nuoširdžiai užjaučia Š ALM sąjungos valdyba ir „Muzikos
žinių" redakcija:
Faustas Strolia
Dr. Loreta

Venclauskienė

Darius Polikaitis
Daiva

Kimtytė-Aviiienė

Antanas

Giedraitis

Birutė Mockienė
Kazys Skaisgirys
Stasys Sližys

A. t A.
Dr. RAMŪNUI MOTERAIČIUI
mirus, sūnų KAZĮ, brolį MANIGIRDA ir šeimą
nuoširdžiai užjaučiame.
Gaile ir Robertas Vitai

A.tA.
ZENONUI MILŪNUI
lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travel to Lrthuama easier and more convement than SAS
From Chicago, we offer daity service to Vilnius wtth a hassle-free connection via
Stockholm When you're ready to M ū r ą you'H enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. find out what a vvorld of difference SAS
can make for your next tnp. Just cal your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsrte at www.scjndinavian.net.
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minis, jo žmoną BRONĘ su šeima, brolį ANATOLIJŲ
MILUNĄ su žmona DANUTE, VYTENĮ MILUNĄ su
šeima, RIMĄ MILUNĄ su šeima ir kitus gimines
nuoširdžiausiai užjaučiame skausmo valandoje ir kartu
liūdime.
Ramutė VySnia
Auronė ir Phillip Sauer
Phillip Sauer
Erich Sauer

540om

*> c*wqp ***><x.* "x?«e
jCJndhmrHn Artnps

DRAIK.A

.

.imcnlc

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 15 d., antradienis

6
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Jauniausia Meno mokyklėles kanklininke - Indre Bielskute su mokytoja
Gene Razumiene. Tikimės, jog Indrė dalyvaus I JAV lietuvių jaunųjų at
likėjų festivalyje, kuris vyks birželio 2-3 dienomis.

Vyresniųjų lietuvių cent
r e „Seklyčioje" gegužės 16
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. pa
minėsime Motinos dieną, daly
vaujant aktorei Nijolei Marti
naitytei. Kviečiame ir laukia
me visų atvykstant pasiklau
syti Nijolės rinktinių minčių,
skirtų Motinoms, ir savo šir
dyse prisiminimais pinsime
meilės vainiką
Mamai. Po
programos bus bendri pietūs.
Atvykite!

iš arti t r tošri~
KANADA
„Tėviškės žiburių" meti
nis pokylis praėjo gana sėk
mingai, nors jau didelė rėmėjų
dalis nukeliavo amžinybėn.
Vakaronę žodžiu pradėjo re
daktorė Ramunė Sakalaite-Jonaitienė. Meninę dalį atliko
smuikininkas Atis Bankus,
akompanuojant Donai Beresnevičienei. Buvo gausūs lai
mėjimai. Invokaciją sukalbėjo
vyr. „T.Ž." redaktorius prel. P.
Gaida, po to vakarienė. Daly
vavo, iš Lietuvos atvykęs ang
lų kalbą studijuoti būrys kari
ninkų, kurie mielai pasikal
bėjo su tautiečiais įvairiais
Lietuvos reikalais.
Toronto Prisikėlimo para
pijos Kredito kooperatyvas su
rengė 38-tą metinį susirinki
mą, kuriame buvo pateikta
2000-jų metų apyskaita. Val
dybos pirm. dr. C. Jonys kal
bėjo įvairiais kooperatyvo rei
kalais. Kooperatyvas 2000siais turėjo daugiau pelno, nei
1999 m. Per 2000-sius metus
skalbimams ir aukoms koope
ratyvas išleido per 116,000 do
lerių. Už praeitus metus buvo
grąžinta taupytojams bei sko
lintojams 11 proc. Tarp kitko,
bankelis moka daugiau palū
kanų nei Kanados bankai ir
taip pat duoda paskolas ge
resnėmis sąlygomis.
Po susirinkimo nariai buvo
pavaišinti vakariene. Su re
gistracijos bilietu buvo laimin
giesiems ištrauktiems bilie
tams skirtos 25 ir 50 dolerių
laimėjimų sumos. Kooperaty
vas turi du skyrius ir sekma
dieniais aptarnauja savo na
rius. Kooperatyvas yra persi
kėlęs į naujas ir gražias patal
pas Šalia naujosios Prisikė
limo bažnyčios; 3 Resurection
St. Toronto, Ont. Kitas sky
rius veikia prie Lietuvos Kan
kinių parapijos Mississauga,
Ont.
Stasys Prakapas

P r a n e š a m e giminėms ir
pažįstamiems, kad 2001 m.
balandžio 15 d. Sun City mies
telyje, CA, mirė Gaudentas
Baltrušaitis. Gimęs 1905 m.
lapkričio 5 d. Vilkaviškyje, a.
a. G. Baltrušaitis iš Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčios 2001
m. balandžio 23 d. buvo palai
dotas Kalvarijų kapuose šalia
savo brolio Justino. Paskuti
nius kelerius metus Gaudentui sergant jį slaugė jo pusse
serė Milda Stankevičienė, kuri
šia proga dėkoja kunigui S.
Anužiui už pamaldas ir laido
tuvių apeigas, o taip pat ir vi
siems, kurie jai bent kuc pa
dėjo ir dalyvavo pusbrolio lai
dotuvėse.
Vytauto Didžiojo šaulių
r i n k t i n ė š. m. gegužes 20 d.,
sekmadienį, 12 vai. rengia ge
gužinę Šaulių namuose. Pie
tūs - nuo 12 vai. iki 3 vai.p.p.
Gros Kosto Ramanausko or
kestras, veiks laimės šulinys,
bus ir kitų įvairumų. Visi
kviečiami ir laukiami.
P r i e š v a s a r i n i s pabendra
vimas! Kol dar neišsiskirstėme vasaros atostogoms, Cicero
apylinkės LB valdyba rengia
visų lietuvių malonų pabend
ravimą. Kaip ir kiekvieną sek
madienį šv. Antano parapijos
bažnyčioje Mišios - 9 vai.r.
Gegužės 20 d., tuoj po šv.
Mišių, parapijos salėje rengia
mas pasivaišinimas kugeliu,
kava ir pyragais. Rengėjai ma
loniai kviečia būtinai užsukti į
salę, skaniai pasivaišinti ir
maloniai praleisti laiką su
draugais.
Dailininkės Lidijos Bal
čiūnaitės tapybos darbų pa
rodos atidarymas šį penkta
dienį, gegužės 18 d., neįvyks.
Atidarymas atidedamas vėles
niam laikui.
Lietuviškos
interneto
naujienos:
..Žemaičių žemė" - žemaičių
kultūros draugijos ketvirtinis
leidinys
http: 11
samogitia.mch.mii.lt I
kultūra Izemaiciu_zemea.htm
kjkj
Tarptautiniai
prekybos
rūmai - Lietuvos nacionalinis
komitetas
http: I i www. tprl. lt I
Lietuvos finansų analitikų
asociacija
http: 11 www.finansai.lt I
Poetinis Druskininkų ruduo
2001
http: 11 www.pen.lt I
„Lituanus" - Amerikos lie
tuvių ketvirtinis
žurnalas
anglų kalba
http: 11 www.lituanus.orgI

Dr. Vytas N a r u t i s , Šiaurės
Amerikos Ateitininkų tarybos
pirmininkas, tars sveikinimo
žodį Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventėje, š. m.
birželio 3 d. vyksiančioje Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte.
JAV LB Čikagos pietva
karių apylinkės valdyba
sekmadienį, gegužės 22 d., 11
vai. r. Jaunimo centro kavinė
je apibūdins LB veiklą ir pri
statys naują šios apylinkės
valdybą, kurią sudaro: pirm.
Jonas Astrauskas, vicepirm.
Ramoną Kaveckaitė, sekr. An
tanas Rašymas, ižd. Edvardas
Pocius, šeimininkė Nijolė Kaveckienė. Visi kviečiami atsi
lankyti.
JAV Valstybės d e p a r t a 
m e n t a s (The US Department
of State) praneša, jog suteiks
dvejų metų stipendijas baka
lauro ar magistro studijas bai
gusiems Studentams arba ki
tiems asmenims, kurie specia
lizuojasi Rytų Europos kal
bose arba šių šalių studijose.
Pagal šią 2002-2003 m. Fascell Fellowship programą su
teikiama galimybė dirbti JAV
į%f£»ir*j*
ambasadose ar konsulatuose,
J e i n o r i t e pasisamdyti
esančiuose Rytų Europos valst3-bėse, taip pat ir Lietuvoje. žmogų ar bendrovę, kuri sure
Kandidatai turi būti vyresni montuotų, pataisytų jūsų nanei 21 metu Amerikos piliečiai mus^pasitikrinkite. ar jie turi
ir gerai mokėti juos dominan licenziją darbui. Tai padaryti
čios šalies kalbą. Paskutinė galite skambindami tel. 312pareiškimų data - birželio 15- 744-9400 (Department of Conoji. Pareiškimų pavyzdį atra sumer Services) arba m*.,mo
te
u ww.cityofchicago/
site internete
Con su mrrSrrrice. org
http: I1 www.state.gov

Latvių i n t e r n e t o puslapis
newsletter@latviansonHne.com
praneša, kad 2001 m. birželio
4-!iepos 27 d. The University
of Iowa vyks Baltų studijų va
saros instituto rengiami kalbų
kursai. Daugiau informacijos
apie šiuos kursus atrasite in
ternete
http: I
i www. uiowa.edu I -crees I
J7e?#v Sfinid
Apie tai, kas kiekvieną sa
vaite vyksta Chicago Cultural
Center, galite sužinoti, pa
skambinę tel. 312-346-3278
arba internete
www. cityofchicago. org I
Tour I Cultural Center/
Šis Čikagos vidurmiestyje
įsikūręs kultūros centras vei
kia: pirmadieniais-trečiadieniais nuo 10 vai.r. iki 7 val.v.;
ketvirtadieniais - nuo 10 vai.
r. iki 9 val.v.; penktadieniais nuo 10 vai.r. iki 6 val.v.;
šeštadieniais - nuo 10 vai.r.
iki 5 val.p.p. ir sekmadieniais
- nuo 11 vai.r. iki 5 val.p.p.
Nuo antradienio iki šeštadie
nio 1:15 val.p.p po šį centrą
rengiamos nemokamos eks
kursijos. The Chicago Cultu
ral Center įsikūręs 78 E. Washington Str.; 312-744-6630.

Poetė Nijolė Miliauskaitė

Gegužės 19 d., šeštadienį, 7
v. v. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje ir gegužės 20
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p.
PLC, Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje, vyks Poezijos
dienos. Jų svečiai - poetai iš
Druskininkų - Nijolė Miliaus
kaitė ir Vytautas Bložė, ku
riuos pristatys prof. dr. Viole
ta Kelertienė ir literatūro
logas Algirdas Titus Antanai
tis.
Nijolė Miliauskaitė, poetė,
2000 m. Kultūros ir meno vals
tybinės premijos laureatė penkių knygų autorė. Jos
eilėraščiuose atgyja beveik pa
sakiška, tačiau labai konkreti,
tapybiška namų erdvė - kam
barys, siuvanti moteris. Bet
kokio pagražinančio epiteto
vengiančioje jos poezijoje iš
kalbingiausias būna moters
drabužis. Skaudi asmeninė
patirtis nedeklaruojama, ji at
siveria kalbantis su daiktu,
augalu, savo vaikystės at
spindžiu.

Kovo mėnesio pabaigoje Balzeko lietuviu kultoros muziejuje jvyko paskaita „Inteligentijo* formavimosi Lietuvo'c Į.roblemo- ir V K u d i r k a Lietuvos modernizarijos programa", kurią skaitė Vilniaus universiteto tarptauti
niu .santykiu m.-tituto pr< v-onu.s dr. Vladas Sirutavifius Nuotraukoje is kanes Stanley Ralzeka* jaunesnysis,
Kanl" Vaitkute, prof dr Vladas Sirutavifius. Aušra Veličkaite, prof dr Violeta Kelertienė

Dainavos"* vyrų oktetas. Iš kairės: vadovas Darius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis. Marius
T. Landsbergienės nuotr
Tijūnėlis, b a r i u s Polikaitis, Liudas Landsbergis ir Tadas Stropus

GRAŽŪS VYRAI GRAŽIAS
DAINAS GRAŽIAI DAINAVO
Gegužės 11d. Lemonte, IL,
PLC Lietuvių dailės muzie
juje, įvyko „Dainavos" 'vado
vas Darius Polikaitis; an
samblio vyrų okteto koncer
tas. Kaip patys ansamblio da
lyviai prisistatydami sakė, jie
į šį vakarą daug vilčių nedėjo,
todėl perpildyta klausytojų
salė buvo jiems didele staig
mena ir paskatinimas. Vaka
ras praėjo nepaprastai nuotai
kingai: dainininkai norėjo
patikti savo klausytojams, ir
jie pasiekė savo tikslą, salė la
bai entuziastingai reagavo į
kiekvieną įdomesnį koncerto
momentą.
Koncerto programos pirmo
joje dalyje skambėjo harmo
nizuotos lietuvių
liaudies
(„Suskyniau skynimą", harm.
J. Zdanavičiaus; „Šėriau žir
gelį" ir „Ant kalno gluosnys",
harm. M. K. Čiurlionio; že
maičių „Pempei, pempei",
harm. A. Adomaičio ir kt.) ir
kompozitorių sukurtos (J.
Tamulionio „Greitakalbės"; A.
Jurgučio „Gvazdikai", L.W.
Beethoven „Naktis" ir kt.) dai
nos. Atskirai paminėtina Algi
manto Bražinsko puiki daina
jaudinančiais žodžiais „Tėvy
ne Lietuva", nes tarp klausy
tojų buvo šios dainos žodžių
autorius Vytautas Bložė su
žmona, irgi poete, Nijole Mi
liauskaite, atvykę į Poezijos
dienų renginius
Čikagoje.
Pradėdamas antrąją dalį ok
teto vadovas Darius Polikaitis
pasakė: „Kadangi mes esame
gimę ir augę Amerikoje,
esame ir dviejų kultūrų - lie
tuvių ir amerikiečių - žmonės,
todėl repertuare turime ir
angliškų dainų („My Lord

Atsiųsta

paminėti

„Trimitas" 2001 m. Nr. 4.
Leidžia Lietuvos šaulių są
junga, Laisvės ai. 34, Kaunas.
Naujausiame šaulių žurnale
skaitytojas ras žinių iš įvairių
Lietuvos vietų, kur tik veikia
Ši organizacija, taip pat ir iš
Toronto (Kanada), Čikagos,
Los Angeles (JAV). Žurnalo
redaktorė Marija Lužytė rašo,
kad gausėja ^šaulių gretos:
1998 m. iš viso buvo' 4560
šauliai; 2001 m. - 7424. Auri
mas Kuckailis pasakoja apie
jaunųjų šaulių tradiriją Kovo
11-ąją duoti pasižadėjimą.
Susirūpinti verčiančią žinią
„Trimito"
korespondentas
praneša pokalbyje su gydytoju
kpt. Vilium Kočiubaičiu: šauktinių sveikata blogėja. 1999 m.

What a Morning"*- tradicinis
negrų „spiritual", harm. R. L.
Gilliam; „Down in the Valley"
- amerikiečių liaudies daina iš
Centucky, harm. George Mead
ir kt.).
Negalima nepaminėti an
samblio programą jungiančio
žaismingumo, vaidybos ele
mento ir ryškaus režisavimo.
Kadangi po išradingai pareng
to koncerto visi klausytojai
buvo pakviesti prie išradingai
paruoštų užkandžių stalo, ga
lima daryti drąsią išvadą, kad
dainininkai ir jų akompaniatorius buvo verti savo mamų,
kurios tas vaišes ruošė (kon
certas vyko Motinos dienos
išvakarėse ir gėles, kurias
koncertuotojai gavo koncerto
metu, žinoma, dovanojo savo
mamoms, kurių čia buvo
nemažai. O, kaip pranešė va
karo vedėjas, Liudo Landsber
gio mama ir tėvelis, gyvenan
tys Washington, lydi juos
visose kelionėse).
Koncerte dalyvavo Liudas
Landsbergis, Audrius Polikai
tis, Darius Polikaitis (vado
vas), Marius Polikaitis, Tadas
Stropus, Kastytis Šoliūnas,
Marius Tijūnėlis ir akompaniatorius Vidas Neverauskas.
Beje, šį koncertą galima būtų
pavadinti atsisveikinimu su
vienu iš savo draugų: Marium
Tijūnėliu, kuris, baigęs medi
cinos studijas, išvažiuoja į Los
Angeles atlikti rezidentūros.
Kolegos koncertui baigiantis
surengė jam nuotaikingą at
sisveikinimo ceremoniją.
„Dainavos" vyrų ansamblis
jau plačiai žinomas ir mė
giamas Amerikos lietuvių
išeivijos, bet ne visi žino jo istinkamų privalomajai karo
tarnybai buvo 62 proc., o 2000
m. - beveik 61 proc. Netinka
mais 1999 m. buvo pripažinti
25 proc., 2000 m. - 27 proc.
Tie skaičiai neturėtų bau
ginti išeivijos skaitytojų, kad
Lietuvos jaunimas yra ligotas.
Seime pristatydamas nacio
nalinę sveikatos koncepciją,
Kauno medicinos universiteto
rektorius pareiškė, kad pagal
išsivystymą Lietuvos jaunuo
liai užima labai aukštą vietą
Europoje. Reiktų atkreipti
dėmesį į tai, kad į kariuomenę
ateina tik tie, kurie patys to
nori, o ir po šiai dienai visuo
menėje labai paplitusi prakti
ka vengti savo sūnus leisti į
kariuomenę. Todėl į šaukimo
punktus ateina paprastai ne
turintys kur pasidėti, daž
niausiai kaimo, ypač Rytų
Lietuvos, jaunuoliai. Tai ne
tiesiogiai patvirtintų gydytojo
teiginį, kad daugėja jaunuo
lių su psichiniais sutrikimais
ir intelekto stoka. Studentai į
kariuomenę taip pat neimami.
Audronė V. Škiudaitė
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„DŪMAI" — NAUJAS
INTERNETO PUSLAPIS
„Dūmai" - tai naujas, Kana
doje gyvenančių lietuvių su
kurtas elektroninis laikraštis,
kuriame rasite jums reikalin
gą informaciją apie Kanados

toriją, todėl pasinaudokime
Audriaus Polikaičio pasakoji
mu, kurį jis įterpė tarp pirmo
sios ir antrosios dalies, ir
pasekime šešerių metų kolek
tyvo veiklą. „1995 m. rudenį
būrys draugų paprašė atlikti
programą
studentų ateiti
ninkų vakaronėje, - sakė Aud
rius. - Tai įvyko kaip tik šioje
salėje, ant šios scenos. Atrodo,
neblogai pasisekė, todėl po to
ir kilo mintis sudaryti vyrų
oktetą. Tuo metu negalėjome
įsivaizduoti, kad tiek pasiek
sime ir tiek apkeliausime: bu
vome Cleveland, Detroit, Flo
rida, Washington, DC, New
York. Paskui pagalvojome,
kad reikia įamžinti tai, ką da
rome. 1999 m. vasarą pralei
dome įrašų studijoje - pa
rengėme įrašą ir 2000 m.
sausio mėn. vėl čia, šioje sce
noje, jį pristatėme. Po to
reikėjo vėl keliauti - padengti
įrašo išlaidas. Keliavome į Los
Angeles, Torontą. Vien šiais
metais jau koncertavome Los
Angeles, Floridoje, Toronte.
Prieš tris savaites oktetas
buvo nuvykęs į Philadelphia ir
koncertavo tenykštei lietuvių
bendruomenei.
Per 6-erius metus okteto da
lyvių gyvenimas keitėsi, veik
damas ir patį oktetą: kai kurie
baigė mokslus, pradėjo dirbti,
kiti baigė darbus ir pradėjo
mokytis, vieni susilaukė dau
giau vaikučių, kiti apsivedė,
treti susižiedavo, dar kiti
baigė savo draugystes"...
Baigdamas vakaro vedėjas
Audrius sakė: „Dainuojame
todėl, kad mums smagu dai
nuoti ir tikimės, kad ir jūs
pasidžiaugiate lietuviška dai
na, kurią mes taip mylime".
Tai buvo tikra tiesa, ir to
klausytojai neslėpė.
A u d r o n ė V. Škiudaitė
lietuvių gyvenimą ir ne tik tai.
Čia skelbiamos naujausios ži
nios iš vietinių apylinkių bei
įvairenybės iš kitur, bus
spausdinami renginių skelbi
mai, vedamos diskusijos ir t.t.
Pagrindinis „Dūmų" tikslas
- padėti naujakuriams inte
gruotis į Kanados visuomenę.
„Dūmai" suteiks visiems lietu
viams priemonę nevaržomai
išreikšti savo nuomonę bei
mintis. Taip pat suteiks gali
mybę reklamuotis, pasiūlyti
naujas nuorodas, tinkančias
skatinti tarpusavio bendra
darbiavimą
ir
bendra
vimą. Taigi galutinis „Dūmų"
tikslas - sujungti kiek galima
daugiau lietuvių, gyvenančių
už Lietuvos ribų.
„Dūmų" interneto adresas http: 11 www.dumai.ca
R a i m u n d a s Laurinavičius
redaktorius
_S/< * i I f i r r t

• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vnL
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaules. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. TeL
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuvą bei visu p a s a l i u !

